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Förord
Strukturbild för Skåne är en ﬂerårig satsning där Region Skåne vill
vidareutveckla och fördjupa den regionala dialogen med de skånska kommunerna kring olika utvecklingsfrågor med koppling till fysisk planering
och kommunernas översiktsplaner. Skåne är en mångfacetterad region med
många kvaliteter. Rätt hanterade är sambanden mellan bebyggelse, grönstruktur och infrastruktur en tillgång som kan stärka en region och dess
konkurrenskraft. Därmed bidrar Strukturbild för Skåne till ökad tillväxt,
attraktionskraft, bärkraft och balans – de fyra utvecklingsmålen för Skåne.
Arbetet med Strukturbild för Skåne bedrivs i nära samarbete med de skånska
kommunerna och en rad andra aktörer och vår förhoppning är att arbetet
skall vara till nytta för kommunerna i deras planeringsarbete, och för
Skåne i dialogen med staten och i samarbetet med våra grannregioner.
Region Skånes senaste befolkningsprognos visar på att befolkningsökningen
i Skåne fortsätter. Fram till årsskiftet 2015/2016 beräknas Skånes befolkning öka till cirka 1 270 000 invånare. Hur kan vi gemensamt planera och
anpassa den fysiska strukturen i Skåne för att på bästa sätt möta denna
befolkningsökning? Var och hur skapar vi goda boendemiljöer med hög
tillgänglighet till ett effektivt och hållbart transportsystem och goda
rekreationsområden?
Vi hoppas att kunskapsunderlaget och analyserna i denna rapport ska
vara till nytta, stöd och inspiration i det gemensamma arbetet för Skånes
utveckling.
Ett varmt tack till alla som bidrar till arbetet med Strukturbild för Skåne.
Kristianstad, september 2006

Christine Axelsson
Ordförande Regionala
utvecklingsnämnden,
Region Skåne

Vilmer Andersen
1:e vice ordförande Regionala
utvecklingsnämnden,
Region Skåne
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Göran Holm
2:e vice ordförande Regionala
utvecklingsnämnden,
Region Skåne

Sammanfattning
I Skåne ﬁnns möjlighet att bo nära hav och natur i tätorter
och landsbygdspräglade områden av olika karaktär längs
en lång kuststräcka. Pendlingsavstånden är jämförelsevis
små och tillgängligheten till högre utbildning och ﬂygplatser är hög jämfört med stora delar av landet i övrigt.
Förutsättningarna att stärka den redan höga tillgängligheten med kollektivtraﬁk är relativt gynnsamma. Detta är
en styrka då förutsättningarna för bilismen kan komma
att förändras, och det förbättrar också tillgängligheten för
alla hushåll.
Idag har busstraﬁken många resenärer i omlandet till
Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.
De riktigt stora kollektivtraﬁkströmmarna återﬁnns dock på
järnvägen, särskilt på Öresundsförbindelsen, Västkustbanan
och Södra Stambanan samt på banan mellan Hässleholm
och Kristianstad. Även banan till Ystad har relativt många
resenärer. Stora utbyggnader pågår och ytterligare investeringar planeras för att stärka järnvägstraﬁkens kapacitet och
tjänsteutbud i Skåne och Öresundsområdet.
Den höga rörligheten innebär att människor kan bo
och arbeta inom ett stort geograﬁskt område på båda sidor
om Öresund. Såväl resandet som ﬂyttningar över Öresund
ökar. Det är främst danska hushåll som ﬂyttar till den
svenska sidan, och arbetskraft boende i Sverige som pendlar till Köpenhamn. Det iakttagna mönstret stämmer med
vad som kan förväntas. Köpenhamn som storstad har en
betydligt större befolkning, större efterfrågan och högre
priser på bostadsmarknaden samt en större och mer differentierad arbetsmarknad än den skånska sidan av Öresund.
På sikt förutses skillnaderna bli mer utjämnade.
Stationsnära markområden är strategiska lägen för framtida utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och service då de
kommer att kunna nås inom en bekväm restid med kollektivtraﬁk från ett stort regionalt omland. I Malmö, Lund,
Helsingborg och Kristianstad ligger många bostäder och
arbetsplatser kring järnvägsstationerna. Många andra tätorter har däremot ett relativt blygsamt antal bostäder och
arbetsplatser i stationsnära läge. Dessa representerar en
viktig framtida utbyggnadspotential.

Skåne har en allmänt sett gynnsam situation, betraktat
ur ett utvecklingsperspektiv, jämfört med stora delar av
övriga landet och även jämfört med den danska sidan av
Öresund. Balansen mellan människor i förvärvsarbetande
ålder i förhållande till barn- och ungdomsgruppen respektive de äldre är mer gynnsam i Skåne än i riket som genomsnitt. Flyttningsmönstren gynnar Skåne som får ett nettotillskott av yngre och befolkningen förväntas fortsätta att
öka under de kommande åren. Liksom i övriga delar av
landet och även danska sidan av Öresund upplevde Skåne
en nedgång i antalet arbetstillfällen under 1990-talet.
Trots detta minskade inte befolkningen. Nu har det skett
en återhämtning och sysselsättningen väntas fortsätta att
öka inom den närmaste framtiden.
Inom Skånes del av Öresundsområdet kan likartade
utvecklingstendenser noteras inom befolkningsstruktur,
bostads- och arbetsmarknad som i Köpenhamn, Stockholm och Göteborg – fast något fördröjda. För närvarande
innebär den förhöjda efterfrågan på bostäder i förhållande
till utbudet att prisökningen är snabbare än i Stockholmsoch Göteborgsregionerna samt riksgenomsnittet.
I kustnära områden i västra Skåne pågår en snabb
utveckling. Hela Öresundskusten håller på att bli en sammanhängande stadsstruktur. Där bor nu nästan 70 procent
av Skånes befolkning. Stora delar befolkas av jämförelsevis
ekonomiskt resursstarka hushåll. Tidigare industripräglade
orter har dock en mindre resursstark befolkning.
Under slutet av 1990-talet förefaller det att ha skett en
inﬂyttning till större städer och tätorter. Samtidigt ﬁnns
ett mönster som visar att få barnfamiljer bor centralt.
Efter andra barnet önskar sig många större bostäder och
tryggare närmiljö och söker sig då ofta till småhusområden
utanför de stora tätorterna. De ﬂesta av dessa är utpräglade utpendlingsorter. Många äldre byar har förändrats till
att bli renodlade bostadsområden och ﬂera samhällen har
medvetet byggts ut med stor andel lägenheter i småhus
och villor. I de områden som byggdes ut på 1970- och
80-talen sker nu en utglesning efterhand som barnen
ﬂyttar ut och befolkningen åldras.
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Arbetet med Strukturbild för Skåne
Arbetet med Strukturbild för Skåne är en ﬂerårig
satsning och ett sätt att arbeta vidare med och konkretisera
det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. Arbetet
kan också fungera som ett underlag till nästa utvecklingsprogram och vara en hjälp i arbetet med att överbrygga
glappet mellan kommunernas översiktsplaner och det
regionala utvecklingsprogrammet.
Den fysiska samhällsplaneringens regionala dimension
och koppling till regional utveckling är en högaktuell
fråga i Skåne. I förbundsordningen för dåvarande Regionförbundet Skåne formuleras uppdraget från de skånska
kommunerna att Regionförbundet skall ”verka för att
samordna den översiktliga planeringen och regionala
miljöfrågor” 1. I det regionala utvecklingsprogrammet för
Skåne ﬁnns ﬂera mål och åtgärder med direkt koppling
till ett arbete för en samsyn kring regional utveckling,
fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.
Särskilt tydligt uttrycks som en åtgärd inom verksamhetsområde boende, att ”verka för ökad samsyn mellan
de skånska kommunernas översiktsplaner, utvecklingsprogrammet, infrastrukturplaneringen samt ett regionalt
helhetsperspektiv på bostadsefterfrågan” 2.

1

2

SYFTE OCH MÅL

Strukturbild för Skåne syftar till att samla det material och
kunskapsunderlag som ﬁnns hos Region Skåne och de
skånska kommunerna, Länsstyrelsen med ﬂera organisationer, samt att fördjupa och vidareutveckla den regionala
dialogen kring olika utvecklingsfrågor med koppling till
fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.
Den gemensamma kunskapsbasen möjliggör analyser,
som i sin tur ger ett underlag för att formulera gemensamma strategier och framtidsbilder. Arbetet syftar till att
skapa samsyn mellan olika aktörer om hur de vill påverka
Skånes framtida utveckling med utgångspunkt från de
faktiska förhållandena och de varierade utvecklings
förutsättningarna i regionen.
Dialogen och kunskapsunderlaget syftar också till att
stödja kommunernas planering. Den gemensamma nyttan
för de olika aktörer som ingår i projektet är ett bärande
motiv för arbetet med Strukturbild för Skåne.

Förbundsförordning för Regionförbundet Skåne, 1997-03-21. I kommentarerna till förbundsordningen punkt 6/7 och 8 utvecklas tankarna om detta.
”Skånes 33 kommuner har genom det kommunala planmonopolet, var och en inom sitt geograﬁska område, ett odelat ansvar för den fysiska planeringen.
Regionförbundets roll inom den översiktliga planeringen är att initiera och underhålla den planeringsdialog som är nödvändig mellan enskilda
kommuner och andra aktörer, t ex traﬁkverken, kring markanvändnings-, bebyggelse-, och miljöfrågor som berör ﬂera kommuner i Skåne. För att kunna
fylla denna roll krävs att Regionförbundet själv har kompetens att lägga fram alternativ och analysera konsekvenser av olika val.” I punkt 8 står det att
”sambandet med infrastrukturinvesteringar, miljöfrågor och fysisk planering är påtaglig men också med andra utvecklingsfrågor”.
Region Skåne, 2004. Regionalt utvecklingsprogram för Skåne.
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Politisk styrgrupp

Arbetsgrupp Skåne

Arbetsgrupp
SSSV

Arbetsgrupp
Skåne NO

Arbetsgrupp
NOSAM

Referensgrupp

Arbetsgrupp
SÖSK

HUR ARBETET ÄR ORGANISERAT

DELRAPPORTER

Region Skåne (Regionala utvecklingsledningen) är huvudansvarig för arbetet med Strukturbild för Skåne, som
påbörjades våren 2005. Samtliga skånska kommuner
deltar i arbetet som är organiserat i sju grupper.

I arbetet med Strukturbild för Skåne kommer delrapporter
med olika teman att arbetas fram. Denna rapport om
befolkning, boende och sysselsättning i Skåne är den
första av ﬂera delrapporter inom arbetet med Strukturbild
för Skåne. De kommande delrapporterna kommer att
handla om näringsliv, handel och service, markanvändning, image och attraktionskraft, kultur. Därefter avses
resultaten från de olika delrapporterna användas som
underlag för en analyserande och sammanfattande rapport
om ﬂerkärnighet i Skåne.

Den politiska styrgruppen består av ledamöterna
i Regionala utvecklingsnämndens presidium samt representanter från SSSV, Skåne NO, NOSAM och SÖSK 3.
Arbetsgrupp Skåne består av tjänstemannarepresentanter från SSSV, Skåne NO, NOSAM och SÖSK samt
Länsstyrelsen i Skåne län.
Arbetsgrupperna för SSSV, Skåne NO, NOSAM och
SÖSK består av tjänstemannarepresentanter från Skånes
33 kommuner.
Utöver den politiska styrgruppen och de olika arbetsgrupperna ﬁnns en referensgrupp knuten till projektet,
med representanter för bland annat Länsstyrelsen,
statliga verk, Göteborgsregionens kommunalförbund,
Regionplane- och traﬁkkontoret i Stockholm, universitet
och högskolor samt danska samarbetspartner.

3

Samverkan Skåne Sydväst (SSSV) är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge. Skåne Nordost (Skåne NO) är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp
och Östra Göinge. Nordvästra Skånes Samarbetskommitté (NOSAM) är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samarbete mellan kommunerna
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.
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I denna rapport behandlas befolkning, boende, arbete
och utbildning. Avsnittet om att arbeta i Skåne är begränsat
till att handla om pendling och i viss mån sysselsättning
och arbetslöshet. Frågor som avser näringslivets struktur
och sysselsättning inom olika näringsgrenar, med mera
kommer att behandlas i nästkommande rapport om
näringsliv, handel och service. Avgränsningen i denna
rapport är gjord mot bakgrund av kopplingen mellan
befolkningens boende och den sysselsättning (arbete eller
utbildning) som man har.
Kunskapsunderlaget i denna rapport är dels en sammanställning av material och kunskapsunderlag som ﬁnns
hos Region Skåne och andra aktörer och litteraturstudier.
De geograﬁska analyserna som presenteras i kartform i
rapporten baseras till största delen på statistik från
Statistiska Centralbyrån (SCB). Region Skåne har tillgång
till en mycket omfattande statistikdatabas med information om många av de företeelser som påverkar skåningarnas
vardag, vilket möjliggör intressanta analyser.
Under arbetets gång har dialog och avstämning skett
med de olika grupperna i projektorganisationen, för att få
feedback på det arbete som görs och för att säkerställa att
arbetet kommer kommunerna till nytta i arbetet med de
kommunala planerna, översiktsplaner och detaljplaner
med mera. Den gemensamma nyttan för de olika aktörer
som ingår i projektet är en viktig aspekt i arbetet med
Strukturbild för Skåne.

DEN FÖRSTA DELRAPPORTEN – ATT BO OCH
ARBETA I SKÅNE

Utgångspunkt för analyserna i denna rapport är huvudsakligen tätorterna i Skåne, då cirka 87 procent av Skånes
befolkning är bosatta i tätorter. En tätort deﬁnieras som
en ort med mer än 200 invånare. Att studera tätorter
ger en mer ﬁnmaskig och detaljerad bild av utvecklingen
i Skåne samtidigt som man får möjligheten att se andra
regionala mönster än vad som möjliggörs om man gör
analyser utefter de traditionella administrativa gränserna
på kommunnivå. I många sammanhang är också skillnaderna inom kommunerna lika stora som skillnaderna
mellan kommunerna.
I viss mån har också analyser gjorts på rutnivå. Ett rutnät,
där varje ruta är 1000 x 1000 meter eller 500 x 500 meter,
har lagts över Skåne. För varje ruta ﬁnns uppgifter om den
aktuella rutan med avseende på till exempel bosättning
och arbetsplatser, samt den aktuella rutans relation till alla
andra rutor.
För att komplettera bilderna som analyserna på tätortsnivå och rutnivå ger, har också en del analyser gjorts på
kommunnivå.
Det är av vikt att också se samspelet mellan tätorterna
samt mellan tätorterna och det omgivande landskapet.
Detta arbete pågår också. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med en rad andra aktörer, varav Region Skåne är en,
med att ta fram ett skånskt handlingsprogram för att skapa
positiv tillväxt och positiv utveckling på landsbygden.
I arbetet använder man sig av landskapsanalyser för att
belysa miljömässiga och kommersiella förutsättningar
för den skånska landsbygdens utveckling.
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Skånes befolkning

Skånes befolkning
Detta avsnitt belyser hur Skånes befolkning fördelar sig inom regionen och hur detta mönster har förändrats
under de senaste åren. Förhållanden och förändringar inom Skånes olika kommuner och tätorter belyses,
liksom hur den samlade befolkningsstrukturen och ﬂyttmönstren har förändrats och förutses förändras
under kommande år. Även ﬂyttningarna över Öresund belyses. Beskrivningen grundas huvudsakligen på
observerade förhållanden under de senaste åren, men utblickar mot framtiden görs också med stöd av
ofﬁciella prognoser.
Även senare förändringsprocesser har påverkat Skåne
och skåningarnas bosättning i olika tidsperioder. Särskilt
industrialiseringen och den efterföljande urbaniseringen,
men också tillkomsten av infrastruktur i form av vägar
och järnvägar, har spelat en stor roll.
Industrialiseringen och järnvägens tillkomst innebar
att nya stationssamhällen utvecklades och drog till sig
människor från omkringliggande landsbygd, som ledde
till att tätorternas befolkning ökade kraftigt. Under
åren 1850 till 1910 ökade till exempel befolkningen i
Helsingborg med 705 procent. Ökningen var dock
inte lika stor i alla tätorter.

