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 INLEDNING/PROBLEMFORMULERING  
Den 30e december i år uttryckte journalisten Anders Lindberg sin oro över det femte 

jobbskatteavdraget, i sin ledarkrönika på Aftonbladet.se. Lindberg hänvisade till OECD 

rapporten som visar att Sverige sjunkit till 14e plats på listan över världens mest jämlika 

länder från förstaplatsen 1995. Lindberg skrev: 

 

”För varje skattesänkning ökar skillnaderna i inkomst ytterligare 

mellan de som har mest och de som har minst. Det är alltså en fråga 

om aktiv och medveten politik.”1 

 

Det har dock funnits en mekanism som oberoende av regering, ända sedan 50-talet 

verkat för större inkomstskillnader. Ekonomidoktorn och forskaren Martin Korpi 

hävdar ett samband mellan populationsstorleken och inkomstklyftor.2 Urbanisering är 

och har varit en stark trend i Sverige sedan industrialiseringen; allt större del av 

befolkningen koncentreras till de större städerna. Sveriges ekonomiska karta förändras i 

takt med urbaniseringsprocessen, och även infrastruktursatsningar gör sitt till att 

förminska avstånd och knyta regioner närmare varandra.  

 

Ett exempel på det senare är Öresundsbron som år 2000 band samman Malmö med 

Köpenhamn och bildade den transnationella Öresundsregionen. Beslutet blev en 

brytpunkt för ett då stagnerande Malmö som enligt kommunalrådet Ilmar Reepalu var 

påväg mot ekonomisk härdsmälta med såväl hög arbetslöshet som stor invandring.3 

 

Syfte   
Uppsatsens kommer att undersöka den transformation från arbetarstad till modern 

transnationell region som Malmö genomgått. Fokus kommer att ligga på Öresundsbrons 

regionförstorande effekter och hur de påverkat inkomstfördelningen i staden och 

storleken på arbetsmarknaden. 

1 ”Skatten sjunker, och vi med den” (2013-12-30) Aftonbladet.   
2 Korpi, M. (2008), “Does size of local labour markets affect wage inequality? a rank-size 
rule of income distribution”, Journal of Economic Geography, Vol. 8, 2008 ss. 211-237 
3 Billing, P. (2000), Skilda världar? Malmös 1990-tal i ett kort historiskt perspektiv. 
Utgiven av Malmö stad, Malmö. s.21 

  
 

3 

                                                        



Frågeställning 
Hur har inkomstfördelningen i Malmö påverkats av den omedelbara regionförstoring 

som följde på färdigställandet av Öresundsbron?  

Forskningsläge  
Martin Korpi tar i sin artikel ”Does size of local labour markets affect wage inequality? a 

rank size rule of income distribution” sig an att reda ut huruvida löneskillnader ökar i 

takt med populationsstorleken och vilka faktorer som bidrar till detta. 

Korpi tar avstamp i två teorier Human Capital Theory och Central Place Theory.  

Human Capital Theory förklarar löneskillnaderna som avkastningen av investeringar i 

utbildning. Lönerna bör alltså variera med fördelningen av utbildning och eftersom 

personer med högre utbildning tenderar att utgöra en större andel av befolkningen i 

större arbetsmarknader kan man förvänta sig att den ekonomiska ojämlikheten ökar när 

arbetsmarknaden ökar i storlek. Central Place Theory fokuserar istället på 

arbetsmarknadens sammansättning. Teorin hävdar att ett positivt samband finns mellan 

diversifiering på arbetsmarknaden och arbetsmarknadens storlek. Utifrån dessa teorier 

utser Korpi kontrollfaktorerna utbildning och arbetsmarknadsdiversitet som sedan 

används i analysen samt lägger till ytterligare kontroller; åldersstruktur, 

anställningsnivåer och migration. 4 

 

Korpis baserar sin undersökning på de lokala arbetsmarknadsområden som gällde i 

Sverige 1998. De uppgick då till 100st områden. Ett lokalt arbetsmarknadsområde 

definieras utifrån kommunindelningen. Om 20 % eller mer av en kommuns arbetskraft 

arbetar i en annan kommun tillhör kommunen den senares lokala arbetsmarknads 

område.5 

 

Korpi resultat stödjer såväl Human Capital Theory som Central Place Theory då de 

variabler som är mest signifikanta i undersökningen är just spridningen av utbildning 

samt marknadens diversitet. Inkomstskillnaderna spåras i huvudsak till att de övre 

inkomstklasserna ökar.6 

 

