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Abstract 

 

The paper examines how Malmo and the surrounding areas have been affected by the 

Oresund Bridge. Employment is the measure of economic activity that has been used 

including employment in private and public sectors. Our hypothesis is that the Oresund 

Bridge's impact on employment in the municipalities close to the bridge should be bigger than 

the impact on the remaining municipalities in Scania. Comparing the private and public 

sector, the hypothesis is that the private sector should be more responsive or market-driven 

and therefore be more affected of an infrastructure investment. Theories used are New 

Economic Geography and Paul Krugman's core-periphery model together with the difference-

in-differences method. Our hypothesis is valid but not confirmed; the results reflect a change, 

in surrounding municipalities, but they are marginal and may also be the effect of other 

economic developments. 

 

 

Nyckelord: Ny ekonomisk geografi, ekonomisk integration, sysselsättning, infrastruktur, 

agglomeration, centrum-periferi-modellen, Öresundsbron, difference-in-differences-metoden 
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     1. 

Inledning 

 

Koncentrationsmönstret av ekonomisk aktivitet har gått i konjunkturer sedan 1960-talet i 

Sverige. Under 1980-talet minskade koncentrationen av ekonomisk aktivitet, då skillnader 

mellan Sveriges kommuner minskade samt att allt fler lämnade storstäder för landsbygden. 

Den senaste tiden har koncentrationen tagit vid igen vilket gett storstäder en betydande roll 

(Gullstrand & Hammarlund, 2008, s. 46). 

 År 2000 invigdes Öresundsbron, en fast länk mellan Sveriges Skåne och Danmarks Själland 

(Andersson, 2011, s.4). Flertalet studier visar att sänkta transportkostnader och transporttider 

bidrar till ökad ekonomisk integration. Öresundsregionen
1
 befinner sig i en utvecklingsfas 

som till viss del uppstod efter Öresundsbrons etablering. I tidigare studier gällande 

Öresundsregionen resonerar man gärna fram till en ”broeffekt”, som legat i grund för 

Malmöregionens positiva utveckling under de senaste åren (Andersson, 2011, s.4ff). 

Vi har valt att ta fäste vid ny ekonomisk geografi (NEG) för att se om det skett en 

sysselsättningsagglomeration mot västra Skåne, mer specifikt Malmö med omnejd. Vår 

hypotes lyder att efter Öresundsbrons tillkomst bör sysselsättningen i kommunerna Malmö 

(centrum) med kranskommuner ha ökat mer än resterande kommuner i Skåne (periferin). 

I uppsatsen studeras Skånes
2
 33 kommuner för att se om Öresundsbrons etablering har 

medfört en ökad sysselsättningskoncentration mot västra Skåne med utgångspunkt Malmö. 

Det kommer undersökas om det finns någon skillnad mellan sysselsättningens utveckling i 

privat och offentlig sektor. Syftet är även att bidra med kunskap om hur 

infrastruktursatsningar kan medföra regionförstoringar och ekonomisk utveckling samt att 

informera läsaren om Öresundsregionens utveckling. 

 

Genom att använda oss av difference-in-differences-metoden, kommer vi undersöka två olika 

grupper (treatmentgrupp och kontrollgrupp) under två tidsperioder (före och efter 

Öresundsbron). Tre olika treatmentgrupper kommer definieras. Definitionen av de tre 

                                                           
1
 Se Appendix A:1 för en karta över Öresundsregionen 

2
 Se Appendix A:2 för en karta över Skånes kommuner 
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treatmentgrupperna samt tillvägagångssättet kommer att redovisas i avsnitt fyra. Studien 

kommer att göras över en tioårsperiod 1995-2005, fem år före etableringen av Öresundsbron 

och fem år efter. 

Uppsatsens upplägg är som följer: Kapitel två, bakgrund, en kort bakgrundsfakta om hur ny 

ekonomisk geografi sett ut i Sverige över de senaste åren samt hur det gått för Skåne, enligt 

tidigare forskning, före och efter bron. I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket med 

grunden ifrån ny ekonomisk geografi. Här kommer läsaren att bekanta sig med termerna 

agglomeration, spridningseffekter, Paul Krugmans centrum-periferi-modell och hur 

infrastruktursatsningar kan leda till regionförstoring. I efterföljande avsnitt, kapitel fyra, 

introduceras den empiriska metoden. Här kommer vi diskutera difference-in-differences-

metoden, specifikationerna, vilket material vi använt oss av samt uppdelningen i 

treatmentgrupper. I kapitlen fem, presenteras resultaten från specifikationerna som därefter 

analyseras. I det avslutande kapitlet sex, sammanfattas undersökningen och återkopplas till 

vår frågeställning. 
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2. 

Bakgrund 

Avsnittet bakgrund berör de ekonomiska effekter som Öresundsbron har bidragit med i 

Skåne/Malmöregionens utveckling, samt hur koncentrationen av ekonomisk aktivitet påverkat 

Sverige. 

 

Koncentrationen av ekonomisk aktivitet kan bidra till skillnader i tillväxtförutsättningar 

mellan kommuner. I tidigare forskning finns det samband mellan kommuner med hög 

arbetslöshet och företag med icke-mobil produktion, till exempel jordbruksproduktion. Dessa 

kommuner har en relativt lägre tillväxttakt än de kommunerna med högt humankapital och 

närhet till en lokal marknad. Den höga tillväxttakten som koncentrationen bidragit med i 

storstadsregioner har haft en positiv effekt på Sveriges samhällsekonomi (Gullstrand &  

Hammarlund, 2008, s.2). 

Koncentration kring storstadsregioner kan medföra negativa konsekvenser såsom höjda 

kostnader för boende och verksamhetslokaler samt högre löner. Dessa påföljder gör att vissa 

företag eller delar av företag att lämna centrum för periferin där de kan reducera de tillkomna 

kostnaderna för att vara etablerade närheten av den ekonomiska aktiviteten. 

Sommaren år 2000 invigdes Öresundsbron. Den fasta förbindelsen mellan Skåne och Själland 

bidrog till ökad tillgänglighet över sundet, fördjupad integration och regionförstoring som en 

följd av den ekonomisk utveckling (Andersson, 2011, s.4). 

Sysselsättningstillväxten i Malmöregionen (FA-regionen
3
) har sedan Öresundsbrons tillkomst 

haft en stark utveckling. Åren 2000-2007 var sysselsättningstillväxten 12 % i Malmöregionen 

jämfört med Stockholmsregionens och övriga Sveriges 8 %. Totalt sätt över åren 1993-2007 

har Malmöregionen haft en lägre tillväxttakt än Stockholm men desto högre än övriga Sverige 

(Andersson, 2011, s.32). 

