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MalmöLundregionen är ett politiskt samverkansorgan där kommunledningarna i Burlöv, 
Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge 
tillsammans tar fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd 
och samarbetar i praktiska frågor. 

DELTAGANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ 
MalmöLundregionen leds av en styrelse där ordförandeskapet delas mellan Malmö och 
Lund. I styrelsen ingår kommunstyrelsens ordförande och oppositionsföreträdare från varje 
kommun. Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika stort inflytande och 
verksamheten bygger på aktivt deltagande av dessa. 

Den här broschyren riktar sig både till företag som redan är verksamma i MalmöLundregionen 
och till verksamheter som är intresserade av att etablera sig här. 

Vi hoppas att den fakta och statistik som finns samlad i broschyren ska ge vägledning och 
väcka intresse. 

Välkommen till MalmöLundregionen – en av Sveriges tillväxtmotorer med hög befolknings-
tillväxt och växande ekonomi!

Vad är MalmöLundregionen? 

ANSVARIG UTGIVARE:
Koordinator Mathias Nilsen, mathias.nilsen@malmolundregionen.se 

PRODUKTION: Trademark Malmö AB - Peter Forsnor, 
AWPRC AB - Anna Westesson, Synbarligen - Jörgen Abrahamsson

Här finns en stark näringslivskultur, hög koncentration av kompetens och en ome-
delbar närhet till den europeiska marknaden. Men de stora möjligheterna samsas 
även med utmaningar. I MalmöLundregionen är vi 11 kommuner som tillsammans 
utvecklar och samarbetar för att uppnå och utnyttja den potential som hela regionen 
har. Genom att agera tillsammans skapas förutsättningar och möjligheter som varje 
enskild kommun annars inte skulle kunna erbjuda.

Bilden på omslaget föreställer de strategiska 
forskningssatsningarna ESS, European Spallation 
Source, och MAX IV i norra Lund.
Illustration: ESS/Team Henning Larsen Architects



MalmöLundregionen är idag en stark regional tillväxtmotor, och tillsammans arbetar 
vi strategiskt och aktivt för att du som företagare ska kunna utvecklas och växa 
hållbart i vår region. Tillväxt och utveckling måste ske i samklang med att attraktiva 
boendemiljöer bevaras och utvecklas så att människor vill fortsätta bo här och nya 
företag vill etablera sig. 

Vi är 11 kommuner med olika styrkor, tillsammans blir vi en region med flexibilitet, god 
boendemiljö, några av Sveriges bästa skolor – och inte minst en välutvecklad infra-
struktur. Regionen har ett bra utgångsläge med en av norra Europas mest utvecklade 
regionala kollektivtrafik, med hög tur- och stationstäthet. Genom vår storlek och mång-
fald har regionen en bredd som gör att företag inom i stort sett alla branscher kan hitta 
arbetskraft och etablera sig här. 

Samverkan för ett starkare näringsliv

Innehåll:
MalmöLundregionen  .............................4

Näringsliv ..............................................10

Utbildning  ............................................. 16

Boende  .................................................18

Källor .....................................................24

I MalmöLundregionen möter Sverige kontinenten. Närheten till den europeiska 
marknaden är omedelbar. Det innebär både goda expansionsmöjligheter och 
redskap för att verka på en global arena.
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MalmöLundregionens placering, mitt i centrum av norra Europa, 
gör området till en av de mest spännande regionerna i Sverige.  
Här finns utmärkta förutsättningar för dem som vill bo och arbeta 
i en dynamisk region: goda möjligheter att rekrytera välutbildad 
arbetskraft genom lärosäten med spetsutbildningar, välutvecklad 
infrastruktur och stor variation på boendemiljöer.  

Näringslivet är väl integrerat med marknaderna i norra 
Europa, starkt internationaliserat och står sig väl i den globala 
konkurrensen. Människor från hela världen har valt att bosätta sig 
och arbeta här. Investeringarna i materialforskningsanläggningar 
i världsklass förstärker möjligheterna i regionen. 
MalmöLundregionen tar en position som kraftcenter.

I centrum av norra Europa
MalmöLundregionen

4

10 st

Förväntad ökning av omsättningen 
i skånska hamnar till 2030 enligt 
Trafikverkets prognoser90 %

AVSTÅND I TID

Göteborg

5:48

4:24

Hamburg BerlinOslo Stockholm

snabbare 
med 

tåg än bil
7,5 timme
med tåg

bil tåg



Trelleborgs hamn

Copenhagen Airport

Malmö Airport

MalmöLundregionens geografiska position 
ger näringslivet och människorna stora 

fördelar. Öresundsbron innebär att 
regionen tillsammans med Stor-Köpenhamn 

utgör Nordens största arbetsmarknad.
 

Satsningar på järnväg, hamnutbyggnader, 
fler förbindelser över Öresund, och fokus 
på Copenhagen Airport och på sikt även 
en fast förbindelse mellan Danmark och 

Tyskland via Fehmarn Bält innebär att 
större delen av Norra Europa kan nås på ett 

par timmar. MalmöLundregionen kommer 
tätt inpå sina grannar.

varav 

27 
interkontinentala

INTERNATIONELLA LINJER 
COPENHAGEN AIRPORT

MALMÖ AIRPORT

Copenhagen Malmö Port

London

Amsterdam

Berlin Riga

1 timme
RESTID

1 timme 
50 min

5

10 st

Warszawa

AVGÅNGAR/DAG MED FLYG

27 690 000 
passagerare 2014
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181



Lund 
10 min

Köpenhamn
35 min
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personer pendlar dagligen
till Malmö och Lund 
från övriga skåne71 654

3 494

523 3 214

2 595

En del av Skåne och Öresundsregionen
MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är en del av Öresundsregionen som omfattar både 
Sverige och Danmark. Öresundsregionen är Nordens största och mest 
tätbefolkade storstadsområde med fler än 3,8 miljoner invånare samt 
norra Europas största arbetsmarknadsregion med 1,8 miljoner männi-
skor. Det ger stora möjligheter för såväl näringsliv som privatpersoner 
genom god tillgång på välutbildad arbetskraft och många spännande 
arbetsmöjligheter inom rimligt pendlingsavstånd. 

