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Hamnens betydelse för jobben

1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn

2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen i Trelleborgs stad

2 806 indirekta jobb kopplade till hamnen i övriga Malmö-regionen
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31 000 jobb i hela Sverige försörjda av hamnens godstransporter



WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trelleborgs 

Hamn AB genomfört en studie av den samlade 

betydelse hamnen har för sysselsättningen i såväl 

Trelleborgs kommun som i den större Malmö-regionen. 

Studien har genomförts genom en modellbaserad 

ansats där en total nedläggning av hamnen har 

simulerats. 

Detta gör att både den direkta sysselsättningen som 

genereras genom hamnverksamheten och den indirekta

sysselsättningen som är kopplad till hamnen kan 

beräknas. Den indirekta omfattar både verksamheter 

som har en relation till hamnen i form av leverantörer, 

underentreprenörer och kunder, och de jobb som 

uppstår genom den större ekonomi som hamn-

sysselsättningen bidrar till, genom fler jobb i t.ex. 

handel, närservice och offentlig sektor.

Godsflödena genom hamnen försörjer dessutom ett 

stort antal jobb i hela landet. Export- och 

importberoende branscher är avhängiga av 

sjötransporter och omfattningen samt 

branschfördelningen av dessa jobb har utöver analysen 

av själva hamnen också beräknats.

Analysen har genomförts av Martin Lagnerö och Jonas 

Börjesson, båda två vid WSP Analys & Strategi.

Kontaktpersoner:

Agneta Nilsson, Trelleborgs Hamn AB

Telefon: 0410-36 37 11

E-post: agneta.nilsson@port.trelleborg.se

Martin Lagnerö, WSP Analys & Strategi

Telefon: 010-722 86 22

E-post: martin.lagnero@wspgroup.se
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För beräkningarna har modellverktyget rAps använts. 

rAps (regionalt Analys- och prognossystem) är ett 

verktyg för att göra olika typer av prognoser och 

analyser av bland annat befolkning, arbetsmarknad och 

ekonomi för kommuner, delregioner eller län.

rAps-modellen bygger i grunden på s.k. input-

outputtabeller, som beskriver varuflöden mellan alla 

olika sektorer i ekonomin. Detta gör att man på ett 

detaljerat sätt kan analysera hur förändringar i en 

bransch påverkar andra branscher. Input-output-

tabellerna grundar sig på Statistiska centralbyråns 

Nationalräkenskaper.

Direkta sysselsättningsförändringar i en bransch ger i 

modellen upphov till dels indirekta effekter, i form av 

underentreprenörer, varuleveranser och tjänster direkt 

kopplade till den aktuella branschen, dels inducerade

effekter, vilket innebär förändringar i storleken på hela 

ekonomin där förändrade inkomster påverkar 

konsumtion och efterfrågan generellt.

För att tydliggöra den samlade betydelsen för 

sysselsättningen som Trelleborgs Hamn utgör, har 

modellen simulerat en nedläggning av hela 

hamnverksamheten, vilket gör att både direkta, 

indirekta och inducerade effekter kan redovisas.

Den modellbaserade ansatsen ger ett säkrare resultat, 

jämfört med att tillgripa schablonmässiga antaganden 

och subjektiva bedömningar av olika branschers eller 

företags beroende av hamnen.

Trelleborgs Hamn har betydelse för jobben inte bara i 

den egna kommunen, utan också i den större regionen. 

Beräkningarna har därför genomförts i två steg; dels för 

Trelleborgs kommun, dels för de ytterligare delarna i 

den större Malmö-regionen, där Trelleborg ingår. I det 

här fallet används den så kallade FA-regionen 

(Funktionell Analysregion) för Malmö.

Modellbaserad analys ger säkrare resultat
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För att beräkna hur många jobb som är beroende av 

själva godstransporterna som sker via Trelleborgs 

Hamn, har utgångspunkten varit Trafikanalys statistik 

över sjötrafik där godsflöden för olika grupper av 

hamnar redovisas. Stödantaganden om vissa 

fördelningar har gjorts utifrån bland annat SCB:s 

utrikeshandelsstatistik och Trafikanalys 

varuflödesundersökning. För att kunna redovisa 

effekterna i form av sysselsatta inom olika 

näringsgrenar har dessutom de nationella input-output-

tabellerna från SCB:s Nationalräkenskaper ingått i 

beräkningarna.

Beräkningarna har gjorts separat för jobb som är 

relaterade till export respektive import. Dessutom har 

dubbelräkning eliminerats, så att inte samma jobb 

räknas två gånger i de fall produktion av exportvaror 

som transporteras via Trelleborg samtidigt försörjs av 

insatsvaror som importeras via hamnen.

Eftersom det inte finns tillräckligt detaljerade uppgifter 

om destinationer för godset som transporteras via 

Trelleborg, är det inte möjligt att redovisa var i landet de 

hamnberoende jobben är belägna.

