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Abstract  

The purpose of this study is to gain an understanding of why workers in the 

mine industry in Gällivare, located the north of Sweden, choose to commute 

long distance rather than move. The study examines the commuting and the 

incentives to commute, but also what the underlying forces are to not move.  

This study was a qualitative method. Five respondents who work and commutes 

to the mines in Gällivare have been interviewed. The result from the interviews 

were thematically analyzed. 

The result in this study shows that the access to work and the education can be  

incentives for work in Gällivare but the economic gain can also be a 

contributing factor for choosing to commuting to Gällivare. The social networks 

and any partner- /- family can also be the most important factors for choosing 

not to move.  

Keywords: Long distance commuting, mining industry, Sweden 
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Referat 

Syftet med denna studie är att få förståelse för varför arbetare i gruvnäringen i 

Gällivare väljer att långdistanspendla istället för att flytta.  Studien undersöker 

vilka som pendlar och vilka incitament som kan finnas till  pendling, men även 

vilka är några av de bakomliggande krafterna är till att inte flytta och vilka är 

som är viktiga för valet att bo kvar.  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod. Här har fem respondenter 

som pendlar för arbete inom gruvnäringen i Gällivare intervjuats. Resultatet har 

tematiskt analyserats. 

Resultatet i denna studie visar att det är tillgången till arbete samt arbetets 

karaktär som är incitament och kan vara en grund för valet att arbeta i Gällivare, 

men även den ekonomiska vinsten kan spela en bidragande roll. De sociala 

nätverken och eventuell partner/familj kan bidra till att man väljer att bo kvar på 

hemorten. 

Nyckelord: Långdistanspendling, gruvindustrin, Sverige 
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1 INLEDNING  

 

Gruvnäringen expanderar i norra Sverige vilket skapar både hinder och 

möjligheter för kommuner. För kommuner som präglas av gruvindustrins 

dominans blir konjunktursvängningar på en global marknad ytterst påtagliga 

lokalt. Detta kan under vissa perioder bidragit till hög arbetslöshet medan andra 

perioder präglats av arbetskraftsbrist. Gällivare är en av de kommuner i 

Norrbotten där gruvföretagen blomstrar och arbetslösheten är de lägsta på en 

lång tid (Ekonomifakta 2013). I kommunen finns i dag två gruvföretag – 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) och New Boliden. LKAB planerar att 

öka sin produktion av gruvan i Malmberget (LKAB 2013a). Samtidigt planerar 

New Boliden en expansion av koppargruvan Aitik, belägen ca 15 km från 

Gällivare (Boliden 2013). Dessa expansioner ger ett ökat behov av arbetskraft 

vilket tillväxtverket uppskattar en ökning på 500 personer i dagbefolkningen
1
 

(2009, s. 31).   

I Gällivare arbetar i nuläget ca 8000 personer varav ca 20 % av dessa i 

gruvindustrin. Fördelningen är att ca 500 av dessa personer arbetar inom Aitik 

Boliden (Tillväxtverket 2009, s.31) och 1100 personer arbetar inom LKAB, 

vilket genererar även fler arbetstillfällen på fler arbetsplatser (Tillväxtverket 

2009, s.31). En av fördelarna med gruvindustrin är till skillnad från traditionell 

tillverkningsindustri är att den ej riskerar att flyttas till låglöneländer 

(Tillväxtverket, 2009 s.13), vilket kan skapa en trygghet för kommunen.  

Gällivare kommun har två större orter, Gällivare och Malmberget.  Malmberget 

figurerar mest i media nu kring den stundande samhällsomvandlingen som beror 

på att samhället måste omvandlas och flyttas eftersom det är beläget ovan den 

stora malmkroppen Fabian. För att gruvan ska kunna växa och bli större måste 

samhället ge väg för gruvbrytningen (LKAB 20013b).  Gruvorna är viktiga för 

både den lokala, regionala och globala ekonomin, och för att den ska få en 

betydande effekt på den lokala ekonomin krävs en inflyttning (Tillväxtverket, 

2009 s. 14-19). Detta eftersom då gruvorna expanderar finns det större behöv av 

arbetskraft som då bör förses antingen med ökad inpendling/ 

                                           
1
 Dagbefolknings menas personer som arbetar på orten till skilland från nattbefolkning, de som bor på orten 

(Öhman & Lindgren, 2003). 
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långdistanspendling
2
 eller ökad befolkning på orten. Under 2010 så pendlade

3
 

962 personer till Gällivare kommun(SCB 2010b).  

 En av de nackdelar med pendlingen är att kommunen ej får in fördelar som 

kommunalskatt men får ta del av de externaliterna som finns. Pendling kan 

också vara till fördel för individen då den kan öka våra val av saker som 

boendeort och arbete.  Pendling gör också att man kan kombinera bra 

boendemiljö, hög lön och karriärmöjligheter, samtidigt som det är kostsamt i 

både tid och pengar men pendlingen kan vara ett tvång p.g.a. arbetslöshet. 

(Sandow 2011, s.41) Ytterligare en anledning till att vi pendlar är att det sker en 

strukturomvandling på arbetsmarknaden. Idag sker flera anställningar mera 

kortvarigt, detta för att möta det behov som finns av mer flexibel arbetsmarknad 

då en förändring har skett på hur man ser på anställning, från den mera 

industriella synen. Även den tekniska utvecklingen har öppnat upp för 

möjligheterna att pendla (Dicken 2011, s. 4, 278-286).   Vad är det som gör att 

människor väljer att arbeta på en annan plats än hemorten? Vad är det som 

motiverar och triggar ett spenderar 140 mil i veckan i en bil och vad är vinsten 

samt vitsen med det? 

1.1 Problemformulering 

Gruvorna i Gällivare kommun planerar investeringar som kommer att generera 

arbetstillfällen i området. Denna arbetskraft kan då komma från två håll, ökad 

inflyttning eller inpendlande arbetskraft.  

Gruvornas planerade expansion bör bädda för en befolkningsökning i 

kommunen men i stället fortsätter Gällivare kommun att befolkning minska 

(Tillväxtverket 2009, s.33). Framför allt är det bland personer i arbetsför ålder, 

däribland barnfamiljer som tappet sker (SCB 2013a,).  

Gällivare har bra förutsättningar för en befolkningsökning. En 

befolkningsökning innebär många fördelar för kommunen med exempelvis fler 

personer som betalar kommunalskatt vilket bidrar till kommunens tillväxt. Detta 

är en av anledningarna varför det är viktigt att prioritera en befolkningsökning  

för Gällivare kommun. Idag är pendling ett måste för många då det råder 

bostadsbrist i kommunen och pendlingen blir ett medel för tillväxt samt bidrar 

till den arbetskraftsförsörjning som behövs (Tillväxtverket 2009, s. 12). 

                                           
2
 pendling som är längre än vad som är rimligt att pendla på en daglig basis (Öhman & Lindgren, 2003 s. 12). 