4 Korpi (2008) 
5 Korpi (2008) 
6 Korpi (2008) 
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Korpis teorier om regionförstoringars samband med inkomstskillnader har tidigare 

applicerats på regionförstoring till följd av infrastruktur projekt, till exempel av Dino 

Aliajagic för Strängnäs och bygget av Svealandsbanan. Svealandsbanan var en 

infrastruktursatsning som färdigställdes 90-talet och ökade pendlingsmöjligheterna 

mellan Strängnäs och Stockholm. Aliajagic använder Värnamo som kontrollort för att 

spåra förändringarna i Strängnäs. Författaren använder sedan sin analys för att förutspå 

de effekter man kan förvänta sig av Ostlänkens utbyggnad på Norrköping. I uppsatsen 

identifieras förändring i utbildningsnivå, pendling och ökad marknadsdiversitet som de 

faktorer som skilt sig mellan Strängnäs och Värnamo i samband med Svealandsbanan. 

Aliajagic identifierar även att inkomstskillnaderna har ökat i Strängnäs i samband med 

projektet. Dessa resultat stämmer väl överens med Korpis resultat och teoretiska 

utgångspunkt.7   

 

Metod och material   
Denna uppsats utgår från Korpis teorier och resultat och kommer att fokusera på 

inkomstskillnaderna och utgår från faktorerna utbildning och marknadsdiversitet, vilka 

Korpi ansåg var de mest relevanta faktorerna i sammanhanget. Liknande koppling 

mellan regionförstoring och infrastrukturprojekt som gjorts av Aliajagic kommer även 

göras i denna uppsats. Då Öresundsregionen skiljer sig från de regioner som ligger till 

grund för Korpis och Aliajagic undersökningar i det att det är en transnationell region så 

måste även uppmärksamhet riktas mot regionens inre processer. Att en region är del av 

två länder innebär en viss komplexitet då arbetsmarknaden även präglas av de olika 

regler för skatter och priser som gäller i de olika länderna och påverkar individernas val 

och rörelsemönster. 

 

För att få en uppfattning om hur inkomstskillnaderna sett ut i Malmö före och efter bron 

kommer inkomstfördelningen granskats genom olika inkomstklassers relativa storleks 

förändringar. För att sedan tydliggöra de förändringar som sker i de allra översta och 

nedersta inkomstklasserna redovisas inkomstförändringarna i kvoter av 

medianinkomstklassen. Även utvecklingen av medianinkomsten är av intresse för att se 

7 Alijagic, D. (2013), ”Effekterna av regionförstoring efter infrastrukturprojekt på 
inkomskillnader? En fallstudie av Strängnäs och Värnamo” (Uppsats på mastersnivå. 
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet). Stockholm. 
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eventuella absoluta förändringar som inte syns i relativa siffror. Vidare granskas 

befolkningskategorierna ”pendlarna” och invandrarna då dessa grupper förväntas 

påverka Malmös inkomstfördelning. 

 

Begreppsutredning  
I denna undersökning används både begreppen inkomst och lön. Inkomst består av 

lönen men även bidrag och kapitalinkomster. Det är löneskillnaderna som enligt teorin 

förväntas öka i takt med regionförstoringen, det som kommer undersökas i denna 

uppsats är dock inkomsterna. I huvudsak utgör lönen den största delen av inkomsten. 

Därför är det rimligt att förvänta sig liknande samband mellan inkomst och 

regionförstoring. Undantag återfinns främst i de riktigt låga eller höga 

inkomstkategorierna där bidrag respektive kapitalinkomster kan utgöra en väsentlig del 

av den totala inkomsten.  

 

De geografiska områden som är med i undersökningen är Malmö, Göteborg och Riket. 

Göteborg och riket inkluderas i undersökningen som referensområden för att kunna 

spåra förändringar som är specifika för Malmö. När det gäller Malmö och Göteborg är 

det det så kallade Stor-Malmö och Stor-Göteborg som undersöks enligt definitionerna 

för storstads regioner 2005. Då statistiken är tagen från SCB är det deras definitioner av 

regionerna som används: 

 

”Stor-Malmö: 1991-2004 ingår kommunerna: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge i Stor-Malmö. Från och med 2005 har Stor-Malmö 
utökats med Eslöv, Höör och Skurup” 
 
”Stor-Göteborg: 1991-2004 ingår kommunerna: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö i Stor-Göteborg. Från och med 2005 har 
Stor-Göteborg utökats med Alingsås och Lilla Edet”8  
 
 

När det gäller pendlingen är det det geografiska området sydvästra Skåne som 

används. Denna avvikelse i geografiskt område får ses som oproblematisk då Stor-

Malmö upptar större delarna av sydvästra Skåne. 

