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TRE SMART SPECIALISERINGSOMRÅDEN
1.

PERSONLIG HÄLSA

2.

SMARTA HÅLLBARA STÄDER

3.

SMARTA MATERIAL

TVÅ POTENTIELLA SMART SPECIALISERINGSOMRÅDEN
1.

IKT

2.

MAT & LIVSMEDEL

BAKGRUND TILL
UPPDRAGET

EN ANALYS AV BRANSCHÖVERSKRIDANDE SPETSOMRÅDEN I SKÅNE
Bakgrund till uppdraget
Region Skåne har tre utpekade områden för
Smart specialisering; Personlig hälsa, Smarta
hållbara städer och Smarta material. Därtill finns
två potentiella smart specialiseringområden för
regionen: IKT, Mat & Livsmedel. Samtliga fem
områden kartläggs i denna branschanalys.

Analys

Utvärdering

Styrning

Policymix

Vision

Tidigare branschanalyser utgår huvudsakligen
från företagens självrapporterade
branschtillhörighet, enligt traditionell SNIindelning.
Aktuell analys utgör ett underlag som bidrar till
en breddad bild över vilka företag som arbetar
inom respektive område.
Metoden som används kallas för skrapning.
Företagens URL:er har inhämtats och
information från företagens hemsidor har
matchats mot ett antal fördefinierade nyckelord
som kopplar till respektive utpekat område.

Prioritering

Sexstegsprocess för smart
specialisering
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METOD OCH
GENOMFÖRANDE

METOD FÖR ATT IDENTIFIERA OCH KATEGORISERA FÖRETAG INOM
UTPEKADE STYRKEOMRÅDEN
Metod

Utdrag av samtliga företag med arbetsställe i
Skåne från Retriever
För att fastställa ursprungspopulationen företag i
Skåne inhämtades en lista över alla företag med
arbetsställen i Skåne med minst 5 anställda och en
omsättning om minst SEK 100 000. Listan omfattade
totalt 9 183 företag.

Byt bild

Första skrapning: hämta URL-adresser
Företagslistan användes i ett första skede för att
lokalisera URL- adresser för företag i Skåne. Där
företagens adresser ej har varit tillgängliga har
istället företagets sida på allanolag.se skrapats.
Definition av relevanta nyckelord att matcha
mot företagens hemsidor
Vi har därefter definierat nyckelord som
karaktäriserar relevanta verksamheter inom de tre
olika specialiseringsområdena för Region Skåne,
samt de två potentiella smart
specialiseringsområdena IKT och Mat & Livsmedel.
Matchning mot relevanta sökord
Nyckelorden matchas därefter mot de skrapade
hemsidorna, i syfte att undersöka företagens
verksamhet.

Sammanställning
Utifrån skrapnings- och matchningsresultaten görs
bedömningen av vilka företag som arbetar inom de
olika områdena, samt undergrupperingar inom dessa
fem områden.

Företagsdata
Skrapning

Sammanställning

Smart specialiseringsområden: Smarta hållbara städer,
Smarta material, Personlig hälsa
Potentiella smart specialiseringsområden IKT och Mat &
Livsmedel)
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IDENTIFIERING AV FÖRETAGENS HEMSIDOR
Skrapning: URL
Schemat till vänster visar
skrapningsprocessen för inhämtning av
URL-adresser. I ett första steg
undersöks om URL listas på företagets
korresponderande Eniro-sida. Detta
matchades via företagets
organisationsnummer Om så är fallet
användes den URL-adressenen. Ca 54
procent av adresserna inhämtades
genom Eniro.
Om URL inte finns listad på Eniro
användes en skrapningsalgoritm på
sökmotorn Google. Om rätt URL inte
hittades på detta sätt så valdes istället
att skrapa företagets sida på
allabolag.se. På allabolag.se finns
företagets verksamhet beskriven under
rubriken ”Verksamhet & ändamål”.
Kvalitetssäkring av URL i tre steg
Bland de hemsidor som skrapades från
Google var felmarginalen större.
Företagens hemsidor kvalitetssäkrades
därför i olika steg.

och liknande hemsidor hade skrapats.
Dessa sammanställdes och algoritmen
justerades till att inte inkludera dessa
hemsidor.
I ett nästa steg diagnosticerade listan
över URL-adresser genom olika
matchningsmetoder i Stata och Excel för
att undersöka huruvida företagets namn
matchade med korresponderande
hemsida.
I ett kompletterande steg jämförde vi
adresserna med en lista över URLadresser som tillhandahölls av Bisnode.
Denna lista innehöll adresser för ca. 2/3
av företagen i Skåneregionen.
Fastställt urval
Sammantaget skrapades
företagsinformation från 5 497
företagsspecifika URL-adresser och 3
686 allabolag.se-sidor.

I ett första steg undersöktes hur många
dubbletter som förekom i listan. Detta
då olika nyhetssidor, rekryteringsbolag
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SKRAPNING AV INFORMATION PÅ HEMSIDORNA FÖR MATCHNING MOT
NYCKELORD, URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING

Skrapning av information från
företagssidor
När URL:er är fastställda skrapas
hemsidorna enligt schemat till
vänster. Skrapningen omfattar
samtlig information på startsidan
samt på alla sidor som är ett klick
bort.
På allabolag.se skrapades endast
sidan som innehåller företagets
verksamhetsbeskrivning.
Matchning mot nyckelord
Vilka nyckelord som använts i
matchningen finns beskrivet
under respektive kapitel för
samtliga områden.
För att undvika missar på grund
av felstavning eller olika ändelser
har vi inkluderat olika stavningar
av nyckelorden. Vi har även
inkluderat en inställning där alla

ord som börjar, exakt matchar
eller slutar med det enskilda
nyckelordet är en match.

Vi tillåter att olika vikt ställs in på
en undernyckel så att relevansen
för delnyckelordet kan beaktas
Exkludering av irrelevanta
SNI-koder
För att fastställa
företagspopulationen
exkluderades SNI-koder som
bedömdes irrelevanta (ex.
detaljhandel).
Sammanställning av företag
Utifrån skrapningen, matchning
mot nyckelord och
kvalitetssäkring identifieras
företag som har verksamhet
inom respektive område.
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LÄRDOMAR FRÅN ATT ANVÄNDA SKRAPNING OCH TEXTANALYS FÖR
NÄRINGSLIVSANALYS
Analysen fångar ett ekosystem av företag
Resultatet visar att skrapning och matchning mot nyckelord
fångar upp en bredd av företag som alla har kopplingar till
en viss bransch, men som inte hör till de SNI-koder som
traditionellt associeras till denna bransch. Ett sådant
exempel är patentbyråer som på konsultbasis assisterar
bolag inom t.ex. medicinteknik och bioteknik med rättsliga
frågor vid framtagningen av nya produkter. Vi lyckas
kartlägga ett system som är bredare än definitionen som
görs utifrån en SNI-kategorisering.

Framgången styrs av kvaliteten på företagens
hemsidor
Framgången i metoden styrs till fullo av hur bra företagen
beskriver sin egna verksamhet på sina respektive hemsidor.
Dels kvalitetsmässigt, men även mängden information som
går att hitta på hemsidan. Är beskrivningarna för specifika
kan verksamheten vara svår att fånga upp. På samma sätt
blir det en utmaning om företagens hemsidor är för
allmänna och använder begrepp som kan ha flera
innebörder.

Många av företagen rör sig över flera ekosystem
Analysen visar att en relativt stor andel av företagen rör sig
över fler än ett ekosystem. 16% av företagen får träff i fler
än ett område. Vanligast är att företagen arbetar med en
inriktning som berör både Personlig hälsa och Smarta
material eller Personlig hälsa och IKT.

Utmaning att definiera nyckelord
En genomgående utmaning med matchningsmetoden har
varit att finna sökordstermer som inte är för generella (och
därför för inkluderande) och inte för specifika (och därför för
exkluderande). En annan nyckelfaktor är vilka sökord som
inkluderas i ordmatchningen. Tydligt definierade områden för
smart specialisering hade underlättat analysen ytterligare.

Möjliggör fördjupad sökning som kompletterar
traditionella branschanalyser
Till skillnad från kartläggning utifrån SNI-koder möjliggör
skrapning en fördjupad sökning kring specifika tekniker och
specialiseringar som företagen arbetar med och som är
branschöverskridande. T.ex. AI, VR eller machine learning
inom IKT-området.

Skrapningen från allabolag.se får mycket få träffar
Skrapningen från Allabolag.se fungerar som ett komplement
för de företag som inte har en egen hemsida. Informationen
om verksamheten är dock ofta mycket begränsad och få
träffar kommer från allabolag-sidorna, vilket indikerar att
informationen inte är tillräcklig för att kartlägga deras
verksamhet.
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SAMMANFATTNING
AV ANALYSENS
RESULTAT

LÄSANVISNINGAR

Resterande delen av rapporten består dels av en sammanfattning av branschanalysens resultat. Den illustreras i ett bubbeldiagram (se punkt 3 nedan). Därefter följer fem kapitel
för redovisning av respektive område (Personlig hälsa, Smarta hållbara städer, Smarta material, Mat & livsmedel och IKT). Formen för kapitlet varierar något med område. De följer
dock följande övergripande struktur:

1
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1. Sammanfattning
En övergripande sammanfattning av metod, resultat och
lärdomar från analysen.

2. Sammanfattning av inkluderade nyckelord
Övergripande kategorier av nyckelord som används för att
söka på företagens hemsidor och identifiera relevanta
aktörer inom de olika områdena.

3. Övergripande bild - Bubbeldiagram
Företagen i varje område arbetar med olika tekniker och
tillämpningar. Detta illustreras i ett bubbeldiagram där
företagen har kategoriserats efter träffar på nyckelord eller
huvudsaklig verksamhet. Formen för bubbeldiagrammet
varierar delvis med de olika områdena. För Personlig hälsa
och Mat & Livsmedel har vi identifierat en ”kärna” av
företag som omges av företag som levererar tjänster till
kärnan. Dessa symboliseras av en grå cirkel. Storleken på
bubblorna representerar antalet företag. X- och Y-axeln är
odefinierade och placeringen av bubblorna är gjord efter
vilket eller vilka områden som företagen arbetar med (t.ex.
vilken teknik de arbetar med). Bilden innehåller även en
lista över viktiga företag för området.

2

4. Fördjupning av analysens resultat
Varje område innehåller en fördjupad analys av
de företag som kategoriserats i olika
delområden. För Personlig hälsa är dessa
Bioteknik, Medicinteknik, Läkemedel och
Stödtjänster. Sliden innehåller information om
företagen (omsättning, SNI mm), de nyckelord
som fått flest träffar samt exempel på företag
som ingår.