Mellan 1990-2007 fördubblades tjänstesektorn, särskilt privata tjänster, i Malmö- och 

Stockholmsregionen (FA-regioner) medan under samma år har tjänstesektorn i 

Göteborgsregionen inte haft samma framgång. Framgången för Malmö- och 

                                                           
3
 Se Appendix A:4 för definition av Skånes FA-regioner 
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Stockholmregionen förklaras då tjänstesektorn har en tendens att koncentreras till de områden 

med stark marknadspotential på både insats- och försäljningssidan. (Andersson, 2011, s. 18) 

Malmöregionen har sedan Öresundsbrons invigning haft en positiv utveckling i BRP-tillväxt 

(bruttoregionalprodukt) och sysselsättningstillväxt vilket skulle kunna förklaras med 

”broeffekten” (Andersson, 2011,s. 35). 
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3. 

Teoretiskt Ramverk 

I kapitel tre förklaras hur internationell ekonomi har gått från traditionell handelsteori till ny 

ekonomisk geografi med Paul Krugmans centrum-periferi-modell. Hur kommer det sig att 

glesbygden blir allt mer avfolkad och varför finns det en ökad grad av koncentration av 

ekonomisk aktivitet i storstadsregioner? I sista avsnittet, förväntade effekter, presenteras vår 

hypotes samt hur en investering i infrastrukturen skulle kunna förbättra en region. 

 

3.1 Traditionell handelsteori 

Traditionell handelsteori består till stor del av Ricardos teori från 1800-talet och de svenska 

nobelpristagarna Heckscher och Ohlins teori från mitten av 1900-talet. Ricardiansk 

handelsteori utgår ifrån att det finns skillnader i teknologin eller produktionsfunktioner mellan 

olika regioner. Skillnaden i teknologi eller i produktionsfunktioner leder till olika relativpriser 

mellan olika varor, som i sin tur förklarar varför en region har en komparativ fördel i att 

producera en vara framför en annan. Därmed kommer regioner specialisera sig och exportera 

den vara de innehar komparativ fördel över och importera den vara med lägst fördel 

(Markusen m.fl., 1995, s 84ff). 

Heckscher och Ohlin bygger sin teori på skillnader i relativa tillgångar mellan regioner. 

Innebörden är att en region specialiserar sig på att producera den vara som kräver den 

produktionsfaktor som regionen har gått om, exempelvis kapital. Den vara som är 

kapitalintensiv kommer därmed bli landets exportvara. Regioner kommer importera den vara 

med bristfällig faktortillgång som exempelvis arbetskraftsvaror (Englund m.fl., 2008, s.5). 

Under de senaste decennierna har handelsmönstret förändrats från specialisering och 

produktion av den vara, vart det finns komparativ fördel i produktion till inombransch handel. 

Inombransch handel innebär att liknande länder exporterar och importerar liknande varor; 

Sverige importerar BMW från Tyskland, samtidigt som Tyskland importerar Volvo från 

Sverige. Förändringen i handelsmönstret har lett till modern handelsteori och ny ekonomisk 

geografi (Andrew & Feiock, 2010, s. 495).  

 

Enligt traditionell handelsteori kommer den ekonomiska aktiviteten fördelas jämt över 

geografiska ytor, endast om produktionsfaktorn är rörlig och om produktionsfaktorn kan 
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flyttas på ett enkelt sätt. Om det exempelvis finns ett överskott på kapital i en region, kommer 

produktionsfaktorn att förflyttas till en annan region med underskott. Vid ickerörliga 

produktionsfaktorer sker specialisering (Gullstrand & Hammarlund, 2008, s.3). 

 

3.2 Rörlighet inom en region 

Begreppet funktionell region står för ett område, varav flertalet kommuner med en gemensam 

arbetsmarknad och bostadsmarknad bildar ett ekonomiskt integrerat område. Mellan dessa 

kommuner sker ständigt in- och utpendling. 

En funktionell region brukar ha en gemensam: 

  Arbetsmarknad 

 Servicemarknad för hushåll 

 Servicemarknad för företag 

 Hemmamarknad för företag 

Hur stor en funktionell region är beror bland annat på hur benägen arbetskraften är att pendla. 

Det geografiska avståndet är normalt inte underlaget för arbetspendling utan främst 

tidsavståndet mellan punkt A och B. Empiriska studier visar att benägenheten att pendla 

minskar drastiskt vid mer än 45-60 minuters arbetspendling, vilket framgår av figur ett. 

Figur 1: Samband mellan pendlingsbenägenhet och tidsavstånd 

 

Källa: Andersson, 2011, s.8  

Vanligtvis brukar avgränsningen för en funktionell region gå vid den kritiska gränsen 45 

minuters pendlingstid. Samtidigt kan det vara otillräckligt att endast ta hänsyn till 

pendlingstidens kritiska gräns då transportmöjligheter mellan regioners centra och periferi 
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varierar stort. Det finns ett positivt samband mellan större funktionella regioner och bra 

transportmöjligheter då dessa förstorar regioner geografiskt (Andersson,2011, s. 7ff). 

 

Investeringar i infrastruktur som underlättar transport kan medföra växande regioner. De 

större regionerna inkluderar en större geografisk yta då pendeltid minskar samtidigt som 

tillgänglighet ökar (Andersson, 2011, s. 7ff).  

 

3.3  Ny ekonomisk geografi 

År 2008 fick Paul Krugman nobelpriset i ekonomi för sina teorier om internationell handel 

och ekonomisk geografi. Krugman utvecklade ny ekonomisk geografi (NEG) i slutet av 1980-

talet med den ökade ekonomiska integrationen av Europa, som ett resultat av Europeiska 

Unionen (Fujita & Krugman, 2004, s. 151ff). NEG modellen förklarar varför företag 

lokaliserar sig i vissa områden och varför invånare bosätter sig i tätbebyggelser. Förklaringen 

bygger på att företagen kan uppnå stordriftsfördelar, att konsumenter efterfrågar 

differentierade varor samt att höga transportkostnader hindrar handel mellan regioner 

(Andrew & Feiock, 2010, s. 494f). 

En grundläggande tanke bakom NEG är att företagslokalisering grundar sig på framförallt två 

faktorer. Den ena är transportkostnader, det vill säga kostnaden av att transportera 

produktionsfaktorer och varor, och den andra är kostnaden av organisering av produktion som 

exempel närhet till underleverantörer och insatsfaktorer. Dessa tillsammans medför att 

produktionen kan uppnå stordriftsfördelar (Ottaviano, 2003, s.666). Tillverkningsföretag har 

en tendens att lokalisera sig i regioner med en högre efterfråga då detta genererar 

stordriftsfördelar i produktionen samt minskade transportkostnader (Krugman, 1991, s. 483). 