 

8 Inkomstfördelningsundersökningen (2013) 
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Inkomststatistiken presenteras i denna undersökning per konsumtionsenhet. En 

konsumtionsenhet är en statistisk enhet som används vid beräkning av inkomster och 

konsumtion i hushåll. Den förta vuxna individen får vikten en konsumtionsenhet, övriga 

vuxna i hushållet en halv och barn 0,3.9 

 

Käll- och metodkritik 
Det statistiska material som används i analysen kommer från statistiska centralbyrån 

samt Örestat. Dessa bedöms som seriösa aktörer med hög trovärdighet. Örestat hämtar i 

sin tur statistisk information dels från statistiska centralbyrån men även från dess 

danska motsvarighet. Att inte all statistik hämtas direkt från dessa källor beror på de 

sekretessregler som gäller för rådata på individnivå. 

 

Metoden som används i denna uppsats är delvis problematisk på grund av att regionens 

transnationella karaktär gör det mer komplicerat att undersöka samtliga effekter som 

berör invånarna i Malmö. Ett stort problem för denna undersökning är att de svenskar 

som pendlar till arbetsplatser i Danmark inte finns med i svensk inkomststatistik. Detta 

försvårar uppsatsens syfte att undersöka förändringar av inkomstklyftorna i Malmö till 

följd av bron. Denna undersökning försöker trots detta utröna om en sådan förändring 

skett genom att undersöka pendlarnas sammansättning och antal. 

Avgränsningar  
Undersökningen kommer i huvudsak att behandla perioden 1991-2011 alltså en period 

på 21 år varav hälften före respektive efter Öresundsbrons färdigställande i juni år 

2000. Undersökningen riktar sig mot att utreda om inkomstfördelningen i Malmö 

påverkats av att ingå i Öresundsregionen, effekter i övriga regionen kommer inte att 

undersökas. 

Bakgrund 
För att ge ökad förståelse för fenomenet löneskillnader kommer dess funktioner och 

problem presenteras översiktligt nedan. Även en kort genomgång av Malmös utveckling 

under 90-talet kommer att göras för att ge insyn i stadens problem och möjligheter. 

Denna uppsats kommer inte att djupare gå in på vad inkomstfördelningen och dess 

förändringar har haft för effekter på samhället, i detta fall Malmö stad. 

9  Statistikcentralen (2013) 
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Löneskillnaders samhällsfunktioner och etiska problem  
Löner styrs övergripande, enligt nationalekonomisk teori, av utbud och efterfrågan på 

arbetskraft. Eftersom det finns olika tillgång och efterfrågan på olika tjänster i ett 

samhälle blir det även löneskillnader på arbetsmarknaden. Skillnaderna är ibland ett 

resultat av olika egenskaper hos olika jobb så kallade kompenserande löneskillnader. 

Faktorer som obekväma arbetsmiljöer och tider kompenseras med en högre lön. En 

annan orsak till lönespridning grundar sig i effektivitetsskillnader mellan individer då 

lönerna grundar sig på de arbetsinsatser som de anställda bidrar med. Den teori som 

kommer vara mest relevant för denna uppsats är skillnaderna i humankapital med vilket 

menas kunskaper och erfarenheter. Arbeten med högre krav på kunskapsnivå ger högre 

lön som incitament för individer att investera i utbildning.  Löneskillnader har alltså som 

funktion att motivera och distribuera arbetsinsatser samt ge incitament för utbildning. 

Skillnader som inte har någon förankring i ovan nämnda orsaker kallas för 

diskriminerande löneskillnader.10 Dessa löneskillnader har alltså ingen 

samhällsekonomisk funktion och beror på att en viss grupp föredras eller väljs bort till 

synes utan anledning, till exempel på grund av fördomar eller liknande. 