5

3

5. Exempel på företag
Varje kapitel innehåller ett antal korta
företagsexempel. innehåller information om
företaget, vilka nyckelord som fått träff, antal
anställda och omsättning.
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TOTALT 740 FÖRETAG HAR IDENTIFIERATS INOM FEM OMRÅDEN
PERSONLIG HÄLSA

Inom Personlig hälsa identifieras 301 företag som arbetar
med medicinteknik, bioteknik, läkemedel och e-hälsa. 71
av dessa arbetar med olika typer av konsulttjänster, t.ex.
inom IT eller juridisk rådgivning.

SMART
SPECIALISERINGSOMRÅDEN

SMARTA HÅLLBARA STÄDER

Medianomsättning: 45 milj. kr
Antal anställda (median): 19
Antal SNI-huvudgrupper: 27

Inom Smarta hållbara städer identifieras 181 företag. Företagen arbetar
framförallt inom energiområdet (solceller, vindkraft mm) samt hållbart
byggande (passivhus, fjärrvärme).

301
företag

Medianomsättning: 68 milj. kr
Antal anställda (median): 23
Antal SNI-huvudgrupper: 27

181
företag

SMARTA MATERIAL

Inom Smarta material identifieras 149 företag. Företagen
arbetar framförallt med tillverkning av polymer och
komposit. Men även med olika tekniker för att undersöka
material, t.ex. UV-strålning och röntgenstrålning.

149
företag

Medianomsättning: 58 milj. kr
Antal anställda (median): 17
Antal SNI-huvudgrupper: 19

IKT

Inom IKT identifieras 212 företag. Analysen har utgått från
olika tekniker som företagen arbetar med. Företagen
arbetar i störst utsträckning med machine learning,
Internet of Things och big data.

MAT & LIVSMEDEL

Inom Mat & Livsmedel identifieras 418 företag. Företagen
arbetar framförallt inom jordbruk (SNI 01) och med
livsmedelsframställning (SNI 10).
Medianomsättning : 363 milj. kr
Antal anställda (median): 84
Antal SNI-huvudgrupper: 11

418
företag

212
företag

Medianomsättning: 48 milj. kr
Antal anställda (median): 18
Antal SNI-huvudgrupper: 25

TRE SMART SPECIALISERINGSOMRÅDEN

Parti- och
provisionshandel Medicin och
läkemedel

PERSONLIG
HÄLSA

Parti- och
provisionshandel Hjälpmedel inom
hälso- och sjukvården

HUVUDVERKSAMHETER
INOM PERSONLIG HÄLSA
Medicin och
läkemedel

Tillbaka till navigering

E-hälsa

Medicinteknik
Dental

Advokatbyråverksamhet
Bioteknik
Management

Parti- och
provisionshandel Bioteknik

Patentbyråverks
amhet
Kärnverksamheter
Stödtjänster – Företag som arbetar med tjänster som
relaterar till området Personlig hälsa
Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
inom respektive område

IT-tjänster

Parti- och
provisionshandel Medicinteknik

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
McNeil AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Baxter Medical Aktiebolag
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Bayer Aktiebolag
ApoEx AB
TFS Trial Form Support International AB
Diaverum Holding AB
Nolato MediTech AB
GELITA Sweden AB
Atos Medical Aktiebolag
Polypeptide Laboratories (Sweden) AB
QPharma AB

Tillbaka till navigering

SMARTA
HÅLLBARA
STÄDER

Smarta hållbara
städer/Uppkopplad stad

Avfall &
Återvinning

Mobilitet
Energi

Hållbart byggande – Bygg- och konstruktionsföretag
som levererar hållbara lösningar
Energi – Företag som arbetar med hållbar energi
Mobilitet - Företagen arbetar bland annat med
laddsystem och säkerhetslösningar för bilar
Vatten - Företagen arbetar med filtrering, rening och
analys av vatten
Smarta hållbara städer/Uppkopplad stad - Företag
som arbetar brett inom hållbar samhällsbyggnad
Avfall & Återvinning - Företag som arbetar med
avfallshantering och återvinningsbara material.

Storleken på bollarna symboliserar antalet företag inom
respektive område

Vatten
Hållbart byggande

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Peab AB (flera dotterbolag förekommer)
Tetra Pak AB
Alfa Laval AB
SUEZ Recycling AB
One Nordic AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Energi Försäljning Sverige AB
Kraftringen Energi AB
Metso Sweden AB
Swep International AB
Ecolean Aktiebolag

Polymer

Tillbaka till navigering

Ytteknik
Nanoteknologi
Grafen

SMARTA
MATERIAL

Metalliskamaterial

Fotonik

Additiv tillverkning
Advanced
Manufacturing
Technology

Legering
Kristallstruktur

Komposit
Spallation

Elektronmikroskop

Röntgenstrålning
Proton

Tekniker för att undersöka material

Diffraktionsmönster

Synchroton

Partikelaccelator

Biologiskamaterial

KETS
Hårda material
Mjuka material

Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
som fått träff på respektive teknologi

Proteinstruktur

UV-strålning

Elektromagnetisk energi

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Tetra Pak
Lindab International AB (Lindab Steel AB)
Höganäs Sweden AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
BE Group Sverige AB
Polykemi Aktiebolag
Välinge Group AB
OMYA Aktiebolag
Nolato Aktiebolag
BLS Industries AB
Calderys Nordic AB

TVÅ POTENTIELLA SMART
SPECIALISERINGSOMRÅDEN

Internet of
Things

Tillbaka till navigering

Big data
Sensor network

IKT

5G
Microchip

Sensor

RFID

Datamining

Data warehouse
Database
management

Photonic

Location based
technology

Autonomous
system
Molntjänster

Artificiell
Intelligens
Gamification

Mjukvara

Blockchain

Datadrivna tjänster
Hårdvara
Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
som fått träff på respektive teknologi

Augmented
reality

Virtual reality
Machine learning

Gaming

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Ericsson AB
Telia Sverige AB
CGI Sverige AB
Sony Mobile Communications AB
Sigma Aktiebolag
Axis Aktiebolag
Axis Communications Aktiebolag
Tele2 Sverige Aktiebolag
Atea Sverige AB
Eltel Networks Infranet AB
Tieto Sweden AB
IBM Svenska Aktiebolag

Tillbaka till navigering

MAT &
LIVSMEDEL

Innovativa livsmedel

Livsmedel

SNI 10
Jordbruk

SNI 11
Dryck

SNI 01

Livsmedel logistik
Lantbruk industri
Livsmedel logistik – förpackning och hantering
av livsmedel
Livsmedel industri - Tekniska lösningar för
förbättrad livsmedelsproduktion

Lantbruk industri - Tekniska lösningar för
förbättrat jordbruk
Innovativa livsmedel – Utveckling av livsmedel
eller ingredienser
Storleken på bollarna symboliserar antalet
företag inom respektive område

Livsmedel industri

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Lantmännen AB
Orkla Foods Sverige AB
Pågen Aktiebolag
Findus Sverige AB
Cloetta Sverige AB
Malmö Mejeri AB
Nordic Sugar AB
Barry Cellebaut Sweden Ab
Lyckeby Starch AB
Tetra Pak AB

NAVIGERING I
RAPPORTEN

NAVIGERING I RAPPORTEN

Rapporten omfattar fem kapitel, ett per respektive område. Varje kapitel innehåller mer detaljerad information om inkluderade nyckelord,
antal företag, nyckelordsträffar och exempel på företag som arbetar inom området.
Bilden nedan är klickbar för att förenkla navigering mellan olika områden. Ramboll-loggan är en genväg tillbaka till denna bild.
Bubblorna för varje område är klickbara och länkar till excellistor över företagen inom respektive område.

PERSONLIG HÄLSA

SMARTA HÅLLBARA
STÄDER

SMARTA MATERIAL

IKT

BIOTEKNIK

HÅLLBART
BYGGANDE

KETS

MJUKVARA

MEDICINTEKNIK

ENERGI

HÅRDA MATERIAL

HÅRDVARA

MEDICIN &
LÄKEMEDEL

MOBILITET

MJUKA MATERIAL

DATADRIVNA
TJÄNSTER

STÖDTJÄNSTER

VATTEN

TEKNIKER FÖR ATT
STUDERA MATERIAL

SMART HÅLLBAR
(UPPKOPPLAD) STAD
AVFALL &
ÅTERVINNING

MAT & LIVSMEDEL

REDOVISNING AV RESPEKTIVE OMRÅDE
- TRE SMART SPECIALISERINGSOMRÅDEN

PERSONLIG HÄLSA

PERSONLIG HÄLSA
För det smarta specialiseringsområdet personlig hälsa har vi lokaliserat relevanta
företag genom en kombination av matchningsresultat på sökord, traditionella SNIkoder och kvalitetssäkring. Totalt 301 företag inkluderas i specialiseringsområdet.
Utifrån vår ursprungliga företagslista fick 824 företag minst en träff på nyckelord
som var relaterade till personlig hälsa. I ett första urval tog vi bort företag med
branschkoder (SNI-koder på femsiffrig nivå) som bedömdes ligga långt ifrån
kärnverksamheterna inom personlig hälsa. I ett nästa steg bedömde vi genom
handpåläggning vilka företag ska inkluderas till specialiseringsområdet. På detta
sätt bedömdes också vilken gruppering inom specialiseringsområdet personlig
hälsa, t.ex. bioteknik, medicinteknik och läkemedel, ett företag bör tillhöra.
Bedömningen gjordes huvudsakligen utifrån sökträffar från matchningen, men ett
stort antal företag undersöktes manuellt om träffbilden på sökord gav otydliga
resultat. Totalt ingick 301 företag i urvalet efter ovan beskrivna steg.
Nyckelord har definierats dels utifrån tidigare kartläggningar av Life Scienceföretag, och dels i dialog med ansvarig för specialiseringsområdet vid Region
Skåne. Ramboll bedömer att Personlig hälsa är det område där nyckelorden både
har en bredd och ett djup, och är således heltäckande. Nyckelorden grupperas
enligt följande:
•
•
•
•

Bioteknik
Medicin
Medicinteknik
Digital vård

De vanligaste sökträffarna för företagen inom området personlig hälsa är medicin,
läkemedel och medicinteknik.
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER
301 företag identifierades inom Personlig hälsa. Dessa tillhör 27 olika SNIhuvudgrupper (se Bilaga: Personlig hälsa). Av de 301 företagen har 59 identifieras
genom träff via deras företagssida på allabolag.se. Resterande har tillkommit
genom träff på URL-adresser. Personlig hälsa-området tangerar i viss utsträckning
företag som fångas upp i specialiseringsområdena Smarta material och IKT.

