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Skåne Nordväst med sina 10 kommuner och cirka 317 000 invånare 

växer så att det knakar, alla kommuner i regionen har en befolkning 

som växer. 

Utbildningsnivån i Skåne Nordväst höjs varje år, dels genom att yng-

re generellt har en högre utbildningsnivå men framförallt genom att 

fler skaffar sig en högskoleutbildning. 

Det är nästan 135 000 personer som är sysselsatta i Skåne Nordväst, 

största näringsgrenar är  tillverkning, vård och omsorg samt handel. 

Antalet anmälda brott är något lägre i Skåne Nordväst än i Skåne 

som helhet men benägenheten att anmäla har enligt Brottsförebyg-

gande rådet ökat och således antalet anmälda brott över tid. 

Resultatet efter 2010 års val innebär inga maktskiften i regionen. 

Bostadsbyggandet har varit lågt under en lång tid men kanske börjar 

så smått byggandet ta fart.  



Skåne Nordvästs kommuner:

 
Bjuv

 
Båstad

 

Helsingborg

 

Höganäs

 

Klippan

 

Landskrona

 

Svalöv

 

Åstorp

 

Ängelholm

 

Örkelljunga

       

För mer information om regionen 

kan du besöka :

 

Skanenordvast.com

 

Helsingborgbusinessregion.com

  

EN FJÄRDEDEL AV SKÅNE 
Skåne Nordväst har  med sina 2569 km² 23 % av ytan i Skåne och med sina 316 208 invå-

nare 26 % av Skånes invånare. Även antalet sysselsatta motsvarar cirka en fjärdedel av 

Skåne då det i  Skåne Nordväst finns cirka 135 000 sysselsatta vilket motsvarar 25 % av 

Skånes sysselsatta (536 000). 

Det är en snabbväxande region , framförallt många yngre  människor flyttar  hit och be-

folkningen ökar med cirka 3000 personer varje år.  Många av inflyttarna kommer från 

Malmö/Lund samt från Irak, Danmark och Polen. 

I Skåne Nordväst finns det 69 tätorter  från 200 invånare till närmre 97 000. Största 

tätorten är naturligtvis Helsingborg  följt av Landskrona och Ängelholm. Det finns  också 

många  små tätorter i regionen som tillexempel Vejbystrand, Höja och Kvärlöv.      
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Befolkningsutvecklingen  
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Källa: SCB 

Källa: SCB  

Befolkningen i Skåne Nordväst växer så det knakar, alla kommuner växer. Framförallt är det 

Helsingborg som växer. Ensamt står kommunen för  cirka 40 % av folkmängden och över  

halva folkökningen. I regionen är det förutom Helsingborg, Landskrona och Ängelholm som är 

storväxarna. 

Skåne Nordväst hade 316 208 invånare vid årsskiftet 2009/10. Under de senaste tre åren har 

den årliga ökningen varit cirka 3 100 personer. Detta är en mycket högre nivå än tidigare år, då 

Skåne Nordväst i genomsnitt ökade med 2 300 personer under perioden 2001-2006. 

Det är inrikesflyttningar som utgör den stora volymen av alla flyttningar, under 2009 utgjorde 

de över 80 % av de totala flyttningarna (inrikes+utrikes). Men det är  flyttningarna till och från 

utlandet som utgör 

den största delen 

av folkökningen. 

Cirka 70 % av folk-

ökningen under 

2009 berodde på 

att fler flyttade från 

utlandet till Skåne 

Nordväst än tvärt-

om.  

Befolkningsutvecklingen i Skåne Nordvästs kommuner 1999-2009

Folkmängd 1999-20032004-2008 2009 2009
Kommun 200913-31 % % % Antal
Bjuv 14813 0,08 1,16 0,80 200
Båstad 14269 -0,10 0,16 0,49 66
Helsingborg 128359 0,65 1,09 1,37 1605
Höganäs 24480 0,35 1,08 0,28 232
Klippan 16382 0,13 0,47 0,92 46
Landskrona 41226 0,75 1,13 0,46 366
Svalöv 13290 0,20 0,54 0,90 106
Åstorp 14667 0,65 1,80 1,27 134
Ängelholm 39083 0,51 0,52 0,96 229
Örkelljunga 9639 -0,03 0,23 0,59 47

Summa Skåne Nordväst 316208 0,49 0,93 0,97 3031



Under de senaste tre åren har den årliga ökningen varit 3100 personer .