Ny ekonomisk geografi grundar sig på två sorters krafter, agglomerationskrafter och 

spridningskrafter (dispersionskrafter). De två krafterna går i motsatt riktning och innebär att 

ekonomisk aktivitet koncentreras respektive sprids ut geografiskt. Hur den ekonomiska 

aktiviteten är fördelad i en region beror på hur dessa krafter är fördelade och hur den 

ekonomiska aktiviteten har varit fördelad innan (Baldwin & Wyplose, 2009, s. 393ff ). 
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Karakteristiska för NEG-modeller: 

 Ökad frihet mellan regioner, såsom sänkta transportkostnader, tenderar att öka 

företags rörlighet.  

 Det råder en cirkulär kausalitet som innebär att agglomerationskrafter har 

självförstärkande egenskaper. Styrkan på kausaliteten beror på hur höga handelshinder 

det finns mellan regionerna.  

 En minskning av handelshinder mellan två regioner, till break-point nivå med initialt 

höga handelshinder skulle medföra skillnader mellan regionerna. Anledningen är att 

spridningskrafterna slutar uppstå vid tillräckligt låga handelshinder. Därför samlas 

företagen i den region som av till exempel historiska skäl är fördelaktig, har en större 

befolkning eller på grund av att den innehar särskilda tillgångar (Krugman, 1991 s. 

487; Ottaviano, 2003, s.666). 

 Kortvariga ekonomiska chocker kan ha en stor och långsiktig inverkan på företags 

lokaliseringsval.  

 Om transportkostnader eller graden av skalavkastning förändras till en viss kritisk nivå 

kommer företag och befolkning börja koncentreras och bli en process som är 

självförstärkande och går av egen motor (Krugman, 1991, s. 487) 

 Förväntningar om var företag ska lokalisera sig påverkar var de faktiskt lokaliserar sig 

 (Ottaviano, 2003, s.666). 

 

Beroende på var i produktionskedjan ett företag befinner sig, påverkas det av olika krafter när 

utbud och efterfrågan varierar. Om ett företag skulle börja producera en vara som fungerar 

som insatsvara för andra företag, skulle utbudet på insatsvaror följaktligen öka och efterfrågan 

på arbetskraft likaså. Det i sin tur skulle innebära att priset på insatsvaror skulle sjunka 

samtidigt som lönerna skulle öka. Andra producenter av insatsvaror skulle få hårdare 

konkurrens och det uppstår då en effekt som kallas trängseleffekt på marknaden. De företag 

som står sist i produktionskedjan gynnas däremot positivt av de sänkta kostnaderna på 

insatsvaror och ökade efterfrågan hos arbetskraft med högre löner. Nya slutproducenter äntrar 

marknaden och driver upp efterfrågan på mellanvaror vilket medför att även producenter av 

mellanvaror gynnas. När även de som producerar insatsvaror påverkas positivt kallas det 

marknadsexpansionseffekt. De två ovannämnda effekterna påverkar hur företag lokaliserar sig 



 13  
 

och beroende på vilken som dominerar, kommer företag agglomereras eller spridas ut 

(Ottaviano, 2003, s. 667f). 

Agglomeration  

När ekonomisk aktivitet är geografiskt koncentrerad och om den befintliga koncentrationen 

uppmanar till tätare koncentration finns agglomerationskrafter. Det finns en cirkulär kausalitet 

när arbetskraft flyttar till en mer koncentrerad region för att det finns fler arbeten, företag 

väljer att lokalisera sig i samma region på grund av att arbetskraft flyttar dit (Ottaviano, 2003, 

s. 667). I en mer koncentrerad region har företag nära tillgång till produktionsfaktorer 

tillverkade av andra företag och till en större lokal marknad. Befolkningen attraheras 

ytterligare av den större marknaden och dess utbud och får därmed ännu större skäl att flytta 

dit (Krugman, 1991, s. 483). 

Agglomeration består av två centrala krafter som kallas efterfrågesamband och kostnadslänk. 

För att enkelt förklara dessa görs två antaganden; företag kommer att lokalisera sig i en region 

och det finns bara två regioner ”väst” och ”öst”. 

Efterfrågesambandet grundar sig i att företag vill lokalisera sig där efterfrågan finns och ha 

tillgång till en stor marknad. Genom att vara nära en stor marknad finns fler potentiella 

kunder och transportkostnaderna för att leverera varor blir lägre. Lokalisering i en region med 

mindre marknad medför högre transportkostnader om företaget vill sälja en större volym än 

vad den regionen efterfrågar. Det cirkulära sambandet framträder när företag flyttar från den 

mindre koncentrerade regionen till den koncentrerade. Flytten bidrar till en ännu större 

marknad, skälen att flytta från den mindre koncentrerade regionen blir ännu starkare då den 

ekonomiska aktiviteten har blivit mer ojämnt fördelad nu än vad den var tidigare. Den stora 

marknaden är nu ännu större och företag och arbetskraft attraheras ännu mer. 

Efterfrågesambandsfiguren nedan illustrerar det cirkulära efterfrågesambandet. Den vänstra 

pilen visar att marknadens storlek påverkar företags lokaliseringsval. Detta leder till en större 

andel företag i den koncentrerade regionen. Fler företag innebär större arbetskraft i regionen 

och detta leder till en högre relativ marknadsstorlek då arbetskraftens inkomster vanligtvis 

används lokalt.  
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Figur 2: Efterfrågesamband 

 

Källa: Baldwin & Wyplose, 2009, s. 397 

Agglomerationskraften som kallas kostnadslänk berör produktion och kostnader. Nutida 

företag producerar sällan hela produkten själva. Det blir allt vanligare att de anlitar 

utomstående företag som producera delar av produkten. Därför är det en klar fördel att 

befinna sig nära andra företag då transportkostnaden för att köpa in varorna sjunker. Att 

befinna sig i en region med många företag tenderar således att sänka kostnaden för att driva 

en verksamhet i den regionen. 

Figur tre beskriver den cirkulära kostnadslänken. Om det redan finns fler företag i väst blir det 

billigare att driva ett företag där jämfört med öst, vilket påverkar lokaliseringen av företag. 

Det vill säga att kostnaden för verksamheten blir lägre i väst än i öst (Baldwin & Wyplose, 

2009, s.397ff). 
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Figur 3: Kostnadslänk 

 

Källa: Baldwin m.fl., 2009, s. 397 

Agglomeration uppstår lättare under ett antal förutsättningar; lättrörliga producenter och 

konsumenter, låga transportkostnader, en stark och aktiv marknad och om möjligheten till att 

uppnå tilltagande skalavkastning är stor, är sannolikheten till att agglomeration uppstå större. 

