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ABSTRACT 
Färdvall, Julia. 2017. Arbetspendling till Åre by: En studie av pendlingsavstånd mellan år 1990 och 2014. 
Kulturgeografiska Institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 
 
This research has aimed to study commuting distances for people working in Åre village. By analyzing individual 
statistical data over geographical sites this paper seeks to investigate any changes over time for different groups 
of the workforce. In addition to presenting raw data of distance calculations, maps constructed in geographical 
information systems will indicate spatial variations and general patterns. The results show that commuting 
distances to Åre village have increased between the years of 1990 and 2002, while they have decreased between 
the years 2002 and 2014. The workers who commute the longest distances are young, have relatively low incomes, 
lower education and no children living in their homes. The opposite applies for shorter commuting distances where 
older workers, with relatively high incomes, high education levels and who have children living in their homes. 
However, when working with statistical data it´s important to acknowledge the limitations that arise by using 
numbers to describe reality. Nevertheless, these results indicate that sparsely populated places with growing 
economies stand out by having declining commuting distances while the general trend for the nation is the opposite 
with increasing distances. This information can therefore be of use for similar areas to indicate estimated 
commuting patterns in the future.   
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1. INLEDNING 
 
Generellt sett har det dominerande synsättet på arbetspendling under årens lopp varit att hög geografisk rörlighet 
bland invånare främjar välfärden och den lokala ekonomiska tillväxten (Öhman & Lindgren, 2003). Samtidigt har 
flyttning av arbetsmarknadsmässiga skäl minskat under de senaste decennierna och istället har arbetspendling 
blivit en allt mer attraktiv och viktig form av förflyttning för de lokala arbetsmarknadernas ekonomi (Sandow 
2008, Fischer & Malmberg 2002, Lundholm et al. 2004). För att skapa konkurrenskraftiga regioner krävs tillgång 
till kompetent arbetskraft samt möjlighet till cirkulation på arbetsmarknaden vilket kan vara en särskild utmaning 
i glesbefolkade områden där avstånden är långa. Här utgör arbetspendling ett medel för att lösa sådana problem 
då invånare rör sig mellan olika regioner och arbetsmarknader. Samtidigt kan utbredd arbetspendling även kosta 
samhället och regionerna i form av belastningar på miljön och socialt välmående hos invånarna när värdefull tid 
används för transport (Sandow, 2008).  

I Sverige har pendlingssträckorna mellan arbete och bostad ökat från år 2002 till 2012 (Tillväxtanalys, 2016). 
Men vilka är det egentligen som pendlar och hur ser det ut på mer glesbefolkade platser där kollektivtrafiken är 
begränsad?  
I Norrland förväntas den svagaste tillväxten äga rum i bland annat stora delar av inlandet. Samtidigt väntas en 
relativt god tillväxt äga rum i kustnära områden, samt i Östersund, Åre och Jokkmokk. (Statens offentliga 
utredningar, 2004:34 s. 67). Åre är således ett område som sticker ut i den regionalekonomiska utvecklingen vilket 
utgör ett intressant forskningsområde i relation till geografisk rörlighet. 

Pendlingsmönster och geografisk rörlighet formar i hög grad människors vardag och är således också en 
högst relevant planeringsaspekt (Tillväxtanalys, 2016). Det är därför intressant att studera människors 
rörelsemönster och avvägningar i vardagslivet, var de bosätter sig i förhållande till arbetsplats och livsstil samt hur 
detta förändras över tid för olika grupper. Sådana faktorer ger oss viktig information om samhällsplaneringens 
utmaningar och möjligheter med bland annat planering för skola, vård och infrastrukturinvesteringar på både 
nationell och kommunal nivå (Statens offentliga utredningar, 2015, s. 41). Genom att undersöka Åre kommun som 
till stor del genomgått en stark tillväxtfas belyser uppsatsen de utmaningar och möjligheter inom arbetspendling 
som kan uppstå för andra tillväxtkommuner i framtiden.  

 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pendlingsavstånden till arbete förändrats, och vilka grupper som 
står för förändringen, i en landsbygdsort med växande ekonomi.  
 

