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Sammanfattning 

Det moderna samhällslivet präglas i hög utsträckning av de förutsättningar som gör sig gällande 
på arbets- och bostadsmarknaderna. Via regionförstoring och indelning i funktionella lokala 
arbetsmarknader har kommuner över hela landet blivit mindre känsliga för struktur-
omvandlingar, men samtidigt lagt grunden till en omfattande arbetspendling som medför både 
för- och nackdelar för berörda individer. Ett antal huvudsakliga kategorier dominerar 
pendlingsströmmarna, med karriärpendlare och tidigare arbetslösa som varandras motpoler, och 
kan visa på graden av frivillighet i den individuella rörligheten. Den pendlande individen 
tenderar även att vara en man som reser från mindre orter till större, något som kan påverka 
den hemmavarande partnern (i regel en kvinna) negativt med större ansvarstagande för familj 
och hushåll, ofta på bekostnad av den egna karriären. Av alla former av arbetspendling är 
veckopendling den minst studerade, men medför till synes ett antal unika konsekvenser jämfört 
med andra former av arbetspendling. De långa pendlingsdistanserna kan exempelvis göra det 
angeläget att flytta till arbetsorten för att minska de ekonomiska påfrestningar som kommer 
med dubbla boenden, något som dock i sin tur kan leda till upplevt negativa personliga och 
sociala omställningar. 

Även om det handlar om ett begränsat antal pendlare i Malmfälten i förhållande till de större 
lokala arbetsmarknaderna i landet blir frågan emellertid aktuell med tanke på den planerade 
produktionsökningen inom LKAB och de samhällsomvandlingar som för närvarande präglar 
dessa orter i norra Norrlands inland. Det totala antalet registrerade inpendlare i Kiruna och 
Gällivare kan komma att stiga de närmaste åren, med påtagliga konsekvenser för orterna i stort. 
Ett problem i sammanhanget är exempelvis tillgången till bostäder, som visat sig vara en svår 
fråga att lösa för berörda parter. Detta kan i förlängningen utgöra ett hinder i kommunernas 
arbete med hållbar utveckling i den breda bemärkelsen och att få till stånd en positiv 
befolkningsutveckling.  

      Nyckelord: Malmfälten, gruvindustri, arbetspendling, leverantörer, entreprenörer 
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Inledning 
 
Fokus i denna förstudie ligger på arbetspendlingen i Malmfälten, specifikt den form av långväga 
veckopendling som har kommit att utgöra en betydande del av arbetskraftsförsörjningen inom 
gruvindustrin i norra Norrlands inland. Även om det handlar om tämligen små orter är såväl 
Kiruna som Gällivare/Malmberget emellertid två betydande nav inom svenskt näringsliv, med 
en järnmalmsbrytning och relaterade verksamheter som omsätter cirka 26 miljarder kronor per 
år (LKAB, 2012). LKAB:s betydelse för regionens fortsatta utveckling kan således inte 
underskattas, men det rör sig även om nationella intressen av att bevara och ytterligare stärka 
utvinningen av järnmalm. Välfungerande lokala arbetsmarknader i Malmfälten är därmed av 
betydelse för att säkerställa såväl den regionala utvecklingen av berörda glesbygdsområden som 
svensk malmexport överlag (Hansson m.fl., 2010). 
 
Den nuvarande inpendlingen fyller till synes denna funktion väl och LKAB har historiskt sett 
sällan haft svårigheter med att locka arbetskraft till Malmfälten. Så vad är då problemet? Finns 
det alls någon problematik med det nuvarande sättet att lösa arbetskraftsfrågan? En första aspekt 
som kan belysas är att gruvindustrin befinner sig i en förändringsprocess vad det gäller de 
kompetenskrav som ställs på de anställda (Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 2010). Yrken 
kopplade till gruvverksamhet blir allt mer tekniskt präglade, något som skapat ett behov av 
fortlöpande kompetensutveckling hos befintlig personal och att allt större krav ställs på 
nyanställda, dvs. de i regel unga män som söker sig till företaget direkt efter avslutad grund-
utbildning. LKAB och dess leverantörer och underleverantörer är emellertid även intresserade 
av att rekrytera personer med högre utbildning och gedigna tekniska kunskaper, som ett sätt att 
säkerställa spetskompetens på en allt hårdare marknad. En förutsättning för att detta ska kunna 
ske är dock att Malmfälten i sig fortsätter att vara ett alternativ för den inpendlande delen av 
arbetskraften, såväl kvinnor som män, och i förlängningen kanske även bli attraktiva orter att 
bosätta sig på. 
 
Som tidigare studier av samhällsomvandlingarna har visat rör det sig också om komplicerade 
skeenden som för närvarande utspelar sig i regionen i stort (Berglund, 2011; Viklander, 2011; 
Berglund, 2012), processer som allt oftare kopplas till olika koncept av hållbar utveckling. Ett till 
synes välfungerande system för arbetskraftsförsörjning med inpendling kan därmed, sett som en 
del av ett antal större social processer, med fördel också problematiseras med anledning av den 
ambition som gör sig gällande hos ansvariga parter att skapa en hållbar samhällsutveckling i 
Kiruna och Gällivare. En konsekvens av samhällsomvandlingarna och produktionsökningen 
inom LKAB är exempelvis att arbetskraften kan komma att utökas de närmaste åren, med nya 
projekt inom såväl LKAB-koncernen i sig som i samhällena i stort (Berglund, 2012). Enligt 
Hansson m.fl. (2010) kommer detta att medföra att allt fler veckopendlar in till områdena, 
något som i sin tur kommer att ställa ytterligare krav på berörda kommuner att exempelvis 
tillhandahålla boendealternativ – parter som redan är under stor press att skapa hållbara 
lösningar för den existerande populationen. En ökad inpendling skulle även kunna få negativa 
konsekvenser för miljön då det är troligt att många skulle fortsätta att resa in till arbetet med bil 
eller flyg, vilket skulle gå emot EU:s klimatmål att minska de skadliga utsläppen fram till år 
2020 (Sveriges riksdag, 2013). Utvecklingen mot sjunkande malmpriser och krav på 
kostnadseffektivitet komplicerar bilden ytterligare, med osäkerheter vad det gäller det faktiska 
behovet av arbetskraft inom gruvindustrin den närmaste tiden. 
 
Frågan om pendlingssituationen inom gruvnäringen blir därmed viktig att studera med 
hänvisning till de förutsättningar som för tillfället gör sig gällande på de lokala arbets- och 
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bostadsmarknaderna, men även med anledning av det arbete som sker parallellt just nu i 
kommunerna med koppling till samhällsomvandling och hållbar utveckling. 
 

Rapportens syfte 

 
Projektet Attract (”Attractive, sustainable habitats in cold climates”) vid Luleå tekniska 
universitet är ett samarbete mellan forskare verksamma inom arkitektur, träbyggnad, VA-
teknik, byggproduktion, energiteknik, samt arbetsvetenskap. Med intresserade företag och 
berörda kommuner inräknade handlar det totalt om ett 20-tal parter som bidrar med kunskap 
och kompetens för att gemensamt ta fram innovativa sektorsövergripande produkter för 
attraktivt boende i kallt klimat. I ett kommande delprojekt ska även de faktiska behoven som 
finns gällande boende och boendemiljö i kallt klimat tydliggöras, som i sin tur kommer att 
utmynna i byggandet av lågenergihus som uppfyller EU-direktivet ”almost zero energy 
homes”. En del av detta arbete, som föreliggande studie tar avstamp från, är att undersöka vilka 
de eventuella framtida hyresgästerna eller ägarna av dessa lågenergihus skulle kunna vara, där då 
det kontinuerliga flödet av personer som för närvarande pendlar in till arbetet i Malmfälten är 
av intresse att studera närmare. Syftet med rapporten är att kartlägga förutsättningarna för och 
konsekvenserna av pendling i arbetslivet med huvudsakligt fokus på arbets- och vecko-
pendlingen i Malmfälten. 
 

Disposition 

 
Resultatredovisningen är uppdelad i två delar: Pendling i det moderna arbetslivet, samt 
Nulägesanalys: Pendling, arbetskraft och boendealternativ i Malmfälten. Den första är en genomgång 
av rörligheten och pendlingen i svenskt arbetsliv – dess historik, underliggande processer och 
uttrycksformer. Fördelar och nackdelar belyses med fokus på veckopendlingens förutsättningar 
och konsekvenser. 
 
Den andra delen är en översiktlig analys av de nuvarande pendlings-, arbets- och boende-
förutsättningarna i Kiruna och Gällivare kommuner, med fortlöpande hänvisning till gruv-
industrin och samhällsomvandlingarna i respektive kommun.  

Metod 

 
Litteratursökningen utfördes i huvudsak via Primo, Luleå tekniska universitets samlade 
sökkatalog/databas, samt via sökmotorer vid kulturgeografiska avdelningar på Stockholms, 
Uppsala, Umeå, Lunds, och Göteborgs universitet. Sökord som användes var bland annat 
pendling, arbetspendling, bostadspendling, och veckopendling. Litteratursökningen avgränsades 
till att endast inkludera svenska förhållanden, där även myndighetsrapporter och populär-
vetenskapliga texter ingick. Redovisad statistik inhämtades i hög utsträckning från Statistiska 
centralbyråns (SCB) registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 
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Pendling i det moderna arbetslivet 

Ökad rörlighet 

I grund och botten kan arbetspendling sägas vara en konsekvens av vad Sandow och Westin 
(2010a) kallar för den spatiala tudelningen mellan hem och arbetsplats i det moderna 
samhällslivet. För individen är det inte längre en självklarhet att bostaden och arbetsplatsen ska 
vara geografiskt kopplade till varandra, som ofta var fallet under tidigare arbets- och levnads-
förhållanden, då den arbetsföre tenderade att vara sysselsatt i nära anslutning till hemmet. Även 
under dessa reellt annorlunda förutsättningar för förvärvsarbete i jordbrukssamhället fanns det 
emellertid resvanor som vi med våra nutida perspektiv skulle kalla för arbetspendling, som 
exempelvis att individen pendlade från bostaden och tog säsongsanställning hos någon större 
jordägare. Ett mer lämpligt begrepp att använda sig av i sammanhanget kan vara att de sociala 
systemen alltid har haft tendenser till rörlighet som en del av människans försörjnings- och 
levnadsvillkor (Öhman, 2010).  