 

 Löneskillnader har en viss funktion i samhället och hjälper till att distribuera 

arbetskraft dit den bäst behövs. Det kan vara svårt att påvisa vilka löneskillnader som är 

funktionella och vilka som är av diskriminerande karaktär. Löneskillnader är en fråga 

som är komplicerad att föra en objektiv diskussion om då synpunkter ofta grundas i 

ideologiska övertygelser. Inkomstskillnader används globalt som ett mått på social 

orättvisa11 och belyses ofta med hjälp av ginikoeficienten . Studier pekar även på att 

inkomstnivå har ett samband med hur människor beter sig mot varandra. Paul Piff vid 

Berkley University har forskat om detta samband och kommit fram till att individer i de 

högre inkomst kategorierna i större grad tenderar att bete sig oetiskt mot sina 

medmänniskor.12 Ökar detta beteende i relation till inkomstfördelning som i sin tur ökar 

10 Granqvis, L. – Regnér, H. (2013), ”Vad förklarar lönespridning?” i Lena Granqvist 
(red.), Lönespridning. Falun. ss. 11-16 
11 Johansson, M. (2006), Urbanisering, storstäder och tillväxt. En kunskapsöversikt kring 
sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt, Regeringsbrevsuppdrag nr. 2, Institutet 
för tillväxtpolitiska studier. s. 28 
12 Piff, P. et.al. (????), ”Higher social class predicts increased unethical behavior”, PNAS, 

  
 

8 

                                                        



till följd av regionförstoring och populationsökning blir det senare sambandet ytterst 

relevant för samhällets utveckling. I synnerhet eftersom urbaniseringen är och länge har 

varit en stark trend och allt fler människor koncentreras till storstadsregioner så som 

Malmö. 

 

Malmö, en industristad i kris   
1991 var ett mörkt år i Malmö, i synnerhet för dess arbetsmarknad. Redan fem år 

tidigare hade Kockums varvet, Malmös i särklass största arbetsgivare och stolthet, slagit 

igen portarna. Kockums stora kran stod ännu kvar. Den var fortfarande malmöbornas 

stolta monument och den mest utmärkande konstruktionen på stadens sky line. I 

kranens skugga låg nu Saab fabriken i supermoderna lokaler som etablerats med rejält 

stöd från stat och kommun för att minska det hårda slaget på Malmös arbetsmarknad 

efter Kockums nedläggning. Redan i februari 1991 kom dock beskedet att även Saab 

skulle nu lägga ner sin verksamhet i Malmö ca ett och ett halvt år efter invigningen av 

fabriken. Men Saabs nedläggning var bara början, allt eftersom året gick avlöste 

nedläggningsbesluten varandra. Fazer, Pripps och NK är bara några exempel på andra 

företag som slog igen i Malmö och i slutet av året hade arbetslöshetstalen i staden 

fördubblats. Så började 90-talet i Malmö, med avindustrialisering och arbetslöshet. Allt 

hopp om en ljus framtid sattes på den eventuella förbindelsen över sundet. 13 

 

Vägen mot ett nytt Malmö 
Beslutet om Öresundsbron blev en nystart för Malmö. Andra investeringar med 

anslutning till bron tog fart. Citytunneln som skulle möjliggöra en genomfart för 

järnvägstrafik och utbyggnaden i Hyllie där en åker med ett vattentorn skulle bli sista 

stationen på svensk mark innan bron och binda ihop citytunneln med bron. Där 

etablerades såväl köpcentrum och handelsområden som Malmö arena. Även 

etableringar av mer kunskapsbaserade företag än de som tidigare huserat i Malmö satte 

sin prägel på staden, inte minst Malmö högskola. 14 

 

vol. 109 nr. 11. 

13 Billing (2000), ss. 6-8 
14 Billing (2000), s. 9 
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Trots att en ljusare framtid hägrade var inte 90-talet oproblematiskt. De stora 

arbetslöshetssiffrorna förvärrades av en massiv befolkningsökning som gick att härleda 

till inflyttning. De nya medborgarna bestod till stor del av flyktingar från forna 

Jugoslavien, Bosnien, Iran och Irak. Arbetslösheten var rekordhög och i slutet av 90-talet 

var förvärvsfrekvensen 14 procentenheter högre i riket än i Malmö. Segregation var 

även ett växande problem och arbetslösheten var betydligt större bland Malmöiter med 

invandrarbakgrund. I slutet på 90 talet var förvärvsfrekvensen i Herrgården, ett område 

i Rosengård, nere på 8 %.15 

 

 

Utvecklingen av inkomstskillnaderna i Malmö  

Inkomstfördelning i kategorier 
För att studera inkomstfördelningen har befolkningen delats in i fem inkomstklasser 

beroende på deras procentuella förhållande till medianinkomsten enligt följande:  

0- 50 % av medianinkomsten 

50-70% av medianinkomsten 

70-130% av medianinkomsten, vari vi finner medianen 

130-200% av medianinkomsten 

200 % och uppåt av medianinkomsten 

 

Kategorierna 0-50% samt 50-70% av medianinkomsten kommer i uppsatsen refereras 

till som låginkomstklasserna, 70-130% av medianinkomsten som medianklassen samt 

130-200% och 200% av medianinkomsten och uppåt som höginkomstklasser. 