1.2 Frågeställningar 
För att besvara syftet presenteras följande tre frågeställningar. Detta med utgångspunkt från Åre by under åren 
kring sekelskiftet år 2000, där de specifika årtalen 1990, 2002 och 2014 undersöks. 
 
1. Hur ser arbetspendlingen till Åre by ut för de valda åren? 
 
2. Hur har pendlingsavstånden för sysselsatta i Åre by förändrats mellan år 1990 och 2014? 
 
3. Vilka skillnader finns att observera i pendlingsavstånd inom olika grupper i arbetskraften?  
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1.3 Disposition 
Den vetenskapliga forskningen kring fenomenet arbetspendling är tämligen väl utforskat från olika synvinklar 
både i utländsk och svensk kontext. Däremot har ingen forskning på det specifika området arbetspendling till en 
svensk glesbygdsort med växande ekonomi gått att finna trots omfattande efterforskning. Därför inleds studien 
med bakgrundsfakta om Åre och hur byn blev det tillväxtområde det är idag. Eftersom att det är just en 
glesbygdsort med ekonomisk tillväxt som undersöks i denna studie kan empiriska resultat eventuellt härledas till 
lokala historiska händelser. Därefter presenteras den information som finns i form av vetenskaplig forskning i 
ämnet arbetspendling. Efter detta följer ett metodavsnitt samt den empiriska redogörelsen av de specifika 
förhållandena för arbetspendling till Åre by med kartor över området och resultat av undersökningarna i tabellform. 
I de efterföljande diskussions- och resultatavsnitten förs ett resonemang om de empiriska resultaten och hur de 
förhåller sig till tidigare forskning av ortens historia och arbetspendling generellt. 
 

2. ÅRES VÄXANDE EKONOMI 
 
För att undersöka den expansion som skett i området redovisas i detta avsnitt vetenskaplig forskning om Åres 
historia och vad som gjort området till den tillväxtort det är idag som lockar både invånare och besökare 
(Tillväxtverket, 2016 b).  

På 1960 och 70-talet grundades Destination Åre som från början var ett statligt initiativ med syfte att utveckla 
turistnäringen i Åredalen med fokus på alpin skidåkning. Det var här som Åres ekonomiska tillväxt tog fart med 
privata och offentliga investeringar i området, främst med fokus på besöksnäring. (Nordin, 2017, s. 21). 

Expansionen fortsatte under 80-talet med fler privata aktörer och investerare men det fick ett abrupt slut i 
början av 90-talet då en finanskris drabbade Sverige och många av de privata aktörerna gick i konkurs. Det var 
tuffa år för besöksnäringen i Åre med färre besökare och minskade intäkter som en följd av landets ekonomiska 
situation. År 1999 började konjunkturen vända och Skistar AB köpte hela Åres skidområde och blev den största 
privata aktören med bland annat liftsystem, skidskolor och uthyrning av både boende och skidutrustning (Nordin, 
2017, s. 22). 
 Historien visar på stark företagsamhet i Åre kommun och trenden fortsätter in på 2000-talet med fortsatta 
nyetableringar som är väl över rikets medeltal. År 2016 vann Åre ” Årets superkommun” i landsbygdskategorin, 
ett pris som delas ut årligen av Dagens Samhälle och där förstaplatsen motiverades av kommunens starka 
företagsamhet. Kommunen har tidigare även vunnit pris för Sveriges bästa tillväxtkommun som delas ut av de 
nationella myndigheterna. Priset baseras på befolkningsökning, sysselsättning, skatteintäkter samt kvalitativ data 
i form av politiskt ledarskap, innovation och samarbete (Nordin, 2017). 