Medianföretaget inom kategorin har 19 anställda och en omsättning på ca. 45
miljoner kronor. Återigen avser dessa siffror inte företagets skånespecifika
verksamhet, utan deras totala verksamhet.
Antal företag som inkluderats i Personlig hälsa är fler i aktuell studie jämfört med
en tidigare kartläggning som genomförts av Tillväxtanalys (TVA) på uppdrag åt
Region Skåne. I TVA:s ursprungliga lista över Life Science-bolag i Skåne finns 161
företag efter exkludering av företag inom djurhälsa, företag som gått i konkurs
samt dubbletter på organisationsnummer. Av dessa 161 företag får vi träff på 134
företag (motsvarande 83 procent).
Då området har varit tydligast definierat och således enklare att avgränsa
bedömer Ramboll att nyckelorden för området har varit relevanta och
heltäckande. I analysen identifierades ett antal stödtjänster som levererar in till en
kärna av bolag som arbetar med medicinteknik, bioteknik och
läkemedelsutveckling. Av de 143 tillkommande företagen har 83 verksamhet
inom olika typer av stöd- och konsulttjänster, såsom juridisk konsultation och
datakonsultverksamhet - men också parti- och provisionshandel.
Bland de SNI-huvudgrupper som tillkommit i aktuell analys, finns tillverkning av
elapparatur och magasinering och stödtjänster till transport.
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KATEGORIER AV NYCKELORD INOM PERSONLIG HÄLSA

Totalt inkluderades 97 nyckelord i matchningen. Nedan visas fyra övergripande kategorier av nyckelord samt
underkategorier.

01

Bioteknik m.m

02

Medicinteknik m.m.

03

Medicin m.m.

04

Digital vård

• Biodegradable

•

Medicinteknik

• Enzym

• E-hälsa

• Biofarmaceutisk

•

Diagnostikprodukter

• Life Science

• M-hälsa

• Bioanalys

•

Odontolog

• Medicin

• Analytisk kemi

•

Radiolog

• Läkemedel

• Enzym

•

Digital vård

• Pharmaceutisk

• Spektrometri

•

Spektroskopi

• Farmaci

• Biomedicin

•
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Parti- och
provisionshandel Medicin och
läkemedel

PERSONLIG
HÄLSA

Parti- och
provisionshandel Hjälpmedel inom
hälso- och sjukvården

HUVUDVERKSAMHETER
INOM PERSONLIG HÄLSA
Medicin och
läkemedel
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E-hälsa

Medicinteknik
Dental

Advokatbyråverksamhet
Bioteknik
Management

Parti- och
provisionshandel Bioteknik

Patentbyråverks
amhet
Kärnverksamheter
Stödtjänster – Företag som arbetar med tjänster som
relaterar till området Personlig hälsa
Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
inom respektive område

IT-tjänster

Parti- och
provisionshandel Medicinteknik

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
McNeil AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Baxter Medical Aktiebolag
Apotek Produktion & Laboratorier AB
Bayer Aktiebolag
ApoEx AB
TFS Trial Form Support International AB
Diaverum Holding AB
Nolato MediTech AB
GELITA Sweden AB
Atos Medical Aktiebolag
Polypeptide Laboratories (Sweden) AB
QPharma AB

1. BIOTEKNIK – 18 IDENTIFIERADE FÖRETAG

Träffbild nyckelord
• Inom kategorin bioteknik har vi
identifierat 18 företag.

• Sökkategorin fångar företag inom
4 olika SNI-huvudgrupper samt
två företag för vilka SNI-kod
saknas . Grupperingen består
framförallt av företag som enligt
SNI-tillhörighet arbetar med
forskning och utveckling (FoU).
• Totalt sett får de 18 företagen
inom kategorin träff på 21 av 33
nyckelord. T.ex. får sex företag
träff på sökkategorin Life Science.
• Medianföretaget inom
grupperingen har 19 anställda och
en omsättning på ca. 26 miljoner
kronor.

• Många företag inom grupperingen
bioteknik får även träff på
söktermerna medicin,
medicinteknik, läkemedelstester
och Life Science.
• Exempel på företag inom
kategorin är Alligator Bisoscience
AB, Timeline Bioresearch AB och
SenzaGen AB.

72%
28%
17%

11%

BIOTEKNIK

13 av 18 företag får träff

ANTIKROPP

5 av 18 företag får träff

BIOFARMACEUTISK
3 av 18 företag får träff

ANALYTISK KEMI
2 av 18 företag får träff
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FÖRETAGSEXEMPEL BIOTEKNIK
FORSKNING OCH UTVECKLING INOM BIOTEKNIK

ACTIVE Biotech AB
Active Biotech AB utvecklar läkemedel inom flera
sjukdomsområden som cancer och neurodegenerativa
sjukdomar. Företaget har utvecklat läkemedlet
Laquinimod som genomgått klinisk fas 2-studie.
Läkemedlet syftar till behandling av Huntingtons
sjukdom.
Företaget har sitt säte i Lund och är listat på NASDAQ
OMX Nordic: ACTI.
Träffar på nyckelord: Life Science, Medicinteknik,
Bioteknik, Antikroppar

17 anställda
20 246 tkr
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2. MEDICINTEKNIK – 75 IDENTIFIERADE FÖRETAG

• Inom grupperingen medicinteknik
finns 75 företag. Minst två av dessa
företag har verksamhet inom
området e-Hälsa.
• Sökkategorin fångar företag inom
16 olika SNI-huvudgrupper samt
elva företag för vilka SNI-kod
saknas . Grupperingen består
framförallt av företag som enligt
SNI-tillhörighet arbetar med
forskning och utveckling (FoU) eller
Annan tillverkning. SNI-kategorin
Verksamheter som utövas av
huvudkontor är också vanligt
förekommande inom grupperingen.
• Totalt sett får de 75 företagen inom
kategorin träff på 21 av 33
nyckelord. T.ex. får 11 företag träff
på sökkategorin Life Science och 20
på kategorin läkemedel.

Träffbild nyckelord

• Medianföretaget inom grupperingen
har 17 anställda och en omsättning
på ca. 23 miljoner kronor.
• För företagen inom gruppen
medicinteknik är andra vanligt
förekommande söktermer medicin,
läkemedel, bioteknik och Life
Science.
• Exempel på företag inom gruppen
medicinteknik är RFR Solutions AB,
Mediflex AB, Baxter Medical
Aktiebolag och Serstech AB.

52%
25%
20%

MEDICINTEKNIK

39 av 75 företag får träff

LABORATORIE

19 av 75 företag får träff

LÄKEMEDELSTESTER

15 av 75 företag får träfF

9%

DIAGNOSTIKPRODUKTER

7 av 75 företag får träff
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FÖRETAGSCASE MEDICINTEKNIK
FORSKNING OCH UTVECKLING INOM MEDICINTEKNIK

Triomed AB
Triomed AB utvecklar och bedriver handel med
medicintekniska produkter på humansidan. För
närvarande utvecklas medicintekniska produkter med
arbetsnamnen Wearable Artificial Kidney och Wearable
Peritoneal Ultrafiltration device.
Företaget bildades 2008 och har sitt säte i Ideon
Science Park i Lund.
Träffar på nyckelord: Life Science, Medicinteknik,
Läkemedel

12 anställda
19 422 tkr

31

3. MEDICIN & LÄKEMEDEL – 50 IDENTIFIERADE FÖRETAG

• Inom grupperingen medicin &
läkemedel finns 50 företag.
• Sökkategorin fångar företag inom
åtta olika SNI-huvudgrupper samt
sex företag för vilka SNI-kod
saknas. Grupperingen består
framförallt av företag som enligt
SNI-tillhörighet arbetar med
forskning och utveckling (FoU) eller
Tillverkning av farmaceutiska
produkter. SNI-kategorin
Tillverkning av kemikalier är också
vanligt förekommande inom
grupperingen.
• Totalt sett får de 50 företagen inom
kategorin träff på 23 av 33
nyckelord. T.ex. får nio företag träff
på sökkategorin bioteknik och åtta
på kategorin diagnostikprodukter.

• Medianföretaget inom grupperingen
har 30 anställda och en omsättning
på ca. 80 miljoner kronor.
• Andra vanliga söktermsträffar för
företag inom gruppen medicin &
läkemedel är läkemedelstester,
laboratorie och medicinteknik.
• Många företag inom grupperna
medicinteknik, bioteknik och
medicin & livsmedel - som utgör
huvudverksamheter inom personlig
hälsa – har verksamheter som i
hög grad tangerar flera
verksamhetsområden. Indelningen
i grupper inom området personlig
hälsa ska således behandlas med
kritiskt öga.

Träffbild nyckelord

62%
42%
24%

24%

MEDICIN

31 av 50 företag får träff

LÄKEMEDEL

21 av 50 företag får träff

PHARMACEUTISK

12 av 50 företag får träfF

LIFE SCIENCE

12 av 50 företag får träff

• Exempel på företag inom gruppen
är Genovis, HemoCue och
Immunovia.
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FÖRETAGSCASE MEDICIN & LÄKEMEDEL
UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV LÄKEMEDEL

Magle Chemoswed AB
Magle Chemoswed AB utvecklar och tillverkar baskemikalier och
farmaceutiska kemikalier, men har också en verksamheter som
tangerar området medicinteknik. 2017 gick
medicinteknikföretaget Magle AB samman med
läkemedelstillverkaren Chemosweden AB och bildade Magle
Chemoswed AB.
Företaget uppger att större leveranser av farmaceutiska
ingredienser vanligtvis uppgår till 200 – 500 kg. Magle
Chemoswed AB har sitt huvudkontor i Malmö.
Träffar på nyckelord: Medicin, Medicinteknik, Läkemdel,
Pharmaceutical, Läkemedelsutveckling, Biodegradable, Analytisk
kemi

50 anställda
100 211

tkr
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4. DENTAL – 9 IDENTIFIERADE FÖRETAG

• Inom grupperingen dental
identifierar vi 9 företag.
• Sökkategorin fångar företag inom
en SNI-huvudgrupp: Annan
tillverkning samt ett företag för
vilket SNI-kod saknas.
• Totalt sett får de 9 företagen inom
kategorin träff på 11 av 33
nyckelord.
• Medianföretaget inom grupperingen
har 17 anställda och en omsättning
på ca. 28 miljoner kronor.
• Inget företag på träff på
sökordskategorin odontologi.
Företagen får träff på
sökordstermer som inte är specifika
för dental verksamhet, vilket
illustrationen till höger visar. Fyra
av nio företag får träff på
sökordstermen laboratorie, vilket

också är det sökord med flest
träffar.
• Exempel på företag inom gruppen
dental är Cervident Aktiebolag, CDI
Dental AB och Örestad Dentallab
Aktiebolag.