BEFOLKNINGSMÄNGD 2014

3 800 000

Öresundsregionen

I regionen finns utmärkta möjligheter 
till cykelpendling genom ett välutbyggt 

nät av cykelvägar och möjlighet att ta 
med cykeln på tåget. Ett av regionens 

viktigaste cykelstråk  förbinder Malmö, 
Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. Cirka 2 340 

personer/dygn rör sig på stråket. 

PENDLINGSTIDER FRÅN MALMÖ

Kävlinge Lund Malmö Burlöv

JOBBPENDLING INOM REGIONEN 
Utbytet av arbetskraft mellan städerna i 
regionen är mycket stort och komplext med 
flöden i alla riktningar. Det är de goda kommu-
nikationerna och relativt små avstånden som 
ger förutsättningarna för denna dynamik och 
gör regionen till en spännande och attraktiv 
plats att bo och arbeta.

avgångar per dygn 
med tåg Malmö/Lund

avgångar per dygn med tåg 
Lund/Malmö/Köpenhamn

175
75
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VIKTIGA PENDLINGSSTRÅK
I MalmöLundregionen finns det viktiga 
pendlingsstråk som många människor 
och företag är beroende av. Dessa stråk 
är avgörande för att koppla samman 
kommunerna inom regionen, men även 
för att koppla samman regionen med 
övriga Skåne och Köpenhamn.  

ARBETSTILLFÄLLEN INOM PENDLINGSTID

60 min ...........1 541 000

30-45 min ......... 572 000

Malmö-Danmark

MalmöLundregionen-Danmark

Skåne-Danmark

ANTAL PENDLARE ÖVER SUNDET
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REGIONALT SUPERBUSSKONCEPT
I Skåne pågår planering för ett regionalt 

superbusskoncept som syftar till att 
kombinera fördelarna med spårburen 
trafik med konventionellt bussystem.

Vinsterna med konceptet är bland annat 
hög kapacitet, pålitlighet och ökad ser-
vice och bekvämlighet för resenärerna. 

9 391

12 643

16 048

MALMÖ

LUND
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MalmöLundregionen är en region med stark befolkningstillväxt och ett växande näringsliv. Det ställer utmaningar 
på transportsystemet och kräver satsningar för framtiden. Flera stora initiativ har precis avslutats samtidigt som 
nya investeringar pågår för fullt. Det gör att MalmöLundregionen stärker sin position som tillväxtmotor i Sverige, 
till fördel för både näringsliv och invånare.

Stora infrastruktursatsningar i regionen
MalmöLundregionen

NATIONELL STORSATSNING PÅ 
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG 
Sveriges regering har fattat beslut om att bygga en ny 
stambana med höghastighetsjärnväg. Fullt utbyggd kom-
mer sträckan Malmö-Stockholm att klaras av på 2,5 timmar. 
Även regionala snabbtåg ska trafikera de nya spåren. Det 
innebär kortare restid och bättre tillgänglighet i hela 
MalmöLundregionen. En till fördel med en ny stambana 
är att befintliga spår kan utnyttjas bättre för godstrafik, 
till stor nytta för näringslivet. Dessutom genererar de nya 
hållplatserna stora satsningar på bostäder och anslutande 
infrastruktur.

STORA SATSNINGAR PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Malmö och Trelleborg får en snabb och modern tåg-
förbindelse när pendlingstrafik startar på Trelleborgsba-
nan. Även Vellinge kommun blir en vinnare med två nya 
stationer i mitten av sträckan. Invigning sker etappvis 
från 2015. I en annan del av MalmöLundregionen byggs 
Lommabanan om. Här går främst godstrafik i dag. Nu ska 
spåren rustas upp för att hantera godstrafiken bättre och 
möjliggöra persontrafik. De båda satsningarna innebär att 
tiotusentals pendlare kommer att kunna ersätta bilen med 
järnväg. Samtidigt frigörs kapacitet på vägnätet.

Även Malmö vill utnyttja existerande godsspår bättre. 
Planen är att bygga nya stationer på Kontinentalbanan 
som löper genom centrala delar av Malmö. Därigenom 
bildas en Malmöring tillsammans med Citytunneln och 
hela staden binds samman med persontågstrafik. I Malmö 
fortsätter även satsningen på busskonceptet Malmö-
expressen, Sveriges modernaste busslinje.

Satsningar på utökad trafik kräver även att existerande 
flaskhalsar rättas till. Sträckan Malmö-Lund är i dag hårt 
belastad. Genom att på sikt gå från två till fyra spår hela 
vägen mellan Malmö och Lund skapas kapacitet till tätare 
trafik och risk för förseningar minskar. Dessutom finns det 
planer på att bygga en cykelmotorväg i anslutning till de 
nya spåren. 