RUMSLIG FÖRDELNING

Skånes regionala befolkningsmönster har förändrats
över tid men man kan se vissa drag av kontinuitet.
Undersökningar visar att befolkningen sedan mycket
lång tid tillbaka bott tätt i de västra och södra delarna
av Skåne. Även Kristianstadsområdet visar historiskt sett
på en hög befolkningstäthet. Orsaker till att människor
ursprungligen valde att bosätta sig på dessa platser kan
ha varit god tillgång på jakt- och ﬁskemark och transportleder. Att västra Skåne var en central del av det danska
riket fram till för 350 år sedan kan också ha varit något
som har främjat utvecklingen i denna del av Skåne.

Karta 1. Befolkningstäthet (2004). Närheten till havet attraherar
människor, särskilt längs Öresunds, Hallands och Blekinges kuster,
medan Linderödsåsen och skogs- och sjölandskapet vid Romeleåsen är
glesbefolkat liksom Skånes nordligaste delar. Man kan också se att
det finns en befolkningskoncentration längs större järnvägar och
vägar samt i knutpunkterna mellan stråken.
Låg täthet

Hög täthet
Befolkning boende inom en 2,5km radie

Järnvägar med persontrafik
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Efter andra världskriget har urbaniseringen fortsatt
att öka. Under 1950–1970 lades många av de skånska
järnvägarna ner samtidigt som bilens intåg gjorde att
befolkningen kunde bli mer rörlig. Villasamhällen kring
de större tätorterna växte och tätortsarealerna ökade.
Under 1960-talet var inﬂyttningen till tätorterna åter stor,
medan det under den gröna vågen på 1970-talet var
många som valde att lämna tätorterna för att ﬂytta ut på
landet. Efterkrigstidens standardökning och kvinnornas
inträde på arbetsmarknaden, som gav hushållen ökade
inkomster, bidrog till det ökade småhusboendet. De skånska byarna fylldes under denna period med inﬂyttande
som arbetade i tätorterna men kunde arbetspendla tack
vare utbyggda vägnät. Den gröna vågen gjorde att befolkningen ökade i småorter och byar i västra och nordvästra
Skåne. Samtidigt minskade invånarantalet i motsvarande
orter i andra delar av Skåne. Från och med 1980-talet blev
det åter populärt att bo i staden.

År 1980 bodde 85,4 procent av Skånes befolkning i tätorter. År 2003 var samma siffra 87,4 procent.
Stora delar av Skånes befolkning bor idag i kustnära
områden och befolkningskoncentrationen är störst i de
sydvästra delarna. Cirka 51 procent av skåningarna bor i
tätort inom fem kilometer från havet. I hela Sverige bor
62 procent av befolkningen i tätort högst fem kilometer
från hav eller stora sjöar.

Tabell 1. Skånes befolkning fördelad på tätorter respektive glesbygd. (Källa: SCB)

Låg täthet

Hög täthet
Befolkning boende inom en 7,5km radie

Tätorter

Karta 3. Befolkningen i Skåne uppdelad på fyra zoner (2004).

Karta 2. Befolkningstäthet (2004). Om man studerar befolkningskoncentrationerna i en större radie syns det tydligt att befolkningstätheten är hög längs hela
Öresundskusten samt längs västkusten. I övriga Skåne är det endast Hässleholm
och Kristianstad som har lika hög befolkningskoncentration.
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När man ser på befolkningsförändringarna under
perioden 1995–2004 var det generella mönstret att
tätorterna i västra och södra Skåne ökade sin befolkning
medan tätorterna i norra och östra Skåne hade en minskande folkmängd, undantaget Kristianstad och Åhus.

Samhällen i förändring

Skånes befolkning ökade med totalt cirka 49 200 personer
under perioden 1995–2004. Mellan åren 1995–2000 hade
elva av Skånes 33 kommuner en negativ befolkningsutveckling. Det var främst i norra Skåne som befolkningen
minskade. Åren 2000–2004 hade däremot endast fyra av
dessa kommuner en fortsatt negativ trend.
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Karta 4a. Befolkningsförändring 1995–2004.
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Karta 4b. Befolkningsförändring 1995–2000.
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Karta 4c. Befolkningsförändring 2000–2004.
Mönstret för befolkningsförändring skiljer sig om man studerar
hela perioden 1995–2004, eller om man ser till 1995–2000
respektive 2000–2004. Tillväxten i sydöstra delen av Skåne
har ökat under den senare delen av perioden och samtidigt
har tillväxtområdet vuxit geografiskt. Under den senare delen
av perioden hade endast kommunerna allra längst bort från
Malmö – Båstad i nordväst och Osby, Östra Göinge och Bromölla i nordost – en stagnerande eller minskande befolkning.

Simrishamn
(167)

Ystad
(716)

Statistiken för år 2005 visar att folkmängden ökade i 30 av
Skånes 33 kommuner och de senaste årens tendens är att
det inte längre är de stora kommunerna med stora tätorter
som ökar mest, procentuellt sett. Det gör i stället omkringliggande kommuner som Kävlinge, Höganäs, Lomma och
Skurup. Fortfarande ökar Malmö, Helsingborg och Lund
mest räknat i antal personer. Folkmängden minskade i
Simrishamn, Osby och Perstorps kommuner, men inte
med mer än sammanlagt 75 personer.
När den geograﬁska skalan förﬁnas till tätortsnivå
och befolkningsförändringarna studeras under kortare
delperioder framträder delvis avvikande mönster som
ger en mer nyanserad bild.
Under perioden 1995–2000 ökade befolkningen i många
av de större kommunernas centralorter medan folkmängden minskade eller stagnerade i ﬂera mindre tätorter i
centralorternas nära omland. I några fall sker även en
ökning i någon enstaka omgivande tätort. Under denna
period var inﬂyttningen mycket hög till de största tätorterna samtidigt som bostadsproduktionen var mycket
låg. Boendetätheten ökade i dessa orter, samtidigt som
det pågick en normal utglesning i boendet i övriga orter.
Under den senare delen av perioden 2000–2004 har
befolkningsutvecklingen vänt från tillbakagång till
ökning i ännu ﬂer kommuners centralorter – exempelvis
Landskrona, Hässleholm, Osby, Bromölla, Simrishamn,
Hörby, Skurup, Tomelilla, Klippan, Åstorp och Örkelljunga.

Befolkningen ökade även i många små tätorter. Under
denna period har dock vissa tätorter fått en minskande
eller stagnerande folkmängd trots att de ligger i sydvästra
Skåne eller i kommuner som har en allmänt snabb tillväxt.
Exempelvis hade Trelleborg, Höganäs, Skanör, Falsterbo,
Staffanstorp, Södra Sandby, Bara, Oxie och Vellinge,
samt ﬂera tätorter intill Helsingborg, en stagnerande eller
minskande folkmängd. Mindre tätorter som växte var
exempelvis Hjärup, Bunkeﬂostrand, Hittarp, Domsten,
Viken, Höllviken, Ljunghusen. Inom tillväxtkommunerna
fanns också orter som inte växte, exempelvis Höganäs,
Skanör, Ödåkra, Bjärred, Ekeby, Löddeköpinge, Tyringe
och Fjälkinge. Det ﬁnns olika skäl till detta, ett skäl kan
vara att det inte har byggts nya bostäder.
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Karta 5c. Befolkningsförändring i tätorter 2000–2004.

Karta 5a. Befolkningsförändring i tätorter 1995–2004. När man studerar
befolkningsförändringar på tätortsnivå framträder delvis andra mönster än när man
ser på kommunnivå.
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Karta 5b. Befolkningsförändring i tätorter 1995–2000.
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Skåningarna blir fler

Region Skånes senaste befolkningsprognos (2006–2015)
pekar, liksom den nationella långtidsutredningens
regionala analys, på att Skånes folkmängd kommer att
fortsätta växa. Malmö, Lund och Helsingborg väntas
tillhöra de kommuner som ökar mest, räknat i antal
personer. Den största procentuella ökningen väntas
dock de omkringliggande kommunerna att stå för, till
exempel Lomma, Kävlinge och Staffanstorp. Alla har
stora byggprojekt som förväntas komma igång under
prognosperioden.
Region Skånes befolkningsprognos visar att för perioden
2006–2010 beräknas endast en kommun i hela Skåne ha
en minskad befolkning, detta förändras dock för perioden
2011–2015 då hela Skåne förväntas ha en positiv folkökning.

SSSV
NOSAM
Skåne NO
SÖSK

Figur 1. Prognostiserad befolkningsutveckling i SSSV, NOSAM,
Skåne NO och SÖSK. (Källa: Region Skåne, Befolkningsprognos 2006–2015)

Slutsatser



Inom Skåne är befolkningskoncentrationen intill Öresundskusten slående.
Traditionellt svårtillgängliga områden som
Linderödsåsen skiljer det tätbefolkade
sydvästra Skåne från övriga delar av
landskapet som är mer glesbefolkat.
Tätorterna längs Hallands och Blekinges
kuster har också en relativt hög befolkningskoncentration.



Det regionala bosättningsmönstret
struktureras också av järnvägar och
större vägar. Områden och tätorter nära
större centrum och i goda kommunikationslägen har generellt en högre befolkningstäthet än omgivande områden.



Sydvästra och västra Skåne fortsätter
att dra till sig människor. Befolkningsutvecklingen är här kraftig. Den faktiska
befolkningsökningen är störst i Malmö,
Lund och Helsingborg men den procentuella befolkningsökningen är störst i kranskommunerna Kävlinge, Eslöv och Sjöbo,
som har haft den snabbaste befolkningstillväxten sedan år 2000. En förklaring
kan vara det ökade trycket på bostadsmarknaden, som ger utträngningseffekter
till kranskommunerna, men också till övriga
Skåne. Denna tendens har förstärkts under
de allra senaste åren. Sedan år 2000 har
befolkningsutvecklingen vänt i många av
Skånes kommuner, och tätorter som tidigare hade en stagnerande eller minskande
folkmängd har haft en ökande folkmängd
sedan år 2000. Ett mindre antal kommuner
längst bort från befolkningskoncentrationerna i sydväst har trots detta haft en stagnerande eller minskande befolkningsutveckling. Östra Göinge är särskilt utsatt medan
Båstad, Osby och Bromölla har haft en
relativt oförändrad folkmängd.
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Om man ser befolkningsutvecklingen under en längre tidsperiod
(1995–2004) är det norra och nordöstra
Skåne som är mest utsatta med en
minskande befolkning i många tätorter.
När man ser på kommunnivå i norra Skåne
är det endast Helsingborg, Ängelholm,
Landskrona och i viss mån Höganäs som
har haft en befolkningsökning att tala om.
I södra Skåne är det endast Simrishamn
och Tomelilla som har haft en minskande
befolkning.



Liksom i övriga landet attraherar
storstadsmiljön och högskoleorterna
unga inﬂyttare och befolkningskoncentrationen ökar i redan tättbefolkade delar, i
synnerhet i sydvästra Skåne. Vissa orter
förefaller dock att vara mer attraktiva än
andra. Även i de snabbast växande delarna
av Skåne ﬁnns dock tätorter som stagnerar
eller tappar befolkning.

Ungefär två femtedelar av kommunerna har födelseunderskott idag, det vill säga att i genomsnitt är antalet
födda färre än antalet avlidna i kommunen per år.
Under prognosperioden fram till 2015, väntas ungefär
hälften av kommunerna att få ett födelseöverskott.
Hur födelseöverskottet förändras över tiden beror till stor
del på inﬂyttarnas ålder. En del kommuner har historiskt
sett haft en hög medelålder hos inﬂyttarna, vilket ger ett
lägre barnafödande i kommunen. Prognosen visar att i
ﬂera av de kommuner som i dag har ett födelseunderskott,
kommer förhållandet att vara omvänt i slutet av prognosperioden. Det ökade barnafödandet väntas ge större utslag
i Skåne än andra delar av Sverige eftersom stora grupper
unga inﬂyttare, både från andra delar av landet och från
utlandet, söker sig till Skåne.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR

Skånes åldersstruktur är gynnsam jämfört med riksgenomsnittet, eftersom Skåne har relativt sett större
andel i förvärvsarbetande åldrar och en lägre andel äldre.
Detta innebär att försörjningsbördan för de som arbetar
är jämförelsevis mindre i Skåne än i Sverige som helhet.
Dessa förhållanden kan väntas bli ytterligare accentuerade
under kommande år eftersom det i stora delar av Sverige
förutses en stark minskning av människor i arbetsför ålder
och en stor ökning av andelen äldre. Befolkningen i Skåne
väntas främst öka i förvärvsarbetande åldrar och bland de
yngre ålderspensionärerna.
De senaste åren har barnafödandet ökat. Detta beror
dels på att kvinnor i fruktsam ålder föder ﬂer barn och
dels på att folkmängden i fruktsam ålder ökar. Barnafödandet väntas fortsätta att öka fram till 2015. Mot slutet
av prognosperioden kommer de stora barnkullarna, från
slutet av 1980-talet och 1990-talet upp i fruktsam ålder,
vilket troligen innebär något av en ny ”baby boom”.

Skillnader i åldersstrukturen inom Skåne

Medelåldern i Skåne ökar och den utvecklingen kommer
med hög sannolikhet att fortsätta ett bra tag framöver.
Ungdomarna väntas inte minska i antal, däremot kommer
troligen deras andel av befolkningen att bli mindre. Antalet
pensionsavgångar kommer att öka markant fram till år
2015 när de stora befolkningsgrupperna, födda kring slutet
av andra världskriget, når pensionsåldern. Åldersstrukturen
skiljer sig dock åt mellan regionens olika delar. Den lägsta
medelåldern ﬁnner man i Lund, Svedala, Staffanstorp och
Kävlinge kommuner. Medan Simrishamn, Osby, Båstad
och Höganäs kommuner har den högsta medelåldern i
regionen.