I takt med utökade och förbättrade infrastrukturer och transportnät i industrialiseringens senare 
tidevarv, och lättare tillgänglighet till olika effektiva och snabba transportmedel, har denna 
strukturellt betingade rörlighet ytterligare kommit att påverka individens resvanor på allt större 
och diversifierade arbetsmarknader. De första tydliga tecknen på omfattande arbetspendling 
kom på 1940-talet med bilindustrins framväxt, för att sedan ta fart ytterligare under 1980- och 
1990-talen då kvinnor, som tidigare marginaliserats inom en rad yrken, på allvar började 
konkurrera med männen på den öppna arbetsmarknaden. Utöver de förbättrade 
infrastrukturerna blev det då även angeläget att skapa förutsättningar för att kunna kombinera 
arbete med hem och familj, något som bland annat tog sig uttryck i utbyggnaden av 
barnomsorg och andra sociala skyddsnät. Möjligheten till flexibla arbetstider och distansarbete 
under delar av arbetsveckan bidrog även det till ett skifte i hur individen förhöll sig till bostad 
respektive arbete i det dagliga livet (SCB, 2010).  

Regionförstoring och lokala arbetsmarknader 

Sett ur ett bredare perspektiv medförde den ökade rörligheten över allt större geografiska 
områden, dvs. individers benägenhet att pendla oftare och längre till arbetsstället, att det 
började ske s.k. regionförstoringar där tidigare avgränsade administrativa områden sedermera 
knöts samman i lokala arbetsmarknadsregioner. Indelningen var således tänkt att ge en mer 
korrekt bild av rörligheten hos förvärvsarbetarna, samt visa på vilka geografiska områden som 
funktionellt hörde samman och i viss mån delade på samma arbetskraft. I takt med ytterligare 
regionförstoring via vidare satsningar på kommunikationer och infrastrukturer, och successiva 
arbetsmarknadspolitiska förändringar, har de ursprungliga 126 lokala arbetsmarknaderna från år 
1985 så småningom minskat till 76 år 2011.  Arbetspendling, enligt SCB:s definition, kan 
därmed kopplas till arbetskraftens rörelse över kommungränser, dvs. att individen bor i en viss 
kommun men arbetar i en annan. Detta är även utgångspunkten för hur in- och utpendling 
redovisas i RAMS (SCB, 2010).  

Indelningen i lokala arbetsmarknader sker i två steg (SCB, 2012): 

1. Definiera lokala centra: Ett antal kommuner kan anses vara självständiga i 
förhållande till andra orter och räknas då som lokala centra. Kriterierna för att detta ska 
ske är dels att mindre än 20 % av förvärvsarbetarna ska pendla ut till någon annan 
kommun, dels att antalet utpendlare till en viss specifik kommun inte får överstiga 7.5 
%. 
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2. Bestämma osjälvständiga kommuner: Resten av kommunerna knyts sedan 
funktionellt samman med dessa lokala centra med hänvisning till hur många procent av 
arbetskraften som reser in. Ett exempel i Norrbotten är Luleå kommun som lokalt 
centrum, till vilken Boden, Älvsbyns och Piteå kommuner knyts an på grund av den 
påtagliga inpendlingen till området. 

Ytterligare en bestämning som kan göras handlar om huruvida det rör sig om flerkärniga lokala 
arbetsmarknader eller ej. Ett större och mer strukturellt komplicerat lokalt centrum som 
Stockholm-Solnas lokala arbetsmarknad innefattar kommuner som i sig är målet för pendlare. 
Södertälje och Uppsala kommuner har exempelvis egna inkommande strömmar av arbetskraft, 
dock utan att räknas som självständiga lokala centra. 

Fördelarna med regionförstoring och lokala arbetsmarknader kopplas ofta till att det gör att 
kommunerna blir mindre känsliga för strukturomvandlingar. För det första medför de 
funktionellt sammankopplade områdena att det skapas förutsättningar för bättre matchning på 
arbetsmarknaden, dvs. arbetsgivare har lättare att hitta rätt kompetens, och arbetstagare i sin tur 
får tillgång till ett större arbetsutbud. Pendlingsmöjligheterna gör då även att det blir lättare för 
individer att bo kvar i sina befintliga hem, med alla fördelar det innebär för hemkommunen 
med bibehållna skatteintäkter, etc. För det andra kan regionförstoring leda till att näringslivet i 
kommunerna i stort gynnas då exempelvis mindre och mer specialiserade branscher har större 
möjlighet att utvecklas och behålla ett arbetskraftsunderlag, något som inte nödvändigtvis hade 
varit möjligt på en mindre arbetsmarknad (Torége m.fl., 2008). Den snabba omställningen från 
industrisamhällets mer avgränsade yrken och sektorer till ett informations- och kunskaps-
samhälle, med lokala och ofta tekniskt specialiserade verksamheter som kräver specifika yrkes-
kompetenser, kan med andra ord sägas vara en bidragande orsak till regionförstoringen och 
arbetsmarknadernas behov av rörlighet (Sandow & Westin, 2006). 

Sättet att definiera arbetspendlare, dvs. som någon som bor i en viss kommun men arbetar i en 
annan, medför tydliga siffror i SCB:s arbetsmarknadsstatistik, men det ger knappast en 
uttömmande bild av det faktiska antalet pendlare. Ett problem kan exempelvis vara att det är 
svårt att verkligen veta vilka individer som pendlar mellan arbetsorten och kommunen de är 
folkbokförda i. Ett tänkbart scenario är att det finns ett mörkertal av unga individer som fått 
anställning i en större stad och har andrahandskontrakt eller annat tillfälligt boende på de ofta 
överhettade bostadsmarknaderna. Dessa kan fortfarande vara folkbokförda i kommunerna de 
växte upp i och registreras då felaktigt som pendlare i statistiken. Ett annat är den s.k. 
decembereffekten, där bostadskoordinaten fastställs den 31 december varje år medan 
arbetsställekoordinaten beräknas efter mätningar utförda under november månad. I praktiken 
skulle det kunna innebära att det finns ett obestämt antal arbetspendlare som felaktigt registreras 
under denna period, alternativt ej registreras. Detta är ett välkänt fenomen vars effekt anses 
försumbar överlag, något som dock kan problematiseras (Amcoff, 2007).  

Den kanske tydligaste problematiken med att definiera pendling med grund i bostads- och 
arbetskommunen är att det finns ett antal yrken där själva arbetsstället blir svårt att bestämma, 
då rörlighet och resande är en självklar del av den dagliga verksamheten. Till dessa räknas 
exempelvis skogs- och byggnadsarbetare där bostadskommunen ofta registreras som arbets-
kommun i den officiella statistiken (SCB, 2010). Även bemanningsföretagen på sina respektive 
kontorsadresser tenderar att registreras som arbetsställekommun för inblandade parter i stort, 
trots att flertalet av de exempelvis cirka 135 000 som var anställda någon gång under 2012 
troligtvis inte arbetade i bemanningsföretagens egna lokaler (Bemanningsföretagen, 2012).  

Något som tycks stå klart är emellertid vilka regioner som berörs allra mest av rörlighet på 
arbetsmarknaderna och resulterande pendling över kommungränserna. Sveriges tre största 
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från att individen alltid försöker komma ifrån arbetspendling och dess medföljande extra 
kostnader genom flyttning till arbetsorten, och/eller aktivt sökande efter annat arbete närmare 
bostaden. Detta ska bland annat bero på att det i själva verket inte alltid råder jämvikt mellan 
bostads- och arbetsmarknaderna, något som visat sig i det faktum att arbetstagaren inte alltid 
tycks kompenseras för pendlingen via högre lön. Individen kan dock ändå acceptera detta för 
stunden, då det ses som ett nödvändigt ont fram till dess att ett annat arbete kan hittas 
(Trafikanalys, 2011). Det faktum att individer kan komma att acceptera pendling även om det 
inte nödvändigtvis är direkt fördelaktigt kan således kopplas till vissa kategorier av pendlare, där 
kanske framför allt yrkesverksamma inom specialiserade yrken söker sig till företag med påtaglig 
makt på arbetsmarknaden, som exempelvis inom gruvindustrin i Norrlands inland. 
Långdistanspendlingen blir i dessa fall till ett måste, då även dessa mindre orter med 
förhållandevis intensiva arbetsmarknader även kan drabbas av bostadsbrist på samma sätt som de 
större arbetsmarknadsregionerna.  