Genom att studera antal sålda liftkort i Åre går det att grovt uppskatta den ekonomiska utveckling inom 
besöksnäringen som skett över tid. Detta är möjligt eftersom att Åres största turistattraktion är alpin skidåkning 
och nu även mountainbike och downhill-cykling som båda kan räknas i liftkortsförsäljning. Mellan år 2002 och 
2014 ökade till exempel antalet sålda skidåkardagar med 10,6%, från 864 000 till 956 000 (Svenska 
skidanläggningars organisation, 2017).  
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Även befolkningsutvecklingen i Åre kommun har varit positiv. Sedan år 1970 har befolkningsmängden ökat med 
15,7%. Detta går att jämföra med andra glesbygdskommuner, däribland flera i Jämtlands län, som haft en 
minskning med 26,8%. Ökningen är även större än den för glesbygdskommuner med besöksnäring likt Åre som 
ökat med 8% (Statistiska Centralbyrån, 2017). De olika kommuntyperna är bestämda av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och de uppgifter som används för diagrammen nedan är baserade på 2011 års klassificeringar 
(SKL, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Linjediagram över folkmängdens utveckling mellan år 1970 och 2016 (Statistiska Centralbyrån, a, 
2016). 

 
Sträckan från Brunflo (ligger strax öster om Östersund) och västerut har kommit att bli attraktiv i och med Åres 
expansion och 2013 bodde 60% av länets invånare utmed sträckan. Många vill bosätta sig i området och efterfrågan 
på kollektivtrafik och snabba förbindelser över den 10 mil långa sträckan har ökat. Genom det statligt finansierade 
projektet ”Jämtlandsstråket” som drivits under 2014 och 2015 har kommunerna i regionen samarbetat för att 
utveckla tågförbindelserna och på så vis attrahera arbetskraft från flera regioner. Snabba förbindelser ska genom 
satsningen göra regionen attraktiv för både företag och invånare med ekonomisk tillväxt som följd (Tillväxtverket, 
2016 a). 

3. ARBETSPENDLING  
I följande avsnitt presenteras tidigare vetenskaplig forskning om arbetspendling genom tiderna och vilka grupper 
i arbetskraften som tenderar att pendla långa eller korta sträckor till sitt arbete. Detta för att skapa förståelse för 
människors rörelsemönster i den fysiska miljön. 
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3.1 Historisk arbetspendling 
Innan 1900-talet hade människor begränsade möjligheter till geografisk förflyttning över längre sträckor. Detta 
berodde till stor del på de begränsade transportmetoder som fanns tillgängliga för allmänheten, vilket innebar att 
avstånden mellan bostad och arbete förblev korta. Majoriteten av arbetskraften var sysselsatt inom jordbruket med 
egna gårdar eller som boende hos husbonden där man arbetade för mat och husrum. Under 1900-talet förbättrades 
tjänstefolkets sociala status i och med industrialiseringen vilket förändrade den svenska arbetsmarknaden. Krav 
på monetär lön infördes och arbetarna kunde flytta till egna hem i närheten av sina arbeten. Denna separation av 
bostad och arbete lade grunden till den moderna arbetspendlingen (Lundh, 2006).  

Efter andra världskriget kom personbilens genombrott i Sverige. Mottagandet var delvis kyligt och många 
såg det som en onödig lyxvara för överklassen. Långsamt blev dock bilen ett naturligt transportmedel som 
resulterade i att pendling kom att utgöra ett alternativ till migration (Lundh, 2006).  

Från 1975 och fram till början av sekelskiftet år 2000 har bättre infrastruktur och transportmedel samt önskan 
att välja bostadsort efter fritidsintressen lett till att pendlingen ökat, vilket medfört att de regionala 
arbetsmarknaderna blivit större (Lundh, 2006). Till exempel hade sträckorna till och från arbetet i landet ökat med 
54.6% mellan år 1978 och 2006 (Frändberg & Vilhelmson, 2011). År 1991 var medianavståndet från bostad till 
arbete i glesbygdsområden 4 km enkel väg och 2003 hade den ökat till 4,4 km (Sandow, 2008). Sett till hela landet  
har medianavstånden mellan arbete och bostad ökat med en kilometer från 3,3 till 4,3 km mellan år 2002 och 2012. 
Samtidigt visar det sig att tre områden sticker ut i undersökningen då de inte ökar i samma takt. Dessa tre områden 
ligger alla i Norrlands inland vilket är intressant i förhållande till denna undersökning som berör just denna del av 
landet (Tillväxtanalys, 2016, s. 37). 
 