Anledningen är, att ju starkare marknad och ju mer tilltagande skalavkastning, desto mindre 

blir trängseleffekten på marknaden, samtidigt som mobila producenter och konsumenter 

bidrar till att förstärka expansionseffekten (Ottaviano, 2003, s. 667). En annan faktor som får 

agglomeration att uppstå är kunskapsspridning. Att lokalisera sig i samma område som andra 

företag inom samma bransch, medför att företagen lättare breddar sin kunskapsnivå via 

interaktionen dem emellan (Fujita & Krugman, 2004, s.156). 

Spridning och spridningskrafter 

Spridningskrafter gör att ekonomisk aktivitet fördelas ut över en geografisk plats. Den mest 

grundläggande faktorn bakom spridningen är kostnaden för mark (Fujita & Krugman, 2004, 

s.156). Boende, kontorslokaler och fabriker är alla nödvändigheter som kräver en viss bit 

mark. Priset för mark varierar mellan olika geografiska områden. Om allt annat var lika skulle 

arbetskraft och företag lokalisera sig i de områden med lägre pris på mark, vilket medför att 

ekonomisk aktivitet skulle spridas ut över regionen. Spridning av ekonomisk aktivitet 

förklaras också av negativa effekter som att bo i ett tätbebyggt område med till exempel buller 

och förorenad luft (Baldwin & Wyplose, 2009, s.393ff). Både kostnaden för mark och 

arbetskraftens benägenhet att pendla till sina arbeten är två faktorer som kan trigga en 

geografisk spridning (Fujita & Krugman, 2004, s.156). 
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En annan anledning till att ekonomisk aktivitet sprids ut geografiskt är konkurrens. Med 

antaganden om transportkostnader och imperfekt konkurrens, så lokaliserar sig företag där de 

har minst konkurrens, vilket hade varit i ett glesbebyggt område (Baldwin & Wyplose, 2009, 

s. 393ff). Icke-rörliga produktionsfaktorer kan också bidra till spridningskrafter. Om en 

insatsvara eller en produktionsfaktor är geografiskt låst kan företag bli tvungna att anpassa sin 

lokalisering till den regionen (Fujita & Krugman, 2004, s.156). 

Centrum-periferi-modellen 

Idag bor större delen av befolkningen i världen i storstadsregioner (centrum) och färre och 

färre i glesbygdsområden (periferin). Krugmans centrum-periferi-modell försöker förklara 

omstruktureringen i världen från periferin till centrum med denna modell från 1991 (Englund 

m.fl., 2008, s.11). 

Den geografiska koncentrationen som föregår i världen är bara påbörjad. Företag och 

sysselsättningen kommer i allt större utsträckning fortsätta att koncentreras. 

Storstadskoncentrationen blir vanligare och storstadsregioner blir av större betydelse. 

Agglomerationen medför en ökad konkurrens mellan storstadsregioner. I Sverige skapas idag 

90 % av BNP på 1 % av Sveriges yta (Johansson m.fl., 2005, s. 16). 

Det kommer att ske en polarisering om endast en del av produktionsfaktorerna är rörliga. Vid 

en polarisering kommer de branscher med rörliga produktionsfaktorer koncentreras vid 

centrum och de med fasta produktionsfaktorer lokaliseras i periferin. Det bildas en så kallad 

centrum-periferi struktur. I och med att det sker en polarisering kommer periferin avfolkas 

och bli en glesbyggd som består av branscher som är beroende av jordbruksmark eller fasta 

naturresurser.  Då centrum innehar större befolkning och därav arbetskraft, kommer 

arbetskraftsintensiv produktion dominera där (Gullstand & Hammarlund, 2008, s.6ff). 

Krugmans modell är uppbyggd på ett antal antaganden, men först ska än en gång punkteras att 

den geografiska koncentrationen bygger på samverkan mellan tilltagande skalavkastning, 

efterfråga och låga transportkostnader (Krugman, 1996, s.22f). Krugman förklarar att det 

finns två regioner, öst och väst, två produktionstyper, jordbruksproduktionen är fast medan 

industriproduktionen är rörlig. Jordbruksvarorna är homogena med konstant skalavkastning 

medan industrivarorna är heterogena med tilltagande skalavkastning (Englund m.fl., 2008,s. 

11).  Initialt utgår han ifrån att de båda regionerna är lika stora till storlek och produktionen av 

de båda varorna kan ske i både öst och väst. Om industrivarorna skulle produceras i endast 

väst skulle transportkostnaderna bli höga när de betjänar öst med varor. Men om 
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industrivarorna skulle produceras i både öst och väst skulle de belastas av höga fast kostnader 

i form av två fabriker.  Efterfrågan på varor i de båda regionerna är strikt proportionell med 

folkmängden. Likartad produktion kommer lokaliseras i centrum på grund av att 

transportkostnaderna minskar genom en koncentration av företag och arbetare till denna plats. 

Detta blir avgörande för var industriproduktionen koncentreras och är även ett 

jämviktstillstånd (Krugman, 1996, s. 22ff). 

 

3.4 Förväntade effekter 

Vår hypotes lyder att Malmö med omnejd påverkats av Öresundsbrons tillkomst. I vår uppsats 

undersöker vi huruvida det finns ett eventuellt samband mellan sysselsättningen i Malmö och 

dess kranskommuner och Öresundsbron. Ny ekonomisk geografi handlar ofta om hur 

förbättrad infrastruktur påverkar samhällets struktur och disponering. Öresundsbron är ett 

tydligt exempel på förbättrad infrastruktur och vi tror därför att den kan ha haft en inverkan på 

sysselsättningen i Malmö med omnejd. Därför bygger vår hypotes på att kommunerna 

närmast bron (centrum) ha påverkats mer än de som ligger längre ifrån (periferin) då 

pendlingsbenägenheten hos individer enligt teori ofta inte överstiger 45 minuter.  

Vi tror även att den privat sektor berörs till större del än den offentlig sektor av att ligga i 

centrum. Vilket beror på att den privata sektorn är mer marknadsstyrd jämfört med den 

offentliga sektorn som främst grundas på politiska beslut. 

 

Effekter av förbättrad infrastruktur 

Figur fyra nedan visar hur en investering i infrastrukturen kan påverka en regions eller ett 

lands ekonomi.  Investeringar i infrastruktur kan resultera i lägre transportkostnader och 

tidsbesparingar, vilket i sin tur kan leda till ökad tillgänglighet, bland annat mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och även till en marknadsexpansion. 
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Figur 4: Effekter av infrastruktursinvesteringar 

 

Källa: Lakshmanan & Anderson, 2002, s. 44  

Den ökade tillgängligheten och marknadsexpansionen ger större möjlighet att öka import och 

export av varor, vilket ökar utsikterna för fler ekonomiska följder inom produktions- och 

faktormarknaden. Dock ger ökad tillgänglighet och marknadsexpansion även större efterfråga 

på sysselsättning. Effekterna av ökad export och import redovisas i två steg: 

1) När exporten ökar bidrar det först till en ökad produktion och större försäljning. 