3
 SCB definierar pendling som förvärvsarbete som sker utanför den kommunen som man är skriven på (SCB 

1979, s 14). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några av de drivkrafter till varför 

arbetare i gruvnäringen i Gällivare väljer att pendling framför flytt till orten samt 

öka förståelsen för vad som motiverar valet av pendling.  

1.3 Frågeställning 

Utifrån syfte har följande forskningsfrågor ställts: 

i) Vilka faktorer kan spela in i valet till att välja pendling 

framför flytt?  

ii) Vilka är några de upplevda för- och nackdelarna med 

pendling?  

Detta kommer att undersökas med hjälp av en kvalitativ studie med interjuver av 

pendlande arbetare i Gällivareområdet.  
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2 METOD 

 

För att få kunskap om Gällivares demografi och en enklare överblick över 

arbetsmarknaden har statstik från SCB och deras registerbaserade 

arbetsmarknadstatistik (RAMS) samlats in.  

För en ökad kunskap kring frågeställningen valet pendling framför flytt gjordes 

en teoretisk bakgrund. Detta för att få ett förhållningsätt till vilka faktorer och 

hur de påverkar arbetskraftsrörlighet samt motiv för en flytt eller pendling. Här 

har vetenskapliga artiklar och facklitteratur studerats och sammanfatts i en kort 

del. Här upplever jag det som att det saknas forskning kring just upplevd 

säkerhet och långdistanspendling med bil. 

Mycket av den tidigare forskningen kring ämnet är kvantitativ och är baserade 

på statistik, men denna studie är gjorde kvalitativ i syfte att få en djupare 

förståelse kring frågeställningen. Forskningsintervjun, ett samtal som Kvale, 

förklarar som följande:  

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomens 

mening.” (1997 s.13) 

Om valet hade fallit på att göra en kvantitativ studie hade det kanske varit lättare 

att se strukturella skillnader och synliggjort vissa faktorer som motiverar en 

pendling eller valet att inte flytta. För att följa syftet att få en djupare förståelse 

lämpar sig en kvalitativ intervjustudie bättre.  

Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att uppfatta och se svar som är oväntade 

(Esaiason 2007 s. 283) Denna metod ger även en överblick som är svår att få 

med exempelvis en statistisk datainsamling.  En kvalitativ intervjumetod ska 

sträva mot att få insikt hur respondenten upplever världen (Esiasson 2007 s. 

286). Valet att göra kvalitativa intervjuer motiveras av syftet med 

undersökningen som är att få förståelse varför arbetare kring gruvan i Gällivare 

väljer pendling istället för att flytta till orten och vad som motiverar valet av 

pendling.  
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3.1 Interjuver  

Den empiriska delen i denna uppsats består av fem semistrukturerade intervjuer, 

det innebär att de omfattar en rad teman med relevanta frågor som grund och har 

plats för förändringar (Kvale 2007). Gemensamt för de fem respondenterna är 

att de arbetar i Gällivare med omnejd samt att de är boende i en annan kommun 

utför en veckopendling till arbetet.  De är valda med ett så kallade snöbollsurval, 

det menas att man först kommer i kontakt med en person som sedan kan tipsa 

vidare om personer med liknande erfarenheter (Esiasson et al. 2007 s. 291).  

3.2 Tillvägagångssätt- metoder och verktyg 

Under april 2013 genomfördes intervjuerna i Gällivare. Fyra av intervjuerna 

gjordes vid ett direkt möte och en gjordes via telefon där samtalet spelandes in. 

Intervjuerna som gjordes personligen spelades även in efter att ha informerat 

respondenten och fått godkännande samt informerat om undersökningens 

generella syfte (Kvale 1997 s. 107). Som en extra säkerhetsåtgärd antecknades 

under intervjuerna ifall tekniska problem skulle uppstå.  Tidigt efteråt har 

intervjuerna transkriberats. Valet att spela in samtalen över att endast anteckna 

är för att kunna vara med mera i samtalet hellre än att fokusera på att skriva, 

samt att det är lättare att i efterhand upptäcka nyanser och antydningar i språket.  

Efter avslutade samtal transkriberades intervjuerna för att underlätta en analys.  

Under intervjuerna har ett frågeformulär används som grund. Frågeformulärets 

syfte har även varit att inte tappa fokus från intervjuns syfte och för att hålla 

riktningen i samtalen. Formuläret finns bifogat i Bilaga 1. Den första delen i 

intervjun är mera grundläggande med frågor av typen ålder, yrke, civilstatus och 

så vidare. Den andra delen tar upp pendlingen och hur respondenten resonerar 

kring detta samt vad som motiverar pendlingen. Sista delen handlar om 

platstillhörigheten till arbetarorten samt hemorten och vad som skulle kunna 

motivera en flytt och hur familjelivet påverkas av pendlingen.  Samtalet avslutas 

med en fråga om respondenten har något att tillägga och tackar respondenten för 

visat intresse.  
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Intervjuerna har transkriberats och analyserats efter tre förbestämmda teman: 

- Ekonomi och arbete 

- Familj och socialt nätverk 

- Platstillhörighet  

Ytterligare två teman växte fram under analysen: 

- Säkerhet och miljö 

- Boendemarknaden  

3.3  Avgränsningar 

Varför man väljer pendling istället för att flytta kan bero på många faktorer. 

Denna studie är fokuserad på Gällivare och går närmare in på några dessa. Dessa 

faktorer utgör grunden för följande tre teman: familjen och social nätverk, arbete 

och ekonomi samt platstillhörighet. Studieområdet är begränsat till orten 

Gällivare och studerat utifrån vinkeln varför man gör valet pendling istället för 

exempelvis varför man flyttar.   

3.4 Reliabilitet och validitet 

Ett problem med att använda intervjuer som metod är ett det inte går att dra 

några generella slutsatser utan ger indikationer på tendenser. Det kan uppstå viss 

problematik vid intervjusituationen att det blir en maktrelation mellan 

intervjuare och respondenten, vilket kan påverka svaren. Annat som kan ha 

påverkat intervjun är min relativt nya roll som intervjuare, detta kan ha gjort att 

jag missat att ställa vissa följdfrågor eller hade kunnat bygga upp frågorna i en 

annan ordning för att få ett annat flöde i intervjusituationen. Ytterligare ett 

problem kan vara att respondenterna har olika typer av arbeten och 

utbildningsnivå och där av olika anledningar till pendling. För ha lättare kunnat 

se ett mönster och tyda en tendens hade det kanske varit bättre att intervjuat 

personer inom samma yrkesgrupp eller med samma utbildningsnivå. I denna 

undersökning så har respondenterna varierande grad av utbildning och olika 

typer av jobb även om de alla är kopplade till gruvindustrin. Intressant hade varit 

att enbart fokuserat exempelvis på anställda inom gruvan som pendlar och har 

likande arbeten. Några av fördelarna med respondenterna är just deras olika 

karaktärer med olika arbeten, bakgrunder och utbildningsnivåer, det är just 

människors subjektiva åsikter och tankar som är av intresse i en kvalitativ 

intervjustudie.   
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3.5 Etik  

Transkripten från intervjuerna finns ej bifogade, detta för att skydda 

respondentens rätt till privatliv då vissa av frågorna är personliga och gör det lätt 

att genomskåda personens anonymitet (Svensson & Starrin 1996 s. 41). 