3.2 Vem pendlar till sitt arbete? 
Vilka är då grupperna som transporterar sig fram och tillbaka till sitt arbete, något som kostar både tid och pengar? 
Nedan presenteras tidigare vetenskaplig forskning om grupper i samhället som pendlar till sina arbeten uppdelat 
på de valda områdena utbildningsnivå, ålder, inkomst och familjesituation. En presentation av de specifika fallet 
pendling i landsbygd följer sedan för att belysa de förutsättningar som finns i dessa delar av landet. De presenterade  
variablerna har valts för att synliggöra om det finns skillnader i pendlingsavstånd för olika grupper i arbetskraften 
och om det skett någon förändring över tid. Det finns även stöd för att de specifika variablerna är intressanta att 
studera i tidigare forskning.  
 

3.3 Utbildning 
Den tidigare forskningen om arbetspendling i relation till utbildningsnivåer är relativt enhällig, där resultaten visar  
att högutbildade tenderar att pendla längre sträckor till sina arbetsplatser än övriga utbildningsgrupper. 

I Öhman & Lindgrens (2003) studie undersöks exempelvis vilka grupper som har störst sannolikhet att pendla 
över 20 mil från sin bostadsplats till arbetsplats. Resultaten visar att människor med minst 3-årig 
universitetsutbildning har större sannolikhet att pendla långa sträckor än personer med endast 
grundskoleutbildning. Detta resonemang styrks av Harsman & Quingley (1998) och Fransson (1991) som fastslår 
att högutbildade personer i större utsträckning än lågutbildade är villiga att pendla längre sträckor till sitt arbete 
oavsett avstånd. Detta beror till stor del på att högutbildade personer har specialiserade utbildningar och därför 
söker specifika arbeten, vilket leder till att pendlingssträckorna till ett nytt arbete ofta blir längre. Detta 
kompenseras däremot av att högre utbildning vanligtvis genererar högre lön och på så vis accepteras ett längre 
pendlingsavstånd för dessa personer. 
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I kontexten Åre by förväntas ingen särskild avvikelse vad gäller teorin om att högutbildade personer pendlar 
längre sträckor. Möjligen skulle de relativt långa avstånden till närliggande större orter kunna påverka 
pendlingsavstånden. Antingen genom att de förlängs för att nå intilliggande arbetsmarknader eller att det helt 
enkelt är för långt för att påbörja pendling även för högutbildade personer.  
 

3.4 Ålder 
Tidigare forskning om skillnader i arbetspendling beroende på ålder är omdiskuterad. Detta är dels beroende på 
svårigheter i registerdata då många unga befaras ha felaktiga folkbokföringsuppgifter då de ofta saknar permanenta 
bostadsplatser (t.ex. Öhman & Lindgren, 2003), men även på grund av de motstridiga forskningsresultat som 
presenterats i ämnet. Delar av forskningen pekar på att unga personer har högre sannolikhet att pendla långa 
sträckor än de som är äldre. Samtidigt finns det annan forskning som visar på att äldre personer tenderar att pendla 
långa sträckor medan unga istället tenderar att flytta till sina arbeten vilket resulterar i kortare pendlingsavstånd.  

Att unga personer har en benägenhet att pendla längre presenteras i Öhman & Lindgrens studie från år 2003 
där ålderskategorin 19-26 år är positivt korrelerat med långpendling. Även Sandows forskning från år 2008 pekar 
på att unga pendlar längre sträckor än äldre. Till exempel visar hon genom sina empiriska studier av år 2003 att 
personer i åldrarna 16-25 år hade en medelpendlingssträcka på 49,2 km medan personer i åldrarna 46-65 år hade 
en medelsträcka som var 21,5 km. Däremot visar forskning gjord av Fransson (1991) att personer som ställs inför 
möjligheten att pendla till arbete i en annan kommun tenderar att ha högre medelålder än de som istället väljer att 
flytta dit, vilket sannolikt hänger ihop med att äldre personer har fler sociala band i form av partner, bostad, barn 
och liknande, vilket försvårar en flytt och därav gör pendling mer attraktivt. 

 En annan aspekt som skulle kunna vara en bidragande orsak till att unga i mindre utsträckning arbetspendlar 
är att de inte har tillgång till bil i samma utsträckning som de äldre arbetarna, vilket gör dem beroende av 
kollektivtrafik eller närhet till sina arbeten (Frändberg & Vilhelmsson, 2011). 