Detta kan emellertid ställas i förhållande till den uttalade ambition som många kommuner har 
av att få till en positiv befolkningsutveckling där allt fler väljer att bosätta sig på orten istället för 
att pendla in till arbetet. Detta skulle inte bara ge ett välbehövligt tillskott i kommunkassorna i 
och med ökade skatteintäkter, utan även verka för stabilare utveckling av samhället i stort. Fler 
innevånare är trots allt en viktig del för att exempelvis kunna verka för näringslivsutveckling 
och diversifiering. Ett exempel skulle kunna vara att ett större lokalt kundunderlag skapar 
förutsättningar för att nya företag ska kunna etablera sig på orten, vilket i sin tur skapar arbets-
tillfällen och då också större möjligheter att behålla innevånare i kommunen i fråga och, så 
småningom, även växa ytterligare befolkningsmässigt. Detta skulle sedan kunna få vidare 
positiva konsekvenser i det större perspektivet, speciellt kanske för mindre orter som i vanliga 
fall är beroende av en huvudnäring, exempelvis det lokala stora industriföretaget, då 
diversifiering anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en sund näringslivsutveckling. 
För att diversifiering ska komma till stånd måste det emellertid dels finnas kund- och 
arbetskraftsunderlag, dels att nya verksamheter etablerar sig i kommunen och att bostäder och 
lokaler finns tillgängliga (Hansson m.fl., 2010; Berglund, 2012).  

Det funktionella samspelet mellan en kommuns lokala arbets- och bostadsmarknad, med dess 
koppling till individens pendlingsvanor, kan därmed både hjälpas och stjälpas av kommunerna 
själva, beroende på rådande förutsättningar och uttalade ambitioner i exempelvis samhälls-
planeringen. Att det faktiskt finns ett samband mellan förutsättningar som gör sig gällande på 
arbets- respektive bostadsmarknader, och att detta kan komma att vara avgörande för huruvida 
individen väljer att pendla eller bosätta sig på arbetsorten, tycks dock stå klart. 

Kategorier av pendlare  

Med grund i RAMS har Torége m.fl. (2008) delat upp pendlarna i fyra huvudkategorier, alla 
med distinkt skilda anledningar för resandet: boendependlare, karriärpendlare, tidigare 
arbetslösa samt nytillkomna i arbetslivet. Det är svårt att generellt säga vilken kategori som är 
vanligast, men uppdelningen kan tjäna till att visa på graden av frivillighet som gör sig gällande 
hos den enskilde individen. Boendependlaren är exempelvis någon som arbetar kvar i samma 
kommun som tidigare men av någon anledning har valt att byta bostadskommun. 
Karriärpendlaren, å sin sida, är rörlig på grund av starka yrkesmässiga incitament som intressant 
och stimulerande arbete eller hög lön. Dessa bostads- respektive arbetspendlare är ofta friare att 
verka inom de strukturella förutsättningar som gör sig gällande på arbetsmarknaden, då det 
passar väl med deras egna upplevda behov och önskningar. Regionförstoring och större lokala 
arbetsmarknader kommer med andra ord dessa individer direkt till nytta, och då främst 
karriärpendlarna (Stångberg, 2013). 
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Tidigare arbetslösa eller nytillkomna i arbetslivet, och individer som inte kan flytta från en viss 
bostadsmarknad även om viljan skulle finnas, bör enligt Stångberg (2013) ses som primärt 
ofrivilliga pendlare. Tidigare arbetslösa och/eller unga vuxna som tar sina första steg ut på 
arbetsmarknaden måste i många fall ta de arbeten som erbjuds, även om det handlar om 
långväga pendling till en annan kommun. Ett rimligt antagande är att flertalet av dessa skulle 
sluta pendla om de fick ett arbete närmare bostadsorten. Individer som är inlåsta på 
bostadsmarknaden, slutligen, kan exempelvis ha en vilja att bo i samma kommun som de 
arbetar i, men måste ändå pendla fram och tillbaka på grund av för höga bostadspriser på den 
aktuella arbetsorten.  

Sammantaget kan graden av frivillighet i det individuella pendlandet därmed bidra till mer eller 
mindre dynamiska förhållanden på arbetsmarknaderna, där främst karriärpendlare och tidigare 
arbetslösa/nya i arbetslivet som pendlar kan sägas ge påtagligt positiva effekter överlag för 
regionförstoringen och de lokala arbetsmarknaderna.  

Den pendlande individen 

Även om rörligheten i det moderna arbetslivet i mångt och mycket har uppstått som en 
konsekvens av strukturella förändringar och betingelser finns det aspekter av pendlingen som 
bör studeras på individnivå. En viktig fråga i sammanhanget torde exempelvis vara: Vem är den 
typiske arbetspendlaren? 

I Öhman och Lindgrens (2003) studie om långdistanspendling utkristalliserades den vanligaste 
pendlaren som en ung universitetsutbildad man född i Sverige, med hög eller låg inkomst och 
tidigare erfarenhet av arbetslöshet och/eller pendling, bosatt i en lägenhet med sin tillika 
universitetsutbildade fru i en mindre eller medelstor stad. Mannen har mest troligt inga barn, 
men om så ändå skulle vara fallet skulle det sannolikt handla om barn som ännu inte börjat 
skolan. I kontrast till detta nämns ett antal andra grupper och sannolikheten för att dessa skulle 
vara långdistanspendlare, som exempelvis den ensamstående lågutbildade mamman som bor i 
en storstadsförort och arbetar inom vården (mindre än 0.5 %), och den gifta 30+-kvinnan med 
två barn i en medelstor stad, anställd som lärare och universitetsutbildad precis som sin make 
(0.102 %). Studien ska inte ses som en uttömmande beskrivning av vem den typiske pendlaren 
tenderar att vara, men den berör ett antal förutsättningar som i regel måste göra sig gällande för 
att en person ska vara benägen att börja arbetspendla, kopplade till kön, ålder, yrke, utbildning, 
geografi samt familjesituation.  

Flertalet av de studier som belyser kvinnors och mäns rörlighet lyfter fram att män tenderar att 
pendla mer och längre i arbetslivet (Gil-Solá, 2009; Sandow & Westin, 2010b; Öhman, 2010; 
Bergström-Casinowsky, 2013). Orsakerna till detta är mångfaldiga, men kan i grund och 
botten härledas till 1) mäns och kvinnors olika förutsättningar på arbetsmarknaden, samt 2) 
ansvarsfördelningen inom hushållet. Två huvudsakliga yrkeskategorier tycks exempelvis vara 
dominerande inom arbetspendlingen: tids- och platsmässigt friare yrken som chefs- och 
konsultpositioner av olika slag (som i regel kräver hög utbildning), och förvärvsarbete där 
rörlighet i någon mån är en del av själva utövningen, såsom byggnadsarbete. Alla dessa yrken 
domineras av män och det tycks då naturligt att det även ofta blir dessa som dominerar 
pendlingsströmmarna. Detta blir framför allt tydligt i de områden där det finns ett få antal stora 
arbetsmarknader med i huvudsak specialiserade yrken inom industrin, som exempelvis i Kiruna 
kommun, som hade 1 006 registrerade inpendlande män och endast 331 inpendlande kvinnor 
år 2011 (SCB, 2013a). Ytterligare en förklaring till denna snedfördelning i pendlingsmönstret 
är att typiskt kvinnodominerande yrken inom exempelvis vård och omsorg ofta inte har 
rörlighet som en grundläggande förutsättning i själva utövande, då dessa tenderar att finnas i 
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nära anslutning till bostadsorten och således inte kräver pendling i någon form. Så trots att fler 
kvinnor än män har treårig eftergymnasial utbildning eller längre, något som kan anses vara en 
förutsättning för att gynnas av regionförstoring, kan de inte dra nytta av detta på grund av 
andra strukturella hinder i arbetslivet – och i samhället i stort (SCB, 2013b). 

Vad det gäller ansvarsfördelningen inom hushåll där en eller båda av parterna pendlar är det 
fortfarande så att kvinnan tenderar att ta störst ansvar över hemmet, även om hon skulle vara 
den enda pendlaren. Detta kan i sig möjligtvis vara en faktor som gör att färre kvinnor väljer att 
exempelvis karriärpendla och istället tar ett arbete närmare bostadsorten, vilket i sin tur då kan 
leda till att hon hamnar inom typiskt kvinnodominerande sektorer eftersom dessa, som tidigare 
har nämnts, tenderar att finnas i närheten av hemmets geografiska placering i stadsmiljön 
(Bergström-Casinowsky, 2013). 

Pendlingsdistanser 

Av landets cirka 4.5 miljoner förvärvsarbetare pendlade omkring 1.5 miljoner över 
kommungräns år 2011. Detta kan ställas i förhållande till vårt dagliga resande i det moderna 
samhällslivet som beräknas till cirka 50 km/dag och person, vilket kan ge en antydan om att 
merparten av pendlingen sker över relativt korta sträckor av individer som bor nära den 
korsade kommungränsen (SCB, 2013). Enligt en uppskattning av Sandow och Westin (2010a) 
är det 11 % av den totala arbetskraften som långdistanspendlar, något som i studien definierades 
som 30 km eller mer enkel väg. Detta skulle motsvara de max 45 minuter som individer 
överlag tenderar att acceptera som godtagbar restid till arbetet. Öhman och Jansson (2004), å 
sin sida, lade gränsen till 200 km fågelvägen mellan bostad och arbetsplats i sin studie om 
veckopendling, vilket visar på de skilda definitioner som finns om vad som utgör långväga 
arbetspendling. Här torde det även vara viktigt att ta hänsyn till den faktiska situationen som 
pendlingen sker i: rör det sig om bilkörning i tät trafik och medföljande stress i 
storstadsområden eller lugnare vägar i glesbygden? Det handlar i slutändan om två olika 
pendlingssituationer där den maximalt accepterade restiden kan begränsas av yttre 
(kontextuella) och inre (psykologiska) förutsättningar, dvs. det är tänkbart att pendlare under 
mer gynnsamma förhållanden kan acceptera såväl längre faktisk restid i minuter som resträcka i 
mil. Är det exempelvis någon skillnad mellan de subjektiva upplevelserna av att pendla elva mil 
mellan Gällivare och Kiruna och elva mil i Stockholmsregionen under rusningstrafik?  