Dessa kategorier utgår från de indelningar som finns i statistiska centralbyråns statistik 

men antalet kategorier har minskats till fem för att tydligare belysa de övre och nedre 

inkomstklasserna och för att skapa en kategori vars mitt är medianen. Denna statistik är 

presenterad i inkomst per konsumtionsenhet i hushållet.  

15 Billing (2000), ss. 13-18 
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Figur 1 

 
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen (2013) [Utgiven av Statistiska 
Centralbyrån] 

Figur 2 

 
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen (2013) 
 

Vid granskning av inkomstfördelningen ses en ökning av höginkomsttagare i Malmö 

runt 2000 vilket skulle kunna stärka Korpis teori. Redan 2001 syns dock en tillbakagång. 

Andelen höginkomsttagare ligger under undersökningsperioden 1991-2011 på nivåer 

som liknar rikets. Denna grupp behåller sin relativa storlek med under tidsperioden i så 

väl Malmö som riket. Andelen låginkomsttagare är 1991 aningen lägre i Malmö än i riket 
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i stort men ökar i högre takt och ligger 2011 på en högre nivå än riket. 

Medelinkomstklassen i Malmö krymper alltså till förmån för en växande 

låginkomstklass. Enligt Korpi skulle vi förvänta oss en annan situation, i hans 

undersökningar tenderade de högre inkomstklasserna att öka vid regionförstoring men 

en sådan tendens går inte att se här.  

Inkomstfördelningen i kvoter  
För att förtydliga förändringar i kategorierna som kan vara svåra att avläsa ur 

föregående diagram visualiseras dessa i kvoter mellan de yttersta klasserna och 

medianklassen. Kvoterna beräknas enligt följande; lägsta låginkomstklassen (0-

50%)/medianmedianklass samt den högsta höginkomstklassen (200% och 

uppåt)/medianklass för att få ett mått på inkomstklyftorna. Riket används som referens.  

 
 
Figur 3 

 
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen (2013) 

 

Höginkomstkvoten utveckling för Malmö liknar rikets fram till år 2000 då vi ser att 

Malmö sticker iväg rejält men sjunker tillbaka mot rikets nivåer under åren efter och 

håller sig sedan strax över rikets nivå. Det går alltså inte att urskilja någon varaktig 

ökning i anknytning till Öresundsbron. 
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Figur 4 

 
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen (2013) 

Låginkomstkvoten ligger hyfsat stabilt på en nivå som är något högre än rikets fram till 

år 2005 då vi kan se en stabil ökning under resten av undersökningsperioden. Det är 

alltså en ökning av låginkomsttagare snarare än någon förändring i höginkomstklassen 

som utgör förändringen i Malmös inkomstfördelning. 

Utveckling av inkomstmedianen 
Inkomstmedianens utveckling granskas för att undersöka eventuella absoluta 

förändringar som kan döljas i de relativa siffrorna i undersökningen av 

inkomstkategorierna. Värdena på medianinkomsten fanns tillgängliga i nominella 

värden, för att göra dessa jämförbara över tid räknas de om till reella värden med 1991 

som basår. Värdena för Malmö har i denna undersökning satts i relation till utvecklingen 

i riket i övrigt, men även till inkomstutvecklingen i Göteborg. Detta har gjorts för att 

tillföra ytterligare ett perspektiv i analysen och därmed kunna jämföra Malmö med en 

annan storstadsregion. Göteborg har valts eftersom det är den storstadsregion som 

ligger närmast Malmö i befolkningsstorlek. Även dessa siffror är per konsumtionsenhet 

men här för befolkning över 20 år då de förväntas ha egen inkomst. Statistiken är 

hämtad från statistiska centralbyrån. 
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Figur 5 

 
Källa: Inkomstfördelningsundersökningen (2013) 
 

Från mitten av 90 talet och fram till år 2000 var utvecklingen av Malmös inkomstmedian 

i princip den samma som för riket och för Göteborg. Vid millennieskiftet avtar 

utvecklingen i samtliga geografiska områden. I Göteborg och riket håller sig 

inkomstmedianen relativt stabil under 2000-talets första tre år medan den i Malmö 

sjunker kraftigt. 