Resultatet av den ökade försäljningen leder till stordriftsfördelar. 

2) När importen ökar sätter det press på det inhemska priset på grund av en ökad 

konkurrens på marknaden. Konkurrensen bidrar även till monopolreducering och en 

effektivare industri då företag tillkommer och lämnar marknaden. 

Produktionskostnaderna minskar och produktiviteten ökar.  
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Sysselsättningen kan även påverkas av infrastruktursatsningar. Företagen kommer dra till sig 

arbetskraft från en vidare omkrets än tidigare då transportkostnader och tillgänglighet har ökat 

sedan infrastruktursatsningarna. 

Infrastrukturssatsningar kommer att ge en indirekt effekt på stordriftsfördelar och 

agglomeration men även på innovation och teknikutspridning. Dessa effekter uppkommer 

främst när marknaden expanderar och en ökad tillgänglighet uppstår. 

Investeringar i infrastruktur har initialt ofta en positiv effekt för arbetskraft och arbetsgivare. 

Negativa konsekvenser som kan tillkomma är högre löner och hyror i områden/regioner som 

är mer agglomererade än andra. Ökad agglomeration till vissa regioner kan leda till 

överbefolkning och på så sätt leda till negativa effekter som svår framkomlighet i trafiken, 

vilket medför högre transportkostnader och tidsåtgång (Lakshmanan & Anderson, 2002, s. 

43ff). 
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4. 

Empirisk Metod 

I kapitel fyra förklaras difference-in-differences-metoden, hur treatmentgrupperna är 

indelade, begränsningar och tillförlitligheten för vald data. Specifikationerna presenteras och 

förklaras. 

 

4.1 Difference-in-differences-metoden 

 Ashenfelter och Card (1985) är skaparna av metoden som kallas difference-in-differences. 

Det mest grundläggande sättet att använda metoden är att undersöka två olika grupper under 

två tidsperioder. Den ena gruppen är under den ena tidsperioden utsatt för en viss treatment 

medan den andra gruppen, kontrollgruppen, inte är utsatt under någon av tidsperioderna 

(Wooldridge & Imbens, (2012-01-04)). 

I figur fem finns den undersökningsmatris vi kommer att studera med hjälp av difference-in- 

differences-metoden. Tanken bakom matrisen är att det finns två olika grupper 

treatmentgrupp, T och kontrollgrupp K (indelningen av dessa grupper beskrivs i nästföljande 

avsnitt), samt två tidsperioder; före och efter Öresundsbron. Dummy-variabeln antar bara 

binära värden det vill säga ett eller noll. Före bron är inga av grupperna utsatta för någon 

treatment, därav antar båda variablerna värdet noll. Dummy-variabeln för treatmentgruppen 

antar värdet ett efter Öresundsbrons tillkomst år 2000 samtidigt som dummyn för 

kontrollgruppen antar värdet noll.  

Figur 5: Undersökningsmatris 
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Difference-in-differences-metoden ger estimat som är mer rimliga jämfört med metoder som 

enbart tar hänsyn till variationer antingen i tvärsnittsdata eller i tidsseriedata. Här kan andra 

effekter skiljas bort från de effekter som undersöks, både horisontellt och vertikalt (Regional 

Policy, (2012-01-05)). 

 

4.2 Indelning i centrum och periferi 

Treatmentgruppen och kontrollgruppen kommer att bestå av kommuner som ligger i centrum 

respektive periferin. För att definiera vad som är centrum och periferi har vi valt att ta hjälp av 

Statistiska centralbyråns (SCB) definitioner av olika arbetsmarknadsregioner
4
. Skåne är 

indelat i sju A-regioner; Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm, Helsingborg/Landskrona, 

Malmö/Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn och Eslöv. Tillväxtverket delar även in Sveriges 

län i FA-regioner, funktionella analysregioner. Denna indelning är en senare variant och ger 

möjligtvis en mer rättvis bild av vad som är en arbetsmarknadsregion idag då 

pendlingsmönstren har utvecklats sen år 1960 då A-regionerna indelades för första gången. A-

regionerna kvarstår dock i samma indelning och den senaste publikationen hos SCB är från år 

2006. FA-regionerna är större än A-regionerna och Skåne är indelat i två FA-regioner. En av 

dem sträcker sig över Skånes nordvästra hörn och kallas Kristianstad och den andra, Malmö, 

täcker resterande kommuner (SCB A-regioner, (2011-12-12); Persson, (2011-12-12)). I vår 

undersökning anser vi att A-regionerna lämpar sig bättre för det vår uppsats ämnar undersöka. 

Kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och 

Vellinge är alla kranskommuner till Malmö. Kommunerna nås även inom 45 minuters 

pendling från Öresundsbron.  

Liten och större treatmentgrupp 

För att undersöka om treatmentgruppen är ett lämpligt urval av Skånes kommuner som 

troligast kan ha påverkats av Öresundsbron, kommer treatmentgruppen både förminskas och 

utvidgas. Den första treatmentgruppen som innefattar Malmö med kranskommuner, tror vi 

kan vara missvisande då arbetskraften i kranskommunerna med hög sannolikhet är sysselsatta 

i Malmö-kommun. Då våra beräkningar grundar sig på sysselsättning tror vi att det finns en 

möjlighet att kranskommunernas låga sådana kan försumma en del av Öresundsbrons 

eventuella effekt. Därav kommer det i uppsatsen undersökas om en mindre treatmentgrupp, 

                                                           
4
 Se Appendix A:3 för definition av Skånes A-regioner 
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som består av Malmö och Lund, kan uppvisa en större effekt. Treatmenteffekten skulle också 

kunna påverkas av att gruppen är för snäv, därför kommer även en större treatmentgrupp 

testas. Den större treatmentgruppen innehåller Malmö med kranskommuner samt Helsingborg 

och Landskrona. De tre treatmentgrupperna presenteras i tabell ett nedan.  

 

Tabell 1: Treatmentindelning 

Liten Mellan Stor 

Malmö 

Lund 

Malmö 

Lund 

Svedala 

Trelleborg 

Vellinge 

Lomma 

Kävlinge 

Burlöv 

Staffanstorp 

Malmö 

Lund 

Svedala 

Trelleborg 

Vellinge 

Lomma 

Kävlinge 

Burlöv 

Staffanstorp 

Landskrona  

Helsingborg 

 

 

Indelning i privat och offentlig sektor 

Sysselsättningen är uppdelad i privat och offentlig sektor. Då sysselsättningen i den offentliga 

sektorn framförallt styrs av politiska beslut är det troligt att den inte borde påverkas lika 

mycket av att utsättas för treatment. Den privata sektorn däremot är marknadsstyrd och borde 

därför se en fördel i att lokalisera sig nära Öresundsbron, det vill säga centrum. I uppsatsen 

undersöks hur dessa sektorer enskilt påverkas av att befinna sig nära Öresundsbron. Syftet 

med indelningen är att undersöka om det finns en större effekt för den privata sektorn än den 

offentliga. 