Den kanske svåraste gruppen att identifiera är just de som veckopendlar mellan hem- och 
arbetskommunen, dvs. förvärvsarbetare som har ett andra boende på arbetsorten och övernattar 
ett obestämt antal dagar. Arbetsmarknadsstatistiken kan, med tidigare nämnda reservationer om 
eventuella mätproblem i åtanke, ge en antydan om hur många det är som korsar kommun-
gränser – eller det är åtminstone det säkraste medlet som finns att tillgå för att skaffa sig en 
uppfattning. Det är även rimligt att tänka sig att individer som har 200 km eller mer mellan 
bostad och arbete, i linje med Öhman och Janssons (2004) gränssättning, generellt inte 
kommer att pendla dagligen. Svårigheten ligger snarare i att det inte finns några säkra sätt att 
precisera vad veckopendling egentligen är, då det är tänkbart att dessa pendlingsvanor kan ta sig 
olika uttryck. En individ kan exempelvis befinna sig på arbetsorten tre dagar i veckan och 
arbeta hemma de resterande två dagarna, eller kombinera bostadsorten med att bo på hotell 
eller andra tillfälliga inackorderingar närmare arbetsplatsen under vissa arbetsveckor men inte 
andra. I studier av veckopendling blir det således svårt att avgränsa den exakta gruppen för att 
exempelvis tydliggöra vilka förutsättningar som gör sig gällande och vilka konsekvenser 
pendlingen får för individen själv. En möjlig antydan till antalet veckopendlare kan dock hittas 
i Skatteverkets Skattestatistiska årsbok, där avdrag för dubbel bosättning gjordes av cirka 77 000 
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individer år 2012 (Skatteverket, 2012). Detta är inte i sig att räkna som en faktisk siffra på det 
totala antalet veckpendlare, men det kan åtminstone ge en fingervisning om omfattningen. 

Veckopendlingens förutsättningar och konsekvenser 

Av alla de uttryck arbetspendling kan ta är således veckopendlingen den i särklass minst 
studerade. Ett undantag är dock en enkätundersökning som utfördes av Öhman och Lindgren 
(2004) med fokus på individers strategier för att kombinera bostad och arbete över stora 
geografiska områden via veckopendling. Utgångspunkten var att veckopendling kan ses som ett 
visst specifikt levnadssätt, dvs. att det finns en avgränsad grupp av människor som av en eller 
annan anledning har anammat livsstilen, vilkas behov och underliggande motiv därmed borde 
kunna studeras och tydliggöras. Resultaten visade att livsstilen vuxit fram som en konsekvens 
av en felmatchning mellan önskad bostadsort och nödvändigt arbetsställe, dvs. den typiske 
veckopendlaren ser arbetet som något sekundärt till boendesituationen, där pendlingen då 
framstår som en acceptabel lösning snarare än att migrera till arbetsorten (om så hade varit 
möjligt). Anledningen till att veckopendling blir aktuellt verkar således främst handla om dels 
starka lokala band, dels att det inte finns annat arbete närmare bostaden. Styrkan i de lokala 
banden testades mot huruvida det fanns barn med i bilden, en partner och hennes/hans 
arbetssituation, typ av befintligt boende, samt hur länge pendlaren hade bott på samma ställe. 
Viktigast här visade sig partnern vara, dvs. om han/hon har anställning nära bostaden är det 
mindre troligt att pendlaren skulle ge upp den dubbla bostadslösningen till förmån för en mer 
permanent flytt till arbetsorten. Barnens situation spelar dock inte någon avgörande roll vid 
beslut rörande veckopendling eller flytt, och resultaten gällande typ av befintligt boende och 
boendepreferenser gav ingen indikation på att det skulle kunna vara en avgörande faktor. Den 
typiske veckopendlaren visade sig, slutligen, vara en välutbildad och välbetald medelålders man 
med rötter i en mindre stad, där rörligheten i huvudsak riktas mot större arbetsmarknader. 
Studien bekräftade även tidigare resultat om att pendlarna tenderar att tillhöra yrkeskategorier 
som antingen är friare och mer akademiska (chefer, konsulter, etc.) eller där rörlighet är en 
naturlig del av utövningen (byggnadsarbetare, etc.). 

På uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser genomförde 
Öhman (2010) en undersökning om vilka positiva och negativa aspekter det finns av vecko-
pendling sett ur ett individ/hushållsperspektiv, respektive ur ett samhällsperspektiv. För 
individen lyftes bland annat den egna karriären fram som en positiv aspekt av veckopendling, 
då det ger möjlighet till utveckling och avancemang i arbetslivet som inte alltid är möjlig i den 
(ofta) mindre staden pendlaren bor i. Vidare nämndes svårigheten med att få sin nuvarande 
bostad såld på mindre attraktiva marknader och partnerns arbetssituation, återigen, som 
huvudsakliga anledningar till varför veckovist boende på annan ort kan vara en acceptabel 
lösning. De negativa aspekterna fokuserade även de på karriärsfrågan och hur pendlingen 
påverkar partnern, då den i regel hemmavarande kvinnan ofta blir tvungen att ta på sig större 
ansvar för hem och familj, på bekostnad av det egna arbetet och utvecklingsmöjligheterna. 
Veckopendling med dubbelt boende etc. medför även påtagligt höjda levnadskostnader för de 
flesta, vilket gör att det inte är en passande livsstil för låginkomsttagare. De lokala sociala 
banden kan även bli lidande om individen är borta på arbetsorten ett större antal månader per 
år och, i förlängningen, medföra reella psykiska påfrestningar. 

Ur ett samhällsperspektiv bekräftades mycket av det som tidigare forskning har visat om de 
positiva aspekterna av pendling i det moderna arbetslivet. Arbetsmarknaderna blir som tidigare 
nämnt mindre sårbara vid strukturförändringar och det blir lättare att matcha arbetstagare med 
arbetsgivare och vice versa, vilket således kan minska arbetslösheten i landet. De negativa 
aspekterna rörde jämställdheten i arbetslivet i stort och att pendling hittills inte visat sig vara ett 
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steg i rätt riktning i arbetet med att skapa lika möjligheter för kvinnor och män. Miljön 
nämndes även ta stor skada av resandet då bilen är det vanligaste transportmedlet – i de fall det 
handlar om långväga pendling är det konstanta flygandet till och från arbetet varannan vecka 
även det ett växande problem. För de regioner som består av i huvudsak mindre orter och 
städer riskerar det också att bli frågan om en faktisk avbefolkning och minskade intäkter för de 
lokala företagen under stora delar av året, om allt fler och fler väljer att tjäna sitt uppehälle – 
och spendera sina pengar – på annan plats (Öhman, 2010). 

Sammanfattning 

 
Pendlingen i det moderna arbetslivet kan dels ses som en konsekvens av regionförstoring, dels 
som ett resultat av en spatial tudelning mellan hem och arbete där nya infrastrukturer och 
kommunikationer medfört ökad rörlighet på arbetsmarknaden. För att få en mer korrekt bild 
av rörligheten hos förvärvsarbetarna, samt visa på vilka geografiska områden som funktionellt 
hör samman, har landet delats in lokala arbetsmarknadsregioner, där de tre största centralorterna 
– Stockholm, Göteborg och Malmö – har det överlägset största inpendlingsströmmarna. 
Inpendlingen av arbetskraft uppmuntras även i många fall av kommunerna själva, vilkas 
överhettade bostadsmarknader inte klarar av att tillgodo se alla behov av bostäder. 

Med grund i RAMS har Torége m.fl. (2008) identifierat fyra huvudsakliga kategorier av 
pendlare – boendependlare, karriärpendlare, tidigare arbetslösa, samt nytillkomna i arbetslivet – 
som kan visa på graden av frivillighet hos den enskilde pendlaren. Det handlar dock fortfarande 
om en tydlig manlig dominans där rörlighet kan kopplas till variabler som kön, ålder, yrke, 
utbildning, geografi samt familjesituation. Den typiske veckopendlaren är överlag en 
välutbildad man med hög lön verksam inom ett friare akademiskt präglat yrke, alternativt 
sysselsatt inom en yrkeskategori som har rörlighet inbyggt som en naturlig del av utövningen. 
Det finns, vidare, ett tydligt samband mellan rörlighet på arbetsmarknaden och rörlighet på 
bostadsmarknaden, där det ena inte kan särskiljas från det andra när det gäller individens 
handlingsutrymme och beslut gällande pendling eller flytt till arbetsorten. Detta gäller kanske 
framför allt för veckopendling, vars uttrycksformer är starkt beroende av förutsättningarna som 
gör sig gällande på arbets- och bostadsmarknaderna.   

Nulägesanalys: Pendling, arbetskraft och boendealternativ i Malmfälten 

 
Arbetspendlingen i Malmfälten går till två skilda lokala arbetsmarknader, Kiruna och Gällivare. 
Båda räknas som självständiga lokala centra enligt SCB:s indelning, dvs. de står inte i 
beroendeställning till någon annan kommun då utpendlingen ej överstiger 20 %. 
Kommunernas geografiska läge i norra Norrlands inland, en bra bit ovanför polcirkeln, gör 
emellertid även att det handlar om begränsade inpendlingsströmmar till samhällen som 
exempelvis saknar de förutsättningar för agglomeration som med tiden har möjliggjort höga 
inpendlingssiffror i storstadsområdena. För Malmfälten handlar det snarare om att en 
dominerande näring, gruvindustrin, troligtvis håller arbetspendlingen vid liv, där således en viss 
typ av arbetskraft ständigt återkommer till kommunerna och registreras i arbetsmarknads-
statistiken. Trots de näringslivsmässiga begräsningarna var dock Kiruna och Gällivare bland de 
kommuner som ökade mest i landet vad det gäller inpendling, med 63 % respektive 105 % 
under perioden 2006-2011 (Arena för tillväxt, 2012), något som även avspeglar sig i den 
officiella statistiken från SCB (bilaga 1). 
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Diagram 5. Nettopendling Gällivare kommun. 