    

Inflyttningen är som sagt större än 

utflyttningen och ligger bakom en stor 

del av Skåne Nordvästs befolkningsök-

ning.  

Under 2009 flyttade 19 297 personer 

till Skåne Nordväst och 16 786 från. 

Det ger ett flyttnetto på 2 511 personer 

vilket utgör över 80 % av folkökningen 

2009.  

Det är de yngre som flyttar (både in 

och ut), 50 % av inflyttarna 2009 var 

under 26 år.  
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Inflyttningen till Skåne Nordväst 

Etnisk mångfald 

Av Skåne Nordvästs cirka 315 000 invånare  är över 67 000 av utländsk bakgrund  (född utrikes eller född i Sverige 

men med båda föräldrarna födda utrikes), alltså är mer än 20 % av befolkningen i Skåne Nordväst av utländsk bak-

grund . De största ursprungsländerna är Danmark, Irak och Polen.  Landskrona och Helsingborg har högst och Båstad 

och Ängelholm har lägst andel med utländsk bakgrund .             



 

Utbildningsnivån (högsta avslutade utbildning) i regionen är stigande, trots detta ligger vi 
fortfarande något under snittet i Skåne.  Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är 
större än andelen män i alla åldersgrupper och skillnaden ökar för varje år. Andelen kvinnor i 
åldersgruppen 25-34 år med eftergymnasial utbildning var 43 % mot 29 % för männen, det 
innebär en skillnad på 14 % -enheter.  Utbildningsnivån i Skåne Nordväst höjs, dels genom att 
yngre generellt har längre utbildning än äldre, men framförallt ökar andelen som skaffar sig 
högskoleutbildning.       
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Gruppen med utländsk bakgrund har en betydligt yngre befolkningsstruktur än den med svensk 

bakgrund och utgör en framtida resurs när vi  i nordvästra Skåne precis som i övriga Sverige  ska 

hantera  en åldrande befolkning  och försöka bibehålla en hög tillväxt.  Tittar man på ålders-

gruppen 20-54 år utgör den 41 % av hela befolkningen bland de med svensk bakgrund  men  60 

% av  de med utländsk bakgrund.  

Utbildning  



Det är dock många faktorer som spelar in där till exempel lågkonjunkturen gjort 
det mycket svårare för ungdomar att få jobb efter gymnasiet och fler har  valt att 
utbilda sig vidare.
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Övergång från gymnasiet till högskolan 

Ser  man över lång tid har antalet nyinskrivna vid universitet och högskolor ökat generellt i 

såväl Sverige som i nordvästra Skåne. På senare år har även andelen gymnasieelever som går 

vidare till högre utbildning ökat stadigt. I Skåne har det ökat med en procentenhet det se-

naste året och även i Skåne Nordvästs kommuner ser vi en ojämn men sammantaget positiv 

bild av övergången från gymnasiet till högskola. Det är dock många faktorer som spelar in 

där till exempel lågkonjunkturen gjort det mycket svårare för ungdomar att få jobb efter 

gymnasiet och fler har  valt att utbilda sig vidare.         

En god kvalitet på skolans verksamhet är viktigt för en regions attraktionskraft och utveckling, dock finns det 

inget samstämmigt sätt att mäta skolans kvalitet. Ett mått är elevernas skolresultat , Skolverket räknar ut ett 

meritvärde baserat på resultaten av elevernas betyg (Godkänd motsvarar 10 poäng etc) och väger samman 

dessa till ett meritvärde som anges i diagrammet på nästa sida. Där kan man se att det varit ganska små för-

ändringar mot föregående år men att det finns skillnader inom Skåne Nordväst. Riksnivån såväl som Skånes 

ligger på 206 poäng och det är bara Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, och Båstad som ligger på samma eller 

en högre nivå, dock bör man beakta att detta bara ett genomsnittligt meritvärde som inte tar hänsyn till några 

bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå , andel utländsk bakgrund etc.  