COPENHAGEN-MALMÖ PORT 
2001 bildades ett gemensamt bolag mellan hamnarna i 
Malmö och Köpenhamn. Sedan starten har betydande in-
vesteringar gjorts för att öka kapaciteten, inte minst i Norra 
Hamnen i Malmö som öppnade 2011 och täcker 430 000 
kvm. På sikt kommer hamnen att byggas ut med ytterligare 
750 000 kvm, en investering på 260 miljoner kronor, vilket 
innebär att lastbilar kan undvika stadskärnan när de tar sig 
från och till hamnen. Dessutom är målet att den nya kom-
biterminalen ska öka andelen godstransporter på järnväg.

TRELLEBORGS HAMN
Trelleborgs hamn är en av Skandinaviens största RoRo- och 
färjehamnar och ingår liksom Malmö hamn i EU:s stom-
nät för transporter (TEN-T). Det är en av svensk industris 
viktigaste länkar till europamarknaden och hanterade cirka 
10 miljoner ton gods under 2013. En omfattande utbygg-
nad och flytt av Trelleborgs hamn pågår. Investeringarna, i 
storleksordningen 417 miljoner kronor, ska leda till att Trel-
leborgs hamn stärker sin position i Östersjöregionen. Målet 
är även att omvandla värdefull mark i dagens hamnområde 
och förbättra miljön i centrala delar av staden.
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Världscentrum för materialforskning i Lund
I Lund byggs världens främsta centrum för materialforskning. ESS - European Spallation Source – ett europeiskt 
forskningssamarbete mellan 17 länder. Den forskning som ska bedrivas här studerar naturens minsta byggstenar. 
Resultaten kommer att revolutionera utvecklingen inom en rad områden såsom nanoteknologi, life science och nya 
material.   

MAX IV är en svensk synkrotronljusanläggning som kompletterar ESS. Den har initierats av Lunds universitet, 
Vetenskapsrådet, Region Skåne och Vinnova. MAX IV använder krafttulla röntgenstrålar för att göra det osynliga 
synligt. ESS fungerar som ett gigantiskt mikroskop som analyserar prover på atom- och molekylnivå. MAX IV invigs 
2016 och ESS tas i drift 2020.

ESS och MAX IV kommer att ha stor effekt för MalmöLundregionen och Sverige. 3 000-4 000 forskare förväntas 
årligen använda anläggningarna. Företag kan dra nytta av forskningsresultat för utveckling av nya produkter. Det i 
sin tur ökar efterfrågan på tjänster, arbetskraft, bostäder och infrastruktur.

Mellan MAX IV och ESS planeras Science Village Scandinavia – en internationell forskningsmiljö som stödjer och 
binder samman anläggningarna.

Norra Lund blir en arbetsplats för 
forskare från hela världen. 3 000 - 4 000 

gästforskare per år kommer till Lund.

De strategiska 
forskningsanläggningarna 

ESS (närmast i bild) och MAX IV.
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I MalmöLundregionen är vi duktiga på många saker. Bety-
dande näringsliv och spetskunskap inom livsmedel- och 
förpackningsindustrin är en del av regionens dna. Det 
nära samarbetet mellan universitet, sjukhus och näringsliv 
har varit grogrund för en stark läkemedelsforskning- och 
utveckling och nya innovationsmiljöer. Teknikkunskapen 
inom industrin och utbildningssektorn har etablerat IT 
som en av regionens starkaste näringar, där teknikut-
veckling och omsorg om vår region och miljö resulterat i 
betydande kunskap inom Cleantech. Regionens geografis-
ka position har befäst sydvästra Skåne som ett logistiknav 
i norra Europa. Sydvästra Skåne har också en växande 
besöksnäring som förstärkts de senaste åren genom en 
stark utveckling inom handel och fokus på kongress- och 
konferensmöjligheter. 

10

Bra på många saker - starka näringar
Näringsliv

HANDEL
MalmöLundregionen är en etablerad handelsdestination 

som erbjuder både levande stadskärnor och stora och starka 
köpcentrum. De senaste åren har handelsutvecklingen bidragit 
positivt till fler investeringar i såväl befintliga som nya handels-
destinationer, att etablera internationella handelskoncept i re-

gionen men inte minst att erbjuda alla besökare och potentiella 
kunder ett otroligt stort utbud på en mycket koncentrerad yta.

BESÖKSNÄRING
Universitet och högskolor, investeringar som 

ESS och MAX IV, ett stort antal internationella 
huvudkontor, större utbyte inom EU och med 

en ökad globalisering är besöksnäringen på 
frammarsch i regionen. En tydlig satsning på 
att attrahera internationella konferenser och 

erbjuda spännande upplevelser möjliggörs gen-
om ökade investeringar i hotellkapacitet och 

kultur – och kongressfaciliteter. Ett exempel på 
detta är Malmö Live.

LOGISTIK
Bra infrastruktur och logistik skapar förut-
sättningar för ett starkt näringsliv och sydvästra 
Skåne är ett etablerat logistiknav i norra 
Europa. Trelleborgs hamn och hamnen i Malmö, 
i samarbete med Köpenhamns hamn, skapar 
förutsättningar för betydande färjenäring 
och fartygstransporter. I kombination med 
en välutvecklad tåginfrastruktur och en stark 
flygtransportindustri finns här en stor kompetens 
och ett näst intill oöverskådligt utbud av transport- 
och logistiklösningar.