I fallet Åre by finns begränsad kollektivtrafik som fungerar för daglig arbetspendling vilket är fallet på många 
glesbefolkade platser (Sandow, 2008). Utifrån Frändberg & Vilhemlssons (2011) och Franssons (1991) 
resonemang kan man därför vänta sig att de unga i Åre bor nära sina arbeten för att, utan bil eller kollektivtrafik, 
kunna ta sig till arbetet. Samtidigt bör den äldre arbetskraften vara mer geografiskt utspridd med längre 
pendlingssträckor. Möjligheten att unga pendlar längre sträckor enligt Öhman & Lindgren (2003) och Sandow 
(2008) förefaller dock sannolik då byn attraherar många unga personer under perioder av året vilket skulle kunna 
leda till att de eventuella felen i registerdatat slår igenom.   

 

3.5 Familjesituation 
Hur påverkar familjesituationen människors arbetspendling och pendlar föräldrar med hemmaboende barn längre 
till sina arbeten än de utan barn hemma? Forskningsresultaten är enhälliga och pekar på att personer med 
hemmaboende barn pendlar kortare avstånd än personer utan hemmaboende barn. Däremot finns resultat som visar 
på att även vuxnas relationer och inte bara förekomsten av barn har stark påverkan.  

Sandow (2008) visar i sin underökning att förekomsten av barn i familjen har en signifikant negativ effekt 
på pendling och speciellt för kvinnan i hushållet. Troligen hänger detta ihop med traditionella könsroller där 
kvinnor i större utsträckning jobbar deltid och tar mer ansvar för hemmet och barnen. Detta resonemang stöds av  
Fagnani (1993) och Hansson & Pratt (1995).  

Kwan (1999) bekräftar bilden av att förekomsten av barn har negativ påverkan på långdistanspendling till 
arbete. Kvinnor med barn pendlar dessutom kortare sträckor än kvinnor utan barn oavsett åldersgrupp vilket 
tydliggör att det är förekomsten av barn snarare än andra livsfaktorer som påverkar mobiliteten.    
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En annan faktor som inte studeras i denna undersökning, på grund av begränsningar i registerdatat, men som 
ändå är av intresse i frågan, är huruvida partnerskapet påverkar pendlingssträckorna. Till exempel finner Green et 
al (1999, a) i sin studie stöd för att långdistanspendling fungerar som ett substitut för flytt i hushåll där båda 
parterna i en familj arbetar. Detta skulle delvis kunna förklaras av fenomenet ”tied movers” och ”tied stayers”. Det 
baseras på att båda parterna i ett förhållande arbetar och därav måste kompromissa när det kommer till bostad i 
relation till arbetsplatser. Antingen flyttar paret nära den ena partens arbetsplats vilket leder till längre pendling 
för den andra personen som blir en ”tied mover” eftersom att det ur ett individperspektiv inte är optimalt. En ”tied 
stayer” är en person som bor kvar på en plats för sin partners skull trots långa pendlingssträckor. Eller så bosätter 
familjen sig på jämna avstånd där båda parterna pendlar. På så vis behöver inte singlar kompromissa på samma 
sätt som par, vilket kan förklara skillnader i pendlingsavstånd (Lundberg & Pollak 1996). Det finns även en 
generationsmässig aspekt också där kvinnor inte arbetade i samma utsträckning förr och då behövde bostadsplatsen 
endast anpassas efter en person. Samma sak gäller för dagens trend att byta jobb regelbundet. Förr var det vanligare 
att stanna på samma arbetsplats hela livet (Helldahl, 2008). Vad gäller det specifika fallet Åre by, förväntas inga 
avvikelser från tidigare forskningsresultat. 
 

3.6 Inkomst 
Om hög utbildning är korrelerat med längre pendlingssträckor ligger det nära till hands att tänka att detsamma bör 
gälla för inkomst, då utbildning i viss mån leder till högre inkomst. Detta visar sig delvis stämma då tidigare 
forskning pekar på att det är personer med låg eller hög lön som pendlar längst sträckor. 