Skolan kvalitet  

Källa: SCB 
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Lunds universitet där Campus Helsingborg ingår är i särklass mest populärt bland 
studenter bosatta i Skåne Nordväst, lägger man till Malmö högskola så utgör de 
tillsammans över 50 % av de val av högskoleort nyblivna studenter gjorde HT 
2009.

   

Populära högskolor för boende Skåne Nordväst 

Källa: Skolverket 

Nybörjare HT 2009, boende i Skåne Nordväst

Universitet Antal studenter
Lunds universitet 677
Malmö högskola 283
Högskolan i Halmstad 159
Högskolan Krist ianstad 122
Göteborgs universitet 55
Växjö universitet 52

Övriga 425

Summa 1773

Källa: Högskoleverket



Andelen sysselsatta minskade såväl i vår region som i övriga Sverige  när den 
kraftiga nedgången i ekonomin slog till under 2008. I Skåne  Nordväst såväl som i 
Skåne  minskade andelen sysselsatta med cirka en procent  mot föregående år.
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Antalet sysselsatta i Skåne Nordväst uppgår till närmare 135 000 och är främst koncentrerade till tätorterna.  Flest 

sysselsatta (arbetstillfällen)  finns i tätorterna Helsingborg (52 000), Landskrona (12 000) och Ängelholm (11 000). 

Det finns ytterligare 11 tätorter med minst 1 000 sysselsatta. 

De dominerande näringsgrenarna i regionen är tillverkning (23 000), vård och omsorg (20 700) och handel (20 600). 

I alla kommuner i regionen dominerar näringsgrenen tillverkning, utom i Helsingborg, Svalöv och Ängelholm. Den 

dominerande näringsgrenen i Helsingborg är handeln. Av de sysselsatta inom handeln i regionen, arbetar närmare 

60% i Helsingborgs kommun. I Svalöv dominerar utbildning och i Ängelholm vård och omsorg. 

Andelen av den vuxna befolkningen (20-64 år) som är sysselsatta  varierar kraftigt i Skåne Nordväst. Från  81 %  i 

Ängelholm till 68 % i Landskrona vilket ger ett gap på 13 procentenheter mellan kommunerna.  Genomsnittet för 

Skåne Nordväst är  75 % och är något över snittet i Skåne , 73 % , men något under snittet i riket  som är 78 %.  

Andelen sysselsatta minskade såväl i vår region som i övriga Sverige  när den kraftiga nedgången i ekonomin slog till 

under 2008. I Skåne  Nordväst, såväl som i Skåne,  minskade andelen sysselsatta med cirka en procent  mot föregåen-

de år.         

Arbetsmarknad 

Källa:SCB  



Arbetslöshet   
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Andelen arbetslösa eller personer som varit sysselsatta i program med aktivitetsstöd har ökat något 

under det senaste året, men skillnaderna inom Skåne Nordväst är stora.  Landskrona har högst 

arbetslöshet  med 11 % och gapet ner till Helsingborg som har näst högst arbetslöshet, är cirka 2,5 

procentenheter.  Lägst arbetslöshet har  Båstad med 4,9 % ,vilket även är  en riktigt låg andel om 

man ser till hela landet.  Andelen arbetslösa i riket har legat i snitt kring  cirka 6,7 % under tidspe-

rioden , hälften av nordvästra Skånes kommuner ligger under eller på samma nivå som riket me-

dan resten har en högre arbetslöshet. 

Ekonomisk utveckling  

Ett mått som kan beskriva den ekonomiska utvecklingen i en region är den så kallade bruttoregion-

produkten (BRP). 

BRP är det samla-

de värdet av alla 

varor och tjänster 

som produceras 

under ett år. BRP 

per invånare har 

utvecklats olika i 

kommunerna. 

Sedan 1993 har 

BRP ökat med 

121% i Båstad och 

104% i Åstorp 

samtidigt som den 

ökat med 51% i 

Klippan och 53% i 

Svalöv. I Helsing-

borg har BRP ökat 

med 79% under 

samma tid. 