Anledningen till detta är att personerna lever på en liten ort där det är lätt att 

identifiera respondenterna då vissa av frågorna var av det personliga slaget och 

rör bland annat familj och relationer. Detta är också anledningen till att 

respondenterna i undersökningen har figurerade namn (Kvale 1997 s. 109). 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

Denna del förklarar och analyserar några relevanta teorier och begrepp som rör 

det utvalda studieområdet och används som ett underlag för undersökningen. 

Nedan beskrivs några av de incitament som finns för att motivera en pendling 

och argument för att inte flytta.  

3.1 Pendling 

Pendling kan ses som ett substitut till att flytt och vissa hävdar att 

långdistanspendling är ett sätt att leva och ett aktivt val, ett val att inte flytta 

(Öhman & Lindgen 2003 s. 13). Anledningar till att man gör detta val är många, 

bland annat den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att pendla längre 

sträckor inom en rimlig tidsram (Heldt Cassel et al 2010 s. 49). Idag gör många 

valet att pendla över att flytta, vilket har gjort att avståndet mellan arbete och 

hemmet har ökat (Hedberg, 2005 s. 37). Valet att pendla för ett arbete kan då 

öppna upp möjligheter för individen, exempel en stabil inkomst som öppnar 

friheten att välja så som intressen, aktiviteter och livsstil. Framför allt är den 

ekonomiska vinsten ett viktigt incitament för att pendla (So et al, 2001 s. 1045; 

Paut 2006 s. 569; Sandow, 2008, s.23; Lindgren & Öhman 2003 s.55; Heldt 

Cassel et al 2010 s. 22). 

 

 

Figur 1Figur över faktorer som påverkar långdistans pendling (Källa: Lindgren & Öhman, 

2003 S.14)  
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Figur 1 ovan visar de faktorer som bidrar och motiverar en pendlig till arbete. 

Alltså, arbetsmarknaden, transportmöjligheter, boendemarknaden, sociala 

nätverk, hushållets uppbyggnad, individens karaktär samt önskemål och normer.  

Alla dessa är faktorer som är beståndsdelar till en arbetspendling (Lindgren & 

Öhman 2003 s. 14).  

Pendling till arbete kan användas som ett verktyg för att använda ett större 

geografiskt områdes arbetskraft och kompetens för att matcha den lokala 

arbetsmarknadens behov (Sandow 2008, s.14). I glesbefolkade områden är bilen 

många gånger det enda alternativet då kollektivtrafiken inte fyller alla behov, 

vilket kan leda till att bilen bidrar till en osäkerhet på vägen (Sandow, 2008, 

s.15).  

För pendlare som har en familj och partner är det komplext med att 

långdistanspendla. Platstillhörighet till arbetsorten uppstår sällan och pendlaren 

har svårt att etablera ett socialt nätverk på platsen. Pendlarens familj tenderar 

också att sällan besöka arbetarorten, vilket kan tyda på att det ej känns som ett 

”hem” värt att besöka. Pendlaren upplever många gånger att hen lever i två 

skilda världar, en jobbvärld där man jobbar och en där man lever privat. Dock är 

hemmet där familjen är, där man känner sig hemma, och att bo på två ställen 

leder inte till att ha två hem (Van der Klis & Karsten, 2009 s. 235-245). 

3.2 Pendling och kön  

Det är vanligare att män pendlar längre avstånd än vad kvinnor gör och pendlar 

även mera med bil (Sandow, 2008 s. 24; Jönsson & Scholten 2010 s. 17; Heldt 

Cassel et al 2010 s.22).  Samt att den ekonomiska vinsten är viktigare desto  

längre pendlingsavståndet är dvs. incitamentet att pendla längre sträckor ökar 

med inkomsten (Paut, 2006 s. 569). Detta kan även vara ett tecken på en struktur 

som finns i samhället då kvinnorna oftast har ansvaret över hemmet samt att det 

är en könssegregerad arbetsmarknad där typiska kvinnoyrken så som inom vård, 

skola och omsorg tenderar att ha en lägre lön, vilket gör det olönsamt att pendla 

(Sandow 2008 s. 25; Cassel et al, 2013 s. 17). Det tenderar även sig att desto 

längre arbetaren pendlar, desto närmare hemmet måste partnern arbeta samt ta 

ett större ansvar för hemmet (Paut, 2006 s. 563).  Att äldre män tenderar till att 

pendla längre än yngre män och anledningar till att män accepteras att pendla 

längre kan vara saker som utbildningsnivå och lön. (Cassel et al, 2013 s.55; 

Heldt Cassel et al 2010 s.22)  
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Partnern som är kvar hemma får ta del av några av de nackdelarna av 

pendlingen, exempelvis att partnern känner sig ensam och får göra det stora 

arbetet i hushållet samt stå tillbaka karriärmässigt (Jönsson & Scholten, 2010 

s.13; Sandow, 2013).Dock är barn är en faktor som minskar pendlandet. 

Pendling bidrar till att pendlaren förlorar tid med familj och vänner samt riskerar 

att skada relationer, äktenskap och hälsan (Christian 2012, s. 215-218). Män 

som pendlar i mer än fem år riskerar att vara överrepresenterade i skilsmässor. 

Däremot verkar kvinnor ha lättare att anpassa sig till pendlingslivstilen och 

skadar inte deras äktenskap i samma utsträckning (Sandow, 2013). En annan 

förklaring till detta kan vara att dessa förhållanden inte följer det traditionella 

mönstret där kvinnan har huvudansvaret och är den ”andre lönetagaren” 

(Sandow, 2013).  Kvinnors pendlande kan dock leda till en mera jämställd 

arbetsmarknad då de kvinnor som pendlar hittar nya karriärmöjligheter och 

högre löner (Sandow, 2013).  

3.4 Att inte flytta 

Enligt Fisher och Malmberg (2001, s. 32) har människor långt till flytt, och 

desto längre tid man har bott på en plats, desto svårare är det att flytta. Fisher 

och Malmberg (2001, s. 11) beskriver ”the insider- advantage”, översatt till 

”lokala insiderfördelar”, det är faktorer som gör att mobiliteten påverkas, 

exempel på detta kan vara familjen och andra sociala relationer eller andra 

platsspecifika saker som ej kan föras över till en eventuell ny bostadsort. För att 

det ska motiveras en flytt från detta är en högre inkomst eller lön viktigt.  