Sandow (2008) finner till exempel i sin undersökning om pendlingsmönster i glesbygdsområden att både 
män och kvinnor som är medelinkomsttagare pendlar kortare avstånd än både låg- och höginkomsttagare. Hög 
inkomst är särskilt starkt korrelerat med långa pendlingsavstånd. Öhman & Lindgren (2003) kommer i sin 
undersökning fram till liknande resultat men finner att människor med mycket låg inkomst är de som pendlar allra 
längst, tätt följt av höginkomsttagarna. 

Det finns även en annan orsak till pendling som grundar sig i inkomst. Varför inte bo nära ditt arbete för att 
spara både värdefull tid och pengar? Ett av problemen diskuteras i Sveriges offentliga utredningar från 2008. Här 
utfördes en långtidsutredning av pendling i Sverige där bostadspriserna i stadsområden sågs som en möjlig 
anledning till människors pendlingsmönster:  

 
…En annan tänkbar orsak är att det kan återspegla situationen på bostadsmarknaden i vissa av de större 
städerna, där personer med lägre inkomster kan ha svårt att finansiera en bostad nära arbetsplatsen inom 
den lokala arbetsmarknadsregionen. En del hushåll väljer att bosätta sig i en angränsande lokal 
arbetsmarknadsregion för att sedan påbörja pendling till arbetsplatsen. (Statens offentliga utredningar, 
2007, s. 18 ). 

 
Åre är inte ett storstadsområde men problematiken med höga bostadspriser finns otvetydigt även där vilket 
synliggörs i statistik från svensk mäklarstatistik, där priserna är högre än i bland annat länshuvudstaden Östersund. 
Dessutom har prisutvecklingen det senaste året varit högre i Åre än både Östersund och Stockholm (Svensk 
mäklarstatistik, 2017). Detta skulle, med samma resonemang, innebära att personer med lägre inkomst kan väntas 
vara bosatta utanför byn för att sedan påbörja pendling in till arbetet. Liknande resonemang om relationen mellan 
bostadspriser, inkomst och pendling förs i två brittiska studier av Hogarth & Daniel (1988) och Green et al (1999, 
b). I studierna presenteras hur en ökning av de genomsnittliga huspriserna ökar sannolikheten för 
långdistanspendling med 30 procent. Majoriteten av dessa val grundade sig i att människor inte fann ett prisvärt 
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boende med bra levnadsstandard i närheten av sina arbeten belägna i centrala delar av staden. Dessa resultat stöds 
även av Öhman & Lindgren (2003) som hävdar att de flesta långdistanspendlarna är bundna till större städer där 
bostäder är dyrare.  

I Åre finns alltså, enligt Öhman & Lindgrens (2003) resonemang, ett möjligt mönster där låginkomsttagare 
bosätter sig i utkanterna av Åre by för att undvika de höga bostadskostnaderna medan de med medel och hög 
inkomst bor i centrala delar av byn. Samtidigt bör höginkomsttagarna, enligt Sandow (2008), bo relativt långt ifrån 
byn. 
 

3.7 Landsbygd 
En faktor som även är intressant i fallet med arbetspendling till Åre by, är hur pendlingsmönster skiljer sig 
beroende på en orts storlek. Vilhelmson (2005) jämför i sin studie hur mobilitetstrender skiljer sig mellan större 
och mindre orter i Sverige mellan 1978 och 1996- 97. Resultaten visar att personer boende i mindre orter reser 
längst sträckor medan boende i storstäder reser något kortare sträckor per dag. De som reser allra kortast sträcka 
är de som bor i medelstora orter. Relationen mellan geografisk densitet och mobilitet ser ut att vara U-formad där 
medelstora orter har de kortaste pendlingssträckorna och de små och stora orterna har de längsta 
pendlingssträckorna.   

Det finns även forskning som presenterar vilka tidsintervall som är kritiska för valet av pendling. Det visar 
sig att människor har en fallande kurva för viljan att pendla ju längre tid det handlar om. När det närmar sig en 
pendlingstid på 45 minuter enkel väg faller viljan signifikant (Johansson et al, 2002). 