Figur 2. Åldersstruktur (2005). Skånes nuvarande åldersstruktur jämfört med
riksgenomsnittet. (Källa: SCB)

Figur 4. Befolkningens relativa åldersfördelning i Skånes fyra hörn (2005).
Sydvästra Skåne har en betydligt större andel unga vuxna än övriga regiondelar.
Sydöstra Skåne har en större andel i övre medelåldern och äldre. (Källa: SCB)

Figur 3. Prognostiserad åldersstruktur. Skånes befolkning fördelad på
åldersgrupper idag och på tio års sikt enligt SCBs prognos. (Källa: SCB)
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En förklaring till att medelåldern är lägre i Malmö,
Lund och Helsingborg är det generella ﬂyttmönstret att
ungdomar ﬂyttar från mindre till större tätorter. När de
senare bildar familj ﬂyttar de till någon mindre, närliggande tätort. Kommuner och tätorter med en hög andel
äldre ligger ofta på lite längre avstånd från de arbetsplatstäta delarna av Skåne och Köpenhamn. Några populära
besöksorter tycks ha fått en inﬂyttning av tidigare fritidsboende. Det ﬁnns dock orter som avviker genom att ha en
hög andel äldre trots att de är omgivna av tätorter med
jämförelsevis yngre befolkning. Landskrona, Helsingborg,
Hässleholm och Lomma är sådana exempel.
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Vid en jämförelse med den danska sidan av Öresundsregionen kan konstateras att de danska samhällena har en
större andel barn och medelålders, medan Skåne har en
större andel pensionärer och ungdomar. Medelåldern är
dock nästan densamma, 39 år på den danska sidan och
40 år på den svenska.
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Karta 6. Medelålder (2004). Simrishamn och
Båstads kommuner har den högsta medelåldern av
Skånes kommuner. Lund och Svedala har lägst
medelålder.
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Karta 7. Medelålder i tätorter (2004). Det finns stora skillnader i åldersstruktur
mellan Skånes tätorter. I universitetsstaden Lund och dess omgivningar dominerar de
unga hushållen medan flera orter inklusive Ystad, Simrishamn, Båstad, Skanör, Ängelholm, Hörby och Sjöbo har en jämförelsevis hög medelålder.
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Karta 8. Andel personer under 18 år i tätorter (2004). Barnhushållen
är starkt koncentrerade till tätorter strax utanför de större tätorterna, i synnerhet runt Malmö, Lund och Helsingborg. I de större tätorterna finns en mycket
låg andel barn. Motsvarande mönster fast i mer begränsad omfattning återfinns
runt Kristianstad, Hässleholm och Ystad.
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År 2005 var Skåne för fjärde året i rad det län som vinner
ﬂest ﬂyttare på omﬂyttningen inom rikets gränser. Inﬂyttningen till de andra två storstadsregionerna, Stockholm
och Västra Götaland, domineras helt av ungdomar 20–29
år. Skåne har, till skillnad från de andra två storstadsregionerna, ﬂer inﬂyttare än utﬂyttare i alla åldersgrupper.
När det gäller inrikes ﬂyttningar tappar Skåne däremot
personer i åldrarna 25–29 år. Unga vuxna i åldern 20–40 år
utgör den allra största åldersgruppen bland ﬂyttarna.
Kombinationen av ﬂyttströmmarna in och ut ur regionen
innebär att Skåne får ett nettotillskott av unga vuxna.
Detta tyder på att studiemöjligheterna och arbetsmarknaden i Skåne attraherar.
Flyttströmmar över Öresund

Antalet personer som ﬂyttar mellan Danmark och Skåne
har stigit konstant sedan invigningen av Öresundsbron.
I dag bor mer än 15 000 danskar i Skåne vilket är en
ökning med 5 000 personer sedan år 2000. Under 2005
ﬂyttade cirka 3 400 personer från Danmark till Skåne.
Den danska inﬂyttningen är koncentrerad till Västskåne
och främst Malmö. Några av de främsta motiven för att
ﬂytta över sundet till Skåne är de lägre levnadskostnaderna
med till exempel lägre boendekostnader och lägre bilpriser.

100 000
50 000
10 000
1 000
Karta 9. Andel personer över 64 år i tätorter (2004). Många av Skånes
små och medelstora tätorter har en hög andel äldre invånare. Simrishamn och
Båstad har en särskilt hög befolkningskoncentration av invånare äldre än 64 år.

SKÅNE ÄR POPULÄRT

Inﬂyttning från såväl utlandet som övriga riket är den
främsta orsaken till Skånes relativt snabba befolkningsökning. Eftersom 20–24-åringarna är en växande åldersgrupp
i riket, och sysselsättningen väntas öka i sydvästra Skåne,
förutses inﬂyttningen av människor i åldersgruppen 20–24
år öka. Detta kommer att få effekter i ett stort omland.
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Flyttare
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4000

Figur 6. Öresundsflyttare (2005). (Källa: Öresundsdatabanken)
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De ﬂesta som ﬂyttar från Danmark till Skåne är män
(65 procent), de ﬂesta av dem är unga, främst i åldern
25–30 år. Anledningarna till att det är en övervägande del
män som ﬂyttar från Danmark till Skåne antas vara ﬂera,
bland annat pendlar män vanligtvis längre än kvinnor,
män gifter sig i större utsträckning med en partner från ett
annat EU-land och män är större konsumenter av bilar.

2000

1000

0

Ålder
Figur 5. In- och utflyttare i Skåne fördelade på åldersgrupper (2004).
(Källa: SCB)
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Om man konkretiserar ytterligare så gör de strängare
danska asylreglerna att danska par, där en är av annan
härkomst än dansk, väljer att bosätta sig i Sverige för att
kunna leva tillsammans, samt att det är billigare att köpa
bil i Sverige än i Danmark. De som ﬂyttar till den danska
sidan av Öresund karaktäriseras också av att de är unga,
men har en jämnare könsfördelning. Barnfamiljernas andel
i ﬂyttningsströmmarna över sundet är fortfarande liten.
Om inﬂyttningen från Danmark fortsätter att ligga kvar
på samma nivå som under de senaste åren kommer det
år 2010 att bo cirka 25 000 danskar i Skåne.
Två tredjedelar av alla som ﬂyttar till Danmark från
Skåne är återﬂyttande danskar. Det främsta skälet till
återﬂytt uppges vara önskan om större närhet till släkt och
vänner. Ett ﬂertal danskar som har valt att ﬂytta tillbaka
till Danmark bodde under sin tid i Skåne i hyreslägenhet.
Många svarar att de hela tiden önskat att få tag i en
bostad på den danska sidan. Hyreslägenhet i Malmö är
för många bara en tillfällig lösning i väntan på en lägenhet
i Köpenhamn.

Till Danmark
160

Till Skåne

Flyttare

140
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Figur 7. Åldersfördelning för Öresundsflyttare (2005).
(Källa: Öresundsdatabanken)

Slutsatser



Skåne har en snabb befolkningstillväxt
som väntas fortsätta. Regionen har en
större inﬂyttning än utﬂyttning. De ﬂesta
som ﬂyttar in till Skåne är unga vuxna,
vilket ger Skåne en bättre försörjningsbalans,med högre andel av befolkningen
i förvärvsarbetande åldrar. Skånes befolkningsstruktur är mer gynnsam än riksgenomsnittet. Befolkningstillväxten är särskilt
koncentrerad till sydvästra Skåne.



Inﬂyttningen från Danmark ökar stadigt.
Det är främst yngre människor som
ﬂyttar till Skåne för att få en bostad till en
lägre kostnad, men med hög tillgänglighet
till Köpenhamn och Danmark. Således är
inﬂyttningen av danskar störst till Malmö
men även till Helsingborg. Ett mindre antal
danskar söker sig längre bort och större
delen av de skånska kommunerna har en
liten inﬂyttning från Danmark.



Befolkningsstrukturen inom Skåne
varierar. Medelåldern är lägst i Lund,
Malmö och Kristianstad med omgivande
tätorter. Generellt har de mindre tätorterna
i hela västra Skåne en låg medelålder,
medan medelåldern är högst i sydöstra
Skåne och Båstad. Mönstret stämmer i
stort när man ser andelen personer äldre
än 64 år, där Lund, Malmö, Helsingborg
och Kristianstad med omgivande mindre
orter har en låg andel äldre personer.
Däremot har de större orterna en mycket
låg andel barn under 18 år. Barnfamiljerna
tenderar att ﬂytta till de mindre orterna
nära de större städerna.
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Simrishamn och Båstad, som är attraktiva turistorter med många sommargäster, har en stor överrepresentation av
äldre över 64 år. Den lokala miljön tycks
locka människor att bosätta sig här året
runt när de inte längre är bundna av dagliga
resor till och från en arbetsplats. Även i
många mindre tätorter på relativt stora
avstånd från de stora arbetsplatsområdena
ﬁnns en relativt stor andel äldre.

Att bo i Skåne

Att bo i Skåne
Detta avsnitt belyser bosättningsmönstren inom Skåne och pågående utvecklingstendenser, med tonvikt på
bostadsutbudets sammansättning i enskilda kommuner och tätorter samt förändringarna på bostadsmarknaden. Bostädernas lokalisering i förhållande till transportsystemet beskrivs med tonvikt på stationsnära
områden. Även boendesegregation belyses.

färdigställda ombyggda ﬂerbostadshus och påbörjade
rivningar. Förändringar som inte tagits hänsyn till är
permanentning av fritidshus, ändrad användning av
permanentbostäder till fritidshus samt rivning av de
småhus som inte rapporteras till SCB.

SÅ BOR SKÅNINGARNA

1990 var det senaste året som en Folk- och bostadsräkning
genomfördes. De uppgifter som ﬁnns om dagens bostadsbestånd baseras därför på SCB:s beräkningar av den
utveckling som har skett. Bostadsbeståndsberäkningarna
utgår från uppgifter om de faktiska förhållandena enligt
Folk- och bostadsräkningen 1990, som därefter uppdaterats
med årliga rapporterade förändringar från kommunerna,
främst uppgifter om färdigställda nybyggnader av bostäder,

Bostadstyper

Vid årsskiftet 2004–2005 uppgick det beräknade bostadsbeståndet i Skåne till drygt 550 000 bostäder. Av dessa
bostäder fanns cirka 47 procent i småhus och 53 procent i
ﬂerbostadshus. Kommunerna Malmö, Lund, Landskrona,
Helsingborg och Burlöv har mer än 50 procent lägenheter
i ﬂerbostadshus. Tillsammans har dessa kommuner drygt
två tredjedelar av det skånska beståndet av lägenheter i
ﬂerbostadshus. Övriga kommuner har en övervägande
andel bostäder i småhus.
Av de lägenheter som byggdes mellan år 1991 och 2004
är cirka 20 000 lägenheter i småhus (44 procent) och cirka
25 900 lägenheter i ﬂerbostadshus (56 procent). Om man
ser på hur stor andel av befolkningen som bor i småhus
respektive ﬂerbostadshus visar statistiken att i tätorterna
Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund, Eslöv, Hässleholm, Kristianstad, Trelleborg och Ystad bor mer än 50
procent av befolkningen i ﬂerbostadshus. I samtliga tätorter i Skåne bor mer än 25 procent av befolkningen i
småhus, frånsett Malmö. Generellt kan man säga att i de
mindre tätorterna bor en större andel av befolkningen i
småhus än i de större tätorterna. Småhusen innehåller
generellt större bostäder medan ﬂerfamiljshusen innehåller
en stor andel små och medelstora bostäder. I hela Skåne
utgörs cirka 73 procent av bostäderna i småhus av fyra
rum och kök eller större, i ﬂerbostadshusen i Skåne är
cirka 87 procent mindre än fyra rum och kök.
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73 000
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Karta 10. Beräknat bostadsbestånd (2004). Majoriteten av bostäderna i Malmö,
Burlöv, Lund, Landskrona och Helsingborg finns i flerbostadshus. I de övriga kommunerna dominerar boende i småhus. Vellinge, Sjöbo och Svalöv är exempel på kommuner med mycket stor andel bostäder i småhus.
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Upplåtelseformer

Av det totala antalet bostäder i Skåne är cirka 43 procent
hyresrätter, 19 procent bostadsrätter och 38 procent
äganderätter. Äganderätterna är huvudsakligen bostäder i
småhus medan hyresrätter och bostadsrätter huvudsakligen
är bostäder i ﬂerbostadshus. Malmö, Lund, Landskrona
och Helsingborgs kommuner har störst andel hyreslägenheter. Dessa kommuner har mer än 50 procent av sitt
totala bostadsbestånd i hyresrätter, vilket sammanfaller
med det relativt stora beståndet av lägenheter i ﬂerbostadshus. Andelen äganderätter är störst i de mindre kommunerna, vilket sammanfaller med ett relativt stort bestånd
av bostäder i småhus.

Tabell 2. Beräknat bostadsbestånd i Skåne (2004). Upplåtelseformer för
bostäder i småhus respektive flerbostadshus.
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Karta 12. Upplåtelseformer för lägenheter i flerbostadshus (2004).
I Skåne domineras bostadsbeståndet för lägenheter i ﬂerbostadshus av hyresrätter.

Karta 11. Upplåtelseformer för det totala beräknade bostadsbeståndet
(2004). I de större kommunerna i sydvästra Skåne finns en stor variation av
bostäder med olika upplåtelseformer. Inom de mindre kommunerna domineras
beståndet av småhus med äganderätt.
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Under slutet av 1980-talet började hyresfastigheter
omvandlas till bostadsrätter. Mellan år 1991 och 2004
ändrade cirka 5 000 hyresrätter upplåtelseform till bostadsrätter i Skåne. Utvecklingen har skett snabbare i Stockholm än i Göteborg och Malmö. Under senare tid har
dock omvandlingstakten ökat i Malmö.

STOR EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER

Förhållandena inom Malmö-Lundområdets bostads- och
arbetsmarknad påverkar bostadsefterfrågan inom stora
delar av Skåne. När efterfrågan på bostäder har ökat i
Malmö-Lundområdet och lett till ökade mark- och bostadspriser, samtidigt som kollektivtraﬁken utvecklats till att
erbjuda bra pendlingsmöjligheter, har bostadsefterfrågan
även ökat i kringliggande kommuner.
De senaste årens trend är att efterfrågan på bostäder har
ökat i nästan hela Skåne. De större kommunerna har haft
svårt att svara upp mot den stora bostadsefterfrågan som
blev ett resultat av att befolkningsökningen var koncentrerad dit under 1990-talet. Detta har lett till att befolkningsutvecklingen spritt sig allt längre bort från de stora kommunerna. När barnen ﬂyttar hemifrån väljer en del äldre
att ﬂytta tillbaka till staden.
Fortsatt hög inﬂyttning kan leda till fortsatt tryck på
bostadsmarknaden i de större tätorterna, vilket kan leda
till ytterligare spridning av befolkningen. Ett fortsatt ökat
barnafödande är en annan faktor som väntas påverka
bostadsmarknaden.
Flyttningar mellan Skånes kommuner är omfattande.
Det generella ﬂyttmönstret är att ungdomar ﬂyttar från
invånarmässigt mindre kommuner till större, i de ﬂesta fall
för att studera eller arbeta, eller kanske för att stadslivet
lockar dem. När de senare bildar familj ﬂyttar de ofta ut
från den större kommunen till någon mindre, närliggande
kommun.
De som ﬂyttar till de olika kommunerna utanför
Malmö-Lund är ofta barnfamiljer som vill bo marknära
och i nära kontakt med naturen, men också ålderspensionärer, från bland annat storstäderna, som tidigare
haft sommarstuga eller på annat sätt har anknytning till
platsen. De ﬂesta fritidshus som säljs i Skåne övergår till
åretruntboende. Till dessa är det främst gruppen övre
medelåldern som ﬂyttar. En annan kategori inﬂyttare är
hushåll som vill ha häst och som köper avstyckade gårdar.
Omvandling av fritidshus till åretruntboende har bidragit
till folkökning i några kommuner.
Kommunerna i Skåne bedömer att läget på bostadsmarknaden karaktäriseras av fortsatt bostadsbrist. 25 av
Skånes 33 kommuner uppger att de har bostadsbrist i
hela kommunen. Fyra kommuner uppger att de har
bostadsbrist i centralorten. Endast Östra Göinge kommun
rapporterar ett överskott på bostäder.
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Karta 13. Upplåtelseformer för lägenheter i småhus (2004). Bostadsmarknaden för småhus domineras starkt av äganderätter. Ett fåtal lägenheter i småhus
upplåts som bostadsrätter. I samtliga kommuner finns en begränsad andel småhus
som upplåts med hyresrätt, exempelvis specialbostäder för äldre och människor
med behov av särskild omsorg.
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Prisutveckling på bostadsmarknaden

Under 2005 ökade bostadspriserna i Skåne med elva
procent. Ökningen har varit högre än i Västra Götaland
(nio procent), Stockholm (åtta procent) och riket (tio procent). De faktorer som vanligen har störst betydelse för
en regions eller kommuns prisutveckling är förändringar i
hushållens disponibla inkomst, ränteläget, arbetsmarknadsläget, ﬂyttningsnettot, nyproduktionen av småhus och tillgång till, samt kostnader för, hyresrätter och bostadsrätter.
Boverket bedömde år 2002 att det behöver byggas 5 000
bostäder per år i regionen, sammanlagt 50 000 bostäder på
tio år. Efter ett, i förhållande till uppskattat behov, litet
tillskott under åren 2001–2004 så tog bostadsbyggandet
fart under 2005 och resulterade i cirka 5 400 nya bostäder.
För 2006 beräknas 6 200 nya bostäder att byggas i Skåne.
De ﬂesta bostäderna planeras att byggas i de största
kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Slutsatser



Många ungdomar ﬂyttar från befolkningsmässigt mindre kommuner till
större.



Barnfamiljer ﬂyttar ofta från större
tätorter till närliggande kranskommuner.