 

Källa: SCB, RAMS 

Totalt sett kom det flesta av pendlarna år 2011 från Luleå (179), Jokkmokk (128), Kiruna 
(106), Pajala (100) och Piteå (71). De fem vanligaste länen var Norrlands län (802), 
Västerbottens län (108), Stockholms län (38), Västra Götalands län (20) och Västernorrlands län 
(17). Tillsammans handlade det om 1 091 individer som pendlade in till kommunen, vilket är 
mer än en fördubbling jämfört med år 2004 (se bilaga 2 för utförligare tabeller). 

Både kvinnor och män ökade under tidsperioden, dock med olika förutsättningar och i skilda 
utsträckningar. Jämfört med männen handlade det om påtagligt få inpendlande kvinnor med 
142 år 2004 till toppnoteringen 302 år 2011. Antalet män ökade under samma tidsrymd från 
326 till 789 (diagram 6). 

 
Diagram 6. Inpendling Gällivare kommun efter kön. 

 

Källa: SCB, RAMS 
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Vilka är de troliga inpendlarna? 

Kiruna och Gällivare skiljer sig således en hel del från de pendlingstätaste kommunerna i södra 
Sverige. Med sina 1 337 respektive 1 091 registrerade inpendlare år 2011 hade de en bra bit 
kvar till exempelvis Stockholmsregionens 273 338 under samma period, men trots den 
förhållandevis begränsande mängden arbetspendlare handlar det emellertid om ett viktigt 
inflöde av arbetskraft. Såväl Kiruna som Gällivare skulle troligtvis ha problem att ”överleva” 
som brukssamhällen om arbetskraften endast kom från kommunerna själva med dess begränsade 
antal individer i arbetsför ålder. Kommunernas geografiska belägenhet gör det även möjligt att 
de registrerade individerna dels är någon form av veckopendlare (p.g.a. de långa avstånden till 
andra orter), dels att de på något sätt är kopplade till LKAB-koncernen. Tidigare studier om 
veckopendling har också visat att det i huvudsak är två yrkeskategorier som tenderar att 
arbetspendla: friare akademiska yrken som chefs- och konsultspositioner av något slag, och 
yrken som har rörlighet som en förutsättning för det faktiska utövandet, som exempelvis 
byggnadsarbetare. En närmare titt på de tio största arbetsgivarna i respektive kommun visar att 
det främst är den näst största arbetsgivaren som har verksamheter som tenderar att dra till sig 
arbetspendlare, dvs. LKAB med dess dotterbolag och anknutna leverantörer i gruv-, bygg- och 
anläggningsbranscherna (tabell 1 och tabell 2).  

Tabell 1. Största arbetsgivare i Kiruna kommun 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Kiruna kommun 

2  LKAB 
3  Norrbottens läns landsting 
4  Svenska rymdaktiebolaget 
5  Last & terräng/Häggroths traktor AB 
6  Rikspolisstyrelsen 
7  LKAB Malmtrafik AB 
8  Lapplands kommunalförbund 
9  Kiruna bostäder AB 
10  Samhall AB 

 

 
Källa: Regionfakta (2013b) 
 

Tabell 2. Största arbetsgivare i Gällivare kommun 2012. 
 

1  Gällivare kommun 

2  LKAB 
3  Norrbottens läns landsting 
4  Boliden Mineral AB 
5  Lapplands kommunalförbund 
6  Metso Minerals Sweden AB 
7  Göran Eriksson maskintjänst AB 
8  Gällivare industriservice AB 
9  Samhall AB 
10  Coop Malmfältens ekonomiska förening 

 
Källa: Regionfakta (2013c) 
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Behovet av arbetskraft inom LKAB 

Luossavaara Kiirunavaara AB (LKAB) är en statligt ägd gruvdriftskoncern med säte i Luleå. De 
huvudsakliga verksamheterna sker i Malmfälten, och då främst med koppling till järnmalms-
brytning i underjordsgruvor i Kiruna och Gällivare kommuner. LKAB har nio dotterbolag och 
cirka 1 050 leverantörer och underleverantörer som har tillgång till industriområdena, varav 
250 räknas som större kontraktsbärande företag. Totalt handlar det om cirka 19 000 
leverantörsanställda som genomgått LKAB:s säkerhetsutbildning för extern personal och 
därmed har inpasseringstillstånd till verksamheterna i Malmfälten (LKAB Företagshälsovård, 
personlig kommunikation, maj 20, 2014). Dessa innefattar dock även de som har Kiruna eller 
Gällivare/Malmberget som bostadsort, så det faktiska antalet pendlare kan inte bestämmas efter 
antalet registrerade leverantörsanställda.  

Med en omsättning på omkring 30 miljarder kronor och närmare 4000 anställda i 14 länder var 
koncernen Sveriges åttonde största exportföretag år 2012. LKAB står för ungefär 90 % av 
järnmalmsproduktionen och 40 % av järnmalmspelletsmarknaden i EU, och totalt levererades 
26.3 ton järnmalm till marknader i framför allt Europa år 2011, men även en betydande del till 
Mellanöstern/Asien (LKAB, 2012). Trots osäkerheter vad det gäller malmpriser och 
utvecklingen på marknaden i stort kan nya och planerade brytningsområden komma att 
innebära nyanställningar inom LKAB de närmaste åren. En betydande del av den faktiska 
arbetskraften kommer dock troligtvis att komma från externa företag med specialkompetens 
som LKAB inte har skäl att förvalta internt, som exempelvis vid arbeten som kräver 
expertkunskap och specialutrustning, eller vid underhåll och andra tids- och resurskritiska 
arbeten (Johansson & Andersson, 2012). De tillfälliga bygg- och anläggningsprojekt som kan bli 
aktuella i koppling till gruvornas expansioner och samhällsomvandlingarna kommer även de att 
gå till upphandling i hög utsträckning, där såväl LKAB som kommunerna i sig kommer att stå 
som beställare. 

Allt som allt kommer LKAB att investera fem miljarder kronor per år mellan 2011 till 2020 i 
olika projekt för att säkerställa framtida verksamhet. Utöver arbetet med att utveckla de två nya 
huvudnivåerna i Kiruna respektive Malmberget inkluderar dessa investeringsprojekt (LKAB, 
2013): 

 Ökad kapacitet för sandmagasinet i Vitåfors 
 Fyra nya tågsätt med nya IORE-lok 
 300 nya malmvagnar 
 Utbyggnad av Malmbanan med nya mötesplatser för 750 meter långa tåg 
 Säkrare signalsystem på Malmbanan 
 Ny pelletsanläggning i Narvik 
 Nytt agglomereringslaboratorium i Malmberget 
 Styrsystembyte i Kiruna 
 Ny pumpstation i Kirunagruvan 
 Utbyggnad av malmhamnen i Narvik 
 Ny damm (Norra Luossajärvi) 
 Diverse maskininvesteringar 
 Löpande produktions- och miljöinvesteringar 
 Etablerande av forskningsanläggningar 
 Nya reningsanläggningar  

Behovsområdena vad det gäller arbetskraft är således kopplade till en rad olika branscher. Enligt 
Arbetsförmedlingen (2012) handlar det om cirka 200 yrkesgrupper som kan beröras av 
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produktionsökningen och samhällsomvandlingarna, varav de vanligaste är mekaniker, berg-
arbetare, elektriker, yrkesförare, processoperatörer, maskinförare, driftspersonal, samt olika 
typer av specialistbefattningar och ingenjörer. 

Med tanke på att de nya investeringarna överlag handlar om dels tillfälliga bygg- och 
anläggningsprojekt, dels arbeten som kräver expertkunskaper och/eller specialutrustning, är det 
således möjligt att en stor del av arbetena kommer att förläggas på externa företag. Dessa 
leverantörer kan bestå av allt från enmansföretag till större internationella koncerner med flera 
tusen anställda, och utför tillsammans mellan 40-50 % av arbetade timmar inom koncernen. 
Det handlar således om en större och påtagligt heterogen grupp individer, vilket även gör dem 
svåra att kartlägga då de sällan befinner sig på en och samma plats under en längre tid. 
Organisatoriskt delar LKAB upp de externa leverantörerna i två grupper, entreprenörer 
respektive övriga tjänster (Johansson & Andersson, 2012): 

Entreprenörer 
Transporter 
Service 
Underhåll 
Installationer 
Byggnads- och anläggningsarbeten 
Lokalvård 
Sanering och miljövård 

Övriga tjänster 
Projektkonsulter 
Utbildare 
Administratörer 
Revisorer 
Speditörer 
 

Sett ur ett pendlingsperspektiv passar många av dessa verksamheter väl in med de yrkes-
kategorier som tenderar att vara pendlingsbenägna i det moderna arbetslivet. Många företag 
inom exempelvis transportverksamhet och byggnads- och anläggningsarbete har rörlighet som 
en naturlig del av verksamheten, då det ofta handlar om att söka sig till platser och regioner där 
arbete finns. Yrkena som LKAB placerar under kategorin ”Övriga tjänster” är även sådana som 
torde kunna attrahera välutbildade karriärspendlare, som också visat sig dominera pendlings-
strömmarna. Med totalt 45 miljarder kronor i nya investeringar fram till år 2020 är det med 
andra ord möjligt att de nuvarande officiella siffrorna på antalet inpendlare i Kiruna och 
Gällivare kommuner (1 337 respektive 1 091) kan komma att stiga de närmaste åren. 