 

Under undersökningsperioden har medianlönen i Malmö befunnit sig i nivå med rikets 

eller en bit under, endast ett fåtal år har medianlönen för Malmö legat över rikets 

genomsnitt. Efter 2000 blir medianlöneutvecklingen i Malmö negativ. I såväl Göteborg 

som för riket stagnerar utvecklingen men medianinkomsterna håller sig där på en 

relativt stabil nivå innan de 2004 börjar öka igen. Det går inte att se att någon ökning i 

medianlönen som kan relateras till Öresundsbron. Detta stärker ytterligare att det 

framför allt är andelen låginkomsttagare som ökat i Malmö. 

Pendlarna 
För att utröna vilka inkomstkategorier som dragit nytta av den större arbetsmarknad 

som Öresundsbron medförde, är det intressant att studera hur pendlingsmönstret ser 

ut. Vilka pendlar från Malmö till Danmark? Här finns inte statistik tillgänglig för Malmö, 
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varför data över pendlare från sydvästra Skåne används. Statistik och information om 

detta område har hämtats från Örestat. 

 

Sedan bron invigdes hade invånarantalet i regionen ökat med 270 000 fram till år 2012 

varav den största ökningen skedde på den svenska sidan. En stor del av ökningen består 

av individer med annan härkomst än svensk eller dansk men så mycket som 40 000 

invånare har flyttat in i regionen från de båda länderna.16 De som flyttar inom länderna 

är i regel unga människor som flyttar hemifrån jämfört med de som flyttar över sundet 

som är unga vuxna på gång att skaffa familj. Den vanligaste trenden i det transnationella 

flyttmönstret i regionen har varit danskar som flyttat till den svenska sidan men pendlat 

till sina mer välbetalda jobb i Köpenhamnstrakten. Orsakerna till detta mönster är till 

stor del ekonomiska. Billigare bostad och varor lockade danskarna till den svenska sidan 

sundet. När sedan skillnaderna i prisnivå mellan Danmark och Sverige minskat har även 

många danskar valt att flytta tillbaka igen. De danskar som valt att bo kvar på den 

svenska sidan motsvarar ca 50 procent av de som arbetspendlar över bron till den 

danska sidan.17 Hela 96% av den totala pendlingen sker just i den riktningen. 18 Den 

stora arbetspendlingen av svenskar till Danmark har möjliggjorts av ett stort behov av 

arbetskraft på den danska arbetsmarknaden.  

16 Örestat Analys, Befolkning (2013) 
17 Örestat Analys, Flyttning över Öresund (2013) 
18 Örestat Analys, Pendlingen över Öresund (2013) 
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Figur 6 

 
Källa: Örestat Analys, Flyttningen över Öresund (2013) 

 
Även när det gäller utbildning är det till stor del svenskarna som utnyttjar möjligheterna 

på andra sidan sundet. Så var det även innan Öresundsbron byggdes men svenska 

studenter i Danmark har sedan år 2000 ökat markant. I det stora hela är 

Öresundsregionen en högutbildad region som ligger över rikssnittet i så väl Sverige som 

Danmark.19 

19 Örestat Analys, Pendlingen över Öresund (2013) 
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Figur 7 

 
Källa: Örestat Analys, Pendlingen över Öresund (2013) 

 
Pendlarna från sydvästra Skåne som arbetar i Danmark utgörs till stor den av individer 

med hög inkomst vilket illustreras i figur 7. Då pendlarna försvinner ur den tidigare 

visade statistiken får denna skeva fördelning konsekvenser för Malmös verkliga 

inkomstfördelning. Då det inte går att få tillgång till den rådata som inkomststatistiken 

bygger på går det inte att göra någon skattning av hur inkomstfördelningen skulle sett ut 

om pendlarna räknats in. Det går dock att se att de högre inkomstklasserna skulle öka 

mer än de undre. Detta bortfall påverkar även inkomstmedianen som med pendlarna 

inräknat skulle ligga på en högre nivå än än den som presenteras av SCB i 

inkomststatistiken. 