Bostadsbeståndet i de riktigt stora
tätorterna skiljer sig från de mindre
med avseende på bostädernas storlek,
upplåtelseformer, utformning och tillgång
till service. Flera stora tätorter har rikt
utbud av service och relativt stor andel
små lägenheter. Förhållandevis få bostäder
motsvarar barnfamiljernas efterfrågan.
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I de mindre orterna som domineras av
småhus ﬁnns relativt få små bostäder.
Många hushåll som söker ny bostad, exempelvis ungdomar, frånskilda och äldre som
efterfrågar små lägenheter och bostäder,
tvingas därför att söka bostad utanför
hemorten.

lokaler för arbete eller handel. Det är också svårt att
kontrollera omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder. Fritidshus ligger ofta i områden långt bort från
kollektivtraﬁkstråken. Men, även nya bostäder byggs i
ogynnsamma kollektivtraﬁklägen och här har kommunerna
ett stort ansvar.
Tillgängligheten till infrastruktur påverkar bebyggelsens
lokalisering. God tillgänglighet ger förutsättningar för
bebyggelse med hög täthet. Hög tillgänglighet anses
ofta attraktivt för lokalisering av såväl bostäder som
verksamheter. Risker för bullerstörningar, utsläpp och
andra miljöstörningar måste motverkas i planeringen
eftersom störningar ofta får negativa effekter på områdets
attraktivitet, i synnerhet på bostadsmarknaden.
Runt stationerna i Malmö, Lund och Helsingborg bor
en jämförelsevis stor andel av befolkningen inom bekvämt
gång- och cykelavstånd. Persborgs station har det ojämförligt största befolkningsunderlaget. Många stationer
har endast cirka 10 000 eller färre invånare inom sitt närområde. 26 stationer har färre än 5 000 boende i det nära
omlandet. Här borde ﬁnnas en mycket stor utbyggnadspotential i goda kollektivtraﬁklägen. Totalt i Skåne bor cirka
551 000 personer inom två kilometer från tågstationer,
vilket är cirka 47 procent av Skånes befolkning (2004).
Om man inkluderar alla typer av hållplatser (tåg, regionbuss och stadsbuss) har varje individ i Skåne i genomsnitt
knappt 390 meter till närmsta hållplats. Avståndet varierar
beroende på hur tätbefolkat området är som man bor i.
Nästan 177 000 personer i Skåne har kortare avstånd än
100 meter till sin närmsta hållplats.
Länsstyrelsen i Skåne län sammanställde år 1999 4
bebyggelseplaner från Skånes kommuner. Den samlade
bilden är förhållandevis splittrad. Många planerade
områden ligger relativt långt från Pågatåg- och Öresundstågstraﬁkens stationer, vilket är en stor brist ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ﬁnns relativt omfattande utbyggnadsmöjligheter i ﬂera stationsorter med jämförelsevis korta
restidsavstånd till stora arbetsplatsområden, exempelvis i
Eslöv, Lund och Kävlinge. Även i exempelvis Helsingborg,
Ängelholm, Klippan, Hässleholm, Tomelilla, Osby och
Bromölla ﬁnns planerade utbyggnadsområden i stationssamhällen som kan väntas bli mer attraktiva i takt med att
kollektivtraﬁkservicen förbättras ytterligare, restiderna
sjunker och den regionala traﬁkservicen byggs ut.

SAMBAND MELLAN BEBYGGELSENS OCH TRANSPORTSYSTEMETS STRUKTUR

Många skåningar pendlar varje dag till arbete eller utbildning och pendlingsmöjligheterna mellan de större tätorterna
i regionen är goda. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en
stor fördel att bostadsbebyggelsen är lokaliserad i goda
kollektivtraﬁklägen. Hushållen blir då mindre sårbara vid
till exempel kraftigt höjda bränslepriser eller vid arbetsplatsbyte. Inom Skåne har förutsättningarna för i synnerhet tågresande förbättrats i takt med att kollektivtraﬁkservicen i Pågatåg- och Öresundstågtraﬁken har byggts ut.
Nya stationer har öppnats och mark i stationsnära lägen
har öppnats för exploatering. Marknadsunderlaget för kollektivtraﬁk gynnas av samlad och tät bebyggelse inom
bekvämt avstånd från kollektivtraﬁkstråkens stationer.
I skapandet av en bebyggelsestruktur som ger förutsättningar för en hög andel kollektivtraﬁkresande krävs att
inte bara bostäderna, utan också arbetsplatserna, är lokaliserade i goda kollektivtraﬁklägen. Det är ofta lättare att
styra planeringen av bostäder än att styra planeringen av
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Karta 14. Befolkning boende i stationsnära läge (2004). Antalet boende inom
två kilometer från järnvägsstationer med persontraﬁk. Cirkelns radie är proportionell mot
antalet boende.

4

Länsstyrelsen arbetar i dagsläget (våren/sommaren 2006) med att uppdatera sammanställningen av kommunernas översiktsplaner och fördjupningar av
översiktsplanerna. Resultaten från denna sammanställning kommer att presenteras i kommande delrapporter inom arbetet med Strukturbild för Skåne.
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En av anledningarna till att en så liten andel av den planerade bebyggelsen ligger stationsnära kan bero på att de
ﬂesta stationerna ligger i tätorternas centrum. I dessa
områden är redan mycket av den lämpliga marken exploaterad. En annan anledning kan vara en liten efterfrågan på
bostäder i de mindre orterna där det ﬁnns tillgänglig mark
i stationsnära lägen.

Perstorps station
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Bromölla station
Bjuvs station
Simrishamns station
Osby station
Skurups station
Åkarps station
Höörs station
Åstorps station
Kävlinge station
Svedala station

BOENDESEGREGATION

Burlövs station

Som kriterier för segregation brukar tre faktorer användas;
demograﬁsk segregation (se avsnitt befolkningsstruktur,
sidan 18 och framåt), socioekonomisk segregation och
etnisk segregation. För att studera socioekonomisk och
etnisk segregation används här Socialstyrelsens modell.
Boendesegregation kan skildras på en rad olika sätt.
Vanligtvis fokuserar man på de grupper som är ”utsatta”
och man väljer ofta att endast illustrera en grupp, exempelvis antal socialbidragstagare. Det ger en lättförståelig
bild som lämpar sig väl för presentation i en karta. Svagheten är att man inte relaterar till befolkningssammansättning och att man på så vis ger en bild utan djup. Eftersom
segregation handlar om skillnader mellan grupper fokuseras istället på att klargöra förhållanden för olika delar av
befolkningen i relation till varandra.
För att beskriva förhållandena i Skåne används en
geograﬁsk indelning i grannskap som bildats kring mellanstadieskolorna i länet. Ett område kring varje skolenhet
har avgränsats så att alla delar av kommunen hänförts till
närmaste mellanstadieskola. Anledningen till att mellanstadieskolorna används som grundsten vid uppbyggandet
av grannskap är att det vid dessa sker en interaktion mellan befolkningen som bor i området. Skolan är en plats
där barn och föräldrar träffas. Dessa grannskap stämmer
även bra överens med hur den äldre delen av befolkningen rör sig i geograﬁn. Skolområdena sammanfaller oftast
också med stadsdelsgränser och andra naturliga barriärer.
För att beskriva den etniska segregationen, har Socialstyrelsen utarbetat en modell och ett antal begrepp. De har
främst tittat på hur dessa begrepp används i Kanada där
man har arbetat mycket och framgångsrikt med integration.
Där använder man begreppet synliga minoriteter (visible
minorities) som omfattar grupper av befolkningen som i
sitt utseende ser ut att tillhöra någon av de minoritetsgrupper som ﬁnns i landet. I genomförda studier ser man att de
grupper som tillhör synliga minoriteter har det svårare på
arbetsmarknaden (lägre deltagande i förhållande till deras
andel av befolkningen), lägre löner (lägre än genomsnittet)
och så vidare. Anledningen till dessa förhållanden är diskriminering och kategorisering från ”majoritetssamhället”,
som betraktar de synliga minoriteterna som en homogen
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Figur 8. Stationer med fler än 5 000 boende inom två kilometer från
stationen (2004). Totalt bor cirka 47 procent av Skånes befolkning inom två kilometer från en tågstation. (Källa: SCB/Region Skåne, Regionala utvecklingsledningen)
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Figur 9. Stationer med färre än 5 000 boende inom två kilometer från
stationen (2004). (Källa: SCB/Region Skåne, Regionala utvecklingsledningen)
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grupp. Om man jämför förhållandena för osynliga minoriteter (det vill säga de grupper som ”ser ut” som majoriteten) så ser man att för dessa grupper skiljer sig inte
situationen särskilt mycket från ”majoritetssamhället”.
Det man således har kommit fram till är att det är just
själva synligheten som är påverkande när det gäller olika
personers förutsättningar att få jobb, bostad och hur man
i övrigt har möjligheter att fungera i samhället.
När det gäller Sverige och Skåne är det stor sannolikhet
att samma förutsättningar och problem ﬁnns, och att
de inte skiljer sig särskilt mycket från de beskrivna ovan.
Allt tyder på att det även här är synbarheten och inte
ursprunget som ligger till grund för diskriminering på
arbets- och bostadsmarknaden. Därför används (precis
som Socialstyrelsen) synbarheten för att studera och identiﬁera områden i Skåne som med stor sannolikhet har en
befolkning som är utsatt för diskriminering, och som inte
har samma förutsättningar som ”majoritetsbefolkningen”.
Med synliga minoritetsgrupper refererar vi till personer
födda i Sydeuropa och utanför Europa 5.
I Skåne ﬁnns det en etnisk boendesegregation. Hälften
av Skånes befolkning bor i områden som har en homogen
eller mycket homogen svensk (personer födda i Sverige)
befolkning och nära 20 procent av befolkningen bor i
områden med en stor andel av befolkningen födda i södra
Europa och länder utanför Europa. Antalet grannskap
eller områden med en relativt hög andel människor födda
i Sydeuropa och länder utanför Europa är låg men ﬁnns
i delar av Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg
(där befolkningsantalet är högt). Även i kommuner som
Kristianstad, Eslöv och Trelleborg ﬁnns denna typ av
grannskap.
Enligt Integrationsverkets statistikrapport om boende
2004 har boendesegregationen minskat något i Malmö
under de senaste åren. Det ﬁnns inget nödvändigt
samband mellan ökande etnisk boendesegregation och
andelen utrikes födda i en kommun. Segregationen kan
delvis förklaras av skillnader i fråga om boendeformer.
Analysen av inkomstsegregation 6 visar att i synnerhet
resursstarka hushåll tenderar att koncentreras i de mest
attraktiva kustområdena längs Öresundskusten samt i Åhus.
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Kategori av grannskap
Segregerat område, personer födda i Sverige
Integrerade områden
Segregerat område, personer födda i sydeuropa och övriga världen
Karta 15. Etnisk segregation (2004). Hälften av Skånes befolkning bor i områden som har en homogen eller mycket homogen svensk (personer födda i Sverige)
befolkning och nära 20 procent av befolkningen bor i områden med en stor andel
av befolkningen födda i södra Europa och länder utanför Europa.

De resurssvaga hushållen i sydvästra Skåne bor ännu mer
koncentrerat främst i delar av Malmö, Burlöv, Landskrona,
Helsingborg och Åstorp. I norra och sydöstra Skåne ﬁnns
geograﬁskt stora områden med jämförelsevis resurssvaga
hushåll. Det som karaktäriserar de resurssvaga områdena
som ﬁnns i Malmö, Landskrona, Helsingborg och
Kristianstad är att det ﬁnns en viss etnisk segregation och
att grannskapen är dominerade av bostadsbebyggelse uppförda inom miljonprogrammet. För de resurssvaga områdena utanför de stora tätorterna är den gemensamma
nämnaren att det är ett långt avstånd till en större stad
(långt till en stark arbetsmarknad).

5

Födelseland som ingår i Sydeuropa och övriga världen är Bosnien-Hercegovina, Grekland, Italien, fd Jugoslavien, Kroatien, Makedonien, Rumänien,
Spanien, Portugal, Turkiet, Albanien, Asien, fd Sovjetunionen (exklusive europeiska delen), Mellanöstern, Nord- och Mellanamerika (exklusive USA
och Kanada), Sydamerika, Afrika.

6

Åldersavgränsningen har valts för att minska problemen med att många yngre studerar och arbetar endast deltid. På samma sätt ökar antalet som gått
i förtida pension eller slutat arbeta i åldrarna över 55 år. Skillnader i inkomst kan då återspegla skillnader i arbetstid snarare än skillnader i inkomstnivåer
(kronor per timme eller motsvarande). Endast förvärvsarbetande som har klassats som anställda ﬁnns med i materialet, eftersom företagare genomgående
har lägre redovisad sammanräknad inkomst än motsvarande grupper av anställda. Detta gäller oavsett kön, ålder och utbildningsnivå. Eftersom andelen
företagare varierar kraftigt mellan olika typer av grannskap skulle detta slå igenom i en segregationsstudie. Därför har företagarna rensats bort när det
gäller inkomstmåttet.

30

Osby

Båstad

Osby

Båstad

Örkelljunga

Örkelljunga

Ängelholm

Ängelholm
Östra Göinge

Östra Göinge

Höganäs

Höganäs
Perstorp

Perstorp

Hässleholm

Åstorp

Åstorp
Klippan

Bromölla
Klippan

Bjuv

Helsingborg

Hässleholm

Bromölla

Bjuv

Helsingborg
Kristianstad

Kristianstad

Svalöv

Svalöv

Höör

Höör
Landskrona

Landskrona
Hörby

Eslöv

Kävlinge

Lomma
Burlöv

Lomma

Staffanstorp

Lund

Burlöv

Sjöbo
Tomelilla

Svedala
Vellinge

Staffanstorp

Sjöbo
Tomelilla

Simrishamn
Skurup

Lund

Malmö

Malmö

Simrishamn

Svedala
Skurup

Vellinge

Ystad

Trelleborg

Ystad

Trelleborg

Kategori av grannskap
Resursstarka

Hörby

Eslöv

Kävlinge

Procentuell andel öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Integrerade

Resurssvaga

0,0 - 2,8

2,9 - 4,7

4,8 - 6,8

6,9 - 10,1

10,2 - 16,2

Karta 17. Arbetslöshet (2003). Procentuell andel öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (25–64 år) redovisat ur mellanstadieskolors upptagningsområde. Områden som identifierats som resurssvaga har även en relativt hög
arbetslöshet.

Karta 16. Inkomstsegregation (2003). Inkomstsegregation i Skåne baserad
på sammanräknad inkomst under 2003. I materialet ingår män och kvinnor i åldern
25–54 år och som är anställda förvärvsarbetande. Låginkomsttagare omfattar de
20 procent av de anställda i Skåne som hade lägst inkomst (under 163 000 kronor).
Höginkomsttagare omfattar de 20 procent av de anställda i Skåne som hade högst
inkomst (över 310 000 kronor).

Anknytningen till arbetsmarknaden spelar en stor roll
för möjligheten att välja bostad. För att få lån krävs
stadigvarande arbete och inkomst. Förvärvsfrekvensen, i
Sverige, är lägre bland människor med utländsk bakgrund,
vilket försvårar etableringsmöjligheterna i och med de
ekonomiska krav som ställs för både bostadslån och för
att få en attraktiv hyresrätt. Kopplingen mellan bostadsoch arbetsmarknad gäller också åt andra hållet. Det kan
vara svårt att komma in på arbetsmarknaden om man
inte har en bostad eller har bostad i ett område med
dåligt rykte. Det är också viktigt att bostaden ligger nära
god service och bra kommunikationer som möjliggör
arbetspendling.
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Slutsatser



I jämförelse med de andra storstadsregionerna har Skåne en hög andel
hyresrätter. Dessa ﬁnns huvudsakligen i
Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona
som har mer än 50 procent hyresrätter av
det totala bostadsbeståndet. Övervägande
delen av dessa ﬁnns i ﬂerfamiljshus.