 

Figur 2 Insider-Advantage Approach towards Immobility (Källa: Fischer & Malmberg, 2001 

s.11) 
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Figur 2 visar de olika faktorerna som påverkar (in)mobiliteten, de lokala 

insiderfördelarna.  De olika faktorerna är först uppdelad i två olika kategorier, 

arbete och nöje, för att sedan delas upp ytterligare i mindre kategorier. Fisher 

och Malmberg (2001, s. 12) påpekar även att desto mer utvecklad en ekonomi är 

desto viktigare är de nöjesorienterade faktorerna i jämförelse med arbete i 

gällande motivation att flytta eller stanna. Ett annat incitament att stanna är 

barnen då föräldrarna inte vill att barnen ska behöva byta skola (Sandow & 

Westin 2010, s. 442). En stor andel av de som pendlar har barn och framför allt 

0-6 år, detta kan ses som att pendling är ett alternativ till flytt då familjen är 

förankrad och har sina sociala anknytningar på platsen (Sandow 2011, s. 42). 

Familj, barn och ett socialt nätverk gör det svårare att motivera en flytt. 

Ytterligare en faktor som spelar in i detta är tiden man har bott på platsen. Har 

man nyligen flyttat är det lättare att flytta igen. När människor ”rotar” sig på en 

plats, skapar sociala nätverk, känner trygghet, känner sig säker, bekräftad och 

igenkänd, då minskar även benägenheten att flytta (Vilhelmson 2002, s. 29). 

Vilhelmson förklarar även anledningar att inte flytta är att man känner sig 

geografisk tillhörig och en lojalitet till platsen (2002, s.30). 

Att välja flytt påverkas av en massa faktorer. Enligt Stjernström (1998, s.170-

171) är våra sociala nätverk av stor betydelse idag. Framförallt är det de sociala 

släktrelationerna som är den enskilt viktigaste faktorn i det sociala nätverket. 

Stjernström (1998, s. 172) menar att platsen vi är född på eller är uppvuxna på är 

av stor betydelse och har många människor har en önskan eller ambition att 

återvända eller bo kvar på denna plats. Det sociala nätverket den viktigaste 

faktorn för rörlighet och platstillhörighet samt är en viktig faktor för att inte 

flytta (Brandén & Ström 2001, s. 17; Vilhelmsson 2002, s.57) 

En studie av Gustafsson (2009, s. 501-505) undersöker hur mobilitet påverkar 

platstillhörigheten. Personer som pendlar mer än 1 timme per dag känner en låg 

tillhörighet. Personer som känner stor platstillhörighet tenderar även att ha 

svårare att flytta. Gustafssons studie visar framför allt att mobilitet och 

platstillhörigheten har ett negativt samband.   

3.5 Flytt och kön  

Det är främst för mannens karriärmöjligheter som par flyttar och vikten av en 

ekonomisk vinst är ett viktigt incitament för en flytt (Brandén & Ström, 2001 s. 

4; Cassel et al, 2013 s. 54; Lindgren & Öhman, 2003 s. 16). Nyexaminerade är 

en rörlig grupp på arbetsmarknaden, efter två år har 35 % flyttat från den region 
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där studierna avslutades. Sannolikhet för flytt är mindre bland kvinnor och 

minskar med åldern (Lindgren & Holm, 2010 s.55). Par är benägna att flytta 

mera i början av karriären, samt att lönekoncentrationen är viktigare för en flytt 

för mannen än för kvinnan (Lindgren & Holm, 2010 s.55). Ytterligare beskrivs 

de att ju högre parets yrkesnivå är, desto högre är motivationen för en flytt, 

framför allt är mannens karriärmöjligheter som är det största incitamentet för en 

flytt. Det bör även tilläggas att ensamstående personer har lättare att flytta 

istället för att pendla, detta kan vara för att det ej finns ett behov av att ta hänsyn 

till partners möjligheter att få arbete på nya orten (Hedberg 2005, s.16). 
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4 RESULTAT  

4.1 Prestation av respondenterna  

Respondenterna som har deltagit i studien kommer alla från kommuner i 

Västerbottens samt Norrbotten län. Gemensamt är att de har någon form av 

vidareutbildning utöver gymnasienivå. Detta presenteras i Tabell 1 och nedan 

följer en mera utförig beskrivning av respondenterna.  

Tabell 1Bakgrundsfakta om respondenterna 

Nr. Namn Ålder Yrke Utb.   
1 Maria 50 år Miljökonsult Miljöutb.  

högskola 

 

2 Lena 39 år Trafikingenjör Högskoleingenjör  

3 Sten 50 år Truckförare Gymnasium samt 
vidareutbil. 

 

4 Torvald 55 år Servicetekniker Yrkesskola  

5 Mats 23 år  Servicetekniker KY-utbildning  

 

Respondent nr. 1, Maria, 50 år, kommer ursprungligen från Stockholm, bor i 

Norrbotten tillsammans med hennes sambo och arbetar i Gällivare som konsult 

och har en ingenjörutbilding.  Till Gällivare som pendlar hon veckovis och bor i 

en lägenhet som hon själv står för.  

Respondent nr 2, Lena, 39 år, bor i Norrbotten tillsammans med man och en 13 

årig son. Arbetar måndag – torsdag i Gällivare där hon hyr ett rum. Lena är 

utbildad och arbetar som ingenjör. Lenas arbetsgivare betalar reseersättning för 

pendlingsresorna. Född i östra Europa.  

Sten, respondent nr.3 är 50 år, gift och har tre barn mellan 17-20 år, är bosatt 

utanför Umeå, kommer från västbottens inland. Arbetar i gruvan som 

truckförare och arbetar i skift vilket betyder i detta fall att han jobbar två veckor 

och en vecka ledig. Bor i hus som tillhandahålls av arbetsgivare. Stens 

arbetsgivare står även för boende, bil och bränslekostnader till och från arbete.  

Torvald, respondent nr. 4, 55 år, arbetar som servicetekniker i gruvan, ordinarie 

boende i Norrbotten där han har bott hela livet. Ensamstående och inga barn. 

Bor i Malmberget i ett boende som tillhandahålls av arbetsgivaren.  

Mats, respondent nr. 5, 23 år, ensamstående, inga barn, arbetar som 

servicetekniker vid gruvan i Aitik, KY-utbilding, pendlar från ett samhälle i 
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Västerbottens inland där han är uppvuxen. Har boende som arbetsgivaren 

förmedlar.  

4.2 Ekonomi och arbete 

Det är sedan tidigare känt att ekonomiska incitament som högre lön och bättre 

jobb påverkar viljan att pendla. Samtliga respondenter anger att pendling till 

Gällivare i första hand för att de är där arbete finns. Gruvnäringen kan erbjuda 

arbete till de som är högutbildade samt de som ej har en högre utbildning.  

Genomgående för respondenterna är att de trivs med situationen. 