Källa: AMS 

Källa: SCB 
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Medelinkomsten i Skåne Nordväst är något lägre än i Skåne.  Man bör samtidigt hålla i minnet att det saknas in-

komstuppgifter från pendlare som arbetar i Danmark i den officiella statistiken. Den ekonomiska verkligheten ser 

därför något annorlunda ut.  

Det är en viss spridning i medelinkomsten mellan kom-

munerna. Bland kvinnorna skiljer det 45 tkr eller 20 % 

och bland männen 87 tkr eller 28 % mellan den högsta 

och lägsta medelinkomsten. Den lägsta medelinkomsten 

bland både kvinnor och män är i Örkelljunga. Den högsta 

medelinkomsten bland kvinnor är i Helsingborg och 

bland männen i Höganäs.                    

Medelinkomsten, tkr, fö r förv ärvsarbetande 25-64 år år 2008

Kommun Kvinna Man   Skillnad % Skillnad, tkr

Bjuv 236 31 8 1,35 82
Båstad 244 35 3 1,45 109
Helsingborg 272 37 3 1,37 101

Höganäs 266 39 5 1,48 129
Klipp an 231 31 2 1,35 81

Landskrona 253 33 3 1,32 80
Svalöv 241 32 1 1,33 80

Åstorp 236 31 6 1,34 80
Ängelh olm 254 35 7 1,41 103
Örkelljunga 227 30 8 1,36 81

Skåne Nordv äst 258 35 4 1,37 96

Källa: SCB

Inkomst 
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Hälsa  

. 

 
Inkomsterna skiljer sig inte bara mellan könen utan också mellan olika åldersgrupper. De högsta medel-

inkomsterna har de två äldsta åldersgrupperna bland männen och bland kvinnorna har 45-54- åringarna 

en marginellt högre medelinkomst än 55-64-åringarna. 

Källa: SCB  

Kommun Övervikt1 Riskkonsumtion Ohälsotal2

av alkohol
1

Bjuv 61,5 16,3 43,6
Båstad 45,6 18,2 31,7
Helsingborg 46,6 16,9 35,7
Höganäs 51,0 18,6 31,3
Klippan 54,1 17,9 48,3
Landskrona 52,2 17,2 46,9
Svalöv 58,3 11,7 39,0
Åstorp 59,1 12,5 43,0
Ängelholm 53,5 15,4 33,7
Örkell junga 56,8 15,0 43,7

Skåne 49,4 16,5 34,8

Källa: 
1

 

Folkhälsoenkät Skåne 2008
2

 

Försäkringskassan

Övervikt 

Body Mass Index (BMI) beräknas genom att kroppsvikten i kilogram divideras med kroppslängden 

i meter i kvadrat. Övervikt definieras som BMI 25,0 eller högre. Övervikt är en riskfaktor för bland 

annat fetma, högt blodtryck, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar. 



Ohälsotalet i Skåne Nordväst varierar från 31,3 i Höganäs till 48,3 i Klippan. Tre 
kommuner i området, nämligen Höganäs, Båstad och Ängelholm har lägre 
ohälsotal än Skåne som helhet.
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Resultatet från Skånes Folkhälsoenkät 2008 visar att i Skåne Nordväst är det endast Helsingborg som har en statistiskt säker-

ställd  lägre andel överviktiga än Skåne som helhet. Inom Skåne Nordväst har Båstad lägst andel överviktiga och Bjuv den 

högsta. Skillnaden är statistiskt säkerställd.  

Riskkonsumtion av alkohol 

I undersökningen definieras de män som konsumerar 128 och de kvinnor som konsumerar 96 gram alkohol per vecka som 

riskkonsumenter. 

Andelen riskkonsumenter av den vuxna befolkningen varierar i Skåne Nordväst mellan 11,7 i Svalöv till 18,6 i Höganäs. En-

dast Svalöv uppvisar en statistiskt säkerställd skillnad gentemot Skåne som helhet. 