 

4.3 Begränsningar 

Perioden vi undersöker har begränsats till år 1995-2005, för att fånga in eventuella effekter 

som bron kan ha medfört, samtidigt som eventuellt oönskade effekter begränsas. Om vi hade 

undersökt en tjugoårsperiod skulle risken vara större att andra faktorer skulle spela in, 

samtidigt som en kortare period (än en tioårsperiod) kan vara för kort för att bron ska ha 

hunnit påverka. Vårt val av tidsperiod grundar sig således på en vägning av att få med 
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eventuella effekter av bron samtidigt som att minimera andra effekter som kan påverka vårt 

resultat. 

För att fånga Öresundsbrons totala effekt på sysselsättningen hade en undersökning som 

täcker båda sidorna om sundet, sannolikt gett ett mer verklighetstroget resultat och visat hur 

mycket bron faktiskt kan har påverkat regionen. Vi har begränsat uppsatsen till den svenska 

sidan av Öresundsregionen det vill säga Skånes 33 kommuner, om danska sidan också hade 

undersökts, hade undersökningen krävt mer tid än vad vi har till vårt befogade.  

I uppsatsen har sysselsättning används som ett mått på ekonomisk aktivitet för att undersöka 

huruvida Öresundsbron har påverkat regionen. Det finns många andra ekonomiska mått som 

hade varit relevanta att ta med i undersökningen för en mer korrekt bild av brons faktiska 

påverkan, till exempel, disponibel inkomst, företags lokalisering och bostadspriser. Tidsbrist 

och svårigheter att hitta trovärdig statistik har bidragit till att undersökningen har begränsats 

till endast sysselsättning. 

 

Det har i uppsatsen valts att jämföra hur sektorer har påverkats olika av att vara treated. 

Istället för sektorer hade branscher kunnat vara ett alternativ som genererar mer 

differentierade resultat. Graden av beroende marknadsstorlek varierar troligen mer mellan 

branscher än mellan sektorer, därför finns här en chans till att se ännu högre påverkan på 

sysselsättningen inom en specifik bransch. Centrum-periferi-modellen utgår från att industri 

ansamlas i tätbebyggda områden och att jordbruk läggs i periferin, modellen behandlar därav 

snarare branscher än sektorer. I uppsatsen valdes att istället fokusera på privat och offentlig 

sektor då vår hypotes löd att privatägda företag borde vara mer agglomerationsstyrda än 

offentligt ägda.  

  

4.4 Specifikationer 

I uppsatsen kommer vi använda oss av paneldata. Paneldata är en kombination av 

tvärsnittsdata och tidsseriedata. Tvärsnittsdata är när flera variabler undersöks under en 

tidsenhet och tidsseriedata är när en variabel observeras under flera tidsenheter. Paneldata är 

följaktligen när flera variabler undersöks under flera tidsenheter. Genom att testa flera 

variabler under flera år får testet mer reliabilitet, jämfört med att enbart använda sig av 

tvärsnitts- eller tidsseriedata. I uppsatsen används balanserad paneldata, vilket innebär att vi 



 24  
 

har observationer för alla år vi undersöker, för alla variabler. Obalanserad paneldata saknar 

observationer för vissa år hos variablerna. 

En av de vanligaste estimatorerna som används för att estimera paneldata är en estimator som 

inkluderar kommunspecifika effekter. Den låter interceptet variera mellan de olika variablerna 

men inte över tiden och på så sätt kan man skilja initiala förutsättningar från de variabler man 

vill testa (Brooks, 2008, s. 488). 

För att ta hänsyn till effekter som beror på årtal tillåter vi interceptet att variera. Dessa effekter 

är lika för alla kommunerna men ändras mellan åren. Genom att använda dummy-variabler 

för alla utom ett år är detta möjligt, vi har valt att utesluta dummy-variabeln för år 1995. 

 

Specifikation 1: Sysselsättning i Skåne per kommun och år 

𝐿𝑜𝑔(𝑦𝑖𝑡) =  𝛽𝑇𝑖𝑡 + 𝜆𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡   
 

 

Specifikationen ovan förklarar sambandet mellan sysselsättningen i Skånes kommuner och ett 

antal dummy-variabler. I vänsterledet står 𝑦𝑖𝑡som är en kvot mellan sysselsättningen per 

kommun och år och den totala sysselsättningen under samma år i Skåne, 
𝑦𝑘𝑡

𝑦𝑆𝑡
. Denna kvot 

används för att sätta kommunerna i relativa termer till varandra.  Första termen i högerledet är 

en treatment-dummy som varierar för varje kommun och år. Den antar värdet ett för de 

kommuner som är klassificerade som treated efter år 2000, då Öresundsbron öppnade. För 

resterande kommuner och årtal sätts treatment-dummyn till noll. Nästa term är en tids-dummy 

som antar värdet ett för alla kommuner under ett årtal, och noll för resterande årtal. Tids-

dummyn fångar upp effekter som är typiska under en tidsutveckling och som därför troligen 

inte beror på treatmenten. Den tredje termen kallas kommunspecifika effekter och är en 

variabel som sorterar ut särskilda initiala förutsättningar hos kommunerna. Termen utgör 

specifikationens intercept mellan kommunerna. Metoden används för att försöka särskilja 

eventuella effekter på sysselsättningen, för att få fram ett mer sannolikt resultat om vilken 

effekt treatment kan ha haft. Sista termen i högerledet är en slumpterm som beror på både 

kommun och årtal.   
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Specifikation 2: Sysselsättning sektorsvis i Skånes kommuner 

Log (ysit ) =  𝛽𝑇𝑖𝑡 + 𝜆𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡   

 

Termen i vänsterledet består av kvoten mellan sysselsättningen i en sektor, per kommun och 

år, och den totala sysselsättningen per kommun och år, 
𝑦𝑠𝑘𝑡

𝑦𝑇𝑘𝑡
. De två sektorer som undersöks är 

den privata och den offentliga sektorn. Högerledet är uppbyggt på samma sätt som föregående 

specifikation och innehåller samma information. 

 

För att lättare kunna tolka resultatet logaritmeras värdena så att ett linjärt samband fås fram. 

Koefficienterna har sedan exponentierats och gjorts om till procentenheter för att tydligare se 

hur stor effekt av att utsättas för treatment har. 

 

Datatillförlitlighet 

Sysselsättningsstatistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB), vi bedömer den 

trovärdig. Statistiken om sysselsättningen är RAMS-bestämd vilket innebär att den är 

registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Vi har även valt att titta på dagsbefolkningen vilket i 

sin tur innebär att sysselsättningen inte är registrerad i den kommun där de sysselsatta är 

folkbokförda utan i den kommun deras arbetsplats finns. Då vi kommer att studera 

Öresundsbrons effekt på privat och offentlig sektor är sysselsättningsstatistiken indelad 

sektorsvis. 