Hundra större leverantörer   

För att få en bild av vilka inpendlarna är som registrerats i RAMS är därmed externa 
leverantörer av intresse att undersöka närmare. Enligt Företagshälsovården vid LKAB är det 
sannolikt att det i huvudsak är leverantörer som har sitt säte utanför Malmfälten som har 
inpendlande personal från annan ort, men det går inte att säga säkert då många av dessa även 
har egna lokala kontor i Kiruna och Gällivare och/eller anställningsförfaranden som siktar in sig 
på den lokala arbetskraften (Företagshälsovården, personlig kommunikation, april 23, 2013). 
Lokala företag anställer även ofta personal från andra orter, speciellt i de fall det handlar om 
specialistkompetens som överlag inte går att hitta i kommunerna själva med omnejd. Bilden 
kompliceras ytterligare av att merparten av de 19 000 leverantörsanställda troligtvis bara arbetar 
en kort tid inom LKAB, och bör då inte räknas som pendlare. Anledningen till detta är att 
pendling överlag handlar om någon slags regelbundenhet, dvs. att individen pendlar fram och 
tillbaka mellan bostad och arbetsställe med viss periodicitet, något som inte är fallet med de 
högst tillfälliga gästarbetarna. Vidare så registreras inte Kiruna eller Gällivare som arbets-
kommun för dessa individer, vilket är ett krav för att räknas som pendlare i de officiella 
sammanställningarna från SCB.  
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En viktig distinktion kan således göras mellan gästarbetare och pendlare, då de kommer med 
skilda arbetsmässiga förutsättningar, uttrycksformer och beteenden på arbetsorterna. För 
kommunerna själva borde det även vara mest intressant att få en tydligare bild av vilka de mer 
eller mindre regelbundna inpendlarna är snarare än gästarbetarna, då det just är dessa grupper 
som kan tänkas ha en ambition att bosätta sig mer permanent på arbetsorten. Detta skulle dock 
möjligtvis utesluta en stor del av de externa leverantörer som beträder LKAB:s industriområden 
varje dag. 

Ett slumpmässigt urval av hundra större leverantörer visar på en förhållandevis stor spridning 
vad det gäller huvudkontorens geografiska placering, med flest i Kiruna kommun (21) följd av 
Stockholms kommun (15) och Gällivare kommun (14). Totalt handlade det om leverantörer 
med säten utspridda över 34 olika kommuner från Trelleborg i söder till Kiruna i norr (tabell 
3). Jämfört med sammanställningarna i RAMS (som fokuserar på de pendlande individerna) 
tycks det således röra sig om en liknande trend med företag och leverantörer som kommer in 
till Malmfälten från, i huvudsak, andra delar av Norrbottens län och Stockholmsregionen. 

Tabell 3. 100 leverantörers huvudkontor efter län och kommun. 

Län  Kommun (antal företag) 

Norrbottens län   Kiruna (21), Gällivare (14), Luleå (6), Kalix (2), Skellefteå (2), Haparanda (2), Pajala 
(2), Piteå (2), Jokkmokk (1), Älvsbyn (1) 

Stockholms län   Stockholm (15), Solna (2), Täby (1)

Skåne län   Ängelholm (2), Båstad (1), Helsingborg (1), Kristianstad (1), Malmö (1), Trelleborg 
(1) 

Västra Götalands län  Göteborg (4), Trollhättan (1), Partille (1)

Västernorrlands län  Örnsköldsvik (3), Kramfors (1)

Västmanlands län  Västerås (1), Nordanstig (1)

Örebro län  Örebro (1), Nora (1)

Dalarnas län  Borlänge (1) 

Jönköpings län  Gislaved (1) 

Östergötlands län  Norrköping (1)

Uppsala län  Enköping (1) 

Värmlands län  Karlstad (1) 

 

Vad det gäller branscher är även där spridningen påtaglig, möjligtvis i linje med de omfattande 
och mångfacetterade projekt som LKAB initierat de senaste 10 åren. En branschindelning i 
SNI 2007 visar att det främst handlar om verksamheter med fokus på installationer och 
reparationer av olika slag, anläggningsarbeten samt teknisk konsultverksamhet (tabell 4).  
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Tabell 4. Branschindelning, 100 större leverantörer inom LKAB‐koncernen. 

Verksamhet (antal företag)  Bransch, SNI 2007 

Installation och reparation (18)  Elinstallationer/Andra bygginstallationer (automatiska dörrar, 
centraldammsugare/hissar, etc.)/Installation av industrimaskiner och 
utrustning/Reparation av maskiner/Reparation av metallvaror 

Anläggningsarbeten (16) Diverse övrig specialiserad bygg‐ och 
anläggningsverksamhet/Anläggning av vägar och 
motorvägar/Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 

Konsultverksamhet (15) Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik/Teknisk 
konsultverksamhet inom energi‐, miljö‐ och VVS‐teknik/Övrig teknisk 
konsultverksamhet/Teknisk provning och analys 

Partihandel (8)  Partihandel med gruv‐, bygg‐ och anläggningsmaskiner/Partihandel 
med järnhandelsvaror 

Metallegoarbeten (8)  Metallegoarbeten/Beläggning och överdragning av metall 

Fastighetstjänster och lokalvård 
(7) 

Fastighetsrelaterade stödtjänster/Industri‐ och 
institutionstvätt/Lokalvård/Rengöring av byggnader (även tankar och 
maskiner m.m.)/Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 
industrilokaler/Återvinning av källsorterat material 

Övrig (7)  Övrig detaljhandel ej i butik/Personaluthyrning/Samordning, ekonomi, 
administration 

Tillverkning (7)  Tillverkning av gruv‐, bergbrytnings‐ och byggmaskiner/Tillverkning av 
metallstommar och delar därav/Tillverkning av rälsfordon 

Markarbeten (7)  Mark‐ och grundarbeten/Markundersökning

Transport (4)  Väg‐ och godstransport/Övriga stödtjänster till transport/Däckservice

Data‐ och telekommunikation (3)  Datordrifttjänster/Databehandling, hosting o.d./Annan 
telekommunikation 

 

 

Noterbart är att branschindelningen ger en antydan om att det inte bara handlar om företag 
som arbetar inom LKAB:s industriområden, då begreppet leverantör även innefattar exempelvis 
tillverkningsföretag som levererar maskiner och annan utrustning till gruvorna. Beroende på 
hur upphandlingen har formulerats och vad som förväntas ingå i arbetet kan det således handla 
om leverans av maskiner och personal eller endast maskiner i sig. Samma sak bör även gälla för 
de företag som kategoriseras inom partihandel, då exempelvis partihandel med gruv-, bygg- 
och anläggningsmaskiner mycket väl kan komma med krav på specialistkompetens som LKAB 
ej anser att det finns skäl att förvalta internt. Här torde det då också kunna bli aktuellt med 
extern arbetskraft som antingen kan komma från partihandlaren själv eller från någon annan 
leverantör eller underleverantör – eller kanske en under-underleverantör längre ner i kedjan. 

Komplexiteten i samspelet mellan LKAB, leverantörer, underleverantörer och under-
underleverantörer – och den stora flexibilitet företagen uppvisar vid bemanning av olika 
projekt – gör att det endast går att ge en antydan om varifrån i landet inpendlingsströmmarna 
tenderar att ha sitt ursprung. Med grund i SCB:s sammanställningar av arbetsmarknadsstatistik, 
där pendling baseras på registrerad bostadskommun och arbetskommun, tycks det dock främst 
handla om arbetskraft som pendlar in till Malmfälten från andra större orter i Norrbotten och 
de två största kuststäderna i Västerbotten. Könsfördelningen inom företagen gör det även 
troligt att det överlag handlar om män som reser in med företagen till Malmfälten. 
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Två exempel på leverantörer som har arbetskraft från olika delar av landet är BDX AB och 
Transportbolaget AB. För BDX:s del handlar det om personal som i huvudsak kommer från 
Gällivare kommun med omnejd (cirka 80 %), men med ett stigande antal anställda från andra 
delar av landet p.g.a. det snabbt minskande lokala utbudet av arbetskraft. Transportbolaget AB 
är ett ännu tydligare exempel på den geografiska spridning som gör sig gällande hos 
leverantörsanställda, där endast cirka 50 % av arbetsstyrkan har Gällivare som sin hemkommun. 
Resten kommer från andra delar av Sverige och då främst från Norrlandskusten (Fagerlönn, 
2011). 

Bostadsmarknaden i Malmfälten 

En vanlig synpunkt som lyfts fram i studier av arbetspendling är dess nära koppling till 
förhållandena på såväl arbets- som bostadsmarknaderna. Individens pendling kan exempelvis ses 
som ett uttryck för att det råder en jämvikt mellan dessa båda marknader, där pendling i sig då 
möjliggörs genom kompensatoriska åtgärder med högre lön och/eller lägre bostadskostnad på 
hemorten. Ett annat perspektiv, de s.k. sökteoretiska modellerna, stipulerar emellertid att det 
inte råder jämvikt och att individen snarare pendlar för att det är nödvändigt, dvs. inte direkt 
och självklart för att det maximerar den subjektiva egennyttan. Individen kan t.o.m. förlora på 
pendlingen ekonomiskt och i termer av sociala band, men specialiseringen inom vissa yrken 
och andra förutsättningar på arbetsmarknaden gör att långa resor till arbetsplatsen kan bli svårt 
att undvika för vissa yrkeskategorier. 