Mer om analysmetoden
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Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo- och 

färjehamn. Tio RoRo-lägen med olika rampsystem och 

spåranslutningar ger förutsättning för en effektiv och 

rationell hantering. Från Trelleborgs Hamn utgår idag 

sex färjeförbindelser till och från kontinenten, två till 

Swinoujscie, en till Sassnitz, två till Rostock och en till 

Travemünde. 

Totalt 12 s.k. RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på 

linjerna. I övrigt hanteras spannmål, gödning och 

olja/styren i hamnen. Trelleborgs Hamn utgör idag en 

intermodal "hub" i trafiken mellan Skandinavien och 

Kontinentaleuropa. 

Trelleborgs Hamn har även logistik- och 

lagerverksamhet i egna lokaler som är integrerade med 

hamnen och med en direkt spåranslutning in till lagret. 

Trelleborgs Hamn äger och hyr ut ett antal fastigheter 

och parkeringsplatser, framförallt till företag med 

anknytning till de verksamheter som bedrivs i hamnen. 

Marken används bland annat för lagerhållning, 

parkering och godshantering men mark och fastigheter 

hyrs även ut till externa kunder. Trelleborgs Hamn 

erbjuder även i egen regi fartygsklarering.

Trelleborgs Hamn har anor från 1500-talet, men det är 

först i mitten av 1800-talet som man börjar diskutera 

uppförandet av en hamnanläggning. År 1861 bildades 

Hamnbyggnadsaktiebolaget i Trelleborg och år 1865 var 

den första hamnanläggningen klar. År 1909 invigde 

Kung Gustav den V och Kejsar Wilhelm den II av 

Tyskland den nya tågfärjelinjen mellan Trelleborg och 

Sassnitz. Linjen har legat till grund för Trelleborgs 

Hamns utveckling under de senaste 100 åren.

Trelleborgs Hamn – anor från 1500-talet
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Antalet jobb inom de verksamheter som är direkt 

relaterade till hamnen i uppgår till 1872, i det avseende 

som analyseras i beräkningsmodellen. Det gäller de 

anställda i själva hamnbolaget, i de rederier som angör 

hamnen, de anställda hos speditörerna som hanterar 

gods, skeppsmäkleri samt en del kringverksamhet i 

omedelbar anslutning till hamnverksamheten.

I ett statistiskt hänseende är det åtskilliga av dessa jobb 

som inte återfinns i den officiella sysselsättnings-

statistiken, eftersom framför allt en stor andel av de 

anställda vid rederierna kan vara registrerade i 

Tyskland eller Polen. Dock bedriver de sin verksamhet i 

Trelleborgs Hamn och räknas därför in som sysselsatta 

i denna analys. Även en stor del av speditörerna har 

inte längre sin direkta placering i Trelleborg och 

återfinns inte heller som sysselsatta i kommunen. 

Genom centralisering och sammanslagning kan de 

istället formellt registerats i andra kommuner, men 

bedriver likväl sin verksamhet i Trelleborgs Hamn. En 

bedömning har gjorts av hur stor andel som kan anses 

vara verksamma i Trelleborg. För att till fullo kunna 

redovisa sysselsättningseffekterna har därför även de 

tagits med i analysen. 

Närmare 1900 direkta jobb i hamnen
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Hamnen

Diagram 1 – Nätverk kring hamnen



Modellberäkningarna när det antas att hela den direkta 

hamnverksamheten i Trelleborg skulle tas bort ger vid 

handen att totalt ytterligare 5 326 jobb skulle försvinna 

som följdeffekt. Knappt hälften (2 520 sysselsatta) 

skulle beröra Trelleborg, medan 2 806 avser andra 

delar av Malmöregionen. Sammantaget ger alltså 

hamnens verksamhet upphov till totalt 7 198 jobb, direkt 

och indirekt.

Diagram 2 – Totalt antal direkta och indirekta jobb 

relaterade till Trelleborgs hamn
Hamnverksamheten har därmed vad som brukar kallas 

en multiplikatoreffekt på 3,85. Med andra ord skulle 2,85 

jobb försvinna i indirekta effekter för varje jobb som 

försvinner i hamnen.

De stora spridningseffekter som hamnens omfattande 

verksamhet bidrar till, gör att de flesta av de indirekta 

arbetstillfällena har uppstått i andra delar av Malmö-

regionen. Det är inte möjligt att beräkna exakt var i 

regionen dessa jobb finns, men i hög grad handlar det 

om själva Malmö stad och den omedelbara 

storstadsregionen.

Hamnjobben genererar ytterligare 5 326 jobb
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Förutom de 1 872 jobben i den direkta verksamheten är 

alltså ytterligare 5 326 sysselsatta indirekt beroende av 

hamnen. Dessa indirekta jobb utgörs av verksamheter 

som är kopplade till hamnen i form av leverantörer, 

underentreprenörer, kunder och servicenäringar. 

Dessutom bidrar hela hamnens sysselsättning till en 

totalt sett större ekonomi, som ger upphov till ökad 

konsumtion inom t.ex. handel, restauranger, offentlig 

och privat service.