 

 

 

 

 

 

5. 
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Resultat och Analys 

I kapitel fem görs en analys av specifikationsresultaten. Då nio specifikationer gjorts har vi 

fått fram nio olika resultat, dessa kommer att analyseras och jämföras. Det kommer föras en 

diskussion kring vårt tillvägagångssätt och huruvida våra förväntningar angående 

specifikationsresultaten stämmer överens med de faktiska resultaten. 

 

Estimaten uppvisar genomgående låga p-värden som gör skattningarna signifikanta med en 

signifikansnivå på tio procent. Undantag gäller för privat sysselsättning under 

treatmentdefinitionerna Mellan och Stor där koefficienternas signifikans inte är lika stor. 

Förklaringsgraden, som anger i vilken grad variationen i datan förklaras i specifikationen, är 

hög för alla estimaten då värdena på den närmar sig ett. 

 

Vår hypotes stämmer överens med resultatet då den visar att koefficienterna för sysselsättning 

i den privata sektorn är högre än de för den offentliga sektorn. Då privatägda företag kan 

etablera sin verksamhet där efterfrågan finns, om inte deras produktion är beroende av en 

faktor som är geografiskt låst någon annanstans, borde de vara mer villiga och kapabla till att 

flytta eller lägga sin verksamhet nära en stor marknad. Den offentliga sektorn däremot styrs 

framförallt av politiska beslut och är därför inte lika lättrörliga. Omlokalisering inom denna 

sektor är troligen därför en mer trögrörlig process. 

 

De olika treatmentdefinitionerna uppvisar koefficienter i varierande storlek. Den definition 

som generar högst värden är den grupp som enbart består av Malmö och Lund. De två andra 

definitionerna följer inget konsekvent mönster. Definition Mellan ger en kraftfullare 

koefficient på totala och på offentlig sysselsättning, samtidigt som definition Stor gör det på 

privat sysselsättning. Dock är skillnaderna här marginella och gör därför en sanningsenlig 

tolkning osäker. 
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Tabell 2: Resultat från de skattade specifikationerna 

 

En anledning till att den minsta treatmentgruppen ger störst värden på koefficienterna kan 

vara att Malmö och Lund har en hög sysselsättning i relation till de kommuner runt omkring. 

Det är troligt att bosatta i kranskommunerna arbetar i Malmö och därför pendlar in. Då 

statistik för dagsbefolkning har använts, kommer den arbetskraft som arbetar i Malmö men 

bosatta i kranskommunerna tillhöra Malmös sysselsättning. Genom att definiera endast 

Malmö och Lund som treated ger det ett högre koefficienttal än i Mellan och möjligtvis därför 

ett mer effektfullt resultat. Det är också den treatmentgrupp som har genomgående låga p-

värden vilket gör koefficienten mer signifikant än de andra treatmentgrupperna Mellan och 

Stor. Privat sysselsättning för Mellan och Stor treatmentgrupp har högre p-värden, vilket 

innebär att de inte är signifikanta vid en signifikansnivå på tio procent. 

 

Valet av tidsperiod har tidigare i uppsatsen motiverats. Vilken tidsperiod som hade varit 

optimal att undersöka är fortfarande svårt att bedöma. Vi tror att Öresundsbron haft en stor 

påverkan på ekonomisk aktivitet, såsom sysselsättning, under vår valda tidsperiod. Däremot 

är det troligt att ännu större effekts fått om tidsperioden stäckt sig längre än till 2005 då 

anpassningsförmågan möjligtvis tar längre tid än fem år.  

 

Problem med difference-in-differences-metoden är att vi inte vet hur sysselsättningen hade 

utvecklats i de kommuner som klassificeras som treated om de inte var det. I själva verket 

hade utvecklingen egentligen kunnat bli precis likadan om Öresundsbron inte tillkommit. Just 

därför behöver effekten av att vara en kommun nära bron och klassificeras som centrum inte 

bero på Öresundsbron, utan på någon annan faktor. Faktorer som är kommunspecifika och 

som ändras i samma takt sen tillkomsten av bron kan därmed sammanblandas med 

                                                           
5
  Exp koefficienttal − 1 ∗ 100 

 Treatmentgrupp Koefficient5 P-Värde 𝑹𝟐 

 Liten 7,68 % 0,0000 0,998169 
Total Sysselsättning          Mellan 5,61 % 0,0000 0,998478 
 Stor 5,44 % 0,0000 0,998489 
 Liten 5,81 % 0,0000 0,958774 
Privat Sysselsättning Mellan 1,09 % 0,1752 0,957072 
 Stor 1,13 % 0,1240 0,957074 
 Liten – 4,52 % 0,0001 0,960728 
Offentlig Sysselsättning Mellan  – 2,10 % 0,0586 0,960588 
 Stor – 1,97 % 0,0000 0,960579 
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treatmenteffekten. För att utesluta sådana effekter behövs fler observationer. Faktum att 

treatment-dummyn har en signifikant koefficient öppnar däremot upp möjligheten att så kan 

vara fallet. 

 

Sveriges inträde i EU 1995 är exempelvis en eventuell faktor till att treatmentgruppernas 

sysselsättning har påverkats. Inträdet kan ha haft en inverkan på individers och företags val av 

lokalisering och därmed också vara en anledning till kommunernas förändrade sysselsättning. 

 

Låg- och högkonjunkturer kan medföra missvisande resultat då sysselsättningen kan variera 

med dessa. Även exempelvis en nerläggning av ett större företag kan direkt påverka en 

kommuns sysselsättning. Sådana händelser har i uppsatsen inte tagits hänsyn till och därför 

måste detta beaktas. 

 

Vårt val av treatmentgrupper grundar sig på var Skånes centrum ligger och att kommunerna 

ligger i Öresundsbrons närhet. Med utgångspunkt i NEG och Krugmans centrum-periferi-

modell valde vi Malmö som centrumets kärna och därefter dess kranskommuner. Definition 

Mellan motsvarar en av SCB:s A-regioner och stärker därmed vårt val av Skånes centrum. I 

vår uppsats undersöks om Öresundsbron kan ha haft en större effekt på treatmentgruppen än 

Skånes andra kommuner. En annan tolkning är om det fanns någon skillnad att som kommun 

befinna sig i centrum eller inte för att påverkas av Öresundsbron. Resultatet visar att 

kommunerna som ligger nära bron och i centrum har blivit mer påverkade än de som inte gör 

det, oavsett treatmentgrupp. En försiktig slutsats kan av detta dras, resultaten uppvisar en 

tendens av agglomeration, de självförstärkande cirkulära sambanden. Centrum har högre 

sysselsättning än periferin, det vill säga de kommuner som utsätts för treatment påverkas av 

Öresundsbron. Större och högre ekonomisk aktivitet i centrum lockar ekonomisk aktivitet att 

ansluta. Förbättrad infrastruktur som gör det lättare att ta sig till centrum bidrar till ännu större 

skäl att flytta dit, med andra ord agglomeration. 
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Öresundsbrons roll 

Hur kommer Öresundsbron in i analysen? Investeringen i Öresundsbron för en ökad 

integration inom Öresundsregionen och regionförstoring som förväntat resultat har även 

bidragit till minskade transportkostnader. Då transportkostnaderna har minskat mellan Skåne 

och Själland sedan invigningen sommaren år 2000 finns det stora chanser till att företag blivit 

mer rörliga och att de valt att lokalisera sig närmre centrum. 