”Men hur man än vrider på de, man måste ju ha en inkomst, och 

finns inte jobben hemma.”(Sten) 

Sedan kommer då en uppdelning, både Torvald, Mats och Sten pratar om den 

ekonomiska vinsten som viktig. Här är en skillnad, de har boende och transport 

som tillhandahålls av arbetsgivaren. De har arbeten som ger skifttillägg och 

traktamente. De båda argumenterar för att den ekonomiska vinsten är högst 

viktig för att pendla. Torvad tror att han skulle kunna få ett liknande arbete 

närmare hem, men jobbet i Gällivare bedömmer han betalar mera.  

”Den är ju avgörande. Hade vi inte haft betalt för att åka iväg så 

hade jag inte gjort de… man ska ju inte betala för att åka och 

jobba.” (Sten) 

Maria och Lena har ej förmåner som skifttillägg, Lena har däremot 

resersättning. Maria och Lena kan ej motivera arbete i Gällivare med att det är 

en ekonomisk vinst, här är det mera att det specifika arbetet är en viktigare 

faktor. Även Mats motiverar att han får arbeta med en viss typ av maskiner som 

inte finns på andra ställen, att det är det viktigaste, efter lönen.  

”Jag har stora utvecklingsmöjligheter här, jag får jobba som jag 

vill, gå in i projekt och leda och så, och de är för mig väldigt 

viktigt.” (Lena) 

Maria förklarar att det är dyrare att arbeta i Gällivare, men motiverar det med de 

arbetsuppgifterna hon har. En annan kostnad som har tillkommit är en större bil, 

Maria köpte en större bil för att känna sig tryggare på vägen, en kostad som hon 

själv får stå för.  

”… även om du får dra av på deklaration så ska de ju skattas på de 

även, men de är dyrare, och inte bara själva resandet, utan de här 
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med dubbla boende och så, men de är ju dyrare... dubbla 

försäkringar, dubbla telefonräkningar, dubbla allting, …”(Maria) 

4.3 Sociala nätverk och familj 

Sociala nätverk och familj har stor betydelse när de kommer till att göra valet att 

pendla. Tre av de fem respondenterna lever med en partner. Familjen och 

partnern är för respondenterna en stor anledning till att välja pendling över flytt. 

Mats som är ensamstående har svårt att motivera en flytt till Gällivare för det är 

”hemma” som vänner och det sociala livet finns men Maria kan mycket väl 

tänka sig att flytta om förhållandet tog slut. Lena beskriver det så här: 

”Familjen som är kvar som har jobb och har bostad där. Och de är 

inte så enkelt att få boende här” (Lena) 

Maria har en partner som hon lever med, partnern har ett hus i Kiruna som de 

bor i. Synsättet på deras civilstatus förklarar hon följande:  

”Jag är sambo, eller särbo, de kanske beror på hur man ser de, 

haha!” (Maria)  

Lena är den enda av respondenterna som har en son beskriver det som en 

skilsmässa varje söndag, hon missar saker hela tiden, att inte kunna vara delaktig 

i barnets liv och alltid känns ett behov och krav på att kompensera.  

”När han var liten när jag började, då var de ju jobbigt att åka 

hemifrån på söndagen, så valde jag att åka på måndagen när han 

sov, så de inte blev så mycket känslor.”(Lena)  

Sten som också har barn som är i övre tonåren nu, detta är en viktig del  för att 

kunna genomföra pendlande och vara borta mycket. Stens arbetsgivare har även 

möjlighet att erbjuda arbete närmare hemorten, dock är de är vigda till de 

anställda som har mindre barn.   

Maria beskiver livet i Gällivare som ensamt och avsaknad av ”back-up” när de 

gäller främst hennes hundar, en avsaknad av hjälp. Lena ser inte att pendlandet 

påverkar förhållandet och de har inga större planer på att göra någon ändring på 

hur det ser ut idag. Sten beskriver även pendlandet som att förhållandet blir 

lidande. På frågan hur pendlandet påverkar förhållandet svarar han följande:  

”Det är inget bra... Frugan jobbar ju skift själv, så de händer ju att 

vi inte ses på 1.5 månader, så de funkar ju inge bra.” (Sten) 
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Samtliga beskriver arbetsveckorna i Gällivare som fyllda med jobb och lämnar 

inte mycket utrymme till annat än att äta, sova och kanske träna och lämnar inte 

mycket utrymme för fritid eller andra aktivteter. Tore och Sten jobbar skift i 

gruvan mendans Lena och Maria arbetar in fredagen under veckan vilket för 

med sig att arbete tar upp nästan all tid som de spenderar i Gällivare. 

”. ..jobba, stänga igen, käka, träna, de blir inte så mycket tid över 

till det sociala...”(Sten) 

Lena är den enda som beskriver att hon har intressen eller hobby i Gällivare. Det 

via hennes hundar som hon tränar samt är aktiv inom hundklubben. Hundarna 

beskriver hon också som en faktor att bo i Gällivare underveckorna. Hon hade 

kunnat dagspendla men avstår det för att hundträningen skulle bli lidande. 

Hundföreningen ser hon också som en väg till att lära känna folk från Gällivare 

vilket hon upplever hade varit svårt annars. Mats upplever ett visst socialt liv, 

han tycker det är lätt att hitta någon ”att göra något med” på kvällar, då alla är i 

samma situation. ”Att göra något” brukar oftast bli att man går ut och äter, likt 

Tore och Sten förklarar han att det inte blir så ofta då det ej finns mycket tid 

eller ork till annat.  

Under samtalet med Sten börjar han nästan beskriva en segregation mellan ”de 

inpendlande” och ”dom som bor här”. Han beskriver det som är att där mycket 

lite de umgås utanför jobbet. Han förklarar att man lätt delar upp sig, i 

exempelvis lunchrummet sitter var tillsammans med ”sin grupp”.  

”Man delar lätt upp sig, blir de fler än tre i lokalen så sitter dom 

själv.”(Sten) 

Mats för beskriver även att vara pendlare blir det normala.  

”De är ju så många som pendlar in till Gällivare så de blir en del av 

kulturen och fråga, vart kommer du ifrån?! Att de är som inget 

konstigt att man är utifrån, de är som normalt” (Mats) 

4.4 Platstillhörighet 

Att göra valet att bo kvar och istället pendla beror på de s.k. ”Lokala insider 

fördelar” (se avsnitt 3.4) som är faktorer att inte flytta. Dessa kan vara familj och 

vänner, en ovilja att bryta upp barnens liv samt andra saker som är svåra att 

överföra till en ny ort. Även hur länge man har bott på den platsen spelar roll, 
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desto längre tid man har bott, desto svårare är det att flytta. Detta är några av de 

incitament till  att man välja pendling framför flytt,  arbetaren lever på två 

platser, en som är hem och en där jobbet är.  

Det är sällan respondenterna får känslan av ”hem” på arbetarorten, även om 

majoriteten av tiden spenderas där, hem är där familjen finns och 

platstillhörighet infinner sig sällan på arbetsorten. Istället beskrivs det som att 

man bor på två ställen istället för att ha två hem.  