Den största andelen av den indirekta sysselsättningen 

är lokaliserad till olika former av företagstjänster. Drygt 

hälften av dessa 1 521 jobb är belägna i själva 

Trelleborg, medan resten återfinns i andra delar av 

Malmö-regionen. Något färre – 1 155 indirekt kopplade 

jobb – återfinns inom transportnäringen. Det rör sig 

främst om olika former av speditörer och andra 

landtransportfirmor inklusive budfirmor och postföretag. 

Transporttjänsterna bedriver sin verksamhet över en 

stor geografisk yta, så huvuddelen av dessa jobb är 

lokaliserade till övriga Malmöregionen. Endast en dryg 

fjärdedel är lokaliserade till Trelleborg. Transporter och 

företagstjänster utgör tillsammans nära hälften av de 

indirekt beroende jobben.

Flest indirekta jobb inom tjänster och transporter

De övriga indirekt knutna jobben omfattar till stor del 

sysselsättning som uppstår genom hamnjobbens bidrag 

till ekonomins storlek, främst inom offentliga tjänster 

som vård, skola och omsorg, samt inom handel, hotell 

och restaurang. Dessutom genererar hamnens 

verksamhet även jobb inom byggsektorn, fastighets-

förvaltning och delar av tillverkningsindustrin.

Diagram 3 – Indirekt sysselsättning kopplad till 

Trelleborgs hamn efter bransch
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Omkring 10,8 miljoner ton gods passerar årligen 

Trelleborgs Hamn. Det är i form av import, export eller 

inrikes handel. Exporten utgörs av varor som 

producerats i Sverige eller varor från utlandet som 

vidareexporteras, medan importen består av varor som 

utgör insats i produktionen inom landet, som ska 

vidareexporteras eller som ska konsumeras. Den 

produktion och verksamhet som baseras på dessa 

varor omfattar ytterligare ett stort antal jobb.

I en mening är därför alla dessa jobb också beroende 

av hamnens verksamhet. Men om Trelleborgs Hamn 

skulle läggas ned eller försvinna helt, skulle förmodligen 

inte dessa varuflöden upphöra helt och hållet. 

Företagen skulle hitta nya leverantörer och alternativa 

transportvägar. Beroendeställningen som dessa jobb 

har gentemot hamnen är därför inte av samma karaktär 

som de direkt och indirekt beroende jobben som 

redovisats tidigare i rapporten. Snarare kan de 

betecknas som den andel av landets export- och 

importberoende jobb som Trelleborgs Hamn ansvarar 

för att försörja i nuläget.

Godstransporterna försörjer drygt 31 000 sysselsatta
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Sett till antalet jobb, så är det fler importberoende jobb 

som försörjs av Trelleborgs Hamn, totalt drygt 19 000. 

Exporten står för strax över 12 000 jobb. Skillnaden 

beror dels på att det lossas något mer gods än vad som 

lastas, dels på att exporten är en mer kapitalintensiv 

verksamhet, dominerad av tung industri.



De exportberoende jobben som försörjs av Trelleborgs 

Hamn är av naturliga skäl lokaliserade till 

tillverkningsindustrin, eftersom det är där behovet av 

tunga transporter finns. Främst gäller det elektronik-

och maskinindustrin, där över 3 500 jobb är beroende 

av hamnen. Branschen är också importberoende i hög

Elektronik- och maskinindustrin mest hamnberoende
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utsträckning. Ytterligare 2 400 jobb inom elektronik- och 

maskinindustrin försörjs med insatsvaror via Trelleborg. 

För stål- och metallindustrin är mönstret detsamma, 

men totalnivån något lägre. Drygt 3 200 jobb är 

beroende av hamnen, varav omkring 1 900 via export 

och 1 300 via import. 

Några näringsgrenar är beroende av Trelleborgs Hamn 

nästan enbart genom importen. Främst gäller det 

handeln, hotell och restaurang samt olika typer av 

företagstjänster. Det är verksamheter som till sin natur 

knappast ägnar sig åt export, men i hög utsträckning är 

beroende av import för varor som direktkonsumeras 

eller används i tjänsteutövandet.

Utöver tillverkningsindustrin och handeln är även många 

jobb inom jordbruk, skogsbruk och fiske till stor del 

försörjda av Trelleborgs Hamn. Det rör sig om ca 1 400 

exportberoende sysselsatta och drygt 800 

importberoende.

De dryga 31 000 jobb som försörjs via Trelleborg utgör 

strax över en procent av alla sysselsatta i Sverige.
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Diagram 4 – Sysselsättning beroende av 

Trelleborgs hamns godstransporter, efter bransch



• De olika verksamheterna direkt 

kopplade till Trelleborgs Hamn 

sysselsätter 1 872 personer.

• Ytterligare 2 520 jobb i Trelleborg och 

2 806 i övriga Malmö-regionen är 

indirekt beroende av hamnens 

verksamhet.

• Drygt 31 000 jobb inom export- och 

importberoende branscher försörjs av 

godstransporterna via Trelleborgs 

hamn.

Sammanfattning
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Om oss

WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av

världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 500 

kontor och 32 000 medarbetare i 39 länder bidrar vi till en hållbar

samhällsutveckling.