 

I Skåne har även transportkostnaderna minskat sedan etableringen av Öresundsbron. 

Öresundstågens tillkomst och därmed minskad restiden jämfört med Pågatågen, bidrog till 

sänkta transportkostnader. Då individer påverkas av tidsavståndet att ta sig från punkt A till B 

är det sannolikt att Öresundsbron och Öresundstågen har medfört att den kritiska gränsen för 

arbetspendling utvidgats geografiskt. Enligt NEG kan man förvänta sig en 

sysselsättningsagglomeration mot centrum. Som nämnt ovan ser vi att treatmentgruppen Liten 

visade kraftfullast utslag av att vara treated. Detta skulle innebära att den kritiska gränsen för 

arbetspendling inte fullständigt kan tillämpas då man exempelvis når Trelleborg kommun 

inom 45 minuter från Malmö. 

 

Enligt teorin kommer företag så väl som individer att påverkas positivt av 

infrastrukturssatsningar då det kan medföra tidsbesparingar och minskade transportkostnader. 

Minskade transportkostnader och tidsbesparingar kan resultera i marknadsexpansion, ökad 

tillgänglighet och leda till ökad import och export för ett land eller region. I sin tur kan även 

sysselsättningen påverkas. Den ökade tillgängligheten samt marknadsexpansionen kan sedan 

skapa agglomerationskrafter, ökad agglomeration leder enligt teorin till stordriftsfördelar och 

på så sätt till större möjlighet hos företagen att nå tilltagande skalavkastning i produktion. 

 

Då Öresundsbron bidragit till marknadsexpansion och ökad tillgänglighet kan man utifrån 

traditionell handelsteori tänka sig att detta kan ha ökat importen och exporten inom 

Öresundsregionen. Om Malmöområdet har en komparativ fördel i produktion av en viss vara 

kan de sänkta transportkostnaderna ha gynnat exporten till Köpenhamnsområdet och vice 

versa. Sysselsättningen bör kunna gynnas av en ökad produktion då efterfrågan på arbetskraft 

ökar. 
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6. 

Avslutning 

I det sista kapitlet sammanknyts syftet med undersökningen och vår hypotes med resultat och 

analys. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

Syftet med undersökningen var att studera om en sysselsättningskoncentration har uppstått 

mot västra Skåne sedan Öresundsbrons etablering sommaren år 2000. Vi ville även undersöka 

om det finns någon skillnad i sysselsättningskoncentrationen mellan privat och offentlig 

sektor. 

Förväntningarna var sådana att Skånes kommuner, specifikt Malmö med kranskommuner, har 

påverkats av Öresundsbrons tillkomst då det medförde sänkta transportkostnader. Vi 

förmodade att den privata sektorn som är mer marknadsstyrd har påverkats mer positivt i 

förhållande till den offentliga sektorn av att ligga i centrum. 

Skattningen av specifikationerna, med hjälp av difference-in-differences-metoden påvisar att 

våra förväntningar stämmer. Malmö med kranskommuner påverkas positivt av att vara 

treated. Liten treatmentgrupp genererar högst koefficienttal, vilket indikerar på att Malmö och 

Lund berörs mer än de övriga två treatmentgrupperna av att vara utsatt för treatment. 

Privat sektor koncentreras till större del i centrum än offentliga sektorn sedan Öresundsbrons 

tillkomst, vilket resultaten indikerar. Störst effekt erhålls av Malmö och Lund jämfört med 

övriga treatmentgrupper. Dock bör man ha i åtanke att p-värdena för privat sektor, 

treatmentgrupp Mellan och Stor, inte uppfyller tio procents signifikansnivå.  Offentlig sektor 

uppvisar negativa värden för alla tre treatmentgrupper vilket kan tolkas som att andelen 

offentliga företag minskar i centrum. 

Investeringen i Öresundsbron som bidrog med sänkta transportkostnader har påverkat hur 

sysselsättningen koncentrerar sig i Skåne. Öresundsbron har enligt vårt resultat eventuellt haft 

en inverkan på en ökad sysselsättningsagglomeration mot västra Skåne (centrum). 

Sysselsättningskoncentrationen var dock marginell. Effekten är störst för Malmö och Lund, 

vilka båda är demografiskt stora kommuner med geografiskt läge nära bron. 
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Förslag till vidare forskning 

För vidare studier inom ämnet föreslår vi en liknande studie för den danska sidan av 

Öresundsregionen. Det är högst relevant att studera om det finns en ökad 

sysselsättningskoncentration i Köpenhamnsområdet. 

Att ta hänsyn till fler ekonomiska mått för en mer rättvis bild av Öresundsbrons faktiska 

effekt är ett annat förslag till vidare forskning.   

Ett tredje förslag är att studera branscher istället för sektorer. Vissa branscher kan ha ett större 

behov av minskade transportkostnader och stordriftsfördelar och därför gynnas av att 

lokalisera sig i centrum. För andra branscher kan detta vara en lägre prioritet och därför kan 

en lokalisering i periferin passa bättre.  
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Appendix 

A: Kartor och A- och FA regioner 

A:1 Karta Öresundsregionen 

 

Källa: http://www.tendensoresund.org/sv/geografi (2012-01-09) 

A:2 Karta Skånes 33 kommuner 

 

Källa: http://www.skane.se/upload/Webbplatser/UMAS/VERKSAMHETER%20UMAS/Socialmedicin/Bilder%20Soc.Med/karta.jpg  

(2012-01-09) 

http://www.tendensoresund.org/sv/geografi
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/UMAS/VERKSAMHETER%20UMAS/Socialmedicin/Bilder%20Soc.Med/karta.jpg
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A:3 De nio A-regionerna i Skåne 
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Källa: (SCB A-regioner, (2011-12-012)) 

A:4 De två FA-regionerna i Skåne 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Persson, (2011-12-12)) 
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 Tillhör Blekinge län men ingår i FA-region Kristianstad 
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