MALMÖLUNDREGIONEN - STATISTIK OCH FAKTA 2015
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CLEANTECH
Ambitionen att förvalta det som vi fått 
till skänks i regionen finns uttalat hos 

flera kommuner och företag. Satsningar 
på miljöteknik, utbyggnad av alternativa 

kraftkällor och utveckling av samarbeten 
inom cleantech är en förutsättning för 

en hållbar samhällsutveckling. Här finns 
flera olika nätverk med såväl kommunala 

som privata initiativtagare. Exempel på 
detta är Malmö Cleantech City som är ett 

samarbete mellan företag inom näringen och 
Sustainable Business Hub som samlar över 

100 medlemsföretag i regionen.

IT OCH TELEKOM
De senaste åren har IT-industrin i 

MalmöLundregionen genomgått en 
omvandling. Stora globala aktörer 

har utmanats av en uppsjö av mindre 
och medelstora företag med fokus 

på konsult- och mobila tjänster samt 
applikations-, webb- och spelutveckling. 

Media Evolution och Mobile Heights är 
etablerade nätverk med ambitionen att 
bistå sina medlemmar att bli framgångs-
rika och världsledande på detta område.

LIFE SCIENCE
Universitet och universitetssjukhus har varit 
en bra plattform för forskning och utveckling 
av nya läkemedel. Internationella läkemedels-
företag, privata och offentliga vårdsektorn 
kan rekrytera kompetenta och högutbildade 
medarbetare, samtidigt som entreprenörer 
kan omsätta forskningsprojekt till framtida be-
handlingar av sjukdomar. Öresundsbaserade 
Medicon Valley är ett av Europas starkaste 
nätverk inom life science.

FÖRPACKNING 
Förpackningsindustrin är en etablerad 
näring som satt stor prägel på näringslivet 
i regionen de senaste hundra åren. Nu 
finns Packbridge, ett nätverk med 
över 100 företagsmedlemmar, som 
samlar både förpackningsindustrin och 
logistikbranschen, med syftet att utveckla 
förpackningslösningar för framtiden.

LIVSMEDEL
Få näringar är så förknippade med sydvästra Skåne 
som livsmedelsindustrin. Här finns ett antal stora och 
tongivande livsmedelsföretag samtidigt som det finns en 
bra grogrund för forskning och innovativa aktörer som 
utvecklar framtidens livsmedelsteknologi och livsmedel. 
Livsmedelsakademin samlar hela näringen med ambitionen 
att öka innovationstakten och förädlingsvärdena.
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ANTAL ARBETSSTÄLLEN

Ägarkategori 2003 2013 förändr % 2003 2013 förändr %

Statligt kontrollerade enheter 503 362 -141 -28 26 413 27 439 1 026 4

Kommunalt kontrollerade enheter 1 559 1 596 37 2 50 211 53 919 3 708 7

Landstingskontrollerade enheter 135 163 28 21 18 463 20 208 1 745 9

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet 22 620 29 230 6 610 29 60 214 75 782 15 568 26

Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet 3 505 4 724 1 219 35 63 588 68 105 4 517 7

Utlandskontrollerade enheter 1 362 2 222 860 63 39 838 57 918 18 080 45

Okänd 846 1 043 197 23 901 1 103 202 22

ANTAL ANSTÄLLDA

Näringslivet i siffror
Näringsliv

Riket

2 %
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

1. 9.3. 11.5. 13.7. 15.2. 10.4. 12.6. 14.8. 16.

> 10 % < 2 %

1. Vård och omsorg

2. Handel

3. Företagstjänster

4. Utbildning 

BRANSCHER STÖRRE ÄN 10 %

MINDRE ÄN 2 %

12. Fastighetsverksamhet

13. Finans- och försäkring

14. Okänd verksamhet

15. Jordbruk, skogsbruk och fiske

16. Företag inom energi och miljö

5. Tillverkning och utvinning

6. Byggverksamhet

7. Offentlig förvaltning och försvar

8. Transport och magasinering

9. Kulturella och personliga tjänster 

10.  Information och kommunikation

11. Hotell- och restauranger

MELLAN 2 OCH 10 %

Mer än 55 % av de 
anställda finns i de 4 
största branscherna.

1.

3.

2.

4.

MalmöLundregionen

ANDEL ANSTÄLLDA PER BRANSCH 2013

bransch 

bransch 
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ANTAL ANSTÄLLDA PER STORLEKSGRUPP AV ARBETSSTÄLLEN 2013 störst storleksgrupp per bransch

bransch  1.

3.

5.

2.

4.

UTVECKLING AV ANDEL ANSTÄLLDA 
PER BRANSCH 2009-2013

15,6 %

6,2 %

1,8 %

8 %

3,3 %

1 %

0
2013 2013 20132009 2009 2009

2 4

utbildning
har ökat 

mest Hotell och
restaurang

ökar

Tillverkning
& utvinning
minskar i 

andel

9.

11.

7.

10.

6.

8. 13.

15.

12.

14.
16.