Maria är den enda som beskriver det som att hon har två hem, de andra 

respondenterna förklarat det som är man bor hemma och i Gällivare finns jobbet 

och uttrycket ”man bor borta på veckorna” kommer ofta upp.  

”Eftersom man har ett hem här och ett hem där.” (Maria) 

Lena beskriver skillnaden såhär:  

”Här är mitt jobb, hemma är min fritid, familjen och kompisar och 

så. Jag är Luleåbo.” (Lena)  

 

Ingen av respondenterna kan identifiera sig med påståendet om de är 

Gällivarebo, trots att de lever majoriteten av tiden där. De beskriver även att de 

är svårt att komma in i samhället och lära känna människor som är från 

Gällivare. 
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4.5 Övrigt  

Under analyserna av intervjuerna kundes två andra teman tydas. Säkerhet och 

tillgången på boende. Just kring säkerhet är att alla respondenter tog upp att 

vikten att ha en stor och säker bil. Detta blir ju då även en kostnadsfråga då ny 

och större bil är något som de själva får stå för. Att pendla i Norrbotten sker 

många gånger under tuffa förhållanden, speciellt vintertid. 

”När jag började ligga så mycket på vägen som jag gör, så tänkte 

jag direkt att jag måste ha en större bil.” (Maria) 

  

Den andra punkten som kom upp är bostadsbristen som råder i Gällivare och 

Malmfälten. Det är liten tillgång på boende och bakgrunden till detta är 

samhällsomvandlingen som sker. Detta har trissat upp priserna och efterfrågan 

är stor (Ridderström, 2011). Flera av respondenterna tar upp hur bostadsbristen 

påverkar dem, att det är svårt att få tag på bra boende till ett rimligt pris. När 

frågan vad som krävs för att det ska överväga en flytt till Gällivare så nämner 

flera av respondenterna att det måste finnas tillgång till prisvärt boende.  

Det finns skillnader på hur man ser på avståndet till jobbet men Torvald, Mats 

och Sten ser distansen som en fördel, de nämner det som att man kan inte bli 

inringd eller beordrad övertid när man arbetar som man gör och just att man får 

ett avstånd gör att på de lediga veckorna är jobbet inte alls närvarande.  

Maria och Lena ser inga fördelar med att pendla, de båda ser det som en 

belastning för ekonomin och att det tar tid från andra saker i livet. Här kommer 

en av de största skillnaderna i intervjuerna Lena och Maria ser inga fördelar med 

pendlingen medans Mats, Sven och Torvald ser inga nackdelar. 

”Men egentligen ser jag inga nackdelar, man blir ju inte dummare 

av att leva så här.” (Sten) 
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5 DISKUSSION  

I mitt syfte står det att jag vill undersöka drivkrafter till varför arbetare i 

gruvnäringen i Gällivare väljer att pendling framför flytt till orten samt öka 

förståelsen för vad som motiverar valet av pendling. Detta har varit en komplex 

process då det visar sig vara många faktorer och incitament som bidrar till att 

man väljer pendling framför flytt.  

5.1 Varför pendla? 

Ett av de vanligaste incitamenten till att pendla är högre lön. Detta påstående går 

att applicera på flera av våra respondenter och detta är i enhet vad många av de 

tidigare studierna pekar på pendla (So et al, 2001 s. 1045; Paut 2006 s. 569; 

Sandow, 2013 ; Lindgren & Öhman 2003 s.55; Heldt Cassel et al 2010 s. 22).  

Ytterligare är det matchning av arbetsmarknaden som är en viktig anledning 

samt de unika med jobbets karaktär. Pendling sker för arbetets skull. Det är för 

många även ett aktivt val att pendla och kanske inte ett tvång som det lätt kan 

föreställas vara. Flera av respondenterna såg inte pendlingen som en nackdel 

utan en fördel, då har ett avstånd till jobbet och känslan av att lämna jobbet för 

att komma hem. Här var det dock en skillnad, för samtliga manliga respondenter 

var arbete på närmare håll möjligt, trots detta har de gjort ett aktivt val till ett 

arbete med pendlingsavstånd. För den intervjuade kvinnorna är pendlingen ”ett 

nödvändigt ont” för att ha ett arbete som matchar deras kvalifikationer. De bör 

nämnas att båda kvinnorna är högutbildade, vilket är vanligare bland pendlare . 

Dock är den ekonomiska vinsten ett av de viktigaste incitamenten för att pendla. 

I detta fall tillkommer löneförmåner som skifttillägg och traktamente, då är det 

ej arbete för att matcha kompetens med arbetsmarknad samt en högre utbildning 

som är anledning en till den högre lönen.  Likhet med Paut (2006 s. 569) är en 

ekonomisk vinst viktigare ju längre sträckan att pendla är.  

Lindgren och Öhmans (2003) figur (se avsnitt 3.1) över bakomliggande faktorer 

till långdistanspendling beskriver olika faktorer till pendling och stämmer till 

stor del överens med resultatet från intervjuerna. En av dessa är transporter och 

menar att transporter är en faktor som möjliggör pendling. I detta fall så är det 

tvärt om, pendling sker trots de få möjligheterna för transporter, här är bilen det 

enda alternativet för pendling så kollektivtrafiken är ej tillräckligt utbyggd.  
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5.2 Att inte flytta 

Fischer och Malmbergs figur (se avsnitt 3.4) visar på faktorer som bidrar till 

människors (in)mobilitet och är indelade i två huvudkategorier: arbetsrelaterade 

och nöjesrelaterade. Modellen tar även upp kunskap om olika företeelser i 

samhället som en anledning att bo kvar så som kunskap om vart kan får tag i 

varor och diverse service samt även tillgång till socialt kapital. Dock är detta 

faktorer som är relativt lätta att överföra vid en flytt till en ny ort och i detta fall 

en flytt till arbetarorten där man bör då redan ha samlat på sig denna typ av 

kunskap. 

Vilhelmson (2002 s. 30) beskriver också i likhet med en respondent att ett annat 

incitament till att inte flytta är man känner en geografisk tillhörighet till sin 

hemort och vill inte heller svika hemorten, men bidrar till den även om man 

jobbar borta med exempelvis att man betalar kommunalskatt.  

Om de planerade expansionen av gruvorna i Gällivareområdet blir verklighet så 

kommer det att behövas en större arbetskraft på orten. Vad denna studie 

indikerar på är att människor har svårt att tänka sig en flytt. Det inte bara en 

person, även eventuellt en partner som ska finna arbete, barn som ska ha 

skolklass och framförallt har arbetstagaren, partnern och barnen social nätverk 

och kontakter. Det är svårt att motivera en flytt och riva upp dessa sociala 

nätverk. Denna undersökning visar även att de ensamstående respondenterna har 

svårt att tänka sig en flytt av just samma anledning, de sociala nätverken. Att 

inte flytta är i likhet med många av de studierna (se avsnitt 3.4 samt avsnitt 3.5) 

samt i enhet med respondenterna, de sociala nätverken och familjens betydelse, 

är av hög vikt för göra valet och inte flytta. Även som är nämnt tidigare är det 

för några av respondenterna viktigt med avstånd till arbetet, just därför är kanske 

arbetet ett incitament till att bo kvar. 