Träffbild nyckelord

44%
33%
33%

33%

LABORATORIE

4 av 9 företag får träff

MEDICINTEKNIK
3 av 9 företag får träff

MEDICIN

3 av 9 företag får träff

LÄKEMEDELSTESTER

3 av 9 företag får träff
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FÖRETAGSCASE DENTAL
UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV TANDTEKNISKA PRODUKTER

CDI DENTAL AB
CDI DENTAL AB tillverkar tandtekniska produkter, men bedriver
även import och logistik av tandtekniska arbeten från utlandet.
Företaget bedriver även handel med implantat och andra
tandtekniska produkter. CDI DENTAL AB har sitt huvudkontor i
Malmö.
Träffar på nyckelord: Protes, Laboratorium

17 anställda
37 568

tkr
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5. STÖDTJÄNSTER INOM PERSONLIG HÄLSA – 149 FÖRETAG

• Inom grupperingen stödtjänster
inom personlig hälsa finns 149
företag.
• Sökkategorin fångar företag inom
16 olika SNI-huvudgrupper samt
fem företag för vilka SNI-kod
saknas. Grupperingen består
framförallt av företag som enligt
SNI-tillhörighet arbetar med partioch provisionshandel, men
dataprogrammering och olika typer
av konsultverksamheter är vanligt
förekommande.
• Totalt sett får de 149 företagen
inom kategorin träff på 26 av 33
nyckelord. T.ex. får 22 företag träff
på sökkategorin bioteknik och 23
på kategorin diagnostikprodukter.
• Medianföretaget inom grupperingen
har 19 anställda och en omsättning
på ca. 54 miljoner kronor.

• Uppdelningen i grupper inom
grupperingen stödtjänster inom
personlig hälsa finns tidigare
illustrerat i detta kapitel. Kortfattat
så innefattas till exempel vissa
konsultföretag inom IT, juridik,
ekonomi och management som
bedöms ha samröre med
huvudverksamheterna inom
personlig hälsa. I gruppen
inkluderas också relevanta företag
som sysslar med parti- och
provisionshandel samt företag inom
logistik.
• Exempel på företag inom gruppen
stödtjänster inom personlig hälsa är
SoftPro Medical Solutions AB (ITtjänster), Setterwalls Advokatbyrå i
Malmö (juridik) och Gertab
Sjukvårdsprodukter (parti- och
provisonshandel).

Vanliga grupper inom stödtjänster

56%

PARTI- OCH
PROVISIONSHANDEL

20%

KONSULTTJÄNSTER
INOM IT M.M.

8%

KONSULTTJÄNSTER
INOM JURIDIK M.M.

3%

KONSULTTJÄNSTER INOM
MANAGEMENT M.M.

84 av 149 företag får träff

30 av 149 företag får träff

12 av 149 företag får träff

4 av 149 företag får träff
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FÖRETAGSCASE STÖDTJÄNSTER INOM PERSONLIG HÄLSA
UNDERLEVERANTÖR INOM MEDICIN OCH MEDICINTEKNIK

JUMO Mät- och Reglerteknik AB
JUMO är tillverkare av industriell givar- och
automatiseringsteknik och ingår i den internationella
koncernen JUMO GmbH & Co. Produktprogrammet kan
delas in i områdena analysteknik, tryck, termostater,
regulatorer och temperaturgivare.
JUMO har funnits på den svenska marknaden i ca 30 år och
sedan 1986 med eget dotterbolag i Helsingborg, där
företaget producerar temperaturgivare.
Träff på nyckelord: Läkemedel, pharmaceutical,
medicinteknik, bioteknik

26 anställda
62 548 tkr
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SETT TILL OMSÄTTNING OCH
ANTAL FÖRETAG INOM PERSONLIG HÄLSA
MEDIANOMSÄTTNING (MILJ. KR)
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SMARTA
HÅLLBARA STÄDER

SMARTA HÅLLBARA STÄDER
Det andra smarta specialiseringsområdet Smarta hållbara städer är
mycket brett och rör sig över många olika branschområden.
Det saknas en tydlig definition för området, och det har därför varit
en utmaning att hitta nyckelord som är tillräckligt spetsiga för att
hitta rätt företag. 606 företag hade träff på minst ett ord i
matchningen på sökord relevanta för specialiseringsområdet. Utifrån
träfflistan på 606 företag tillämpade vi följande sökordsvillkor: om ett
företag fick träff på de två vanligaste söktermerna, biogas och
cirkulär ekonomi, var minst två sökordsträffar nödvändiga för
inkludering. På detta sätt återstod 572 företag. På denna lista
tillämpades handpåläggning och i viss utsträckning exkludering
baserat på SNI-kod (tvåsiffrig). 181 företag ingår i det slutliga
urvalet.
Vi har dels definierat nyckelord tillsammans med ansvarig för
specialiseringsområdet vid Region Skåne. Dels har vi kartlagt
områden och begrepp från olika plattformar och inkubatorer som
arbetar med smarta städer.
För att möjliggöra analysen har vi i dialog med Region Skåne
fokuserat på sju olika branschområden:
•
•
•
•
•
•

Bostäder och byggande
Energi
Avfallshantering och vatten
Mobilitet
IKT & IoT
Utemiljö
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER
Sammantaget resulterade skrapningen och matchningen mot
nyckelord i 181 företagsträffar. Företagen rör sig inom hela 27
olika SNI-huvudgrupper (se Bilaga: Smarta hållbara städer).
Av 181 företagsträffar har endast 5 företag med allabolag.se-sidan
fått träff. Resterande träffar kommer från företagens hemsidor.
Medianföretaget inom smart specialiseringsområdet Smarta
hållbara städer har 27 anställda och omsätter ca 68 miljoner kr.
Då många företag rör sig över flera områden som inkluderats i
kartläggningen har det stundtals varit en utmaning att
kategorisera företagen. Vi har landat i sex olika områden.
Indelningen har i första hand skett efter vilka nyckelord som
företagen har matchat emot, och i andra hand vilken bransch
företaget befinner sig i enligt SNI:
•
•
•
•
•
•

Hållbart byggande (31 företag)
Energi (89 företag)
Mobilitet (3 företag)
Vatten (12 företag)
Smart hållbar stad/Uppkopplad stad (34 företag)
Avfall & Återvinning (9 företag)

Endast ett företag matchade mot nyckelord som kategoriserades
som relaterade till utemiljö. Företaget ingår i kategorin Hållbart
byggande.
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ÖVERGRIPANDE NYCKELORDSKATEGORIER

Totalt har 110 nyckelord matchats mot företagens URL:er. Nedan visas 7 övergripande kategorier av nyckelord.

01

Hållbart
byggande
• Smart byggnad
• Passivhus
• Klimatanpassning
• Compact living

02

Energi

03

Mobilitet

•

Smarta elnät

• Autonomt fordon

•

Avfallsenergi

• Robotbil

•

Solceller

• Elväg

•

Vindkraft

• Elbil

•

Fjärrvärme

•

Smart
energisystem

• Koldioxidfri
transport

•

Biogas

•

Miljöteknik

• Elektromobilitet

04

Vatten

05

Smart hållbar
stad

06

Avfall &
Återvinning

• Water
technology

• Smart stad

• Cirkulär ekonomi

• Water
innovation

• Hållbar
stadsutveckling

• Cirkulärt system

• Uppkopplad stad
• Intelligent stad
• Big data city

• Delningsekonom
i

07

Utemiljö
• Biodiversitet
• Urban biotop
• Urban odling

Tillbaka till navigering

SMARTA
HÅLLBARA
STÄDER

Smarta hållbara
städer/Uppkopplad stad

Avfall &
Återvinning

Mobilitet
Energi

Hållbart byggande – Bygg- och konstruktionsföretag
som levererar hållbara lösningar
Energi – Företag som arbetar med hållbar energi
Mobilitet - Företagen arbetar bland annat med
laddsystem och säkerhetslösningar för bilar
Vatten - Företagen arbetar med filtrering, rening och
analys av vatten
Smarta hållbara städer/Uppkopplad stad - Företag
som arbetar brett inom hållbar samhällsbyggnad
Avfall & Återvinning - Företag som arbetar med
avfallshantering och återvinningsbara material.

Storleken på bollarna symboliserar antalet företag inom
respektive område

Vatten
Hållbart byggande

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Peab AB (flera dotterbolag förekommer)
Tetra Pak AB
Alfa Laval AB
SUEZ Recycling AB
One Nordic AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Energi Försäljning Sverige AB
Kraftringen Energi AB
Metso Sweden AB
Swep International AB
Ecolean Aktiebolag

HÅLLBART BYGGANDE

• Inom kategorin Hållbart
byggande får vi totalt träff på 30
företag efter skrapning,
matchning och kvalitetssäkring.
• Sökningen fångar upp 14 olika
SNI-huvudgrupper. Företagen
kategoriseras framförallt i SNIhuvudgruppen Byggande av hus
(41) och Partihandel med virke
och andra byggmaterial
(46.731).
• Företagen som fångas upp inom
Hållbart byggande arbetar med
avancerade tekniker i olika
utsträckning. Ett företag arbetar
med mjukvarulösningar för att
modellera en hållbar
byggprocess. Vi fångar också upp

mer traditionella byggföretag,
men som t.ex. arbetar efter FNs
globala mål, med hållbara
material eller med passivhus.
• Medianföretaget har 25 anställda
och ca. 51 miljoner kronor i
omsättning.
• Exempel på företag inom
gruppen hållbart byggande är
Emrahus AB, ENIVA Syd AB och
Karlsson Climate AB.

Vanliga träffar på nyckelord

67%

HÅLLBART BYGGANDE

21%

PASSIVHUS

20%

FJÄRRVÄRME

20%

VÄRMEVÄXLARE

20 av 30 företag

7 av 30 företag

6 av 30 företag

6 av 30 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
HÅLLBART BYGGANDE

Emrahus AB
Företaget är specialiserade inom byggande av energieffektiva och
miljövänliga LSS-hem. Företaget har ett stort fokus på fysisk
tillgänglighet, men också ljud, ljus och störningar som påverkar
den kognitiva tillgängligheten.

8 anställda

Företaget bygger passivhus och har byggt Sveriges första
passivhuscertifierade LSS-hemmet.
Emrahus ingår i koncernen Emragruppen.
Nyckelord: Passivhus, värmeväxlare

32 000 tkr
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ENERGI

• Inom kategorin Energi får vi totalt
träff på 89 företag efter skrapning,
matchning och kvalitetssäkring.

• Det finns ett överlapp mellan energi
och mobilitet. 13 företag matchar
även på elfordon.

• Sökningen fångar upp 21 olika SNIhuvudgrupper. Företagen arbetar
framförallt med tillverkning av
maskiner och elapparater. Utöver
det arbetar 9 företag med teknisk
konsultverksamhet, inriktad på
energi.

• Medianföretaget har 22 anställda
och 74 miljoner kronor i
omsättning.

• Av de 89 företag som får träff inom
energiområdet arbetar den största
andelen med vindkraft.

• Exempel på företag inom gruppen
energi är Megadyne Nordic AB,
Kristianstads Biogas AB och
Lindsells AB.