Invandring  
Som tidigare nämnts var invandringen i Malmö under 90-talet av en sådan storlek att 

den väsentligt påverkade samhället. Då den än idag är utmärkande för Malmö, finns det 

anledning att ta in detta i analysen av inkomstfördelningen. För att ta fram 

invandringstäthet har statistik på bakgrund använts för att få fram andelen invånare 

utländsk bakgrund. Denna kvot inkluderar alltså även svenskfödda individer med två 

utrikes födda föräldrar. Denna statistik finns endast tillgänglig från 2002.  
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Figur 8 

 
Källa: Befolkningsstatistik (2013) [Utgiven av Statistiska Centralbyrån] 
 

Invandrartätheten är som väntat hög i Malmö jämfört med såväl Riket som Göteborg och 

har även ökat i snabb takt under perioden så som beskrivs i figur 8. Denna utveckling 

började som tidigare nämnt redan i slutet på 80-talet. Det som går att utläsa ur 

statistiken är att invandringen legat på en betydligt högre nivå än i riket och även ökat i 

något snabbare takt. För Göteborgs del var andelen invandrare relativt hög i början av 

undersöknings perioden men här har ökningen varit lägre än i både Malmö och riket. 

Från år 2005 ökar invandrartätheten i Malmö i allt högre takt. Det var även 2005 som 

inkomstkvoten för låginkomstklassen började en kraftig ökning (se figur 4). Det är 

troligt att invandringen påverkat den utvecklingen.  Som tidigare nämnt hamnar stor del 

av denna kategori i arbetslöshet och därmed i låginkomstklassen. 

 

Avslutande diskussion 
De slutsatser vi kan dra från undersökningen är att det har skett en förändring av 

Malmös inkomststruktur mellan 1991 och 2011 och klyftorna har ökat i större grad än i 

landet i stort.  Det var även tydligt att förändringarna skedde till föjd av att större och 

större andel av befolkningen ingick i de lägre inkomstklasserna. Den enligt teorin 

förutspådda förändring av de högre inkomstklasserna uteblev i det empiriska 

materialet. Inte heller gick några förändringar att knyta till Öresundsbron. 

Medianinkomsten tycktes inte heller påverkas positivt av brons tillkomst. 
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De allt ökande låginkomstklasserna som till stor del står för de synliga ökningarna i 

inkomstklyftor kan förklaras med den stora invandring som Malmö varit med om de 

senaste decennierna. Dessa visade klyftor har alltså ingen koppling till 

regionförstoringen på grund av Öresundsbron. 

 

Det är tydligt att Öresundsbron har gett svenskarna i regionen tillgång till en betydligt 

större arbetsmarknad som även haft ett behov av svensk arbetskraft. Även 

utbildningsmöjligheter inom pendlingsavstånd har tillkommit. Det går alltså att hitta de 

förutsättningar som enligt Korpi skulle leda till ökade inkomstklyftor och en ökning av 

andelen höginkomsttagare 

 

Förklaringen till varför vi inte kan hitta tydligt stöd till Korpis teori ligger i regionens 

speciella förutsättningar. Öresundsregionen är en transnationell region med olika 

skatteregler och prisnivåer vilket gjort att arbetspendlingen främst varit attraktiv i en 

riktning. Svenskar har valt att pendla till arbetsplatser på andra sidan sundet och de 

danskar som har valt att utnyttja regionens fördelar har valt att istället bosätta sig på 

den svenska sidan, men jobbat kvar i Danmark. Alla dessa pendlare med både svensk 

och dansk nationalitet försvinner från svensk inkomststatistik, då deras löner 

registreras i Danmark. Hela 5% av Malmös förvärvsarbetande befolkning fattas i 

statistiken pga. att de arbetar på andra sidan sundet enligt en rapport utgiven av Örestat 

och region Skåne.20 Vid granskning av vilka inkomstkategorier pendlarna tillhör syns att 

det är betydligt fler höginkomsttagare som pendlar än låginkomsttagare vilket visar att 

det till stor del är höginkomsttagarna som faller ur den svenska statistiken och att det är 

höginkomsttagarna som har störst nytta av en regionförstoring vilket går i linje med 

Korpis undersökning. Det är alltså troligt att det kan finnas just en sådan effekt i 

regionen som Korpi förutsäger men att den inte syns på grund av att en viss grupp inte 

kommer med i statistiken. Då statistiken över pendlarna och statistiken för 

inkomstfördelningen ligger i helt olika format är det inte möjligt att skatta någon 

fördelning med pendlarna inkluderat utan tillgång till rådata. För att kunna göra 

analyser för gränsöverskridande regioner behövs liknande statistik som Statistiska 

20  Saknas: 45000 personer, (eller ungefär122 fulla pendeltåg), utgiven av Örestat och 
Region Skåne 
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centralbyrån tar fram för de regioner som ligger innanför Sveriges gränser, men detta 

ingår idag inte i deras uppdrag. 