5.3 Platstillhörighet  

Det framgår i studien att hemmet är på platsen respondenterna känner en 

platstillhörighet och familjen är, när respondenterna arbetar så lever hen i 

jobbets sfär.  Trots att majoriteten av tiden i respondenternas liv spenderas i 

Gällivare är det ingen av respondenterna som känner platstillhörighet där. 

Respondenterna tar även upp att hem är inte där man arbetar utan hemma är där 

man befinner sig på sin lediga tid, detta stämmer överens med Van der Klis & 

Karsten (2009, s.235-245) om att man lever i två parallella världar. En som 

arbetar i och en där man lever och har hjärta och familj.  
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Anmärkningsvärt är även att näst intill samtliga respondenter i studien påstår sig 

inte uppleva något socialt nätverk på platsen eller några hobbys eller intressen 

förutom att eventuellt träna. Här är Maria är dock ett undantag. Hon är den enda 

som har benämnt Gällivare som hem samt att hon har två hem. Detta kan kanske 

bero på att hon är den enda som har ett ”riktigt” boende det vill säga en egen 

lägenhet som hon själv hyr och inte är tillhandahållen av arbetsgivaren. 

Dessutom har hon sina egna hundar på plats och är engagerad i föreningslivet.  

Platsens betydelse, hemmet, är ej permanent. Många människor flyttar någon 

gång i livet och man lyckats bygga ett socialt nätverk. Trots detta var samtliga 

respondenter negativa till en flytt och uttryckte vikten av att vara hemma.  

5.4 Nackdelar med pendling 

Den rådande bostadsbristen i Gällivare gör att boendepriserna går upp. Detta är 

ett incitament att pendla till Gällivare då den ekonomiska vinsten är av högt 

värde och man kan då kombinera billigare boende och högre lön med pendling. I 

Norrbotten finns även stor tillgång till boende med lågt pris. Att välja pendling 

som en följd av höga boendepriser är ett vanligt pendlingsmotiv. Resultatet blir 

därför att vid pendling är de viktigt med ekonomisk vinst, denna effekt minskas 

då när boendet i Gällivare är kostsamt. 

En av de upplevda nackdelarna med denna typ av pendling är den ökade 

transportkostanden. För respondenterna värderar även att införskaffa stor bil av 

säkerhetsskäl eftersom de spenderar mycket tid på vägarna under svåra 

förhållanden som mörker, halka, snörök, viltfara. Detta bidrar till den negativ 

effekt på den ekonomiska vinsten. Ytterligare så bidrar pendlandet i bil till en 

säkerhetsrisk och att man känner sig orolig på vägen. 

Pendling gör att man får mindre tid till fritidsaktiviteter och förlorar tid med 

vänner. Även får man svårt att etablera nya sociala nätverk på arbetarorten när 

arbetaren inte känner en platstillhörighet samt har ingen eller låg hemkänsla. 

Detta framkommer i tidigare studie samt upplever respondenterna likande 

fenomen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att respondenterna spenderar 

mycket tid arbetarorten. Det bör vara i människor intresse att bygga upp ett liv, 

ett hem på orten men så verkar inte fallet vara här. 

Om pendlaren lever i en familj eller i tvåsamhet så blir det lätt att partnern även 

upplever negativa effekter med pendling. Partnern får ta huvudansvaret för 

hemmet, låta sin egen karriär stå tillbaka och känner sig ensam. Även så är 

pendlande män överrepresenterade i skilsmässor. Detta går bara att spekulera i, 
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men kan det vara så att kvinnan, som de oftast är, är less på att vara hemma och 

”frigör”sig genom skilsmässa? Hon tröttnar på att vara själv och ta allt ansvar? 

Respondenten Lena ifrågasätter om hon är sambo eller särbo vilket är ett 

intressant synsätt, för Lena så uteblir stöd och hjälpen från partnern som man 

vanligtvis får annars om man bor och lever tillsammans. Samtliga respondenter 

som har familj och barn tar upp att man missar mycket. 

Med hjälp av pendling så är det möjligt att bo på en plats där det är billigast/bäst 

boende, där sociala nätverken finns samtidigt som arbetet är välbetalt. Detta kan 

vara till nackdel för vissa byar och samhällen, exempelvis Gällivare som redan 

har en negativ utveckling i befolkningen i arbetsför och fertil ålder. Det kan bli 

svårt att motivera att bo i Gällivare där det råder en bostadsbrist som resulterar 

höga priser, när det är möjligt att bo i exempelvis Luleå och utföra en pendling 

till arbete.  

5.5 Fördelar med pendling 

Pendling kan användas som verktyg för att matcha arbetskraften med 

efterfrågan. Pendling gör det möjligt att bo näst intill vart man vill, även om man 

har en utbildning så kan man hitta ett attraktivt och välbetalt arbete som inte 

annars skulle vara möjligt på boendeorten. Detta kan vara till fördel för vissa 

orter som inte har möjlighet att förse sina boende med arbete. Att utan pendling 

och långdistanspendling så hade man ej haft möjlighet att bo på den platsen om 

man vill arbeta samtidigt. 

Högre lönen är ett av de viktigaste incitamenten för att pendla, även om det är 

vanligare att män pendlar, så finns det kvinnor som också gör de. En fördel med 

detta är att en höjd inkomst bidrar till att minska löneklyftan mellan könen. 

Traditionellt sett är det kvinnorna som har varit hemma och haft ansvar för 

hushåller och barn men när kvinnan pendlar kan det bli skillnad. Pendling kan 

användas som ett steg ut från den traditionella kvinnorollen.  

Respondenterna i denna studie har även angett avståndet till arbetet som något 

positivt, när man arbetar så är det fokus på jobb och inget annat och så faller det 

sig så att när man är ledig så blir det ingen kontakt alls med jobbet och man kan 

slappna av mera än om jobbet var nära. 

Att pendla gör att man kan bo där man vill och jobba var man vill, dessa två 

faktorer behöver inte ha ett samband så länge det går att pendla inom rimliga 

gränser.  
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5.6 Pendla och Kön 

Sandow (2013) och Cassel et al (2013) skriver om att kvinnor pendlar mindre, 

de är männen som pendlar mera då kvinnor har huvudansvaret för hushåll och 

verkar inom en könssegregerad arbetsmarknad som tenderar till att ha en lägre 

lön och den lönen motiverar inte en pendling. Dessa påståenden stämmer ej 

överens med resultatet från mina respondenter. Enligt Sandow (2013) kan 

pendlingen även leda till en mera jämställd arbetsmarknad med nya 

karriärmöjligheter och högre löner, vilket stämmer överens med mina kvinnliga 

respondenters resonemang. I denna undersökning är det kvinnorna som har en 

högskoleutbildning och männen bor kvar hemma och har i ett fall även ansvar 

för barnet.  