Bransch 1-2 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500+ Rörlig Summa

1. Vård och omsorg 1 328 635 1 698 4 007 8 053 7 578 4 578 1 147 13 702 4 777 47 503

2. Handel 4 385 3 325 7 263  7 288 7 440 6 025 3 480 1 826 2 304 404 43 740

3. Företagstjänster 7 236 1 923 3 665 4 556 6 370 5 234 5 065 1 686 4 002 2 306 42 043

4. Utbildning 650 331 1 674 4 053 9 599 8 096 6 860 2 809 1 036 2 034 37 142

5. Tillverkning och utvinning 1 195 708 1 772 2 429 3 752 4 121 3 855 3 040 3 320 226 24 418

6. Byggverksamhet 2 915 1 089 2 013 2 560 4 148 2 065 2 004 268 513 1 378 18 953

7. Offentlig verksamhet och försvar 46 59 156 338 2 123 1 880 5 858 4 163 2 485 187 17 295

8. Transport och magasinering 1 281 565 1 022 1 204 2 599 1 612 2 984 2 492 678 383 14 820

9. Kulturella och personliga tjänster 4 409 996 1 803 2 304 2 189 1 292 817 333 0 295 14 438

10. Information och kommunikation 1 860 557 1 140 1 464 2 094 2 309 2 749 1 502 0 103 13 778

11. Hotell och restauranger 1 047 946 2 125 2 143  2 797 627 340 0 0 41 10 066

12. Fastighetsverksamhet 1 272 480 820 879 1 057 802 108 0 0 28 5 446

13. Finans och försäkring 258 148 615 753 267 529 1 141 778 0 135 4 624

14. Okänd verksamhet 1 274 20 26 0 0 0 0 0 0 2 774 4 094

15. Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 845 291 475 243 163 62 0 0 0 0 3 079

16. Företag inom energi och miljö 62 90 219 241 666 687 814 255 0 1 3 035

Summa 31 063 12 163 26 486 34 462 53 317 42 919 40 653 20 299 28 040 15 072 304 474
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Det går framåt för företagandet i regionen. Med investeringar 
som ESS och MAX IV samt riktade och strategiska satsningar 
från såväl det offentliga som det privata näringslivet ser vi en 
stadig ökning av antalet nyanmälda jobb på arbetsmarknaden. 
Antalet nystartade företag har också ökat sedan 2012, vilket 
visar på en positiv utveckling i regionen.

Besöksnäringen är en bransch som tar ytterligare fart med hjälp 
av dessa investeringar. Allt fler företag och organisationer väljer 
att lägga stora resurser på möten och upplevelser för sina medar-
betare och kunder i regionen. Vi kommer även framåt se en ökad 
efterfrågan på event- och kongressmöjligheter.

MALMÖLUNDREGIONEN - STATISTIK OCH FAKTA 2015
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Framåt för företagandet
Näringsliv

MÄSSOR, HOTELL OCH MULTIARENOR

Regionen har ett stort utbud av mässfaciliteter och multi-
arenor för olika typer av evenemang och just nu pågår en 
enorm utbyggnad vad gäller hotell. Bara i Malmö kommer 
antalet hotellsängar att öka med en tredjedel fram till 
2016 och i nyöppnade Malmö Live samordnas konsert, 
kongress och hotell under ett och samma tak. Strategin 
är klar – att attrahera stora internationella kongresser – 
och erbjuda invånarna i regionen ett spännande utbud av 
aktiviteter i en rad olika miljöer.

2 miljoner

2,4 miljoner

GÄSTNÄTTER MALMÖLUNDREGIONEN 
(INKL. SKURUP) 
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Tillväxt och utveckling förutsätter ett nära samspel 
mellan kommun, näringsliv och lärosäten som 
i sin tur främjar dynamik och tekniksprång. I 
MalmöLundregionen finns en rad olika arenor och 
möjligheter för samverkan - där gemensamma 
utmaningar blir till kreativa lösningar.

TILLSAMMANS FÖR NYA MÖJLIGHETER FÖR 
MÄNNISKOR OCH FÖRETAG
I ett globalt konkurrens- och tillväxtperspektiv är det viktigt 
att kunna erbjuda både människor och företag spännande 
utvecklingsmöjligheter. Tillgång på utbildning och kom-
petent arbetskraft stor efterfrågan på varor och tjänster 
tillsammans med en väl utvecklad infrastruktur är några 
komponenter som är avgörande för ett bra företagsklimat. 
Viktiga frågor som förutsätter samverkan mellan kommun 
och näringsliv - där din röst som företagare är viktig.

Kommunerna i Malmölundregionen arbetar med att syn-
liggöra dig som företagare och det samlade näringslivets 
bidrag till samhället. Fokus ligger på att lyfta upp lokala
förebilder, visa på goda exempel och inspirera. De många 
och återkommande näringslivsdagarna i kommunerna är en 
bra plattform för nya affärer, erfarenhetsutbyte och infor-
mella möten mellan näringsliv och kommunpolitiker. 

Genom service, kunskap och förståelse för näringslivets 
behov bidrar kommunerna till ett bra företagsklimat i 
MalmöLundregionen. 

DU SOM DRIVER ELLER VILL DRIVA FÖRETAG 
För dig som redan driver ett företag och vill utveckla 
din verksamhet eller för dig som vill starta ett företag 
erbjuder kommunen många möjligheter till nätverkande, 
kunskapsutbyte och service. I flertalet kommuner erbjuds 
företagare en företagslots.

MÅNGA MÖTESPLATSER 
FÖR INNOVATIONER OCH 
FÖRTAGSUTVECKLING
I MalmöLundregionen finns ett stort antal olika 
typer av inkubatorer, många med koppling till 
regionens lärosäten och kreativa miljöer. Vissa 
är väl etablerade medan andra är nystartade. 
Flertalet är generellt inriktade på stöd till 
entreprenörer, medan andra har mer specifika 
inriktning på branscher eller studenter.