Ett annat viktigt inslag som har betydelse för bostadsort och arbetsplats är intressen och attraktiva 
boendemiljöer. Denna valmöjlighet har möjliggjorts i större skala i och med bättre pendlingsmöjligheter. Det 
innebär att boendet i ökande grad utgör förutsättningar för arbete, inte tvärtom (Statens offentliga utredningar, 
2007). Ett exempel i fallet Åre är veckopendlingen mellan Åre och Stockholm där nattåg fungerar som ett 
tidseffektivt transportmedel då en del människor vill bo i Åre men arbeta i till exempel Stockholm (Dagens 
Nyheter, 2016).  

Vad gäller pendlingstiden där 45 minuter är ett kritiskt värde så motsvaras det av att pendla från Mattmar till 
Åre enkel väg (se tex. Karta 1). Mellan Östersund och Åre tar det ca 1,5 timme med bil enkel väg och ca 1 timme 
med tåg. Därför bör man, utifrån Johansson et als (2002) resonemang, se ett minskat antal pendlare från området 
kring Mattmar och österut. 
 

3.8 Sammanfattning 
Givet de tidigare studier som presenteras i föregående avsnitt kan man vänta sig att personer som är sysselsatta i 
Åre by med korta pendlingsavstånd har låg utbildningsnivå, har en inkomst på medelnivå, har hemmaboende barn 
och är troligtvis en ung person. De som pendlar långa sträckor till sin arbetsplats i Åre by å andra sidan väntas 
vara personer med hög utbildningsnivå, låg eller hög inkomst, saknar hemmaboende barn och är troligtvis en äldre 
person. Åren mellan 1990 och 1999 var tuffa år för besöksnäringen i Åre när Sverige gick in i en tid av 
lågkonjunktur. Åre kommun tappade invånare (se figur 1) och många företag gick i konkurs. Detta är något som 
möjligen skulle synas i pendlingsavstånd för olika grupper.  
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4. METOD OCH MATERIAL 
 
För att undersöka hur mönster i arbetspendlingsavstånd till Åre by förändrats över tid analyseras kvantitativ data 
i form av registerdata från databasen PLACE som grundar sig i uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 
Registerdatat som visar geografisk arbetsplats för samtliga individer som arbetar i Åre by, samt var de är 
folkbokförda sammanförs därefter i det geografiska informationssystemet QGIS som sekundär empiri (Harboe, 
2013). Detta för att hantera den stora mängden information samt att på ett visuellt sätt kunna visa på spatiala 
förändringar över tiden. Att använda geografiska informationssystem för att presentera spatiala fenomen som 
arbetspendling har gjorts i flera  tidigare undersökningar  (t.ex. Sandow, 2008, Li et al, 2012). Då studien behandlar 
registerdata utifrån geografiska informationssystem och rena matematiska beräkningar är tillvägagångssättet för 
studien kvantitativ (Bryman, 2011, s. 371). Detta är en styrka då större fenomen kan utforskas översiktligt genom 
att undersöka samtliga sysselsatta personers pendlingsavstånd. Att använda en kvalitativ metod skulle sannolikt 
vara ett bättre val om studiens syfte varit att förstå drivkrafterna bakom pendling eller liknande, vilket inte är fallet 
i denna undersökning. 

Studien har en induktiv karaktär där de empiriska resultaten utgör underlag för generaliserande resultat. 
Däremot diskuteras även de empiriska resultaten utifrån tidigare forskning för att jämföra, förstå och utmana 
tidigare teorier genom så kallad abduktiv metodologi (Alvehus, 2013, s. 109). 

Undersökningens reliabilitet bygger på hur pålitliga mätningarna är och om de går att upprepa med samma 
slutresultat. Då studien baseras på registerdata som är statiska för de år som väljs kommer alla siffror vara 
oförändrade även längre fram i tiden. De utmaningar som finns är hur resultaten tolkas och behandlas i GIS, till 
exempel hur inkomstnivåer definieras, hur ålderskategorier fastställs och hur man väljer att räkna ut koefficienter 
och avstånd. Validiteten beskriver hur väl studiens mätningar besvarar de frågeställningar som presenterats 
(Alvehus, 2013, s. 122). Genom att använda sig av registermaterial och statistik som innehåller stora mängder 
detaljerad information är det statistiskt möjligt att svara på undersökningens frågeställningar. De begränsningar 
som finns i fallet med registerdata är i vilken utsträckning det stämmer med verkligheten, detta diskuteras mer 
ingående i avsnitt 4.2.   
 