Det generella ﬂyttmönstret är att de
unga ﬂyttar in till de större städerna
medan barnfamiljerna ﬂyttar ut till villaboende i de mindre orterna. Många i generationen 55+ ﬂyttar till det ”goda livet” i till
exempel Båstad, Simrishamn och Ystad,
som ju också har en hög medelålder.



Mellan 45–50 procent av Skånes
befolkning bor inom två kilometer från
en järnvägsstation. Flera beﬁntliga
stationer har relativt få boende och få
arbetsplatser inom två kilometers radie.
Rimligen bör här ﬁnnas möjlighet att
utveckla stationsnära boende.



En relativt liten andel av den planerade
nybyggnationen av bostäder ﬁnns i stationsnära läge. Ur ett hållbarhetsperspektiv
kan detta göra utsatta hushåll ännu mer
sårbara eftersom deras möjlighet att söka
jobb på en större arbetsmarknad blir
begränsad. Hushåll som är beroende av bil
blir också mer känsliga för höjda energipriser och belastningen på miljön ökar.



Inkomstsegregationen i Skåne är
tydlig. Attraktiva områden längs
Öresundskusten liksom Åhusområdet har
en hög representation av människor med
jämförelsevis höga inkomster. Områden
med många resursstarka hushåll har en
hög andel högutbildade i befolkningen.



I de större städerna Malmö, Landskrona och Helsingborg ﬁnns stadsdelar
med hög representation av människor med
jämförelsevis höga inkomster liksom det
inom städerna ﬁnns stadsdelar med över-
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representation av resurssvaga hushåll.
Områden med hög andel resurssvaga
hushåll sammanfaller ofta med att den
etniska segregationen är påtaglig och
arbetslösheten hög. Både den socioekonomiska och etniska segregationen har
starka samband med bostädernas
karaktär och upplåtelseformer.



Områden med överrepresentation
av människor födda i södra Europa
och utanför Europa ﬁnns i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Kristianstad,
Lund, Hässleholm och Trelleborg.
De områden som har många invånare
födda utanför Sverige har ofta en relativt
ung befolkning.

Utbildning i Skåne

Utbildning i Skåne
Avsnittet om utbildning i Skåne behandlar skåningarnas utbildningsnivå såväl inom länet som i jämförelse
med de två andra storstadslänen i Sverige. Närmare granskning görs av skillnader mellan män och
kvinnor och skillnaderna över Öresund. Tillgängligheten till gymnasieskolor med kollektivtraﬁk illustreras,
liksom tillgängligheten med bil respektive kollektivtraﬁk till Skånes högskolor och universitet.
Andelen i Skåne som börjar studera vid universitet eller
högskola vid 26 års ålder var 45,3 procent under läsåret
2004/2005. Siffran för riket som helhet var 45,6 procent.
Lunds kommun har högst övergångsfrekvens i Sverige.
Här har 80 procent av ungdomarna börjat studera vid
högskola när de fyller 26 år. Det ﬁnns ett tydligt samband
mellan närings- och yrkesstrukturen i kommunerna och
övergångsfrekvensen.

HÖG GENOMSNITTLIG UTBILDNINGSNIVÅ

Genom utbildning får medborgarna större möjligheter att
delta i samhällsutvecklingen. Utbildningsmöjligheterna
är beroende av en bra infrastruktur som gör att tillgängligheten till högre utbildning ökar.
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Figur 10. Andel högutbildade (2003). Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå
än män. Diagrammet visar andelen högutbildade (minst tre års eftergymnasial utbildning), i den sysselsatta dagbefolkningen. (Källa: SCB)
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Eslöv

Lomma

Burlöv

Skåningarnas utbildningsnivå är i genomsnitt hög.
Andelen högutbildade i Skåne län är i nivå med Västra
Götalands län och riket men betydligt lägre än Mälardalen
(Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och
Örebro län). Om man delar upp även Mälardalen i län
och tar hänsyn till skillnaderna i åldersstruktur ligger
Skåne på fjärde plats bland rikets län. Stockholms län,
Uppsala län och Västerbottens län, som i förhållande till
sin folkmängd har stora universitetsorter, har högre utbildningsnivå. Variationerna i utbildningsnivå inom Skåne är
dock betydande. Kvinnorna i åldersgruppen 25–64 år har
en genomsnittligt högre utbildning än männen. I Skåne
återﬁnns de högsta utbildningsnivåerna i några av de sydvästra kommunerna. Högst andel högskoleutbildade har
kommunerna Lund och Lomma.
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Andel av befolkningen 30-39 år med högskoleutbildning
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Karta 18. Andel av befolkningen med högskoleutbildning i tätorter (2004).
Andelen högskoleutbildade är som högst i sydvästra Skåne, Lund, Malmö med
omnejd. Det finns vissa undantag, exempelvis Åhus men även några mindre tätorter
norr och söder om Helsingborg. I analysen ingår endast de personer som är i åldern
30–39 år. Den undre gränsen har valts för att undvika kraftiga utslag för studerande
vid högskolor. Den övre gränsen har valts för att man ska kunna se i vad mån utbildningsnivån förändras över tiden.
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Befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå har ett tydligt
geograﬁskt mönster inom Skåne som helhet. I många små
tätorter är andelen högskoleutbildade relativt låg. Orter
med mycket hög andel högskoleutbildade ﬁnns i sydvästra
Skåne – Lund med omgivande mindre samhällen samt i
Malmö. Även i tätorter med jämförelsevis många resursstarka hushåll som Åhus, Skanör, Falsterbo, Bjärred, Viken
och Dalby och ﬂera mindre orter längs Öresund bor en
hög andel högutbildade.
Utbildningsnivån hos Skånes befolkning höjs, dels
på grund av att yngre ofta har längre utbildning än äldre,
men också för att allt ﬂer väljer att skaffa sig högskoleutbildning. Mellan år 1999 och 2004 ökade andelen
med högskoleutbildning i åldrarna 25–34 år från 32 till
42 procent i Skåne. Särskilt stor var ökningen i Malmö
och de omgivande kommunerna.
Befolkningens utbildningsnivå skiljer sig åt mellan de
båda sidorna av Öresund. Andelen högutbildade (där
högutbildad är deﬁnierad som minst tre års eftergymnasial
utbildning) är betydligt högre på den danska sidan.

Enligt statistik för år 2002 är andelen högutbildade 17 procent på den svenska sidan och 24 procent på den danska.
Detta belyser ganska väl skillnaderna mellan Skåne och
Köpenhamnsområdet med alla dess huvudstadsfunktioner.
TILLGÄNGLIGHET TILL UTBILDNINGS INSTITUTIONER

I Skåne ﬁnns ett ﬂertal högre läroanstalter – Lunds universitet, högskolan i Malmö, Lantbruksuniversitetet i Alnarp,
högskolan i Kristianstad och Lunds Universitet Campus
Helsingborg. Tillgängligheten till högskolor och universitet
är som störst i områdena i och kring de större tätorterna
och i de stora pendlingsstråken. Att lätt kunna ta sig till
och från ett utbildningsställe påverkar givetvis människors
benägenhet att vidareutbilda sig. Det är därför viktigt att
sörja för en god kollektivtraﬁk till dessa utbildningscentra
om man vill att ﬂer ska läsa på högskola/universitet.

Karta 19. Restid (minuter) med bil till närmsta högskola i Skåne (2005).
Restiden med bil till närmaste högskola i Skåne är kort i stora delar av regionen.
Boende i sydost har mer än en timmes restid medan boende i områden längst i norr
har restider på mellan 45 minuter och en timme till närmaste högskola, oberoende
av utbildningsställets utbildningsutbud.

Karta 20. Restid (minuter) med kollektivtrafik till närmsta högskola i
Skåne (2005). Tillgänglighet till närmaste skånska högskola eller universitet
för resande med kollektivtrafik, oberoende av utbildningsställets utbildningsutbud.
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Rekryteringsunderlaget för Lunds universitet, högskolan i
Kristianstad och Malmö högskola skiljer sig något åt.
Lunds universitet har en hög andel studenter från Skåne
län men också en hög andel studenter från andra delar av
Sverige. Högskolan i Kristianstad rekryterar mest studenter
från Skåne men har också en hög andel studenter från
Blekinge. Malmö högskola rekryterar mest från Skåne.
Med allt ﬂer valmöjligheter att välja utbildningsort även
på gymnasienivå är det viktigt att möjligheterna till pendling ﬁnns även där. En speciell faktor i detta sammanhang
är att dessa individer på grund av sin låga ålder inte har
körkort och bil, vilket gör dem beroende av att kunna resa
kollektivt till gymnasieskolorna.

Slutsats



Skillnaderna i utbildningsnivå är stora inom olika delar
av Skåne. Befolkningens utbildningsnivå är hög i orterna
runt Malmö, Lund och utmed Öresundskusten samt i Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. I ett antal orter öster om
Helsingborg och i östra Skåne har befolkningen låg utbildningsnivå och en mycket liten andel av befolkningen har högskoleutbildning.

Karta 21. Restid (minuter) med kollektivtrafik till närmsta gymnasieskola
i Skåne (2005). Tillgänglighet till närmaste gymnasieskola för resande med
kollektivtrafik i Skåne, oberoende av utbildningsställets utbildningsutbud.
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Att arbeta i Skåne

Att arbeta i Skåne
I detta avsnitt belyses arbetsmarknadens regionala geograﬁ i Skåne. Avsnittet inleds med en överblick
över de senaste årens utveckling samt väntad sysselsättningsutveckling i Skåne och Öresundsområdet
under kommande år. Avsnittet fokuserar särskilt på det övergripande mönstret för arbetsplatsernas
lokalisering, och förutsättningarna för arbetspendling i Skåne. Fördjupad information om sysselsättning
inom olika näringsgrenar, näringslivsstruktur, med mera kommer att återﬁnnas i en kommande
delrapport om näringsliv, handel och service.
Arbetstillfällena är liksom befolkning och service koncentrerade till de södra och västra delarna av Skåne. Detta
innebär att det ﬁnns skillnader i geograﬁsk tillgänglighet
till arbete, utbildning och service. Den täta strukturen och
de generellt små avstånden jämfört med stora delar av
övriga Sverige innebär en relativt god tillgänglighet. Den
koncentration av befolkning och arbetsplatser som ﬁnns i
västra Skåne innebär att man där når ﬂer arbetsplatser på
en begränsad tid.

SKÅNES ARBETSMARKNAD

Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad är de fyra
största målpunkterna för Skånes arbetskraft. Här ﬁnns
företag, offentlig förvaltning och administration, högskolor, gymnasieskolor, stora sjukhus, handel samt service.
Trelleborg, Ystad, Landskrona, Ängelholm, Hässleholm
och Eslöv har motsvarande funktioner, men i mindre
skala. På andra sidan Öresund ﬁnns Kastrup och
Köpenhamn som viktiga målpunkter för många skånska
pendlare.

Karta 22. Arbetstillfällen (2005). Arbetsplatserna
är starkt koncentrerade till i synnerhet Malmö, Lund,
Helsingborg och Kristianstad. Även i Landskrona, Ängelholm, Trelleborg, Ystad och Hässleholm finns en koncentration av arbetsplatser.
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Antal arbetstillfällen (inom 45 min med kollektivtrafik)

Antal arbetstillfällen (inom 45 min med bil)

Ej beräknat

34001 - 64200

153501 - 268000

Ej beräknat

75001 - 100000

200001 - 250000

1 - 14200

64201 - 104500

1 - 45000

100001 - 150000

250001 - 300000

14201 - 34000

104501 - 153500

45001 - 75000

150001 - 200000

300001 - 390000

Tillgängligheten avser resa en måndag morgon
med ankomst till målpunkten mellan kl 07.00-08.30

Karta 24. Antal arbetstillfällen som nås inom 45 minuter med bil (2005).
Tillgängligheten till arbetsmarknaden för resande med bil är mycket hög i de västra
delarna av Skåne.

Karta 23. Antal arbetstillfällen som nås inom 45 minuter med kollektiv trafik (2005). Tillgängligheten till arbetsmarknaden för resande med kollektivtrafik,
är mycket hög inom i synnerhet Malmö-Lundområdets pendlingsomland samt även i
Helsingborgs omland. Tillgängligheten är också god i Kristianstad – Hässleholm men
endast i vissa resrelationer.

Om man ser på tillgänglighet till arbetstillfällena för
högskoleutbildad personal är den relativt begränsad i
jämförelse med arbetstillfällen för icke högskoleutbildade.
Det som förenar de båda grupperna är att tillgängligheten
med kollektivtraﬁk begränsar antalet arbetstillfällen man
kan nå. För icke högskoleutbildad personal kan en naturlig
förklaring vara att dessa arbetsplatser ofta är placerade
utanför centrumkärnorna, vilket omöjliggör resande med
kollektivtraﬁk inom ett rimligt tidsspann. Om man reser
med bil når 82 procent av de förvärvsarbetande över
100 000 arbetstillfällen, och med kollektivtraﬁk är
motsvarande siffra 32 procent.
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Högskoleutbildad personal - kollektivtrafik

Högskoleutbildad personal - bil

Ej högskoleutbildad personal - bil

Ej högskoleutbildad personal - kollektivtrafik

Antal arbetstillfällen
1 000 - 10 000

10 001- 30 000

60 001- 100 000

100 001- 250 000

30 001- 60 000

Karta 25. Tillgänglighet till arbetstillfällen (2004). Tillgänglighet till arbetstillfällen för högskoleutbildad personal/ej högskoleutbildad personal, inom 45 minuter,
med bil respektive kollektivtrafik.
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För en del yrkesgrupper är tillgänglighet till fjärrtågstationer
och ﬂygplatser av vikt för att kunna transportera sig till
och från arbetet, men också i tjänsten. Det är relativt nära
till ﬂygplatser och fjärrtågstationer i stora delar av Skåne.
Många når till exempel närmaste ﬂygplats inom 30 minuters bilresa. Boende i nordöstra, mellersta och sydöstra
Skåne har längre restid, men få har längre än 45 minuters
restid med bil till närmsta ﬂygplats.
(Se bilaga 1. Tillgänglighet till ﬂygplatser.)

Benägenheten att pendla avgörs inte alltid av sträckan
utan snarare av den totala uppoffringen som krävs för att
nå arbetsplatsen. Uppoffringen kan handla om såväl pengar
som tid och bekvämlighet. Det kritiska restidsintervallet
för pendling beräknas vara mellan 45–60 minuter, därefter
avtar villigheten att pendla. När människor förändrar
sitt beteendemönster förändras också den funktionella
regionen och detta kan leda till regionförstoring, genom
att människor är villiga att pendla längre. Infrastrukturen
och kollektivtraﬁken byggs hela tiden ut och förbättras,
vilket för med sig ökade möjligheter till pendling.
Näringslivet efterfrågar allt mer specialiserad kompetens
och arbetstagare rekryteras över allt större geograﬁska
avstånd. En hård arbetsmarknad medför ett begränsat
arbetsmarknadsutbud, särskilt i de mindre orterna,
vilket kan medföra längre pendlingsavstånd för att ﬁnna
ett arbete. För att öka anpassningsförmågan vid förändringar på arbetsmarknaden är det fördelaktigt både för
arbetstagare och arbetsgivare att bosätta sig och placera
verksamhet i stationsnära läge.

Regionförstoring

Människor utför i allt högre grad sina göromål över
ett större geograﬁskt område. Man reser mer och längre
och framför allt arbetar man längre bort från hemmet
än tidigare. Regionförstoring underlättar för oss att nå ett
passande arbete utan att behöva ﬂytta. Regionförstoring
kan beskrivas som den process i vilken tidigare separata
arbetsmarknader knyts samman till en ny eller större
region genom att de förvärvsarbetande dagligen förﬂyttar
sig mellan bostad och arbetsplats, som ligger i olika orter
inom samma region. Detta brukar kallas regionförstoring.
Regionförstoring kan ses som ett alternativ till urbanisering, där regionens befolkningstäthet ökar genom att
människor ﬂyttar till de större tätorterna.