Ohälsotal 

Ohälsotalet definieras som antalet av försäkringskassan ersatta frånvarodagar med sjukpenning, förtidspension och sjukbi-

drag m m per försäkrad person i åldern 16-64 år. 

Ohälsotalet i Skåne Nordväst varierar från 31,3 i Höganäs till 48,3 i Klippan. Tre kommuner i området, nämligen Höganäs, 

Båstad och Ängelholm har lägre ohälsotal än Skåne som helhet. 
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Nordvästra Skåne en bra plats att leva och bo på 

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning frågar bl a medborgarna hur trygga och säkra de 

känner sig i sin kommun. De senaste årens undersökningar visar att invånarna i Båstad, Helsingborg, 

Svalöv, Ängelholm och Örkelljunga är nöjda med tryggheten, medan man är mindre nöjd i Landskro-

na. 

Demokrati 

.   

Källa: Brå   

Val 

Resultaten av 2010 års kommunfullmäktigeval i kommunerna i Skåne Nordväst innebär inga makt-

skiften jämfört med föregående mandatperiod. I tre av kommunerna, Bjuv, Helsingborg och Lands-

krona är det minoritetsstyre, medan övriga kommuner har majoritetsstyre. 

Trygghet 

Trygghet är en viktig förutsättning för att trivas och må bra. Antalet anmälda brott ligger lägre i 

Skåne Nordväst än Skåne som helhet. Antalet anmälda brott har ökat generellt över tid i Sverige 

och så även i vår region vilket Brottsförebyggande rådet förklarar med en ökad benägenhet att 

anmäla brott. 

Part i Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga

Moderaterna 7 13 23 19 12 5 7 7 20 12
Centerpart iet 1 6 0 2 3 0 6 2 4 4

Folkpart iet 1 3 5 4 2 15 3 2 2 4

Kristdemokraterna 1 1 2 2 3 0 1 1 2 4

Socialdemokraterna 13 6 20 7 14 18 10 14 13 11

Vänsterpart iet 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0

Miljöpart iet 1 3 6 3 1 2 2 1 2 1

Sverigedemokraterna 6 2 8 2 5 9 5 4 4 5

SPI 1 1

Bjärepartiet 7

Engelholmspartiet 4

Listan för Miljö o Omtanke 3

Antal mandat 31 41 65 41 41 51 35 31 51 45

Källa: SCB och Valmyndigheten 

Kommun Antal brott per 100000 invånare

Bjuv 15 816
Båstad 10 804
Helsingborg 18 494
Höganäs 9 005
Klippan 15 319
Landskrona 17 750
Svalöv 13 681
Åstorp 17 890
Ängelholm 10 947
Örkelljunga 13 041

SKNV 15 529
Skåne 17 447



I fem av kommunerna är Moderaterna största parti och i de andra fem är Social-
demokraterna största parti. 
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Precis som i riksdagen gick Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna framåt i många av kommunerna i Skåne 

Nordväst och fick en större andel av rösterna jämfört med år 2006.  I fem av kommunerna är Moderaterna största parti och i 

de andra fem är Socialdemokraterna största parti. Valdeltagandet i årets val varierade från 74,2 % i Bjuv till 84,1% i Höganäs.  

Andel avgivna giltiga röster i kommunfullmäktigevalen 2010  

Medborgarundersökning     

Statistiska centralbyrån (SCB) gör en medborgarundersökning två gånger om året sedan hösten 2005, i vilken kommunerna 

erbjuds delta. I medborgarundersökningen får ett urval av medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. 

Samtliga kommuner i Skåne Nordväst, utom Höganäs och Åstorp, har någon gång varit med i medborgarundersökningen. 

Medborgarna har där betygsatt det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut. Frågor om bl a påverkan och 

inflytande samt förtroende räknas samman till Nöjd-Inflytande-Index (NII). Faktorernas betygsindex kan variera mellan 0-

100 . J u högre värde desto bättre. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt av SCB. 