Vanliga träffar på nyckelord

37%

VINDKRAFT

31%

FÖRNYBAR ENERGI

37%

FJÄRRVÄRME

18%

BIOGAS

33 av 89 företag

28 av 89 företag

33 av 89 företag

16 av 89 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
ENERGI

Innoventum AB
InnoVentum är ett Malmöbaserat företag som fokuserar på att
utveckla och kommersialisera miljövänliga, resurseffektiva och
förnybara energilösningar: hybrid vind + sol, vindkraft och
solpaneler.

6 anställda

För minskad miljöpåverkan producerar InnoVentum torn i trä
istället för i stål, t.ex. vindkraftverk med trästomme.

Träff på nyckelord: vindkraft, förnybar energi, miljöteknik

2 395 tkr

47

MOBILITET

Vanliga träffar på nyckelord
• Inom kategorin Mobilitet får vi
totalt träff på 3 företag efter
skrapning, matchning och
kvalitetssäkring.
• Sökningen fångar upp 2 SNIhuvudgrupper: Tillverkning av
elapparatur (27) och Parti- och
provisionshandel utom med
motorfordon (46).
• Företagen arbetar bland annat
med laddsystem och
säkerhetslösningar för bilar
• Det finns ett överlapp mellan
energi och mobilitet. 13 företag
matchar även på elfordon.

• Medianföretaget har 23 anställda
och 68 miljoner kronor i
omsättning.
• De tre företagen inom gruppen
mobilitet är DEFA AB, Synopsys
Sweden AB och Wittenstein AB.

67%

AUTONOM KÖRNING

67%

ELFORDON

33%

ELEKTROMOBILITET

33%

SMARTA HÅLLBARA STÄDER

2 av 3 företag

2 av 3 företag

1 av 3 företag

1 av 3 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
MOBILITET

DEFA AB
DEFA är ett norskt företag, som startades 1946. Företaget har
400 anställda på tre kontinenter och distribuerar produkter och
tjänster i mer än 30 länder.
Företaget levererar produkter och tjänster för uppladdning,
förvärmning och skydd av fordon, belysning av vägar och
byggnader. De levererar därtill digitala säkerhetslösningar som är
integrerade med smartphones.
Träff på nyckelord: Elfordon, elekromobilitet

64 anställda
211 000 tkr
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VATTEN

Vanliga träffar på nyckelord
• Inom kategorin Vatten får vi
totalt träff på 12 företag efter
skrapning, matchning och
kvalitetssäkring.
• Sökningen fångar upp 7 SNIhuvudgrupper: Framförallt inom
Arkitekt- och teknisk
konsultverksamhet; teknisk
provning och analys (71).
• Företagen arbetar med filtrering,
rening och analys av vatten.
Några företag levererar
maskinutrustning för
vattenanläggningar.
• Flera företag som kategoriseras

som Vatten arbetar med
miljöteknik och i viss utsträckning
biogas.
• Medianföretaget har 28 anställda
och 52 miljoner kronor i
omsättning.
• Det höga genomsnittet drivs till
stor del av en hög omsättning
och antal anställda i Höganäs
Holding AB.
• Exempel på företag inom
gruppen vatten är BWT
Vattenteknik AB, EnviDan AB och
Orbital Systems AB.

67%

WATER TECHNOLOGY

25%

MILJÖTEKNIK

25%

BIOGAS

17%

KLIMATANPASSNING

8 av 12 företag

3 av 12 företag

3 av 12 företag

2 av 12 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
VATTEN

Veolia Water Technologies AB
Veolia Water Technologies är ett globalt företag som levererar
processtekniska lösningar för vattenrening och slambehandling till
den kommunala och industriella sektorn. Företaget erbjuder
lösningar för att leverera högkvalitativt vatten, behandla eller
återanvända avloppsvatten, producera eller återvinna energi,
utvinna råvaror och förädla biprodukter.
Företaget har 1 000 forsknings- och innovationsexperter över hela
världen, flera forskningscentra, egna testplattformar och
fältprovplatser.

138

anställda

705 000 tkr

Träff på nyckelord: Water technology
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SMARTA HÅLLBARA STÄDER/UPPKOPPLAD STAD

• Inom kategorin Smarta hållbara
städer/Uppkopplad stad får vi
totalt träff på 34 företag efter
skrapning, matchning och
kvalitetssäkring.
• Sökkategorin är bred och fångar
företag inom 13 olika SNIhuvudgrupper. Grupperingen
består framförallt av aktörer som
arbetar med samhällsbyggnad.
Många är tekniska konsulter och
ett antal företag levererar olika
programvarulösningar.
• Den breda kategorin gör att det
förekommer träffar över samtliga
nyckelordskategorier. Det är
framförallt framträdande inom
sökordskategorin energi.

• Många träffar även kategorin
hållbart byggande.

Vanliga träffar på nyckelord

• Medianföretaget har 20 anställda
och ca. 50 miljoner kronor i
omsättning.

76%

• Exempel på företag inom
gruppen Uppkopplad stad är TKartor Geospatial AB, Mapillary
AB och ARM Sweden AB.

21%

12%

18%

SMARTA HÅLLBARA STÄDER
26 av 34 företag

HÅLLBART BYGGANDE

7 av 34 får träff på Forskning och
Utveckling

UPPKOPPLAD STAD
3 AV 19

MILJÖTEKNIK

10 av 34 företag får träff på
Internet of Things (sakernas
internet)

FÖRETAGSEXEMPEL
SMART CITY + MOBILITET

Aktiebolaget Blinkfyrar
Aktiebolaget Blinkfyrar utvecklar, tillverkar samt marknadsför
orienterings- och säkerhetssystem. Digitala vägmärkeslösningar
sammankopplade genom sensorer, appar och molnlösningar.

48 anställda

Företaget är leverantörer åt Trafikverket.
Företaget arbetar med olika produkter och tjänster för att skapa
Smarta städer med Internet of Things. Sensorerna kan mäta
temperatur, luftföroreningar, rörelse m m och kommunicerar på
olika typer av nät.
Nyckelord: Smart city

186 000 tkr
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AVFALL OCH ÅTERVINNING

Vanliga träffar på nyckelord
• Inom kategorin Avfall och
återvinning får vi totalt träff på 9
företag efter skrapning, matchning
och kvalitetssäkring.
• Sökkategorin fångar företag inom
7 olika SNI-huvudgrupper.
Grupperingen består framförallt av
aktörer som arbetar med
avfallshantering och
återvinningsbara material och
förpackningar.
• Medianföretaget har 330 anställda
och 1,1 miljarder kronor i
omsättning.

• Företagen i kategorin avfall och
återvinning är för det mesta större

företag. De största företagen inom
kategorin är Tetra Pak och Alfa
Laval.

67%

• Flera företag förekommer i
Personlig hälsa samt inom Mat och
Livsmedel.

56%

• Andra exempel på företag inom
gruppen avfall och återvinning är
Ecolean Aktiebolag, E.D.P. Consult
Aktiebolag och SUEZ Recycling AB.

11%

18%

CIRKULÄR EKONOMI
6 av 9 företag

FJÄRRVÄRME
5 av 9 företag

AVFALLSENERGI
1 av 9 företag

SMARTA HÅLLBARA STÄDER
3 av 9 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
AVFALL & ÅTERVINNING

Befesa ScanDust AB
Befesa ScanDust är ett återvinningsföretag i Landskrona som
arbetar med återvinning av metaller och järn i filterstoft från
stålverk i Norden. Företaget återvinner filterstoftet och levererar
rostfritt stål som kan återanvändas.
Den gas som uppstår i återvinningsprocessen renas för att
användas som drivgas i processen och som bränsle för
Landskronas fjärrvärme.
Träff på nyckelord: Fjärrvärme

68 anställda
102 000 tkr
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SETT TILL OMSÄTTNING OCH
ANTAL FÖRETAG INOM SMARTA HÅLLBARA STÄDER
MEDIANOMSÄTTNING (MILJ. KR)
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SMARTA MATERIAL

SMARTA MATERIAL
Det sista smarta specialiseringsområdet Smarta material är brett.
För att hitta rätt nyckelord för området har vi har utgått från Key
Enabling Technologies (KETs)*. Därefter har vi i dialog med Region
Skåne lagt till relevanta material och tekniker som används för att
studera material till listan av sökord. De fyra övergripande
sökkategorierna utgörs av KETS, Hårda material, Mjuka material
och Tekniker för att studera material.

Sammantaget resulterade matchningen på nyckelord och den
efterföljande bedömningen i en lista som omfattar 149 företag.
283 företag hade träff på minst ett ord i sökordsskrapningen.
Urvalet från dessa 283 företag gjordes genom kvalitetssäkring
hänseende till både branschtillhörighet genom SNI-kod samt
träffbild på sökord. I stor utsträckning undersöktes de 283
företagen från den ursprungliga listan från fall till fall. Bland de 149
företagen i den slutliga listan för smarta material finns 19 olika
SNI-huvudgrupper representerade (se Bilaga: Smarta material).
Inget av dessa bolag har inkluderats genom sökordsträff på
företagens allabolag.se-sida.
De vanligaste sökträffarna för företag inom området är polymer,
komposit och UV-strålning.
Sett till de fyra grupperingarna inom smarta material, tillhör de
flesta gruppen hårda material. Endast två företag finns inom
gruppen mjuka material.

*Tillgänglig via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0512
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ÖVERGRIPANDE NYCKELORDSKATEGORIER
Totalt har 81 nyckelord matchats mot företagens URL:er. Nedan visas fyra övergripande kategorier av nyckelord
samt underkategorier.

01

Tekniker för att studera
material

02

KETS

03

Hårda material

04

Mjuka material

• Synchroton

• Nanoteknologi

• Atomstruktur

• Organisk struktur

• Synchrotonljus

• Fotonik

• Kristallstruktur

• Molekylstruktur

• Partikelaccelerator

• Industriell bioteknologi

• Nanometerial

• Proteinstruktur

• Neutron

• Avancerade material

• Nanopartiklar

• Vävnadsstruktur

• Nanostruktur

• Biologiska material

• Kompositmaterial

• Biobaserade material

• Proton
• Spallation
• Elektronmikroskop

• Mikroelektronik
• Nanoelektronik

• Komposit

• Elektromagnetisk kemi

• Metalliska material

• Diffraktionsmönster

• Legering

• Strukturbiologi

• Grafen

• Additiv tillverkning

• Kontrastmedel

• UV-strålning

• Polymer

• Infraröd spektroskopi

• Ytstruktur

• Röntgenstrålning

• Ytegenskaper
• Yttekniker

Polymer

Tillbaka till navigering

Ytteknik
Nanoteknologi
Grafen

SMARTA
MATERIAL

Metalliskamaterial

Fotonik

Additiv tillverkning
Advanced
Manufacturing
Technology

Legering
Kristallstruktur

Komposit
Spallation

Elektronmikroskop

Röntgenstrålning
Proton

Tekniker för att undersöka material

Diffraktionsmönster

Synchroton

Partikelaccelator

Biologiskamaterial

KETS
Hårda material
Mjuka material

Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
som fått träff på respektive teknologi

Proteinstruktur

UV-strålning

Elektromagnetisk energi

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Tetra Pak
Lindab International AB (Lindab Steel AB)
Höganäs Sweden AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
BE Group Sverige AB
Polykemi Aktiebolag
Välinge Group AB
OMYA Aktiebolag
Nolato Aktiebolag
BLS Industries AB
Calderys Nordic AB

KETS

• Inom kategorin KETS får vi
totalt träff på 7 företag efter
skrapning, matchning och
kvalitetssäkring.