Bilden som målas upp i rapporten av den pendlande individens handlingsutrymme och 
förutsättningar är således komplex, och omfattar allt från de lokala banden och familje-
situationen, till arbetsortens egenskaper och själva sysselsättningens betingelser. Utöver det är 
dock bostadsmarknaden på de lokala arbetsmarknaderna även aspekter som kan påverka 
individens rörlighet i arbetslivet, då bristen på bostäder i sig kan vara den direkta anledningen 
till att han/hon väljer att pendla. I både Kiruna och Gällivare kommuner är bostadsfrågan även 
något som ofta nämns i samband med arbetet med hållbar samhällsutveckling. Enligt Kiruna 
kommun (2012) kommer cirka 2700-3250 bostäder att beröras av omvandlingarna inom en 
20-årsperiod, något som till största del kommer att påverka den redan befintliga populationen. 
Vissa av husen kommer att flyttas medan andra rivas; nya bostadsområden kommer att växa 
fram samtidigt som de gamla omvandlas till gruvstadsparker m.m. Även om flytten av bostäder 
i Malmberget har pågått under en längre tid står dock Gällivare kommun inför en liknande 
situation med nuvarande bostadsbrist och svårigheter att möta framtida krav. Med tanke på det 
troliga fortsatta inflödet av tillfälliga gästarbetare och mer långlivade arbetspendlare står 
kommunerna således inför stora utmaningar framöver för att lösa bostadsfrågan. 

Just denna problematik med inresande arbetskraft som behöver bostäder berörs i Kiruna 
kommuns bostadsförsörjningsprogram för åren 2012-2018 (Kiruna kommun, 2012). 
Formuleringar i dokumentet tyder dock på att entreprenörer inte nödvändigvis ses som 
potentiella nya framtida innevånare.  

Entreprenörer upptar en del av lägenheter från den ordinarie 
bostadsmarknaden och även ett antal villor har sålts för uthyrning till 
entreprenörer. Det är viktigt att det finns lämpliga entreprenörsboenden 
så att villor och lägenheter inte tas i anspråk av tillfällig arbetskraft. 
(Kiruna kommun, 2012, s.8) 
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I förlängningen kan detta vara ett problem då det riskerar att befästa veckopendlings-
tendenserna på den lokala arbetsmarknaden och således inte verka för permanent inflyttning. 
En närmare titt på kommunens detaljplan för åren 2012-2018 visar att det handlar om relativt 
få nybyggnationer i förhållande till kommande behov – totalt 510 i området i stort med 
ytterligare cirka 150-300 bostäder som kan komma att byggas i nya Kiruna centrum (tabell 5). 

Tabell 5. Bostäder som avvecklas och planeras byggas i Kiruna kommun. 

År  Rivs  Tillförs  Överskott utöver det som rivs

2012  50  170  120

2013  50  55  5

2014  50  110  60

2015 ‐ 2018  170  175  5

Totalt  320  510  190

                                                                                                                                    
Källa: Kiruna kommun (2012) 

Gällivare kommun står inför liknande utmaningar med uppemot 1 300 bostäder som kommer 
att behöva ersättas de närmaste åren. Kommunen är enligt egen utsago även positiv till 
möjligheterna att få inpendlare att bosätta sig i området och vända den negativa befolknings-
utveckling som började redan år 1973 genom att erbjuda attraktiva bostäder och levnadsmiljöer 
(Gällivare kommun, 2011). Den uttalade framtidsvisionen i bostadsförsörjningsplanen har även 
tagit sig uttryck i två lokala utvecklingsprojekt, Flytta.nu och InGellivare, som ämnar dels till 
att kartlägga den inpendlande arbetskraften, dels redogöra för deras behov och önskningar vad 
det gäller boende.  

Permanent pendling eller inflyttning? 

 
Inpendlande arbetskraft och boendealternativ är en komplicerad fråga för kommunerna, som 
kan vara upptagna med hållbara lösningar för den redan existerande befolkningen. För 
närvarande löser leverantörerna överlag bostadsproblematiken med att antingen hyra bostadshus 
i kommunerna (då de finns tillgängliga) eller genom att ställa upp husvagnar eller baracker som 
tillfälliga boenden för veckopendlarna. Möjliga framtida nyanställningarna inom LKAB och 
andra berörda företag gör emellertid detta till en problematisk situation, då ett större antal 
personer kan komma att behöva bostad i Malmfälten inom de närmaste åren. 
 
Med grund i tidigare forskning om pendlare i det moderna arbetslivet, och applicerat på arbets- 
och bostadsförhållandena i Malmfälten, kan följande faktorer lyftas fram som eventuella hinder 
för att locka inpendlare att bosätta sig i kommunerna: 
 

 Problem för partnern som ska flytta med 
Finns det inte förutsättningar för partnern att få ett jobb tenderar individen att vara 
mindre angelägen att se migration som ett alternativ till pendling. 

 
 De nuvarande bostadssituationerna i kommunerna 

Grunden till att få pendlare att stanna mer permanent på orterna tycks vara tillgången 
till bostäder, vilket faller tillbaka på kommuneras förmåga att skapa faktiska möjligheter 
för inflyttning. Om det saknas ett progressivt perspektiv på bostadsmarknadens 
utveckling finns det en risk att arbetspendlingen fortgår och, i slutändan, normaliseras 
än mer. 
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 Yrken som lockar unga/nya i arbetslivet 
En av de vanligaste kategorierna av pendlare är tidigare arbetslösa/nya i arbetslivet. 
Eftersom gruvindustrin överlag är en mansdominerad bransch tenderar den att dra till 
sig unga män som är nya i arbetslivet, och som i sig är mer pendlingsbenägna och 
mindre troliga att bosätta sig på arbetsorterna. 
 

 Pendling kan upprätthållas av vana och tradition 
Studier har visat att tidigare erfarenheter av pendling gör det mer troligt att individen 
fortsätter att pendla. Traditionen av arbetspendling inom gruvindustrin kan därmed 
verka för ett bevarande av redan etablerade beteenden. 
 

 Brist på kulturellt utbud 
Bristen på kulturellt utbud, eller en uppfattning om att det saknas, kan få en del att välja 
bort permanent flytt till mindre kommuner. 

 
 Informations- och kommunikationsteknik 

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik gör det lättare för individer 
att hålla kontakten med hem, familj och vänner, vilket i sin tur kan göra det lättare att 
mäkta med de långa avstånden och tiden borta från hemkommunen. Ett sätt att se det 
är att det har skett en slags mental regionförminskning, där de faktiska avstånden 
omtolkas av individen och krymper i den subjektiva upplevelsen. 
 

 Brist på arbeten som kräver universitetsutbildning 
Kan säkerligen fungera som en push-faktor för båda könen, men kanske framför allt för 
kvinnor, då dessa utbildar sig i högre utsträckning än män. Om det inte finns 
förutsättningar för arbeten som kräver universitetsstudier finns det en risk att även det 
fungerar som en allmän push-faktor. 

 
 Pendling kan indirekt uppmuntras via tillväxtdiskurser 

Inom de diskurser som berör tillväxt och hållbar utveckling på arbetsmarknaden är ofta 
pendling något positivt för utvecklingen. Dessa mer övergripande diskursiva aspekter 
torde kunna vara ett hinder för mer regionala eller lokala diskurser med fokus på 
exempelvis befolkningsutveckling. 
 

 Förbättrade infrastrukturer gynnar pendling 
Moderniseringen och de stora satsningar som gjorts på utbyggnad och effektivisering av 
infrastrukturer kan möjligtvis leda till att allt fler ser pendling som ett godtagbart 
alternativ. 

 

Förslag på fortsatta studier 

 
Denna förstudie skrapar bara på ytan av den komplicerade situation som för närvarande gör sig 
gällande på Malmfältens arbets- och bostadsmarknader. Framtida studier kan exempelvis lägga 
större fokus på leverantörsanställda och undersöka dessa individers faktiska antal, 
pendlingsmönster och boendepreferenser. Då bör det även finnas möjligheter att på ett 
tydligare sätt fastställa vilket intresse det finns att bosätta sig i den nya typen av lågenergihus 
som är under utveckling vid Luleå tekniska universitet och dess samarbetsparter, och huruvida 
denna boendeform i sig kan fungera som en pull-faktor när det gäller att få inpendlande 
arbetskraft att stanna kvar i områdena. De potentiella hinder som finns för att få inpendlare att 
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bosätta sig permanent, varav ett antal berörs i denna rapport, bör emellertid även de studeras 
vidare.                                           
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Bilaga 1. Befolknings‐ och arbetskraftsutveckling 

 

Tabell. Befolknings‐ och arbetskraftsutveckling Kiruna kommun 

Kiruna kommun  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Folkmängd  23254  23135  23258  23122  23099  22969  22944  22967 

Födda  239  222  251  219  236  243  256  263 

Döda  230  247  207  235  236  221  254  247 

Födelsenetto  9  ‐25  44  ‐16  0  22  2  16 

Inflyttade  697  741  1006  878  803  797  966  944 

Utflyttade  859  834  924  997  824  951  994  937 

Flyttningsnetto  ‐162  ‐93  82  ‐119  ‐21  ‐154  ‐28  7 

Dagbefolkning  10960  11137  11679  12156  12270  11641  12312  12956 

Nattbefolkning  10659  10756  11257  11571  11640  11190  11678  12134 

Inpendling  788  819  890  1102  1196  976  1184  1337 

Utpendling  487  438  468  517  566  525  550  515 

Nettopendling  301  381  404  585  630  451  634  822 

 
Källa: SCB, RAMS 

                

Tabell. Befolknings‐ och arbetskraftsutveckling Gällivare kommun 

Gällivare 
kommun 

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Folkmängd   19204  19077  18959  18860  18703  18533  18425  18326 

Födda  167  136  170  151  155  174  142  164 
Döda  241  243  231  226  214  203  210  219 