 » Green Room, Trelleborg

 » Minc, Malmö

 » Medeon (life science), Malmö

 » Drivhuset (studenter), Malmö

 » Arenan för social innovation i Malmö

 » Uppstart Malmö, Malmö

 » Ideon innovation, Lund

 » Lund Life Science Incubator, Lund

 » Medicon Village, Lund

 » LIFT, Lund

 » Venture Lab (studenter), Lund

 » Future by Lund

 » Creative Plot, Lund

Samverkan för ett gynnsamt företagsklimat

FÖRETAGSLOTS
I flera av MalmöLundregionens kommuner finns 
en företagslots. Det är en kostnadsfri service 
som bistår dig som vill starta bolag eller som 
behöver hjälp att hitta rätt bland lagar och 
regler. Här får du råd och hjälp i frågor som rör 
tillstånds- och markfrågor, kontaktuppgifter till 
myndigheter eller med att hitta rätt blankett.

Företagslotsen samlar kompetens och bistår dig 
som företagare med tydlig och enkel information 
samt handläggning av ärenden. På så sätt kan 
du som företagare fokusera på att driva din verk-
samhet och kommunerna bidra till att skapa ett 
mer attraktivt kommunalt näringslivsklimat.

platser 
för

idéer

ANTAL NYANMÄLDA JOBB 

ANTAL NYSTARTADE FÖRETAG 
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I MalmöLundregionen finns många kompetenta och 
välutbildade människor som är attraktiva på arbets-
marknaden. Många har studerat i regionen, trivts här 
och blivit kvar. Här finns inte mindre än fyra lärosäten 
för högre utbildning

MALMÖ HÖGSKOLA
Malmö högskola inrättades 1998 i centrala Malmö. Inled-
ningsvis hade MAH cirka 5 000 studenter som kom från 
vårdutbildningar, ingenjörsutbildningar, lärarhögskolan och 
tandläkarhögskolan. MAH har haft en mycket positiv ut-
veckling och är idag Sveriges största högskola med 24 000 
studenter och 1 300 anställda, varav 700 lärare. 

SLU ALNARP
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp är beläget i Sveriges 
mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregi-
on, och har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsar-
kitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och 
skogsbruk. Idag utbildar sig cirka 1 000 studenter till bland 
annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjö-
rer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. SLU Alnarp har 
forskningsmiljöer i världsklass. 

WMU
WMU står för World Maritime University och etablerades i 
Malmö 1983 av International Maritime Organization, en del 
av FN. WMU är ett kompetenscenter som arbetar för ett 
internationellt utbyte och kunskapsöverföring inom maritim 
kunskap. Här erbjuds såväl högre utbildning som forskarut-
bildning. WMU i Malmö, inklusive filialerna i Shanghai och Da-
lian i Kina, har närmare 200 studenter i sitt magisterprogram. 

16

Kompetensförsörjning  i världsklass
Utbildning

SPELINDUSTRIN är en framtidsbransch i 
Sverige. 2014 utsågs landet till världens  främsta 
spelutvecklarnation av Games Developers Con-
ference. Malmö Högskola erbjuder en treårig ut-
bildning i spelutveckling för att möta den ökande 
efterfrågan på svenska spelutvecklare.

FOLKHÖGSKOLOR 
 » Eslövs folkhögskola

 » Folkhögskolan Hvilan

 » Hyllie Parks folkhögskola

 » Kvarnby folkhögskola

 » Malmö folkhögskola

 » Östra Grevie folkhögskola

 » Östra Grevie folkhögskola, filial Malmö

 » Mo Gård folkhögskola, filial Åkarp

 » Sankta Marias folkhögskola

 » Glokala folkshögskolan i Malmö

LUNDS UNIVERSITET
Sedan 1666 har Lunds universitet varit ett självklart centrum 
för utbildning och forskning i norra Europa. Lunds universitet 

erbjuder det stora universitetets bredd och är det lärosäte 
i Sverige som lockar flest utländska studenter. Här finns i 

princip alla inriktningar inom högre utbildning representerade. 
Universitetet har verksamhet i Lund med fakulteter som juridik, 

medicin, Lunds Tekniska Högskola och mycket mer, samt i 
Malmö med Konst-, Musik-, och Teaterhögskolor, Helsingborg 

och på Trafikhögskolan i Ljungbyhed. Antalet studenter uppgår 
till 47 700 och antalet anställda till 7 500, vilket gör Lunds 

universitet till ett av de största lärosätena i Norden.
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FORSKARUTBILDNING 
OCH SPETSKOMPETENS

2013 fanns det cirka 10 000 personer med 
forskarutbildning i MalmöLundregionen. 
Det kan samma år jämföras med cirka 
4 000 i Köpenhamn eller cirka 50 000 i 
Sverige utanför MalmöLundregionen. 

I MalmöLundregionen bor alltså 1/6 av de 
forskarutbildade  i Sverige, medan områ-
dets befolkning motsvarar cirka 1/12. Det 
visar att MalmöLundregionen har en hög 
koncentration av kompetens.
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GOD UTBILDNINGSMILJÖ
Möjligheten att attrahera företag att etablera sig här 
bygger på att det finns bra utbildning och skolor. Många av 
kommunerna i MalmöLundregionen rankas högt i nationella 
skolmätningar och det finns ett stort utbud av såväl kom-
munala som fristående skolor på alla nivåer och med olika 
inriktningar. Det finns också en rad internationella skolor för 
utländska medarbetare och deras familjer. 