• Medianföretaget inom
kategorin har 18 anställda
och en omsättning på 28
miljoner kronor.

• Tre av sju företag som får
träffar på sökord relaterade
till KETS får även träff på
sökkategorin polymer. Denna
sökkategori tillhör gruppen
hårda material.

• Sökkategorin fångar företag
inom sju olika SNIhuvudgrupper, alltså ett
företag inom vardera. Bland
annat finns forskning och
utveckling (FoU) och tekniska
konsulter representerade.

• Flera nyckelord relaterade till
KETS fick ingen träff i
skrapningen. Detta gäller
bland annat sökord inom
sökordskategorierna
nanomaterial och industriell
bioteknologi.

• Exempel på företag inom
gruppen KETS är Serstech
AB, Synopsys Sweden AB
och HIE AB.

Träffar på nyckelord

NANOTEKNOLOGI
4 av 7 företag

57%

ADVANCED
MATERIAL

14%

1 av 7 företag

14%

FOTONIK

1 av 7 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
KETS

Obducat AB
Obducat AB är ett Lundbaserat företag verksamt inom området
för mikrostrukturer och närliggande områden. Företaget utvecklar
och levererar litografiska lösningar för produktion av avancerade
nano- och mikrostrukturer för industriella behov. Företagets
kunder finns inom bland annat inom bioteknik- halvledare- och
solcellsbranschen. 2015 köpte Obducat det tyska bolaget Solarsemi med stark kompetens inom halvledare.
Företagets aktier är listad på NGM Equity. arbetar även med
kompetensutveckling och levererar introduktionskurser inom
machine learning,

31 anställda
33 021 tkr

Träff på nyckelord: nanoteknologi, polymer

62

HÅRDA MATERIAL

•

•

•

•

•

Inom kategorin Hårda material
får vi totalt träff på 129 företag
efter skrapning, matchning och
kvalitetssäkring.

•

Tio företag som är inkluderade i
grupperingen hårda material får
även träffar på UV-strålning.
Nyckelordet atomstruktur
inkluderades i skrapningen men
gav ingen träff.
Polymer och komposit är de
sökkategorier med högst
träffrekvens inom gruppen
hårda material.
Medianföretaget inom kategorin
har 18 anställda och en
omsättning på 73 miljoner
kronor.

•

•

Sökkategorin fångar företag
inom 17 olika SNIhuvudgrupper samt två företag
för vilka SNI-kod saknas .
Grupperingen består framförallt
av företag som enligt SNItillhörighet arbetar med
Tillverkning av gummi- och
plastvaror samt Parti- och
provisionshandel .
Flera företag inom kategorin
hårda material fick även träff
på UV-strålning, legering och
additiv tillverkning.
Exempel på företag inom
gruppen hårda material är Sun
Chemical Aktiebolag, Vink
Essåplast Group AB och Purus
AB.

Träffar på nyckelord

KOMPOSIT

POLYMER

59%

43%

YTTEKNIK

9%

3%

METALLISKA MATERIAL

GRAFEN

2%

1%

KRISTALLSTRUKTUR

76 av 129 företag

12 av 129 företag

2 av 129 företag

56 av 129 företag

4 av 129 företag

1 av 129 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
HÅRDA MATERIAL

JIJ-plast Aktiebolag
JIJ-plast har varit leverantör av formsprutade plastprodukter
sedan 1967 och har till sitt förfogande 19 högautomatiserade
formsprutningsmaskiner i företagets maskinpark. Företaget
uppger att deras verksamhet sträcker sig över flera områden, från
prototyptillverkning, kortserieproduktion till 3D-printing och
efterbearbetning av produkter. Företaget bistår även med
montering och paketering.
Företagets lokaler finns i Gantofta och ökade omsättningen med
närmare 50 procent mellan 2014 och 2018-

14 anställda
11 950 tkr

Träff på nyckelord: polymer
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MJUKA MATERIAL

• Inom kategorin mjuka
material får vi totalt träff på
två företag efter skrapning,
matchning och
kvalitetssäkring.

• Vi får inga träffar på
sökkategorierna organisk
struktur eller
vävnadsstruktur.
• Andra söktermer som de
två företagen inom mjuka
material fått träff på är
diffraktionsmönster och
röntgenstrålning.

• Medianföretag inom
kategorin (i detta fall även
det genomsnittliga
företaget) har 9 anställda
och en omsättning på 12
miljoner kronor.
• De två företagen inom
gruppen mjuka material är
SARomics Biostructures AB
och XVIVO Perfusion Lund
AB.

Träffar på nyckelord

PROTEINSTRUKTUR
1 av 2 företag

50%

50%

BIOLOGISKA MATERIAL
1 av 2 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
MJUKA MATERIAL

XVIVO Perfusion Lund AB
XVIVO Perfusion är ett medtech-bolag som bland annat har
utvecklat produkten Perfadex, som är en marknadsledande
produkt inom konservering av lungor i samband med
transplantationer. Till företagets huvudverksamhet räknas
utveckling och framtagning av produkter med syftet att förbättra
konservering av organ, celler och vävnad.
XVIVO Perfusion har sitt huvudsäte i Göteborg, men har också
kontor i Lund och i Denver, USA. Företaget är listat på NASDAQ
Stockholm.

5 anställda
11 275 tkr

Träff på nyckelord: biologiska material
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TEKNIKER FÖR ATT STUDERA MATERIAL

• Inom kategorin Tekniker för
att studera material får vi
totalt träff på tolv företag
efter skrapning, matchning
och kvalitetssäkring.
• Många företag som får
träffar på sökord relaterade
till tekniker för att studera
material får även träff på
sökord relaterade till hårda
material. Sju av tolv företag
får exempelvis träff på
polymer.
• Fem av tolv företag inom
gruppen får träff på
söktermen additiv
tillverkning.

• Ett av tolv företag får även
träff på sökordskategorierna
diffraktionsmönster,
kristallstruktur, grafen m.m.
• Medianföretaget inom
kategorin har 18 anställda
och en omsättning på ca. 48
miljoner kronor.
• Exempel på företag inom
gruppen Tekniker för att
studera material är
Megadyne Nordic AB och
Norcarb Engineered Carbons
AB.

Träffar på nyckelord

UV-STRÅLNING

33%

25%

SYNCHROTON

17%

17%

PARTIKELACCELERATOR

8%

8%

4 av 12 företag

2 av 12 företag

1 av 12 företag

RÖNTGENSTRÅLNING
3 av 12 företag

SPALLATION
2 av 12 företag

PROTON

1 av 12 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
TEKNIKER FÖR ATT STUDERA MATERIAL

GTP GT-Prototyper AB
GTP GT-Prototyper AB bedriver konsultverksamhet inom bl.a.
CAD-CAM, datastyrd prototyptillverkning och FFFprototyptillverkning. Företaget arbetar med en bred uppsättning
olika material, från termoplastiska material till flytande akrylat.
Företaget ingår sedan 2017 i GT Prototyper (GTP) Prototal
Industries AB – en av Skandinaviens största byråer inom additiv
tillverkning.
Företaget uppger att de har täta samarbeten med företag som
har verksamheter inom exempelvis PolyJet, vakuumgjutning och
metallgjutning.
Företaget bildades 1996 och har sitt säte i Ystad.

17 anställda
12 853 tkr

Träff på nyckelord: additiv tillverkning, polymer,
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SETT TILL OMSÄTTNING OCH
ANTAL FÖRETAG INOM SMARTA MATERIAL
MEDIANOMSÄTTNING (MILJ. KR)
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE OMRÅDE
-

TVÅ POTENTIELLA SMART SPECIALISERINGSOMRÅDEN

4. IKT

IKT
För det potentiella smarta specialiseringsområdet IKT har vi utgått från olika
tekniker i etableringen av nyckelord snarare än att ta utgångspunkt i en
särskild bransch.
Nyckelord har definierats i dialog tillsammans med ansvarig för
specialiseringsområdet vid Region Skåne. Nyckelorden grupperas enligt
följande :
• Hårdvara
• Mjukvara
• Datadrivna tjänster

465 företag hade träff på minst ett ord i matchningen på sökord. Det slutliga
urvalet omfattar 212 företag. Vi applicerade inget särskilt sökordsvillkor för
inkludering till IKT-kategorin. Detta för att några relevanta företag endast fick
en träff i sökordsmatchningen. Inkludering till kategorin bestämdes därför i
stor utsträckning på fall till fall-basis.
De 212 företagen inom IKT rör sig över 25 olika SNI-huvudgrupper (se
Bilaga: IKT). Dock är Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. (71
företag) överlägset flest. Av de 212 företagen har endast tre företag fått träff
via deras företagsspecifika allabolag.se-sida. Resterande träffar kommer från
företagens hemsidor.
IKT-området tangerar i viss utsträckning företagen som fångas upp i Personlig
hälsa-området.
Medianföretaget inom IKT-området har 18 anställda och omsätter ca. 48
miljoner kronor. Dessa siffror avser inte företagens skånespecifika
verksamhet.
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ÖVERGRIPANDE NYCKELORDSKATEGORIER

Totalt har 51 nyckelord matchats mot företagens URL:er. Nedan visas 3 övergripande områden av nyckelord.

01

Mjukvara

02

Hårdvara

03

Datadrivna tjänster

• Artificiell intelligens

• 5G

• Data mining

• Autonoma system

• Mikroelektronik

• Big data

• Molntjänster

• Fotonik

• Data warehouse

• Augmented Reality

• Sensor

• Very large databases (VLDB)

• Virtual Reality

• Mikrochip

• Machine learning

• RFID

• Embedded IT

• Internet of Things

• Blockchain
• GIS
• Gamification

Internet of
Things

Tillbaka till navigering

Big data
Sensor network

IKT

5G
Microchip

Sensor

RFID

Datamining

Data warehouse
Database
management

Photonic

Location based
technology

Autonomous
system
Molntjänster

Artificiell
Intelligens
Gamification

Mjukvara

Blockchain

Datadrivna tjänster
Hårdvara
Storleken på bollarna symboliserar antalet företag
som fått träff på respektive teknologi

Augmented
reality

Virtual reality
Machine learning

Gaming

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Ericsson AB
Telia Sverige AB
CGI Sverige AB
Sony Mobile Communications AB
Sigma Aktiebolag
Axis Aktiebolag
Axis Communications Aktiebolag
Tele2 Sverige Aktoebolag
Atea Sverige AB
Eltel Networks Infranet AB
Tieto Sweden AB
IBM Svenska Aktiebolag

MJUKVARA

• Inom kategorin Mjukvara får
vi träff på totalt 134 företag
efter skrapning, matchning
och kvalitetssäkring.

