
 

Inkomstojämlikheten i Sveriges län 
Rangordning av Sveriges län baserat på inkomstklyftornas storlek. 

Län Gini-koefficienten i länet, 2014 Rangordning (mest ojämlika) 

Stockholms län 0,35 1 

Skåne län 0,31 2 

Västra Götalands län 0,293 3 

Uppsala län 0,29 4 

Hallands län 0,29 4 

Gotlands län 0,286 6 

Södermanlands län 0,282 7 

Östergötlands län 0,28 8 

Kronobergs län 0,273 9 

Västmanlands län 0,272 10 

Jönköpings län 0,27 11 

Örebro län 0,27 11 

Värmlands län 0,269 13 

Kalmar län 0,267 14 

Blekinge län 0,263 15 

Dalarnas län 0,26 16 

Jämtlands län 0,26 16 

Västerbottens län 0,26 16 

Gävleborgs län 0,259 19 

Västernorrlands län 0,254 20 

Norrbottens län 0,253 21 

 

Inkomstojämlikheten mätt med Gini-koefficienten. Gini-koefficienten är ett inkomstfördelningsmått 

som rör sig mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att alla individer har samma inkomst och att ingen 

ojämlikhet existerar, värdet 1 innebär att en person har hela ett lands inkomst. I praktiken tenderar t ex 

Gini-koefficienten för justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet (vad vi tittat på här) för olika 

länder att variera mellan ungefär 0,20–0,25 för de mest jämlika länderna i världen och 0,6–0,7 för de 

mest ojämlika. Gini-koefficienten för Sveriges hela befolkning var år 2014 0,304.  

 

Statistiken avser disponibelinkomst. Detta är, enkelt uttryckt, vad vi har i plånboken (det vill säga alla 

inkomster, inklusive till exempel lön, bidrag och kapitalinkomster såsom räntor, minus den skatt vi 

betalar). Statistiken inkluderar även kapitalvinster det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid 

försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. Inkomsten är beräknad per 

konsumtionsenhet med hjälp av en konsumtionsenhetsskala. Detta innebär att ett viktsystem används 

där inkomsten relateras till hushållets sammansättning och storlek för att göra det möjligt att jämföra 

personer i olika typer av hushåll. 

 

Källa: statistiken kommer från SCBs undersökning ”Inkomster och skatter” 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-

inkomstfordelning/Inkomster-och-skatter/  

 

För diskussion om och sammanställning av statistik som belyser regionala aspekter av 

inkomstojämlikhet i Sverige se LO-rapporten ”Regional inkomstojämlikhet i Sverige” 