VARIERAT BOENDE OCH FOKUS PÅ 
NYA BOSTÄDER
MalmöLundregionen erbjuder ett mycket varierat boende 
i attraktiva miljöer. Här finns typiska stadsmiljöer med 
närhet till shopping och kultur, havsnära boende i gamla fis-
kelägen eller där gammal industrimark och hamn omvand-
lats till attraktiva nya bostadsområden. Regionen har också 
en vacker och levande landsbygd där man kan leva nära 
natur och mark med möjlighet till rekreation i skog och sjö. 

Det finns ett stort behov av nya bostäder, inte minst för unga 
och studenter, och många kommuner har ambitiösa bygg-
planer. Enligt Länsstyrelsen Skåne förväntas 3 000 - 6 000 
nya bostäder att byggas i MalmöLundregionens kommuner 
under 2015.

NÄRHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Genom en välutvecklad infrastruktur är det nära till det 
mesta i MalmöLundregionen. Genom internationella flyg-
platser och täta flygförbindelser till hela världen, färje- och 
tågtrafik till grannländerna och Öresundsbron är det lätt att 
röra sig i omvärlden. 

Det är också enkelt att ta sig till sitt jobb eller ut i naturen. 
Genom ett välutbyggt bussnätverk med stor turtäthet går 
det utmärkt att pendla inom regionen. Avstånden är inte 
stora och för många är det både skönare och bättre att 
utnyttja de många cykelvägar som förbinder hela regionen. 

STORA KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
Gamla kulturmiljöer finns det gott om, precis som spännan-
de naturupplevelser. Historiska upplevelser fås i Vikinga-
byn i Foteviken utanför Vellinge, Trelleborgen i Trelleborg, 
Uppåkra i Staffanstorp, Lunds domkyrka och på frilufts-
museet Kulturen i Lund. Slott och herresäten vimlar det av 
i regionen. För den som vill vandra finns Skåneleden eller 
rekreationsområden i Frostavallen, i Skrylle och i Torup. För 
många är Skånes Djurpark ett välkänt och omtyckt utflykts-
mål. Sanddyner och sköna bad finns längs hela kusten, inte 
minst i Falsterbo och Skanör. Här finns också fina ställen att 
bo och äta på. Regionen är hemvist för några av Sveriges 
bästa krogar, många med omnämnande i White Guide. Tre 
av dessa är dessutom belönade med varsin Michelinstjärna. 
Dessutom finns det sex vingårdar i regionen, vilka tar emot 
besökare och anordnar vinprovningar.

HÖG STANDARD PÅ KULTUR OCH IDROTT
Musik- och teatervänner kan njuta av ett nytt kvarter fullt 
med kultur, inklusive en ny konsertsal, på Malmö Live. I Mal-
mö finns även Malmö Opera som är ett av Nordens största-
operahus med egen kör, orkester och operaverkstad. Under 
sommarmånaderna turnerar Skånska operan i regionen med 
kända och uppskattade uppsättningar. Konst kan bland an-
nat upplevas på Moderna Museet i Malmö, Malmö Konsthall, 
Axel Ebbes Konsthall i Trelleborg och på Skissernas museum 
i Lund och en rad olika gallerier runt om i regionen. 

Fotbollsklubbarna Malmö FF och FC Rosengård både vinner 
sina ligor och spelar i Champions League. Handbollskultu-
ren är stark, med flera topplag i regionen och bra drag på 
läktarna. Elitlag finns både i basket och innebandy. I regi-
onen finns närmare 30 golfbanor, där Barsebäck GCC och 
PGA of Sweden National i Svedala stått värd för interna-
tionella golfturneringar. På Stapelbäddsparken arrangeras 
årligen den internationella skateboardstävlingen Ultra Bowl.
För hästintresserade är Falsterbo Horse Show sommarens 
höjdpunkt. Besökarantalet ökar årligen, och 2014 hade 
eventet över 63 000 besökare.

Här är det gott att leva
Boende

En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv i regionen är att vi som invånare även erbjuds en hög levnads-
standard med möjlighet till en rik fritid. I MalmöLundregionen erbjuds utbildning i toppklass, såväl på grundskole-, 
gymnasie som högskolenivå. Här erbjuds även gott om fritidsaktiviteter och upplevelser för alla intresseområden.
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Vi som bor i regionen

Lund
115 968

Höör  
15 770

Burlöv
17 211

Svedala
20 248

Lomma
22 946

Staffanstorp
22 994

Kävlinge
29 808

Eslöv
32 179

Vellinge
34 110

Trelleborg
42 973

Malmö 
318 107
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flest mellan 
25 - 30 år 

52 000
+0,5 %-enheter

+70 %-enheter
60 % eller tre av fem i MalmöLundregionen 
är mellan 20 och 65 år.

Könsfördelningen är mycket 
jämn med undantag för de äldre 

där kvinnorna är markant fler.

672 314
Befolkningsmängd i 

MalmöLundregionen 2014
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Befolkningen i regionen är till två tredjedelar koncentrerad 
till de två kommunerna Malmö och Lund. Det är en starkt 
växande och relativt ung befolkning där 40 % är under 30 år.

ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDELNING 2014
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TRE AV TIO
har minst tre års 
eftergymnasial utbildning. 
Genomsnittet i Sverige är 
två och en halv.

PERSONER SOM ARBETAR I REGIONEN 
2008-2013

304 474

286 845

20092008 2010 2011 2012 2013

+17 629
personer
på 5 år

FEM I TOPP
Av regionens 11 kommuner 
placerar sig 5 bland de 
20 bästa skolkommunerna 
enligt Lärarförbundets rank-
ing 2014.