• Machine learning och
artificiell intelligens är de två
teknikerna som flest företag
arbetar med.

• Många företag som får
träffar på olika
mjukvarulösningar får även
träff inom hårdvara och
datadrivna tjänster

• Även Gaming får relativt
många träffar. Här ingår
exempelvis företaget Hero
Gaming Sweden AB.

• 48 av 134 företag har också
träff i någon av nyckelorden
som går under hårdvara

• Medianföretaget som får träff
inom någon mjukvaruteknik
har 17 anställda och ca 43
miljoner kronor i omsättning.

• 36 av 134 företag har också
träff i något av de nyckelord
som går under datadrivna
tjänster

• Andra exempel på företag
inom mjukvara är BIMobject
AB, NTI CADcenter AB och
Avensia AB.

• Nyckelordet Embedded IT
inkluderades i skrapningen
men gav ingen träff.

Träffar på nyckelord
MACHINE LEARNING
43 av 212 företag

GAMING

20%

17%

ARTIFICIELL
INTELLIGENS

37 av 212 företag

MOLNTJÄNST

15%

16%

VIRTUAL REALITY

6%

6%

AUGMENTED REALITY

LOCATION BASED
TECHNOLOGY

5%

2%

BLOCKCHAIN

0,5%

1%

GAMIFICATION

28 av 212 företag

12 av 212 företag

11 av 212 företag

AUTONOMOUS
SYSTEM
1 av 212 företag

28 av 212 företag

12 av 212 företag

4 av 212 företag

3 av 212 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
MACHINE LEARNING

Neodev AB
Neodev AB är ett Malmöbaserat konsultföretag som
bl.a. levererar tjänster inom machine learning, UXdesign och algoritmutveckling.

14 anställda

Företaget arbetar även med kompetensutveckling och
levererar introduktionskurser inom machine learning,

Träff på nyckelord: artificiell intelligens, machine
learning, 5G

11 950 tkr
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HÅRDVARA

• Inom kategorin Hårdvara får
vi totalt träff på 108 företag
efter skrapning, matchning
och kvalitetssäkring.

• Internet of Things och
Sensorer är de två
teknikerna som flest företag
arbetar med.

• Många företag som får
träffar på olika
mjukvarulösningar får även
träff inom hårdvara och
datadrivna tjänster

• Medianföretaget som får träff
inom någon mjukvaruteknik
har 18 anställda och 52
miljoner kronor i omsättning.

• Som nämndes under sliden
för Mjukvara får vi 47 träffar
på företag som arbetar med
mjukvara och hårdvara.
• Nyckelordet Embedded IT
inkluderades i skrapningen
men gav ingen träff.

• Exempel på företag inom
gruppen Hårdvara är Burkert
Sweden AB, AddPro AB och
Tactel Aktiebolag.

Träffar på nyckelord
INTERNET OF
THINGS

SENSOR

23%

25%

RFID

9%

5%

5G

FOTONIK

1%

1%

MICROCHIP

1%

SENSOR NETWORK

48 av 212 företag

10 av 212 företag

3 av 212 företag

54 av 212 företag

11 av 212 företag

2 av 212 företag

2 av 212 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
INTERNET OF THINGS

ARM Sweden AB
ARM är ett globalt företag med kontor i Lund. Företaget
arbetar med Internet of Things, och levererar en
helhetslösning, från sensorer till molntjänster som
lagrar data.

153 anställda

I Sverige fokuserar företaget även på machine learning.

Träff på nyckelord: 5G, Sensor, Internet of Things,
Machine learning

249 500

tkr
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DATADRIVNA TJÄNSTER

• Inom kategorin Datadrivna
tjänster får vi totalt träff på 74
företag efter skrapning,
matchning och kvalitetssäkring.

• Av de 74 företagen som vi
fångar upp inom datadrivna
tjänster har hela 41 företag fått
träff på big data.

• Många företag som får träffar
på olika mjukvarulösningar får
även träff inom hårdvara och
datadrivna tjänster

• Medianföretaget som får träff
inom datadrivna tjänster har 41
anställda och 116 miljoner
kronor i omsättning.

• 24 av 74 företag har också träff
i någon av nyckelorden som går
under hårdvara

• Exempel på företag inom
datadrivna tjänster är
Hypergene AB, ProToSell AB
och Apptus Technologies AB.

• 35 av 74 företag har också träff
i något av de nyckelord som går
under Mjukvara
• Nyckelordet Very large
databases (VLDB) inkluderades
i skrapningen men gav ingen
träff.

Vanliga träffar på nyckelord

19%

BIG DATA

41 av 212 företag

5%

DATA WAREHOUSE

2%

DATABASE MANAGEMENT

2%

DATA MINING

10 av 212 företag

4 av 212 företag

4 av 212 företag

FÖRETAGSEXEMPEL
BIG DATA

Hypergene AB
Hypergene är ett techbolag som levererar en datadriven
webbaserad produkt för planering, uppföljning och
analys för beslutsstöd. Företaget levererar tjänster till
privat och offentlig sektor.

Träff på nyckelord: Data warehouse, artificiell
intelligens, machine learning

125 anställda
142 900 tkr
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SETT TILL OMSÄTTNING OCH
ANTAL FÖRETAG INOM IKT
MEDIANOMSÄTTNING (MILJ. KR)

100 – 200
50 – 100
20– 50
5 – 20
1–5
0

ANTAL FÖRETAG

70 – 100
30 - 70
20 – 30
10 – 20
5 – 10
2–5
1–2
0

5. MAT & LIVSMEDEL

SNI-KODER SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR MAT & LIVSMEDEL
• För det andra potentiella smarta specialiseringsområdet Mat & Livsmedel
har vi haft en annan utgångspunkt i kategoriseringen av företag. För
området Mat & Livsmedel ger SNI-klassificeringen en relativt heltäckande
bild av branschen. Vi har därför utgått från de tre huvudgrupperna:
01. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
10. Livsmedelsframställning
11. Framställning av drycker
• Vi har därefter matchat företagen mot ett antal nyckelord för att
identifiera innovativa företag i branschen. Nyckelorden har definierats
tillsammans med Region Skåne.
• 1322 företag hade träff på minst ett ord i matchningen på sökordstermer.
Utifrån denna siffra gjorde vi ytterligare urval baserat på SNI-koder och
sökordsvillkor. Sökordsvillkoret var konstruerat så att om ett företag fick
träff på någon av de fyra vanligast förekommande söktermerna (av totalt
21 söktermer), var minst två sökordsträffar nödvändiga för inkludering.
De vanligaste sökträffarna var på Innovation och FoU.
• Av samtliga företag inom SNI 01, 10 och 11 har 51% en identifierad URL.
För resterande företag (49%) har företagssidan på allabolag.se skrapats.
• Vi har därtill fångat upp ytterligare branscher i skrapningen och
matchningen med nyckelord som på olika sätt arbetar med mat- och
livsmedelsindustrin. Dessa kategoriseras efter match på nyckelord och typ
av företag.
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER

• Sammanlagt har 418 företag inkluderats inom Mat & Livsmedel. Av
dessa ingår 396 företag i SNI 01, 10 och 11.
• Skrapningen och matchningen mot nyckelord inom Mat &
Livsmedel resulterade i en låg andel träffar – endast 5 % av
företagen matchar.
• Samtliga av dessa företag har giltiga URL:er. Vi har således inte fått
träff på någon allabolag.se-sida.
• 4 företag inom SNI 01, 10 och 11 får träff på nyckelordet
automatisering och 2 företag får träff på nyckelordet digitalisering.

• Det kan vara en indikator att få företag inom området Mat &
livsmedel arbetar med innovation. Men det är sannolikt att
företagen framförallt presenterar de produkter som finns tillgängliga
på sina hemsidor, snarare än information om företagens arbetssätt.
• Utöver SNI-kod 01, 10 och 11 fick vi 22 träffar i 8 andra
huvudgrupper (se Bilaga: Mat & Livsmedel). Totalt får 41 företag
träff inom Mat & livsmedel.

• Av dessa är det framförallt företag som levererar tekniska lösningar
till jordbruket och livsmedelsframställning som fångas upp. Därtill
fångar skrapningen upp företag som arbetar med framställning av
livsmedelsingredienser, probiotika och cirkulär
livsmedelsframställning
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ÖVERGRIPANDE NYCKELORDSKATEGORIER

Totalt har 33 nyckelord matchats mot företagens URL:er. Nedan visas fem övergripande områden av nyckelord
samt underkategorier.

01

Functional food

02

Innovation &
Forskning

• Functional food

03

Nytt protein
• Ny proteinkälla

04

Precision farming
• Mild processing

05

Digital teknik
• Digital tjänst

• Probiotika

• Innovation

• Nya grödor

• Digitalisering

• Prebiotika

• Forskning

• Foodtech

• Insektsbaserad
mat

• Bildanalys

• FoU

• IoT

• Agrotech

• Drönare

• Aquaponics

• Automatisering

• Hydroponisk

• Sensor

Tillbaka till navigering

MAT &
LIVSMEDEL

Innovativa livsmedel

Livsmedel

SNI 10
Jordbruk

SNI 11
Dryck

SNI 01

Livsmedel logistik
Lantbruk industri
Livsmedel logistik – förpackning och hantering
av livsmedel
Livsmedel industri - Tekniska lösningar för
förbättrad livsmedelsproduktion

Lantbruk industri - Tekniska lösningar för
förbättrat jordbruk
Innovativa livsmedel – Utveckling av livsmedel
eller ingredienser
Storleken på bollarna symboliserar antalet
företag inom respektive område

Livsmedel industri

VIKTIGA FÖRETAG INOM OMRÅDET
Lantmännen AB
Orkla Foods Sverige AB
Pågen Aktiebolag
Findus Sverige AB
Cloetta Sverige AB
Malmö Mejeri AB
Nordic Sugar AB
Barry Cellebaut Sweden Ab
Lyckeby Starch AB
Tetra Pak AB

SIFFROR FÖR FÖRETAGEN INOM SNI 1, 10 OCH 11

Samtliga företag

Genomsnittligt företag

225 företag

8 anställda

3285 anställda

16 800 tkr

6 448 000 tkr

164 företag

14 anställda

8 682 anställda

27 000 tkr

34 500 000 tkr

7 företag

8 anställda

82 anställda

8 100 tkr

145 000 tkr

X

AV SAMTLIGA MAT & LIVSMEDELSFÖRETAG FÅR VI TRÄFF PÅ 19 AV 396

Träffbild nyckelord

42%
• Av de 396 företag i Skåne som finns med i
Retrievers databas över företag inom SNI-kod
01, 10 och 11 med över 5 anställda matchas
företagens hemsidor mot nyckelorden.
• 19 av 396 företag (5%) fångas upp av
matchningen

47%
16%

• Av dessa återfinns 4 av 19 inom
jordbrukssektorn
• 15 av 19 företag arbetar med
livsmedelsframställning

5%

INNOVATION

8 av 19 företag får träff på
innovation

FoU

9 av 19 får träff på
Forskning och Utveckling

AUTOMATISERING
3 AV 19

IoT

1 av 19 företag får träff på
Internet of Things (sakernas
internet)
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UTÖVER SNI 01, 10 OCH 11 FÅR VI TRÄFF PÅ YTTERLIGARE 22 FÖRETAG

Träffbild nyckelord
• Utöver företagen inom Jordbruk, Livsmedelsoch dryckesframställning har vi även fått träff
på 22 företag i 8 SNI-huvudgrupper*.