 

  

  
 

20 



 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 
Befolkningsstatistik (2013), [Utgiven av Statistiska Centralbyrån] Tillgänglig [online]: 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/ [2014-01-02] 

 

Inkomstfördelningsundersökningen (2013). [Utgiven av Statistiska Centralbyrån] 

Tillgänglig [online]: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-

HEK/ [2014-01-02] 

 

Saknas: 45000 personer, (eller ungefär122 fulla pendeltåg), utgiven av Örestat och Region 

Skåne, Tillgänglig [online]: 

http://www.orestat.se/sites/all/files/morkertalen_web_se.pdf [2014-01-02] 

 

Örestat Analys, Befolkning (2013). Tillgänglig [online]: 

http://www.orestat.se/sv/analys/befolkning [2014-01-02] 

 

Örestat Analys, Flyttning över Öresund (2013). Tillgänglig [online]: 

http://www.orestat.se/sv/analys/flyttning-over-oresund 

 [2014-01-02] 

 

Örestat Analys, Pendlingen över Öresund (2013). Tillgänglig [online]: 

http://www.orestat.se/sv/analys/pendlingen-over-oresund [2014-01-02] 

Litteratur  

Tryckt 

Billing, P. (2000), Skilda världar? Malmös 1990-tal i ett kort historiskt perspektiv. Utgiven 

av Malmö stad, Malmö. 

 

  
 

21 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-HEK/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-HEK/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-HEK/
http://www.orestat.se/sites/all/files/morkertalen_web_se.pdf
http://www.orestat.se/sv/analys/befolkning
http://www.orestat.se/sv/analys/flyttning-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/pendlingen-over-oresund


Granqvis, L. – Regnér, H. (2013), ”Vad förklarar lönespridning?” i Lena Granqvist (red.), 

Lönespridning. Falun. 

 

Johansson, M. (2006), Urbanisering, storstäder och tillväxt. En kunskapsöversikt kring 

sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt, Regeringsbrevsuppdrag nr. 2, Institutet 

för tillväxtpolitiska studier. Tillgänglig [online]: 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89027fd/134986348029

0/urbanisering-storstader-och-tillvaxt-06.pdf [2014-01-02 

 

Korpi, M. (2008), “Does size of local labour markets affect wage inequality? a rank-size 

rule of income distribution”, Journal of Economic Geography, Vol. 8, 2008, pp.211-237  

 

Piff, P. et.al. (????), ”Higher social class predicts increased unethical behavior”, PNAS, vol. 

109 nr. 11. Tillgänglig [online]: http://www.pnas.org/content/109/11/4086.full 

 

Statistikcentralen, Statistikinfo, Begrepp och definitioner. Tillgänglig [online]: 

http://www.stat.fi/meta/kas/kulutusyksikko_sv.html 

Otryckt 

Alijagic, D. (2013), ”Effekterna av regionsförstoring efter infrastrukturprojekt på 

inkomskillnader? En fallstude av Strängnäs och Värnamo” (Uppsats på masternivå. 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet). Stockholm. 

 
”Skatten sjunker, och vi med den” (2013-12-30) Aftonbladet. Tillgänglig 

[online]:http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article18098

550.ab [2014-01-02] 

 

 

  
 

22 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89027fd/1349863480290/urbanisering-storstader-och-tillvaxt-06.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89027fd/1349863480290/urbanisering-storstader-och-tillvaxt-06.pdf

	INLEDNING/PROBLEMFORMULERING
	Syfte
	Frågeställning
	Forskningsläge
	Metod och material
	Begreppsutredning
	Käll- och metodkritik
	Avgränsningar

	Bakgrund
	Löneskillnaders samhällsfunktioner och etiska problem
	Malmö, en industristad i kris
	Vägen mot ett nytt Malmö


	Utvecklingen av inkomstskillnaderna i Malmö
	Inkomstfördelning i kategorier
	Inkomstfördelningen i kvoter
	Utveckling av inkomstmedianen
	Pendlarna
	Invandring

	Avslutande diskussion
	Käll- och litteraturförteckning
	Källor
	Litteratur
	Tryckt
	Otryckt