41

tre år 2004, vilket innebär att de lokala arbetsmarknadernas geograﬁska utbredning har ökat. Skåne delades 2004
in i tre lokala arbetsmarknader, Malmö-Lund, Kristianstad
samt Älmhult (Kronobergs län). Indelningen baseras på
hur stor andel av respektive kommuns befolkning som
pendlar över kommungränsen.
Arbetspendling deﬁnieras enligt SCB som en rörelse
genomförd av en person som bor i en kommun och arbetar i en annan. Lokala arbetsmarknader skapas i två steg.
Det första går ut på att hitta lokala centra. För att en kommun skall klassas som ett lokalt centra måste två villkor

Lokala arbetsmarknader

SCB har skapat ett statistiskt mått för att avgränsa lokala
arbetsmarknader. De lokala arbetsmarknaderna formas
efter kriterier på grundval av pendlingsströmmarna mellan
kommunerna. Kriterierna för de lokala arbetsmarknaderna
utgår från kommunen som minsta byggsten. Pendlingen i
Skåne har ökat markant sedan 1970. Cirka 13 procent av
de förvärvsarbetande skåningarna pendlade år 1970 över
en kommungräns. Siffror från 1999 visar att pendlingen
över en kommungräns ökat till 34 procent. Antalet lokala
arbetsmarknader i Skåne har minskat från 16 år 1970, till
Lokala arbetsmarknader 1970

Lokala arbetsmarknader 2002

Älmhult

Osby
Ängelholm

Örkelljunga
Perstorp Hässleholm

Helsingborg

Kristianstad

Klippan
Kristianstad
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Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Malmö
Trelleborg
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Lokala arbetsmarknader 2002 för män

Lokala arbetsmarknader 2002 för kvinnor

Älmhult

Älmhult

Helsingborg
Kristianstad

Kristianstad

Malmö

Malmö
Simrishamn

Karta 26. Lokala arbetsmarknader.
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vara uppfyllda. Andelen utpendlare i ett lokalt centra skall
vara mindre än 20 procent av den totala förvärvsarbetande
befolkningen. Den största pendlingsströmmen till en
enskild kommun från ett lokalt centra får inte överstiga
7,5 procent av det totala antalet förvärvsarbetande.
Huvudregeln för kommuner som inte är lokala centra
är att de förs till den kommun till vilken den största
pendlingsströmmen är riktad.
I praktiken är de lokala arbetsmarknaderna olika för
män och kvinnor och för människor med olika utbildningsnivå. Ju högre utbildning man har desto större är
de lokala arbetsmarknaderna. Män har större lokala
arbetsmarknader än kvinnor.

För att öka förståelsen för styrkan respektive svagheten i
uppbyggnaden av dessa lokala arbetsmarknader är det
intressant att titta på hur stor eller liten andel pendlare
som gör att en kommun ingår i en lokal arbetsmarknad
och hur dessa byggs upp med kommuner som länkar i en
kedja.
Kopplingen mellan Helsingborg och Malmö som knyter
samman före detta Helsingborgs lokala arbetsmarknad
med Malmö-Lunds lokala arbetsmarknad är mycket svag.
Likaså är kopplingen som knyter Perstorp till Kristianstads
lokala arbetsmarknad via Hässleholm mycket nära gränsvärdet för att Perstorp skall vara en egen lokal arbetsmarknad.
Detta sätt att beskriva lokala arbetsmarknader med hjälp
av gränsvärden innebär ett ganska trubbigt instrument att
beskriva hur mycket längre människor är benägna att
pendla till ett arbete – det vi kallar regionförstoring.
Helsingborg utgjorde före år 2000 en egen lokal arbetsmarknad men ingår nu i Malmö-Lunds lokala arbetsmarknad, trots att endast 3,5 procent av Helsingborgarna pendlar till Malmö. Förändringen berodde inte på att ﬂer människor började pendla från Helsingborg till Malmö utan
på att den totala utpendlingen från Helsingborg till andra
kommuner ökade så att gränsvärdet passerades. Därför kan
det i ﬂertalet fall vara mer rättvisande att studera tillgänglighet än att studera utvecklingen av lokala arbetsmarknadsregioner.

Slutsatser



Arbetsmarknaden i Skåne förändras snabbt. Den totala
sysselsättningen ökar, branschstrukturen förändras och
de lokala arbetsmarknadernas geograﬁska utsträckning vidgas.
De ﬂesta arbetsplatserna är koncentrerade till städerna, i synnerhet Malmö, Lund och Helsingborg i sydvästra Skåne samt
Kristianstad och Hässleholm. Även Ängelholm, Landskrona,
Trelleborg, Ystad och Simrishamn har en koncentration av
arbetsplatser. Cirka tre procent av den förvärvsarbetande nattbefolkningen i Skåne arbetar utanför länsgränsen, i Halland,
Blekinge, Kronobergs län eller i Danmark.

Samband mellan kommunerna i Lokala
Lokala arbetsmarknader (LA) 2004
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Pendlingen i Skåne ökar. Allt ﬂer bor i en kommun och
arbetar i en annan. Skåne har i dagsläget tre lokala
arbetsmarknader. Att arbetsmarknaden i västra och sydvästra
Skåne har blivit en beror på att pendlingen in till Helsingborg
respektive in till Malmö och Lund är relativt stor. Dessa samband kan dock snabbt ändras. Om till exempel pendlingen från
öster in till Helsingborg ökar kan Helsingborg åter bli en egen
lokal arbetsmarknad.

Karta 27. Lokala arbetsmarknader och pendlingsrelationer (2004).
Tjockleken på pilarna beskriver styrkan på kopplingen – tjock linje visar stark
koppling, medan en tunn linje beskriver en svag koppling. Linjernas färg anger hur
de är kopplade till den lokala arbetsmarknadens kärna, Malmö-Lund respektive
Kristianstad eller Älmhult. Mörkt grön färg innebär att kommunen är direkt kopplad
till kärnan, mellangrön färg visar att kopplingen går via en annan kommun medan
en ljusgrön färg beskriver att kopplingen sker via två andra kommuner.

43

SYSSELSÄTTNING

Förvärvsgrad

I Skåne fanns cirka 500 000 arbetstillfällen år 2005. Under
slutet av 1900- och början av 2000- talet skedde en kraftig
nedgång och omstrukturering på arbetsmarknaden. Antalet
arbetstillfällen sjönk i Skåne trots att folkmängden var
oförändrad eller ökade. Det är först under den allra senaste
tiden som antalet arbetstillfällen nått ungefär samma nivå
som före nedgången. Idag arbetar de allra ﬂesta i Skåne
med någon form av tjänsteproduktion.
Skånes arbetsmarknad som helhet kan räkna med en
accelererande sysselsättningstillväxt under 2006. Sysselsättningstillväxten väntas bli som starkast inom byggsektorn och den privata tjänstesektorn. Sysselsättningen inom
tillverkningsindustri och offentlig sektor väntas minska
i omfattning. Skåne utmärker sig genom att tillväxten
väntas bli högre än i Sverige som helhet. Några av anledningarna till detta är närheten till Köpenhamn och att
mixen av branscher i Skåne har förbättrats till att innehålla
en större andel av framtida tillväxtbranscher än tidigare.
Under perioden fram till år 2020 väntas sysselsättningen i
Skåne fortsätta öka. Den snabbaste tillväxten förutses i
sydvästra Skåne.

Det är relativt stora skillnader i förvärvsintensitet mellan
Skånes regiondelar. Med förvärvsintensitet avses hur många,
i procent räknat, i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar.
Väljer man att fokusera på Skånes kommuner ser man ännu
tydligare skillnader. I Kristianstad är förvärvsintensiteten
75,5 procent, i Helsingborg 71,5 procent, i Ystad 78,4
procent, Lund 67,6 procent, Landskrona 65,3 procent och
i Malmö 62,8 procent. Dessa skillnader kan ha ﬂera olika
orsaker. Att det stora antalet studenter i Lund drar ner
förvärvsintensiteten är helt naturligt. De lägre värdena för
Landskrona, Malmö och Helsingborg torde dels bero på
eftersläpande effekter av den tidigare industridominansen,
men också på de svårigheter ungdomar och människor
med utländsk bakgrund har att få fäste på arbetsmarknaden. Boendesegregationen förstärker på så sätt ytterligare
det utanförskap i förhållande till arbetsmarknaden som är
mycket stort i vissa stadsdelar. Ytterligare en orsak är att de
som arbetar i Danmark och bor i Sverige inte räknas in i
den svenska sysselsättningsstatistiken.
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Figur 11. Antal sysselsatta i Skåne fördelade på fyra branschgrupper
(2000). Kategoriseringen är en grov indelning från 50 olika arbetsgrenar. Inom industri
inkluderas bland annat jordbruk, massaindustri och livsmedelsindustri. Inom hushållstjänster ﬁnner man bland annat parti- och detaljhandel, reseföretag och post. Företagstjänster innehåller till exempel banker och försäkringar. Vård, skola, omsorg innefattar
bland annat skolväsende, renhållning och vårdsektor. (Källa: Inregia, rAps)
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Karta 28. Arbetslöshet i tätorter (2003). Andelen arbetslösa (20–64 år) i
Skånes tätorter.

44

Osby

Osby

Båstad

Båstad
Örkelljunga

Ängelholm

Örkelljunga

Ängelholm

Östra Göinge

Östra Göinge
Höganäs

Höganäs
Åstorp Klippan

Helsingborg

Perstorp

Hässleholm

Bromölla

Åstorp Klippan

Helsingborg

Bjuv
Svalöv

Kävlinge

Svalöv

Kävlinge

Hörby

Eslöv

Lomma

Lomma
Burlöv

Bromölla

Kristianstad

Höör

Landskrona

Hörby

Eslöv

Hässleholm

Bjuv

Kristianstad

Höör

Landskrona

Perstorp

Lund
Staffanstorp

Sjöbo

Burlöv
Tomelilla

Malmö
Svedala
Vellinge
Skurup Ystad
Trelleborg

Procentuell andel öppet arbetslösa eller
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
0,0 - 3,2

4,5 - 5,5

3,3 - 4,4

5,6 - 6,9

7,0 - 9,4

Lund
Staffanstorp

Sjöbo

Malmö

Simrishamn

Svedala
Vellinge
Skurup Ystad
Trelleborg

Procentuell andel öppet arbetslösa eller
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Förvärvsarbetande
nattbefolkning/ Kvinnor
100 000
50 000
10 000
1 000

0,0 - 3,2

4,5 - 5,5

3,3 - 4,4

5,6 - 6,9

7,0 - 12,5

Tomelilla
Simrishamn

Förvärvsarbetande
nattbefolkning/ Män
100 000
50 000
10 000
1 000

Karta 29b. Arbetslöshet för män i tätorter (2003). (I materialet ingår
personer i åldern 25–64 år.)

Andel av befolkningen 1 8 -6 4 år i proc ent

Karta 29a. Arbetslöshet för kvinnor i tätorter (2003). Arbetslösheten för
kvinnor är något lägre än för män, men strukturen inom Skåne är ganska likartad,
det vill säga att i de tätorter där arbetslösheten är hög är den det för båda könen.
(I materialet ingår personer i åldern 25–64 år.)

Malmö, Landskrona och Helsingborg hör till de tätorter
som har den högsta arbetslösheten medan ﬂera mindre
orter i Malmö–Lundområdet, längs kusten norr och söder
om Helsingborg, Kristianstadbygden inklusive Vinslöv,
Bromölla och Åhus samt Simrishamn och Örkelljunga
har lägst arbetslöshet.

Nordvästra Skåne
10
9
8

Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne

7
6
5
4
3

Kvartal ett respektive år
Figur 12. Öppet arbetslösa eller i konjunkturåtgärder i Skåne. Antalet öppet
arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Skånes fyra hörn har varierat
under perioden 1999 – 2005, men relationerna mellan regiondelarna består. Arbetslösheten är lägst i nordöstra och sydöstra Skåne, som också har en jämförelsevis svag
befolkningsutveckling.
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Under perioden 2000–2004 var den genomsnittliga årliga
befolkningsökningen 0,66 procent. I absoluta tal innebar
detta en ökning av befolkningen under 2004 på 8 200
personer. Det är i första hand personer i arbetsför ålder
som ﬂyttar in i regionen vilket leder till en ökning av
arbetskraften. Andelen sysselsatta ökade också i Skåne län
under perioden 2003 till 2004 med 0,2 procent. Trots detta
är sysselsättningsgraden i Skåne något lägre än i övriga
landet. Vid 2005 års utgång var 6,0 procent av Skånes
arbetsföra befolkning öppet arbetslösa eller i konjunkturberoende program vilket är något högre än i riket som
helhet (5,6 procent). Skånes närmsta länsgrannar i norr
och nordväst, Kronoberg (4,4 procent) och Halland
(5,2 procent) hade lägre arbetslöshet medan Blekinge
(6,8 procent) hade högre arbetslöshet. Båda de två andra
svenska storstadslänen – Stockholm (4,1 procent) och
Västra Götaland (5,4 procent) hade lägre arbetslöshet.
Vid 2005 års utgång var arbetslösheten i Danmark
5,7 procent, vilket är något lägre än Skåne. Köpenhamn
(6,5 procent) hade något högre och Helsingör (5,1 procent)
lägre arbetslöshet.
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Karta 30. Arbetslöshet (2003). Procentuell andel öppet arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (25–64 år) redovisat ur mellanstadieskolors
upptagningsområde.
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INKOMST

Den generella inkomstnivån i Skåne är cirka 10 000 kronor
lägre än riksgenomsnittet, som är knappt 216 000 kronor
per år, för 2004. Skåne hamnar på tionde plats av Sveriges
21 län. Detta gäller för män och kvinnor gemensamt, såväl
som för de olika könen var för sig.
Inom Skåne skiljer sig inkomstnivåerna mellan män och
kvinnor märkbart åt. Skillnaderna är som störst i de tätorter där både män och kvinnor har en hög medelinkomst
från förvärvsarbete. Skillnaderna i förvärvsinkomst mellan
kvinnor är relativt liten, för männen är dock skillnaderna
större inom Skåne. Både för män och kvinnor är de med
högst medelinkomst bosatta i västra Skånes kustregion,
med ett fåtal undantag.
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Karta 32a. Förvärvsinkomst för kvinnor (2003). Skillnaderna i
förvärvsinkomst mellan män och kvinnor är tydliga.
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Karta 31. Inkomstskillnader mellan män och kvinnor (2003). Inkomstskillnaderna (i kartan visas kvinnors inkomst i procent av männens) är som störst
i mindre tätorter i de västra delarna av Skåne. Dessa tätorter sammanfaller i stort
med de resursstarka områdena och de tätorter där arbetslösheten är som lägst.
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Karta 32b. Förvärvsinkomst för män (2003).
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Skåne har genomgått en stor strukturomvandling under
de senaste tio åren, vilket har inneburit att många jobb har
försvunnit. Nu har sysselsättningsnivån återställts till förhållandena
före denna nedgångsperiod och fortsätter att öka. Branschstrukturen har blivit mer gynnsam än tidigare.