23%

• Vi får framförallt träff på företag som beskriver
sin verksamhet med nyckelorden Functional
Food eller Food tech.

14%

FUNCTIONAL FOOD
5 av 22 företag får träff

FOOD TECH

3 av 22 företag får träff

Dessa är indelade i fyra grupper:
• Innovativa livsmedel (8 företag)

9%

• Lantbruk industri (7 företag)
• Livsmedel industri (4 företag)
• Livsmedel logistik (3 företag)

9%

PROBIOTIKA

2 av 22 företag får träff

PRECISION FARMING
2 av 22 företag får träff

* Skogsbruk, Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter, Tillverkning av gummi- och plastvaror, Tillverkning av övriga maskiner, Parti- och
provisionshandel utom med motorfordon, Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk
provning och analys, Vetenskaplig forskning och utveckling
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FÖRETAGSEXEMPEL
PRECISION FARMING

Yara AB
Yara AB utvecklar produkter och smarta verktyg inom
precisionsodling. Företaget arbetar med miljö- och
industrilösningar som förbättrar luftkvaliteten och
minskar utsläppen.

306 anställda

Företaget är globalt med mer än 16 000 anställda och
med verksamhet i över 60 länder.
Träffar på nyckelord: Innovation, Cirkulär,
Precisionsodling

3 290 000 tkr
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FÖRETAGSEXEMPEL
CIRKULÄR LIVSMEDELSPRODUKTION

Foodhills AB
Foodhills AB arbetar med cirkulär livsmedelsproduktion.
Företaget utvecklar tillsammans med partners en global
referens-, test- och pilotanläggning för cirkulär
livsmedelsproduktion.
Foodhills vill skapa en mötesplats där offentliga och
privata aktörer tillsammans kan bygga en hållbar
produktion av framtidens mat.
Träff på nyckelord: Food tech, Cirkulär, Resurseffektiv,
Innovation, Forskning och Utveckling

6 anställda
6 950 tkr
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GEOGRAFISK FÖRDELNING SETT TILL OMSÄTTNING OCH
ANTAL FÖRETAG INOM MAT & LIVSMEDEL
MEDIANOMSÄTTNING (MILJ. KR)

2 000 – 5 000
500 – 2 000
250 – 500
100 – 250
50 – 100
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1- 10
0

ANTAL FÖRETAG

10 – 13
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0

APPENDIX

BILAGA PERSONLIG HÄLSA
Träff på SNI-huvudgrupper PERSONLIG HÄLSA, ny branschlista

Träff på SNI-huvudgrupper PERSONLIG HÄLSA, TVA:s lista
Antal
företag

SNI-kod

SNI-titel

01

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

1

129 574

10

Livsmedelsframställning

2

62 536

20

4

96 664

21

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
läkemedel

11

100 211

26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

4

7 382

28

Tillverkning av övriga maskiner

2

17 503

32

Annan tillverkning

9

38 016

43

Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

1

10 062

46

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

52

65724

47

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

1

28 897

58

Förlagsverksamhet

2

9 746

62

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

8

9 722

63

Informationstjänster

1

3 408

68

Fastighetsverksamhet
Verksamheter som utövas av huvudkontor;
konsulttjänster till företag
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning
och analys

1

20 246

3

70 689

2

9633

37

13 195

74

Vetenskaplig forskning och utveckling
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik

1

243 151

82

Kontorstjänster och andra företagstjänster

1

28 698

86
SNI
saknas

Hälso- och sjukvård

1

24 249

24

23 427

70
71
72

Medianomsättning (tkr)

Antal företag

Medianomsättning
(tkr)
1
129 574
12
230 139
11
100 211
9
60 143
1
7 501
4
18 270
4
7 382
2
99 389
9
28 382
1
42 578
19
28 058
1
10 062
82
65 724
1
28 897
1
580 628
6
25 334
19
13 627

SNI-kod
01
20
21
22
23
25
26
27
28
30
32
43
46
47
52
58
62

SNI-titel
Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
Tillverkning av gummi- och plastvaror
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
Tillverkning av elapparatur
Tillverkning av övriga maskiner
Tillverkning av andra transportmedel
Annan tillverkning
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
Magasinering och stödtjänster till transport
Förlagsverksamhet
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.

64
68
69

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

2
1
11

680 390
20 246
83 742

70

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

19

79 020

71
72
74

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
Vetenskaplig forskning och utveckling
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

9
44
2

33 021
12 994
126 643

78
82
86
SNI
saknas

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
Kontorstjänster och andra företagstjänster
Hälso- och sjukvård

1
1
2

46 440
28 698
18 650

25

27 431

BILAGA SMARTA HÅLLBARA STÄDER
Träff på SNI-huvudgrupper SMARTA HÅLLBARA STÄDER
Antal
företag

Medianomsättning
(tkr)

SNI-kod

SNI-titel

16
20
22

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
Tillverkning av gummi- och plastvaror

1
4
5

17 200
427 714
382 260

23
24

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
Stål- och metallframställning

2
3

486 322
1 100 602

25
26
27
28
33
35
38
41
42
43
46
58
61
62
63
68

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
Tillverkning av elapparatur
Tillverkning av övriga maskiner
Reparation och installation av maskiner och apparater
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Avfallshantering; återvinning
Byggande av hus
Anläggningsarbeten
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
Förlagsverksamhet
Telekommunikation
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
Informationstjänster
Fastighetsverksamhet

6
1
5
10
2
19
3
9
5
12
20
4
1
9
1
7

199
196
58
81
108
351
915
339
265
37
37
19
131
48
20
55

70

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

17

219 000

71
72

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
Vetenskaplig forskning och utveckling

26
3

35 112
19 646

74
77
94
SNI
saknas

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning och leasing
Intressebevakning; religiös verksamhet

3
1
1

24 231
4 670
50 286

1

90 884

720
867
861
899
859
346
111
154
073
942
791
168
715
975
302
192

BILAGA SMARTA MATERIAL
Träff på SNI-huvudgrupper SMARTA MATERIAL
SNI-kod
13
17
20
22
23
24
25
27
28
30
32
38
43
46
62
70
71
72
74
SNI

SNI-titel
Antal företag Medianomsättning (tkr)
Textilvarutillverkning
1
114 695
Pappers- och pappersvarutillverkning
1
750 967
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
11
366 788
Tillverkning av gummi- och plastvaror
13
40 964
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
11
155 643
Stål- och metallframställning
2
2 494 597
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
11
16 414
Tillverkning av elapparatur
1
52 698
Tillverkning av övriga maskiner
4
79 818
Tillverkning av andra transportmedel
1
26 785
Annan tillverkning
5
41 450
Avfallshantering; återvinning
5
70 147
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
1
79 261
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
44
63 450
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
4
29 109
Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till
företag
19
219 000
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och
analys
7
33 021
Vetenskaplig forskning och utveckling
6
11 462
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
1
10 134
saknas
2
1 155 696

BILAGA IKT
Träff på SNI-huvudgrupper IKT
SNI-kod

SNI-titel

18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

Antal företag
2

Medianomsättning (tkr)
37 514

22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

1

60 143

26
27
28
30

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
Tillverkning av elapparatur
Tillverkning av övriga maskiner
Tillverkning av andra transportmedel

7
1
3
1

33

Reparation och installation av maskiner och apparater

1

285 143

43

Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

2

4 849

46

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

33

49 281

47
58
61

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
Förlagsverksamhet
Telekommunikation

1
13
2

10 462
50 156
206 271

62
63

71
5

20 612
14 275

64

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
Informationstjänster
Finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondsverksamhet

1

14 953

66

Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring

1

3 532

18

143 453

15

24 083

54
52
143
2 801

059
698
243
467

71

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster
till företag
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning
och analys

72

Vetenskaplig forskning och utveckling

4

34 462

73

Reklam och marknadsundersökning
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik

6

118 786

2

182 256

Säkerhets- och bevakningsverksamhet
Utbildning
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga
artiklar

2
1
1

36 462
29 786
21 005

1
17

213 130
4 142 356

70

74
80
85
93
95
SNI saknas

BILAGA MAT & LIVSMEDEL
Träff på SNI-huvudgrupper MAT & LIVSMEDEL
SNIkod

SNI-titel

Antal
företag

Medianomsättning
(tkr)

01

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

4

31 771

02

Skogsbruk

1

3 593

10

Livsmedelsframställning

15

269 750

20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

3

3 287 017

22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

3

382 260

28

1

1 488 016

46

Tillverkning av övriga maskiner
Parti- och provisionshandel utom med
motorfordon

7

177 615

70

Verksamheter som utövas av huvudkontor;
konsulttjänster till företag

2

8 181 467

71

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk
provning och analys

2

98 052

72

Vetenskaplig forskning och utveckling

3

613 467

FÖRETAGSLISTA PERSONLIG HÄLSA

Klicka på ikonen för företagslista inom
Personlig hälsa

Klicka för att återgå
till Personlig hälsa

FÖRETAGSLISTA SMARTA HÅLLBARA STÄDER

Klicka på ikonen för företagslista inom Smarta
hållbara städer

Klicka för att återgå till
Smarta hållbara städer

FÖRETAGSLISTA SMARTA MATERIAL

Klicka på ikonen för företagslista inom
Smarta material

Klicka för att återgå till
Smarta material

FÖRETAGSLISTA IKT

Klicka på ikonen för företagslista inom IKT

Klicka för att återgå
till IKT

FÖRETAGSLISTA MAT & LIVSMEDEL

Klicka på ikonen för företagslista inom Mat &
livsmedel

Klicka för att återgå
till Mat & livsmedel