Eslöv
32 179
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Genomsnittet för riket under sam-
ma tid är bara 10 %

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
SEDAN 1994

25 %
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I MalmöLundregionen står utvecklingen aldrig still 
och vi arbetar för att utveckla och förbättra såväl 
boendemiljöer som friluftsliv. Här ser ni ett aktu-
ellt urval av spännande utvecklingsprojekt - men 
det finns många, många fler. 

22

Ständig utveckling och expansion 

SKIDANLÄGGNING 
Snart påbörjas bygget av en inomhusanläggning för vintersport 

vid friluftsanläggningen Frostavallen i Höör. Det kommer att 
vara en unik anläggning som möjliggör snökrävande aktiviteter 

året om, med fokus på längdskidor. 

SOCKERSTAN
I Staffanstorps gamla sockerbruksområde ska det byggas 
en ny stadsdel där mötet mellan gammalt och nytt skapar 
en unik identitet. Karaktärsbyggnader från 1800-talet inte-

greras med modern bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge. 
Totalt planeras det för cirka 1 000 bostäder.

 MALMÖ LIVE
Kärnan i Malmö Live är en konsert- och 

kongressverksamhet med kapacitet för upp 
till 3 000 personer, med rum för utställningar, 
föreställningar, caféer, restauranger och ytor 

för spontana möten och föreläsningar. Ett 
hotell med 25 våningar är också integrerat i de 

nya kulturkvarteren.

VÄRMEKRAFTVERK 
Örtoftaverket stod klart i mars 2014 och är 
ett av södra Sveriges största biobränsleel-
dade kraftvärmeverk. Totalt har 1,8 miljarder 
kronor investerats för att producera fjärrvär-
me motsvarande hälften av behovet i Lund, 
Lomma och Eslöv. Dessutom produceras el 
motsvarande Eslövs årsbehov.

KRONETORP
I Kronetorp ska en ny stadsdel växa fram med plats för cirka 3 000 
bostäder, idrottsområde, småskalig handel och service- och vård-
funktioner. Genom sitt centrala läge i regionen kommer området 
kommer att ha utmärkt tillgång till kommunikationer, handel, skolor 
och övriga samhällsfunktioner.
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NY STADSDEL I KÄVLINGE
En helt ny stadsdel ska byggas i direkt anslut-
ning till järnvägsstationen i Kävlinge. Den nya 
stadsdelen beräknas ge kommunen tusentals 

nya kommuninvånare, och bidrar till en 
attraktiv stadsmiljö. I planerna ingår även ett 

kombinerat bibliotek och aktivitetshus som 
en del av ett nytt kommunhus.

LOMMA HAMN
I Lomma hamn har de första etapperna 

genomförts av den tidigare industri-
hamnens omvandling till en attraktiv 

havsnära stadsdel. Cirka 1 500 bostäder 
och inslag av butiker och kontor 

kommer att samsas med områden för 
rekreation.

NATURUM
På Falsterbonäset finns en unik flora och 
fauna. Norra Europas största koncentration av 
flyttfåglar lockar ett stort antal besökare varje 
år. Ett naturum kommer nu att byggas vid 
Falsterbo Strandbad. Det ger besöksnäringen 
goda utvecklingsmöjligheter samtidigt som 
naturen får bättre förutsättning att bevaras.

VÄSTRA HAMNEN
I Västra Hamnen i Malmö har en ny 
stadsdel uppförts i vad som tidigare var 
ett hamn- och industriområde. Området 
är fortfarande under utveckling och 
kommer när stadsdelen är färdigbyggd 
omfatta cirka 4 000 bostäder och ett 
stort antal arbetsplatser i attraktiv miljö.

HYLLIE I MALMÖ
I Hyllie skapas en klimatsmart stadsdel med 

bostäder, arbetsplatser, handel och evenemang 
nära Öresundsbron. Här samlas Malmö Arena, 

MalmöMässan, köpcentret Emporia, hotell, kon-
torshus och en vattenpark. Här skapas cirka 9 000 
bostäder och lika många arbetsplatser. Från Hyllie 

Station når man Copenhagen Airport på 12 minuter.

MALMÖLUNDREGIONEN - STATISTIK OCH FAKTA 2015
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Utöver kommunerna i 
MalmöLundregionen har 
följande källor använts:

 » Region Skåne

 » Trafikverket

 » European Spallation Source

 » Malmö högskola

 » Lunds universitet

 » SLU Alnarp

 » WMU

 » Dataspelsbranschen

 » SCB

 » Öresundsdatabasen

 » MalmöLäget

 » Packbridge

 » MAX IV

 » Sustainable Business Hub

 » Sydsvenskan

 » Samsyn Hyllie

 » Arbetsförmedlingen

 » Skånetrafiken

 » Malmö Airport

 » Copenhagen Airport

 » Copenhagen Malmö Port

 » Trelleborgs Hamn

 » Länsstyrelsen Skåne

 » Universitetskanslersämbetet

 » Lärarförbundet

Källor:

MalmöLundregionen är ett samarbete mellan 11 kommuner i sydvästra 
Skåne. De kommuner som ingår är:

Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge. 

Fakta och statistik 2015 visar på de styrkor och möjligheter som finns för 
näringslivet i MalmöLundregionen - för dig som redan verkar här och för dig 
som vill etablera dig här.
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