Födelsenetto  ‐74  ‐107  ‐61  ‐75  ‐59  ‐29  ‐68  ‐55 

Inflyttade  592  577  635  658  579  510  656  645 
Utflyttade  566  598  695  681  676  646  691  684 

Flyttningsnetto  26  ‐21  ‐60  ‐23  ‐97  ‐136  ‐35  ‐39 

Dagbefolkning  8536  8623  8875  9028  9252  9022  9498  9853 
Nattbefolkning  8716  8733  8885  9054  9158  8818  9109  9364 
Inpendling  468  530  600  637  800  772  962  1091 
Utpendling  648  640  610  663  706  568  573  602 

Nettopendling  ‐180  ‐110  ‐10  ‐26  94  204  389  489 

 
Källa: SCB, RAMS 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Inpendlingsutveckling 

 

Tabell. Inpendling Kiruna kommun – totalt  

Inpendling från  2004  2005  2006 2007 2008 2009  2010  2011

Gällivare  232  218  229  244  257  177  215  226 

Pajala  102  121  120  168  207  195  187  191 

Luleå  74  91  76  111  114  76  130  148 

Piteå  17  18  35  43  36  31  54  62 

Umeå  35  49  52  61  59  53  57  61 

Boden  20  20  20  29  27  21  37  50 

Älvsbyn  1  3  5  32  37  35  46  41 

Övertorneå  15  15  18  20  25  19  33  33 

Stockholm  28  35  41  33  37  32  39  33 

Skellefteå  5  16  14  14  12  20  14  31 

Kalix  11  18  9  10  11  11  19  27 

Haparanda  5  13  13  23  20  25  25  25 

Göteborg  10  8  14  12  14  8  18  23 

Jokkmokk  10  8  6  13  19  15  21  21 

Uppsala  16  14  11  13  18  12  9  18 

Övriga kommuner  207  172  227  276  303  246  280  347 

Norrbottens län  493  532  544  716  781  626  797  861 

Västerbottens län  52  76  78  93  95  104  103  127 

Stockholms län  70  71  87  79  78  68  81  79 

Västernorrlands län  13  15  14  15  17  13  28  37 

Västra Götalands län  23  15  31  28  33  19  29  34 

Övriga län  137  110  136  171  192  146  146  199 

Totalt  788  819  890  1102  1196  976  1184  1337 

 
Källa: SCB, RAMS 

                                                           

 

 

 



 
 

Tabell. Inpendling Kiruna kommun – kvinnor 

Inpendling från  2004  2005  2006 2007 2008 2009  2010  2011

Gällivare  51  40  45  51  63  45  57  65 

Luleå  29  27  21  40  32  24  40  36 

Pajala  15  17  12  20  33  36  31  29 

Umeå  12  21  20  27  26  20  20  22 

Stockholm  18  22  24  19  15  17  16  16 

Piteå  5  6  12  15  14  11  8  16 

Boden  9  8  7  10  13  8  8  11 

Uppsala  7  5  4  6  12  5  3  8 

Göteborg  5  3  4  5  3  2  5  8 

Jokkmokk  4  3  3  7  6  5  7  8 

Övertorneå  1  2  2  2  1  1  5  7 

Haparanda  1  4  3  4  3  3  2  7 

Gävle  0  0  1  1  1  1  1  5 

Solna  3  1  1  2  3  1  2  4 

Sundsvall  3  2  1  1  2  1  3  4 

Övriga kommuner  82  77  78  96  91  76  74  85 

Norrbottens län  122  117  109  161  172  144  172  189 

Västerbottens län  17  30  28  33  38  37  32  31 

Stockholms län  34  33  33  30  21  22  27  31 

Västra Götalands län  13  8  15  10  12  3  8  14 

Västernorrlands län  6  6  4  7  6  4  8  9 

Övriga län  53  44  49  65  69  46  35  57 

Totalt  245  238  238  306  318  256  282  331 

                                                                                                                                                                   
Källa: SCB, RAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell. Inpendling Kiruna kommun – män 

Inpendling från  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011

Pajala  87  104  108  148  174  159  156  162 

Gällivare  181  178  184  193  194  132  158  161 

Luleå  45  64  55  71  82  52  90  112 

Piteå  12  12  23  28  22  20  46  46 

Umeå  23  28  32  34  33  33  37  39 

Boden  11  12  13  19  14  13  29  39 

Älvsbyn  0  1  5  30  35  32  42  38 

Skellefteå  1  10  9  11  7  12  8  27 

Övertorneå  14  13  16  18  24  18  28  26 

Kalix  7  11  7  6  10  7  14  25 

Haparanda  4  9  10  19  17  22  23  18 

Stockholm  10  13  17  14  22  15  23  17 

Göteborg  5  5  10  7  11  6  13  15 

Arvidsjaur  1  3  3  11  12  10  15  15 

Jokkmokk  6  5  3  6  13  10  14  13 

Övriga kommuner  136  113  157  181  208  179  206  253 

Norrbottens län  371  415  435  555  609  482  625  672 

Västerbottens län  35  46  50  60  57  67  71  96 

Stockholms län  36  38  54  49  57  46  54  48 

Västernorrlands län  7  9  10  8  11  9  20  28 

Västra Götalands län  10  7  16  18  21  16  21  20 

Övriga län  84  66  87  106  123  100  111  142 

Totalt  543  581  652  796  878  720  902  1006 

                                                                                                                                                                   
Källa: SCB, RAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell. Inpendling Gällivare kommun – totalt 

Inpendling från  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011

Luleå  63  73  88  90  92  87  122  179 

Jokkmokk  56  61  72  87  107  97  105  128 

Kiruna  92  67  74  90  139  118  139  106 

Pajala  52  63  62  59  73  80  105  100 

Piteå  10  13  15  14  25  23  44  71 

Överkalix  18  23  28  36  44  46  50  57 

Umeå  19  24  29  32  39  37  59  45 

Boden  12  17  16  22  32  27  33  45 

Kalix  8  15  19  18  15  21  23  32 

Haparanda  7  8  9  14  12  10  21  22 

Skellefteå  4  5  11  12  19  14  16  21 

Stockholm  18  19  16  20  20  17  20  20 

Övertorneå  2  2  9  10  14  10  12  20 

Arvidsjaur  3  2  3  3  10  10  12  19 

Älvsbyn  2  3  4  6  10  15  19  18 

Övriga kommuner  102  135  145  124  149  160  182  208 

Norrbottens län  328  349  401  451  575  549  692  802 

Västerbottens län  31  38  50  58  76  71  107  108 

Stockholms län  31  33  35  39  38  35  36  38 

Västra Götalands län  10  14  13  15  32  12  10  20 

Västernorrlands län  19  32  30  12  8  12  19  17 

Övriga län   49  64  71  62  71  93  98  106 

Totalt  468  530  600  637  800  772  962  1091 

 
Källa: SCB, RAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell. Inpendling Gällivare kommun – kvinnor 

Inpendling från  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011

Kiruna  35  20  27  41  61  54  75  53 

Luleå  18  16  23  29  35  25  25  43 

Jokkmokk  20  19  19  22  28  29  35  41 

Piteå  1  6  3  4  15  8  15  21 

Umeå  9  17  16  19  21  19  24  19 

Pajala  7  9  9  9  11  7  18  18 

Boden  3  6  5  5  5  7  10  13 

Överkalix  6  6  7  5  6  6  8  9 

Stockholm  5  5  6  5  7  6  6  8 

Göteborg  2  2  2  1  6  1  1  5 

Linköping  0  1  2  3  0  2  1  4 

Kalix  2  3  3  3  4  5  2  4 

Uppsala  1  4  5  6  2  2  5  3 

Jönköping  2  1  0  1  1  0  1  3 

Skellefteå  1  0  1  2  2  3  3  3 

Övriga kommuner  30  36  31  36  45  45  43  55 

Norrbottens län  93  86  98  122  173  151  197  210 

Västerbottens län  14  19  20  25  24  25  30  27 

Stockholms län  7  7  12  9  11  11  10  14 

Västra Götalands län  5  5  5  5  13  1  1  9 

Västernorrlands län  3  2  2  2  2  1  4  4 

Övriga län  20  32  22  28  26  30  30  38 
       

Totalt  142  151  159  191  249  219  272  302 

 
Källa: SCB, RAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell. Inpendling Gällivare kommun – män 

Inpendling från  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011

Luleå  45  57  65  61  57  62  97  136 

Jokkmokk  36  42  53  65  79  68  70  87 

Pajala  45  54  53  50  62  73  87  82 

Kiruna  57  47  47  49  78  64  64  53 

Piteå  9  7  12  10  10  15  29  50 

Överkalix  12  17  21  31  38  40  42  48 

Boden  9  11  11  17  27  20  23  32 

Kalix  6  12  16  15  11  16  21  28 

Umeå  10  7  13  13  18  18  35  26 

Haparanda  6  8  9  11  8  8  18  20 

Skellefteå  3  5  10  10  17  11  13  18 

Arvidsjaur  3  2  2  3  9  9  11  18 

Övertorneå  2  2  8  9  13  8  11  18 

Älvsbyn  2  2  4  6  9  12  16  16 

Stockholm  13  14  10  15  13  11  14  12 

Övriga kommuner  68  92  107  81  102  118  139  145 

Norrbottens län  235  263  303  329  402  398  495  592 

Västerbottens län  17  19  30  33  52  46  77  81 

Stockholms län  24  26  23  30  27  24  26  24 

Västernorrlands län  16  30  28  10  6  11  15  13 

Västra Götlands län  5  9  8  10  19  11  9  11 

Övriga län  29  32  49  34  45  63  68  68 
       

Totalt  326  379  441  446  551  553  690  789 

 
Källa: SCB, RAMS 
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