Skillnaderna i arbetslöshet inom Skåne är stora. Störst
arbetslöshet har de största städerna Malmö, Helsingborg
och Landskrona. Likaså har de mindre tätorterna öster om
Helsingborg tillsammans med Höganäs och Ängelholm samt
Hässleholm och Kristianstad relativt hög arbetslöshet. Andra
orter med hög arbetslöshet är Trelleborg, Skurup och Ystad.
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Pendlingsmönster i Skåne

Pendlingsmönster i Skåne
I detta kapitel studeras hur kommunikationsmöjligheterna successivt har förbättrats efterhand som transportsystemet byggts ut, och befolkningens geograﬁska räckvidd förväntas fortsätta att öka i framtiden.
I avsnittet belyses också att även om människor reser allt mer och längre, så har de ﬂesta människor
fortfarande relativt korta arbetsresor. Vidare kan man se att i Skåne ﬁnns både orter som har karaktären
av inpendlingsorter som försörjer ett stort omland med arbetstillfällen, och orter som har karaktären av
utpendlingsorter.
pendlingen med tåg är tydligt koncentrerad i de tre huvudstråken som förbinder regionens centrala arbetsplatsområden i Köpenhamn, Malmö och Lund med:

STORA PENDLINGSSTRÖMMAR

I Skåne ﬁnns ett antal starka resandestråk, främst i de
västra delarna. De allra ﬂesta av de regionala resandestråken i Skåne passerar över kommungränserna.
Busspendlingen är särskilt stor i omlandet runt Malmö,
Helsingborg och Kristianstad. Den mer långväga (regionala)
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Karta 33. Pendlingsstråk (2000).
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Karta 34. Viktiga kollektivtrafikstråk (2002). Resrelationer med minst 200
enkelresor per vardag, med tåg respektive buss. Linjebredden är proportionerlig
mot antalet resenärer.
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2010 (utvidgade planer)

Målpunkt
Kristianstad

Kartan visar pendlingsbara orter med kollektivtrafik. Kriterier för pendlingsbara
Malmö

Helsingborg

Tätorter

orter är 10 dubbelturer per dag med en pendlingstid om max 60 minuter.

Karta 35. Pendlingsmöjligheter 1930–2010. Sedan år 1930 och fram till år 2000 har möjligheterna att pendla med kollektivtrafik i Skåne förbättrats markant,
och förutsättningarna ser ännu bättre ut om man ser framåt mot 2010. Ett mått på detta är att titta på pendlingsbara orter med kollektivtrafik. (Pendlingsmöjligheter
år 2010 baseras på befintliga planer samt Europabanan, inklusive HH-tunneln samt uträtning av Blekinge kustbana, med mera.)
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Boende i både Malmö och Lund pendlar i betydande
utsträckning till arbetsplatser i så gott som alla delar av
Skåne, men antalet som pendlar ut är betydligt mindre än
de som pendlar in. Det starkaste pendlingsstråket är längs
med västkusten och orterna Skanör-Falsterbo, Malmö,
Lund, Helsingborg och en bit nordost ut längs med väg
E 22 från Lund. En logisk förklaring till de något större
strömmarna i detta område är att en stor del av befolkningen är bosatt där. I nordost ﬁnns de starka strömmarna
mellan orterna Hässleholm, Kristianstad och Åhus.
Flera orter som tidigare har haft en mycket lokalt präglad arbetsmarknad, exempelvis Svedala och Teckomatorp,
håller på att förändras. Tätorterna får allt ﬂer invånare som
har valt att bosätta sig där, men som pendlar till en arbetsplats i någon annan kommun. Många mindre tätorter, särskilt i sydvästra Skåne och i omlandet runt Kristianstad
och Helsingborg, har fått karaktären av bostadsorter med
mycket stor utpendling.

INPENDLINGSORTER OCH UTPENDLINGSORTER

Stadskärnorna i Malmö och Lund är regionala arbetsplatsområden inom Skåne. Detta märks genom att människor
pendlar in till arbetsplatser i dessa lägen från i stort sett
hela Skåne. Boende i områden längs sydkusten pendlar i
stor utsträckning till Malmö medan boende i områden
nordväst och norr om Lund i stor utsträckning pendlar in
till Lund.
Stadskärnorna i Helsingborg och Kristianstad har också
en stor koncentration av arbetsplatser till vilka människor
pendlar från ett stort omland. Arbetsplatserna i dessa båda
städer har dock ett tydligare delregionalt pendlingsomland
än vad Malmö och Lund har. Simrishamn är också ett
exempel på en tätort med många arbetsplatser till vilka
människor pendlar från bostäder i den egna kommunen
eller de närmaste grannkommunerna. Även ﬂera mindre
tätorter har stor inpendling, exempelvis Ödåkra, Svalöv,
Perstorp, Åstorp, Osby, Nymölla, Munka-Ljungby med
ﬂera. (Se bilaga 2. Exempel på kommunhuvudorters
pendlingsomland.)
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Karta 36. Inpendling till tätorter (2002). Ödåkra, Löddeköpinge, Lund,
Kristianstad och Hässleholm hör till de orter som har en hög andel förvärvsarbetande
som pendlar in till tätorten.

- 40 %

60 - 70 %

40 - 60 %

70 - 80 %

80 % -

Förvärvsarbetande
nattbefolkning 2002
100 000
50 000
10 000
1 000

Karta 37. Utpendling från tätorter (2002). Mindre tätorter i de större tätorternas
omland har en mycket stor utpendling. Malmö, Helsingborg, Perstorp, Kristianstad
och Simrishamn har däremot endast begränsad utpendling.
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Karta 38. Pendlingsöverskott för tätorter (2002). En del tätorter i Skåne har ett
överskott av arbetsplatser till vilka människor pendlar från andra orter medan andra
är utpräglade utpendlingsorter. Rödfärgade orter har ﬂerförvärvsarbetande som pendlar
in än som pendlar ut. Blåfärgade orter har fler som pendlar ut än som pendlar in.
Kartan är framställd genom att dividera dagbefolkning genom nattbefolkning. Resultatet blir en kvot som kan analyseras som en indikator för om tätorten har ett in- eller
utflöde av förvärvsarbetande.

Karta 39. Medelavstånd för pendling för boende i tätorter (2003). Många
människor har relativt korta arbetsresor. Pendlare från tätorter i mellersta Skåne,
på sydkusten, Kullaberg och Bjärehalvön samt Österlen har dock jämförelsevis långa
arbetsresor. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten och de som
pendlar ut från tätorten.

KORTA ARBETSRESOR

Pendlingsströmmarna ser erfarenhetsmässigt olika ut för
män och kvinnor. Orsakerna till detta är ﬂera. Kvinnors
vardag innebär fortfarande ﬂer uppgifter som har med
vård och omsorg att göra. Män kör ofta direkt hem från
jobbet medan kvinnor gör ärenden på vägen. Kvinnor
åker oftare kollektivt och är mer positiva till kollektivtraﬁk
än män. Inkomstnivåer och tillgång till bil är exempel på
andra faktorer som spelar in vid valet av transportmedel.

De ﬂesta som pendlar mellan bostad och arbetsplats
i olika kommuner har jämförelsevis korta arbetsresor.
Arbetsresor under en mil, enkel väg, är vanligt i
Malmö – Lundområdet, Helsingborgstrakten och i
Kristianstadsbygden samt i norra Skåne. Pendlare som
bor i tätorter i mellersta Skåne, på sydkusten, Kullaberg,
Bjärehalvön och på Österlen har ofta betydligt längre
arbetsresor.
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Karta 40. Medelavstånd för kvinnors pendling (tätorter) (2003). Medelavstånd
till arbetsplatsen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Generellt pendlar kvinnor
kortare sträckor än män. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten och
de som pendlar ut från tätorten.

Karta 41. Medelavstånd för mäns pendling (tätorter) (2003). Män i mindre
tätorter är de som pendlar längst sträcka till sitt arbete. I materialet ingår både de
som pendlar inom tätorten och de som pendlar ut från tätorten.

I Regeringens proposition 2005 /06:160, Hållbara transporter, bedömer man att en utveckling av ett hållbart transportsystem ska kunna bidra till en hållbar regional tillväxt
men att hänsyn måste tas till miljöbelastningen och jämställda villkor för kvinnor och män. Man pekar på att det
är viktigt att genomgående uppmärksamma förutsättningarna och olika behov hos olika grupper av kvinnor och
män och att det är nödvändigt att hänsyn tas till de olika
pendlingsmönstren och möjligheten att förena arbetspendling med ett gemensamt omsorgsansvar för hem och
familj. Enligt Statens institut för kommunikationsanalys
saknas analyser om de grundläggande orsakerna till varför
kvinnors och mäns resor ser ut som de gör. Enligt institutet kan dock en anledning vara att kvinnors perspektiv och
värderingar är dåligt företrädda vid planering, vilket leder
till sämre påverkansmöjligheter på transportsystemets
utformning.

Även utbildningsnivå påverkar pendlingsmönstret.
Personer med lägre utbildning har ofta sin bostad relativt
nära arbetsplatsen. Bland de högutbildade (det vill säga de
med minst treårig eftergymnasial utbildning) ﬁnns en större andel personer som pendlar 15 kilometer eller längre,
än i grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning. För de högutbildade kan karriärmöjligheter ofta
locka till längre resor. Lågutbildade har inte alltid lika
mycket att vinna på att söka jobb över ett större geograﬁskt område. Högutbildade har också andra möjligheter
att ﬁnansiera sina resor i och med att de ofta har en god
inkomst. De har ofta också mer ﬂexibla arbetstider och
större möjligheter till distansarbete. Med ökad utbildning
minskar också skillnaderna mellan könen.
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HÅLLBARA STRUKTURER FÖR PENDLING

Idag pendlar de ﬂesta skåningar med bil till och från arbetet. Arbetsplatsernas geograﬁska lokalisering är förhållandevis gynnsam för kollektivresande. Bostäderna är mer
spridda i geograﬁn.
I Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad ligger
många arbetsplatser inom potentiellt räckhåll för pendlingsresenärer som reser med tåg. Där ﬁnns mer än tiotusen arbetsplatser inom två kilometers avstånd från järnvägsstationen. I ytterligare 27 stationsorter ligger mellan
tusen och tiotusen arbetsplatser inom motsvarande
avstånd från stationen. 23 stationer har färre än tusen
arbetsplatser inom detta avstånd. Sammanlagt har cirka
276 000 personer sin anställning inom två kilometer från
en tågstation vilket motsvarar cirka 61 procent av de förvärvsarbetande i Skåne (2004).
Sammantaget innebär detta att många av arbetsplatserna
i Skåne i princip ligger inom räckhåll för tågtraﬁkresenärer
som kan gå, cykla eller ta bussen till och från stationen.
Det ﬁnns också en stor potential i att lokalisera tillkommande arbetsplatser i gynnsamma kollektivtraﬁklägen.
Stora insatser har gjorts för att förbättra kollektivtraﬁkens konkurrenskraft i förhållande till bilen. Ett skäl
är att utveckla mer miljöanpassade resmönster i de starka
resandestråken. Kollektivtraﬁken har byggts ut där det
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Karta 42. Pendlingsavstånd uppdelat på kön för boende i tätorter (2003).
I nästan alla tätorter (blå) har kvinnor genomsnittligt kortare pendlingsavstånd mellan
bostad och arbete än män. Begränsade undantag kan iakttas i Malmö-Lundområdets
omland samt i några mindre tätorter fördelade inom olika delar av Skåne inklusive
Bjärehalvön och Östra Göinge. I materialet ingår både de som pendlar inom tätorten
och de som pendlar ut från tätorten.
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Karta 43. Anställda i stationsnära läge (2003). Antal anställda inom två
kilometer från en järnvägsstation med persontrafik. Cirkelns radie är proportionell
mot antalet anställda.

55

Åkarps station
Lunnarps station

Bjuvs station
Oxie station

Tågarps station

Malmö Syd Svågertorp

Kattarps station

Tomelilla station

Stångby station

Skurups station

Svarte station

Höörs station

Vallåkra station

Osby station
Bromölla station

Stehags station

Kävlinge station

Billeberga station

Åstorps station

Dösjebro station

Ödåkra station
Häljarps station

Svedala station

Smedstorps station

Klippans station
Perstorps station

Örtofta station

Simrishamns station

Teckomatorps station

Ängelholms station
Rydsgårds station

Burlövs station
Ystads station

Gärsnäs station

Eslövs station

Mörarps station

Lund Gunnesbo station

Glumslövs station

Hässleholm C
Gantofta station

Landskrona Station
Maria station

Köpingebro station

Ramlösa station

Rydebäcks station

Kristianstad C

Påarps station

Helsingborg C

Hjärups station

Malmö Persborgs station
Lund C

Vinslövs station

Östervärn

Tyringe station

Malmö C

Båstad jvstn

Antal anställda

Antal anställda

Figur 13. Stationer med fler än 1 500 anställda inom två kilometer från
stationen. (Källa: SCB/Region Skåne, Regionala utvecklingsledningen)

Figur 14. Stationer med färre än 1 500 anställda inom två kilometer
från stationen. (Källa: SCB/Region Skåne, Regionala utvecklingsledningen)

ﬁnns underlag. Satsningar har också gjorts för att underlätta cykeltraﬁk och för att påverka attityder och planeringstänkande så att det sker med utgångspunkt från ett ”helaresanperspektiv”. I de mer glesbefolkade delarna av Skåne
krävs dessutom samordning av samhällsbetalda resor, nya
kollektivtraﬁklösningar och ökade möjligheter att ta sig till
de större stråken.
Region Skåne är huvudman för all kollektivtraﬁk i
Skåne genom Skånetraﬁken. Sedan Malmöhus län och
Kristianstad län slogs samman har kollektivtraﬁken i
Skåne ökat mer än i någon annan del av Sverige. Antalet
resor ökade under 2004 med 3,6 procent. Tack vare bland
annat Öresundstågen och den nya Västkustbanan via
Landskrona har tåget ökat mest av alla traﬁkslag.
Kollektivtraﬁkens andel av det totala resandet i Skåne
uppskattas till 13–14 procent. Trots detta står bilen fortfarande för den största delen av resandet, och bilresandet
har under lång tid ökat mer än kollektivtraﬁkresandet. Då
resandet med kollektivtraﬁk har ökat kraftigt i Skåne de
senaste åren, tyder dock mycket på att det kollektiva resandet i Skåne ökar mer än resandet med bil.
Utbyggda, förbättrade och snabbare tågförbindelser
kommer att möjliggöra ytterligare regionförstoring i fram-

tiden. Transporter med bil kommer troligen inte att gå
mycket snabbare än idag. Järnvägen däremot går att bygga
ut och tågen kan i framtiden tänkas köra allt fortare. Ur
miljösynpunkt är tåget ett bra alternativ till bilen. Stora
vägar med mycket traﬁk och järnvägar med snabbtåg kan
dock medföra barriärer i landskapet som orsakar problem
för såväl djur som människor. Ökad traﬁk leder också till
ökat buller och störningar som behöver motverkas. Den
spårburna kollektivtraﬁken kan dock bara byggas ut där
det ﬁnns ett tillräckligt befolkningsunderlag. Den behöver
kombineras med busstraﬁk eller annan form av kollektivtraﬁk i mindre tätbefolkade områden. Tätortsstrukturen i
Skåne gör att det ﬁnns stor potential för ”Park and Ridelösningar” som matning till tåg eller expressbuss.
Strävan efter fortsatt regionförstoring kan komma i konﬂikt med de andra transportpolitiska målen god miljö och
säker traﬁk. Sverige är ett i europeiska sammanhang glest
befolkat land. När kraven på specialisering ökar allt mer
kan det ﬁnnas risker i åtgärder som hindrar ökad tillgänglighet. Kraven på ökad tillgänglighet måste kunna förenas
med kraven på en hållbar utveckling.
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I de delar av Skåne som ligger långt från bron syns inga
effekter av Öresundsbron. Det tar två timmar att åka från
Kristianstad till Köpenhamn och det tar en och en halv
timme från Simrishamn till Köpenhamn. Detta är i ﬂera fall
för lång tid för att kunna fungera bra som vardagspendling.
Antalet svenskfödda pendlare från de tre östskånska kommunerna Ystad, Sjöbo och Skurup är liten, men pendlingen ökar.
På den danska sidan av Öresund kommer befolkningen
i arbetsför ålder förmodligen att minska efter år 2010 7.
På den skånska sidan förutspås dock en stark befolkningsökning under kommande år. Detta innebär att det både
på kort och lång sikt behövs en ökad rörlighet vad gäller
arbetskraft över sundet och att arbetskraft rekryteras till
Öresundsregionen från andra områden.