Mannen pendlar mest, äldre män pendlar längre. MEN samtidigt när man gör 

valet att flytta är det främst för mannens karriärmöjligheter som par flyttar och 

vikten av en ekonomisk vinst samt att den som blir kvar hemma får göra det 

stora arbetet i hushållet och stå tillbaka karriärmässigt samt känner sig ensam 

och lämnad med arbete (Jönsson & Scholten, 2010 s.13). I äktenskap där 

männen som pendlar är överrepresenterade i skilsmässor, dock ej lika hög nivå 

när kvinnorna pendlar. En förklaring till detta kan vara att (som nämnt ovan) att 

förhållanden inte följer det traditionella mönstret där kvinnan har huvudansvaret 

och är den ”andre lönetagaren”.   
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6 SAMMANFATTNING  

Att långdistanspendla tar tid, kostar pengar, sliter på hälsan, förhållanden och 

andra sociala relationer. Att spendera 140 mil i veckan i en bil i Norrbottens 

inland istället för att flytta till Gällivare för att arbete måste motiveras av något. 

Denna undersökning har undersökt vilka är de drivkrafter till varför arbetare i 

gruvnäringen i Gällivare väljer att pendling framför flytt till orten samt öka 

förståelsen för vad som motiverar valet av pendling framför flytt. 

Det finns två huvudsakliga incitament för att pendla, tillgång på arbete och 

ekonomisk vinst. Att pendla dit arbete finns som matchar ens kompetens eller 

för arbetes kvalitet en viktig orsak till att pendla. I denna undersökning har det 

varit att i Gällivare finns arbeten som attraktiva för den pendlade arbetstagaren 

och på så sett motiverar pendlingen samt att det helt enkelt är i Gällivare som 

arbete finns, och då är det pendling eller flytt som är valet.  

Den andra anledningen för att pendla är den ekonomiska vinsten. Här är det den 

generade högre vinsten som motiverar pendling. Den ekonomiska vinsten kan då 

komma från högre lön samt/eller det tillkommer löneförmåner som traktamente, 

skifttillägg, reseersättning etc. En annan anledning till att man får en större 

ekonomisk vinst är att man kan kombinera arbete med boende på ett ställe med 

lägre boendekostad. Fördelar med att pendla är den ökade inkomsten och att 

man har möjlighet att söka sig till ett unikt jobb med dess kvalitéer istället för 

det som finns närmast, man har även möjlighet till att bo där man själv vill, inte 

där jobbet är.   

När pendling väljs framför flytt vinner man fler fördelar. Några exempel på det 

är att man behåller sitt sociala nätverk. Detta blir ännu viktigare när man lever i 

en tvåsamhet eller har barn, då ses pendlingen som ett alternativ för att inte de 

ska behöva bryta upp det. Det blir möjligt att ej flytta från ”hem”. Även om man 

pendling sker och pendlaren lever på platsen under veckorna har pendlaren låg 

platstillhörighet till orten och anser att ”hem” är där fritid, familj och vänner 

befinner sig. Det sociala nätverket är av stor vikt när det man gör valet att inte 

flytta. Det är viktigt att med ett avstånd till familj, släkt och vänner. 

Pendling har också sina nackdelar. Tid spenderas  borta från familjen och vänner 

men även att tar det tid från ens intressen. En annan nackdel är att män som 

pendlar är överrepresenterade i skilsmässor samt att det kan bli en ”kvinnofälla”. 

Partnern, då en kvinna, får ta större ansvar för hemmet och står tillbaka i 

karriären.  
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Som prognosen ser ut i nuläget för Gällivare med den planerade expansionen av 

gruvorna kommer det att finns ett behov för en större arbetskraft på orten. Detta 

kan då komma från två håll, med den ökad inflyttning eller en ökad inpendling. 

Idag är bostadsbristen och rådande boendepriser ett av de incitament som bidrar 

till en ökad pendling. För Gällivare kommun är en ökad inflyttning att önska för 

att få en ökad lokal ekonomisk tillväxt, vad denna studie visar är att människor 

har svårt att flytta. Även om de är mobila i exempelvis resa för arbete, är det 

mycket som krävs för att man ska flytta. Därför kan det bli att Gällivares 

framtida arbetskraft kommer att kunna vara till stor del inpendlande arbetare.  
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http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Norrbottens-lan/Gallivare/?var=8393
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Norrbottens-lan/Gallivare/?var=8393
http://www.lkab.com/sv/Framtid/
http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Varfor/Malmkroppen-Fabian/
http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Varfor/Malmkroppen-Fabian/
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Bilaga 1 

 

Intervjuformulär  

- Ålder? 

-  Civilstatus 

- Utbildning 

- Yrke 

- Boendeort 

- Arbete 

- Hur lång tid har du har arbetat på denna plats? 

- Hur lång har du pendlat totalt i din karriär? 

Själva resan 

- Varför började du pendla?  

- Hur lång tid tar pendlandet?  

- Hur ofta sker pendlandet? Dagligen, veckovis osv.  

- Berätta om hur pendlandet påverkar ditt liv. 

- Upplever du att resan tar tid från andra saker, fritidsaktiviteter osv?  

- Berätta om hur pendlandet påverkar ditt förhållande. 

- Berätta om hur pendlandet påverkar relationen till dina barn.   

- I valet att pendla, hur ser du på pendlandets effekt på miljön?   

- Kan du hitta arbete på närmare håll än Gällivare? Isåfall vad motiverar 

valet att pendla till Gällivare? 

- Hur påverkas ekonomin av pendlandet? Gör de högre lön? Större utgifter?  

- Hur viktig är den ekonomiska vinsten i valet av att pendla? 

- Upplever du pendlandet som stressande?  

- Tappar kontakten med hemkommunen av pendlandet? Ex. intresse för 

politiska händelser, nyheter, eller blir du mera intresserad?  

- Funderar du någon gång på säkerhet när du spenderar på mycket tid bil? 

Långa sträckor, mörker, halka osv.  

- Vad är den största fördelen med att pendla? 

- Vad är den störta nackdelen med att pendla? 

- Vad är den främsta anledningen till att välja pendling över flytt? 

 

- Arbetarorten 
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- Berätta om ditt sociala liv i Gällivare. 

- Umgås du någon som inte är inpendlande?  

- Vad har du för hobbys/intressen har på orten?  

- Känner du dig som en del av Gällivare? 

- Vad känner du att du bidar med till Gällivare? 

- Du spenderar stor tid av din tid i Gällivare, känner du dig som en 

Gällivarebo? 

- Vad är bra med Gällivare? 

- Vad är dåligt med Gällivare? 

- Vad skulle få dig att göra valet att flytta istället för att pendla? 

Är det något mera till du tillägga eller frågor? 

Tack för mig! 
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