Två faktorer som ingår i NII, är påverkan/inflytande och förtroende. I samtliga sex kommuner är indexet för förtroende högre 

än för påverkan/inflytande. De tillfrågade medborgarna har alltså ett större förtroende för hur kunniga politikerna är och hur 

väl de arbetar för kommunens bästa än hur politikerna lyssnar till medborgarnas synpunkter och dess möjligheter till påver-

kan av kommunala beslut. Skillnaden mellan påverkan och förtroende är statistiskt säkerställd i Helsingborg, Landskrona, 

Svalöv och Ängelholm. 

Parti Andel avgivna giltiga röster

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkellj unga

Moderaterna 21,4 30,3 33,4 47,0 28,3 10,8 19,4 22,7 38,1 26,2

Centerpartiet 4,6 14,5 2,3 5,7 7,7 1,3 17,8 6,0 6,5 8,5

Folkpartiet 4,0 7,3 7,4 9,6 4,5 30,0 7,3 5,5 4,5 9,8

Kristdemokraterna 2,2 3,5 3,0 4,0 6,2 0,7 2,3 3,0 4,1 9,5

Miljöpartiet 3,5 7,5 8,6 6,7 3,5 2,9 5,3 2,9 5,5 1,6

Socialdemokraterna 42,4 15,1 28,7 17,6 34,0 34,0 29,8 43,8 23,0 24,3

Vänsterpartiet 2,3 0,5 3,3 2,1 2,7 4,3 2,6 1,9 1,7 0,9

Sverigedemokraterna 19,2 3,7 10,5 5,6 12,9 15,8 14,1 13,1 6,5 11,6

SPI .. 1,4 1,8 1,8 .. .. .. .. 1,9 1,7

Bjärepartiet .. 16,1 .. .. .. .. .. .. .. ..

Engelholmspartiet .. .. .. .. .. .. .. .. 8,0 ..

Listan för Miljö o Omtanke .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,8

Övriga partier 0,3 0,1 0,8 0,1 0,2 0,1 1,4 1,0 0,2 0,2

Valdeltagande 74,2 83,2 78,7 84,1 75,1 77,7 79,5 74,4 81,3 75,7

Källa: Valmyndigheten 
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.   

När det gäller skillnaderna i betygsindex mellan kommunerna är de inte statistiskt säkerställda 

utom i enstaka fall. Statistiskt säkerställd är skillnaden mellan Båstad och Helsingborg i NII, mellan 

Landskrona och Ängelholm i Påverkan/Inflytande och mellan Båstad och Helsingborg resp Ängel-

holm i Förtroende.   

Medborgarnas bedömning av möjligheterna till inflytande i kommunen  

Kommun NII Påverkan/ Förtro-

Inflytande ende

Bjuv(1 .. .. ..

Båstad 38 39 40

Helsingborg 43 39 46

Höganäs - - -

Klippan(1 .. .. ..

Landskrona 38 36 44

Svalöv 41 40 45

Åstorp - - -

Ängelholm 42 42 48

Örkelljunga 39 39 43
1)

 

Kommunen har ej godkännt publ icering på SCB:s hemsida

Källa: Statistiska centralbyrån Medborgarundersökning 



  

Om man ser till hela Skåne Nordväst har vi en jämn fördelning mellan småhus och flerbo-

stadshus men det beror i hög utsträckning på att Landskrona och framförallt Helsingborg 

har över 60 % av bostadsbeståndet i form av flerbostadshus.  7 av 11 kommuner i regionen 

har under 40 % av bostadsbeståndet i form av flerbostadshus, lägst andel har Båstad och 

Svalöv där bara cirka 20 % är flerbostadshus.  

Bostadsbyggande 

Precis som i övriga Sverige har Skåne Nordväst haft en väldigt låg produktion av bostäder 

under en lång tid.  Ser man på en femårsperiod har regionen i snitt fått ett tillskott på strax 

under 1000 lägenheter per år vilket om man jämför med snittökningen av befolkningen 

under samma period (c:a 3000 personer) ger en ny lägenhet för varje 3 personer som be-

folkningen ökar, vilket i längden inte riktigt motsvarar folkökningen. Under 2009 har det 

påbörjats fler lägenheter än tidigare år vilket kommer att ge utslag i färdiga lägenheter 2011-

2012.     
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