PENDLING ÖVER SUNDET

När man pratar om arbetsmarknaden i Skåne måste man
också inkludera Öresundsregionen som en framtida
potential. I dagsläget arbetspendlar cirka 9 200 personer
till andra sidan sundet. Antalet personer som pendlar över
Öresund har ökat stadigt sedan bron öppnades år 2000.
Två av tio bilar på bron har idag en pendlare bakom
ratten. Huvuddelen av pendlarna använder Öresundsbron
på väg till jobbet. Fyra av tio tar bilen och sex av tio tar
tåget. Nio av tio pendlare över sundet pendlar till den
danska sidan. Hälften av dem är danskar som valt att
bosätta sig i Skåne. Fyra faktorer dominerar när man
diskuterar varför pendlingsströmmen är relativt likriktad;
det ﬁnns ett större och mer varierat arbetsutbud i Köpenhamn, bostäderna är billigare i Skåne än i Köpenhamnsområdet, Köpenhamn har en stark ekonomisk tillväxt
samt att Danmark har ett mer restriktivt regelverk vad
gäller anhöriginvandring.
Den typiske pendlaren är en dansk eller svensk man
runt 35 år med högskole- eller universitetsutbildning som
bor i Malmö. Kvinnornas andel av pendlingen är lägre än
männens och utgjorde 2003 knappt 32 procent. En anledning är att övervägande delen av de danska inﬂyttarna är
män och att dessa i huvudsak har anställning i Danmark.
Detta i kombination med att män generellt pendlar längre
sträckor gör att kvinnornas andel av Öresundspendlingen
är lägre. 71 procent av pendlarna från Skåne bor i
Malmö-Lund-Trelleborgsområdet. Andelen pendlare
från södra Skåne har tredubblats sedan bron öppnade.
De största pendlingsströmmarna går mellan MalmöKöpenhamn, Malmö-Tårnby (Kastrup) och HelsingborgHelsingör. Att strömmarna är störst här bekräftar teorin
om att restiden fortfarande är en av de viktigaste faktorerna
som styr pendlingsutveckling.
Malmö är den största utpendlingskommunen för Öresundspendlare och Helsingborg är den näst största. Antalet
svenskfödda Öresundspendlare i Helsingborg har sjunkit
mellan 1997 och 2003. En förklaring till detta kan vara
konjunkturnedgången som har skett i Frederiksborg Amt
under millenniets första år. Främst har gränspendlingen
inom branscherna handel, sjötransport, hälsovård, hotell
och restaurang minskat.

7
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Figur 15. Öresundspendlare åren 1997 – 2003. (Källa: Öresundsdatabanken)

Flera danska arbetsmarknads- och befolkningsprognoser pekar på detta, till exempel Velfærdskommissionen.
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Karta 44. Pendling från Skåne till Danmark (2003).
Skåningar som arbetar i Danmark har sina arbetsplatser
i hela huvudstadsregionen med en koncentration till centrala Köpenhamn, Kastrup och Helsingör. De bor spridda
i nästan hela Skåne med en särskilt hög koncentration i
Malmö och Helsingborg.
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Skåne har generellt gynnsamma förutsättningar för arbetspendling inom en
stor och differentierad arbetsmarknad som
är tillgänglig inom bekvämt restidsavstånd
jämfört med stora delar av Sverige. I relativt få av Skånes tätorter är det genomsnittliga pendlingsavståndet större än 16
kilometer. Den tid och de kostnader som
individerna kan avsätta för att ta sig till och
från arbetet varierar mycket mellan olika
grupper, till exempel reser män och högutbildade genomsnittligt längre, och oftare
med bil, än kvinnor och lågutbildade.



Inom Skåne ﬁnns utpräglade utpendlings- respektive inpendlingsorter.
Mönstret är att de större städerna Malmö,
Lund, Helsingborg, Kristianstad och Hässleholm är tydliga inpendlingsorter och centralorter för ett omland. Runt Malmö, Lund
ﬁnns det ett stort antal orter med stor
utpendling. Medelavståndet ökar tydligt i
ett radiellt mönster utifrån de två inpendlingsorterna Malmö och Lund, men avtar
sedan åter när man kommer längre från
Malmö och Lund. Generellt sett är dock
pendlingsavstånden relativt korta.
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Kollektivtraﬁksystemet är väl utbyggt
med lokala och regionala tågförbindelser inom stora delar av Skåne. Många
arbetsplatser ligger inom två kilometers
avstånd från en järnvägsstation.



Pendlingen över Öresund ökar och en
del av dem som pendlar är inﬂyttade
danskar som söker lägre boende- och
levnadsomkostnader, medan de behåller
sina relativt välbetalda arbeten på danska
sidan. Störst utpendling till Danmark har
Malmö och Helsingborgs kommuner.

Diskussionspunkter för fortsatt arbete









De mönster som tydliggörs i analyserna är dels skillnader mellan de
större städerna och de mindre orterna,
dels mellan västra och östra samt mellan
norra och södra Skåne. Hur tar man tillvara
de skillnader som ﬁnns i Skåne, utvecklar
styrkorna och överbrygger svagheterna?
Skåne har generellt gynnsamma förutsättningar för arbetspendling inom en
stor och differentierad arbetsmarknad som
är tillgänglig inom bekvämt restidsavstånd
jämfört med stora delar av Sverige. Kollektivtraﬁksystemet är välutbyggt med lokala
och regionala tågförbindelser inom stora
delar av Skåne. Många arbetsplatser och
mellan 45–50 procent av befolkningen bor
inom två kilometers radie från en station.
Hur planerar man för ett hållbart ökat
resande och hög tillgänglighet?



Även om många skåningar bor stationsnära, ﬁnns det ett antal beﬁntliga stationer som idag har relativt få boende och
sysselsatta inom två kilometers radie.
Rimligen bör här ﬁnnas en potential att
planera för stationsnära boende och verksamheter samtidigt som resandeunderlaget förbättras.

Skåne har genom sina ﬂygplatser och
närheten till Kastrup en hög tillgänglighet till övriga Sverige, Skandinavien,
Europa och övriga världen. Hur kan man
upprätthålla denna standard? Kan tillgängligheten förbättras ytterligare?
Målet i det regionala utvecklingsprogrammet att bygga 5 000 bostäder
per år uppnås sedan 2005. Däremot ﬁnns
det ett behov av att analysera huruvida det
som byggs bidrar till andra mål såsom till
exempel minskad segregation.



De större städerna har en stor potential att vara tillväxtmotorer för Skåne.
Malmö, Lund med närmsta omland samt
många orter utefter Öresundskusten har
en hög andel av befolkningen som har
högskoleutbildning. Här ﬁnns det också
en hög representation av människor med
höga inkomster. Men inom de stora städerna är det också stora skillnader mellan
olika stadsdelar. Det är de stora städerna
som har högst arbetslöshet och det är
också de som har den största socioekonomiska och etniska segregationen. Hur kan
tillväxtpotentialen i de stora städerna tas
tillvara? Hur kan hindren för positiv utveckling undanröjas?
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I norra Skåne ﬁnns det ett stort
antal utsatta orter med en minskande
befolkning, låg utbildningsnivå och hög
arbetslöshet. Att knyta nordöstra Skånes
relativt stora befolkning närmare till både
Helsingborg och Malmö, Lund kan bidra
till att öka den kritiska massan avseende
utbudet av arbetskraft, att sprida tillväxten
till hela Skåne samt att avlasta de orter
som kan få svårt att orka med en alltför
snabb befolkningstillväxt. Exempel på olika
insatser kan vara bättre kommunikationer,
utbildningsinsatser men också andra åtgärder såsom att arbeta med utsatta
orters image och attraktionskraft, marknadsföring samt att kommunerna medvetet
kan rekrytera välutbildad personal och
samtidigt höja kvaliteten på den kommunala servicen etc. Hur kan de mindre orterna
utvecklas? Hur förändrar man en orts
image och attraktionskraft?
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BILAGA 1. TILLGÄNGLIGHET TILL FLYGPLATSER

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Kristianstad Airport

Kristianstad Airport

Københavns Lufthavne - Kastrup

Københavns Lufthavne - Kastrup

Malmö-Sturup Airport

Malmö-Sturup Airport

Restid (minuter) med bil till närmaste flygplats (2005)
1 - 20
21 - 30

31 - 45
46 - 60

61 - 90

Ej beräknat

Närmaste flygplats (bilresa) (2005)
Flygplats

91 - 120

Malmö-Sturup Airport

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Københavns Lufthavne - Kastrup

Ej beräknat

Kristianstad Airport

Flygplats

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Kristianstad Airport

Kristianstad Airport

Københavns Lufthavne - Kastrup

Københavns Lufthavne - Kastrup

Malmö-Sturup Airport

Malmö-Sturup Airport

Närmaste flygplats (resa med kollektivtrafik) (2005)

Restid (minuter) med kollektivtrafik till närmaste flygplats (2005)
1 - 20

31 - 45

61 - 90

Över 2 timmar/ej beräknat

21 - 30

46 - 60

91 - 120

Flygplatser

Tillgängligheten avser resa en måndag morgon
med ankomst till målpunkten mellan kl 07.00-08.30

Malmö-Sturup Airport

Ängelholm-Helsingborg flygplats

Københavns Lufthavne - Kastrup

Ej beräknat

Kristianstad Airport

Flygplatser

Tillgängligheten avser resa en måndag morgon
med ankomst till målpunkten mellan kl 07.00-08.30
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BILAGA 2. EXEMPEL PÅ KOMMUNHUVUDORTERS PENDLINGSOMLAND

Antal pendlare till Malmö tätort 2003
4600

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Till och inom Malmö tätort pendlade
år 2003 ca 120 200 personer med känd
bostadsort i Skåne.
Till detta tillkommer personer där
bostaden är okänd samt pendlare från
Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare till Lund tätort 2003
1500

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Till och inom Lund tätort pendlade
år 2003 ca 44 800 personer med känd
bostadsort i Skåne.
Till detta tillkommer personer där
bostaden är okänd samt pendlare från
Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare från Malmö tätort 2003
8300

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Från och inom Malmö tätort pendlade
år 2003 ca 85 900 personer till arbetsplatser
i Skåne. Till detta tillkommer personer där
arbetsplatsens belägenhet i Skåne är okänd
samt pendlare till Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare från Lund tätort 2003
4800

5
Antal pendlare
per kilometerruta
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Från och inom Lund tätort pendlade
år 2003 ca 27 700 personer till arbetsplatser
i Skåne. Till detta tillkommer personer där
arbetsplatsens belägenhet i Skåne är okänd
samt pendlare till Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare
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Antal pendlare till Helsingborg tätort 2003
2600

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Till och inom Helsingborg tätort pendlade
år 2003 ca 42 800 personer med känd
bostadsort i Skåne.
Till detta tillkommer personer där
bostaden är okänd samt pendlare från
Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare till Kristianstad tätort 2003

1600

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Till och inom Kristianstad tätort pendlade
år 2003 ca 18 400 personer med känd
bostadsort i Skåne.
Till detta tillkommer personer där
bostaden är okänd samt pendlare från
Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare från Helsingborg tätort 2003
5000

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Från och inom Helsingborg tätort pendlade
år 2003 ca 33 800 personer till arbetsplatser
i Skåne. Till detta tillkommer personer där
arbetsplatsens belägenhet i Skåne är okänd
samt pendlare till Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare

Antal pendlare från Kristianstad tätort 2003

2100

5
Antal pendlare
per kilometerruta
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Från och inom Kristianstad tätort pendlade
år 2003 ca 11 500 personer till arbetsplatser
i Skåne. Till detta tillkommer personer där
arbetsplatsens belägenhet i Skåne är okänd
samt pendlare till Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare

Antal pendlare till Simrishamn tätort 2003
600

5
Antal pendlare
per kilometerruta

Till och inom Simrishamn tätort pendlade
år 2003 ca 2900 personer med känd
bostadsort i Skåne.
Till detta tillkommer personer där
bostaden är okänd samt pendlare från
Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

Antal pendlare från Simrishamn tätort 2003
600

5
Antal pendlare
per kilometerruta
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Från och inom Simrishamn tätort pendlade
år 2003 ca 2200 personer till arbetsplatser
i Skåne. Till detta tillkommer personer där
arbetsplatsens belägenhet i Skåne är okänd
samt pendlare till Danmark och övriga Sverige.
I kartan visas endast rutor med 5 eller fler
pendlare.

66

Killeberg
Torekov
Båstad
Östra Karup
Västra Karup
Grevie
Emmaljunga
Svenstorp

Vittsjö

Hjärnarp
Vejbystrand
Skepparkroken

Mölle
Arild

Jonstorp
Höganäs
Viken

Åsljunga

Munka-Ljungby
Ängelholm

Eket

Vankiva

Allerum

Bårslöv
Gantofta
Rydebäck
Vallåkra
Glumslöv

Ekeby

Härslöv Tågarp

Ballingslöv

Stoby
Finja
Tyringe
Hässleholm
Perstorp Västra Torup
Sjörröd

Röstånga

Vinslöv

Sösdala

Billinge
Stockamöllan

Tjörnarp

Sibbhult

Hjärsås
Immeln
Knislinge
Hanaskog

Tormestorp

Norra Rörum
Kågeröd

Glimåkra

Broby

Mala

Stidsvig
Östra Ljungby

Kattarp
Klippan
Hasslarp Åstorp Kvidinge
Klippans bruk
Ödåkra
Hyllinge Gunnarstorp
Hittarp
Krika
Bjuv
Ljungbyhed
Mörarp
Billesholm
Helsingborg
Södra
Vrams
fälad
Påarp

Domsten

Östanå
Hästveda

Bjärnum

Örkelljunga

Röke

Ingelsträde
Tånga och Rögle
Mjöhult
Strövelstorp

Lönsboda

Osby

Skånes-Fagerhult

Förslöv

Arkelstorp

Bjärlöv
Torsebro

Näsum

Österslöv
Färlöv
Balsby
Bromölla
Önnestad
Vinnö
Gualöv
Fjälkinge
Nymölla
Kristianstad
HammarslundViby
Vanneberga
Ovesholm
Norra Åsum Rinkaby

Gärds Köpinge
Höör
Linderöd
Tollarp
Ormanäs och Stanstorp
Svalöv
Åhus
Asmundtorp
Sätofta Ludvigsborg
Stehag
Landskrona
Billeberga
Everöd
Teckomatorp
Östra Sönnarslöv
Yngsjö
Marieholm
Häljarp
Kvärlöv
Kungshult Osbyholm Hörby
Vittskövle
Eslöv
Saxtorpsskogen
Huaröd
Snogeröd
Dösjebro
Degeberga
Hofterup
KävlingeLilla Harrie
Hurva
Barsebäck Furulund
Löberöd
Gårdstånga
Barsebäckshamn Löddeköpinge
Stångby
Flyinge
Flädie
Revingeby
Bjärred
Södra Sandby
Bjärsjölagård
Harlösa
Brösarp
Lund
Vollsjö
Torna
Hällestad
LommaHjärup
Vitaby Kivik
Dalby
Åkarp
Staffanstorp
Lövestad
Burlövs egnahem
Veberöd
Sjöbo
Sankt Olof
Idala
Tullstorp
Skåne-Tranås
Vik
Genarp
Klågerup
Äsperöd
Malmö
Onslunda
Bara
BlentarpSövde
Baskemölla
Vintrie
Spjutstorp
Bunkeflostrand
Holmeja
Smedstorp
Oxie
Simrishamn
Södra Klagshamn
Tomelilla
Sjödiken
Gärsnäs
Tygelsjö Arrie
Lunnarp
Simris
Svedala
Östra
Tommarp
Gessie villastad Hököpinge
Brantevik
Västra Ingelstad
Sövestad
Hammenhög
Skurup
Vellinge Östra Grevie
Rydsgård
Stora Herrestad
Skillinge
Alstad
Hedeskoga
Köpingebro
Borrby
Anderslöv
Höllviken
Skanör med Falsterbo
Löderup
Svarte
Ystad
Nybrostrand
Skivarp
Skegrie
Ljunghusen
Klagstorp
Abbekås
Trelleborg
Beddingestrand
Gislövs läge och Simremarken
Smygehamn

www.skane.se