4.1 Variabler 
De variabler i arbetskraften som undersöks är inkomst, utbildning, familjesituation och ålder. Dessa variabler har 
valts för att synliggöra om det finns skillnader i pendlingsavstånd för olika grupper i arbetskraften och om det skett 
någon förändring över tid. Det finns även stöd för att de specifika variablerna är intressanta att studera i tidigare 
forskning. Detta förekommer till exempel i Öhman & Lindgrens (2003) och Cameron & Muellbauers (1998) 
undersökningar av arbetspendling. 

För att undersöka pendlingsavstånden till Åre by för åren 1990, 2002 och 2014 beräknas medel- och 
medianavståndet från samtliga personers bostadsplats till arbetsplats. Denna metod har tidigare använts av bland 
annat Sandow (2008) som visat på både medel- och medianavstånd för arbetskraften i nordöstra Sverige. 

Avståndet i datamaterialet gäller fågelvägen och för att få en mer realistisk bild av den faktiska körsträckan 
multipliceras avståndet med koefficienten 1,2. Detta eftersom att fågelvägen från centrala Östersund till Åre by är 
82,4 km och den faktiska sträckan 98,9 km vilket ger att fågelvägen är 1,2 gånger kortare än verkligheten. Detta 
är ett tillbörligt räknesätt då pendling till Åre by främst sker genom färd på väg E14 där mindre vägar ansluter, 
och kan anses vara en representativ korrigering av avvikelsen som skiljer fågelvägen med den faktiska 
pendlingssträckan. 
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4.2 Registerdata 
Registerdatamaterialet som används som grund för underökningen kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) 
och visar samtliga personer som arbetar i Åre by. Åre by har här operationaliserats som SAMS-området1 23210003 
vilket är området strax väster om Undersåker och strax öster om Tegefjäll (vilket ligger öster om Duved, se tex.  
Karta 1). Materialet visar var de personer som arbetar i Åre by bor med en noggrannhet på rutor om 1x1 km. 
Uppgifterna baseras på folkbokföringsregistret samt det angivna arbetsstället hos skatteverket, dessa registreras 
under december respektive november varje år. Anledningen till att arbetsplatsen registreras i november är att det 
är en mer representativ månad än december då många tenderar att röra sig på arbetsmarknaden (Amcoff, 2007, s. 
12). Detta är av stor vikt i fallet med Åre där många säsongsarbetare kommer till byn för arbete i början av 
december.  

Eftersom att folkbokföringsadresser registreras i slutet av december finns en lucka på en månad mellan 
registreringen av arbetsplats och bostadsplats vilket i särskilda fall kan bli problematiskt. Om en person väljer att 
flytta och byta arbetsplats mellan november och december så finns den gamla arbetsplatsen kvar i registret från 
november samtidigt som den nya folkbokföringsadressen ändras i december. Detta kallas Decembereffekten och 
är en känd problematik med registerdata från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (Amcoff, 2009). På 
så vis kan en person som flyttat till Åre från Stockholm i början av december se ut att pendla enorma sträckor även 
om så inte är fallet. Detta är ett möjligt scenario i Åre med tanke på den säsongsbetonade arbetsmarknaden. Något 
som därför är viktigt att påpeka när man arbetar med registerdata är att det är teoretiska uppgifter och inte 
nödvändigtvis en fullständig bild av verkligheten. Att en person bor på en plats och jobbar på en annan betyder i 
majoriteten av fallen att personen då åker där emellan varje dag denne arbetar. I praktiken kan det dock handla om 
veckopendling, arbete hemifrån, felaktig folkbokföringsadress eller liknande (Öhman & Lindgren, 2003, Östh, 
2007).  
 

4.3 Kartproduktion 
De kartor som används i uppsatsen är producerade i datorprogrammet QGIS 2.14. Förutom registerdatamaterialet 
används bakgrundskartor från Lantmäteriet. Genom att placera objekt i form av små punkter på de olika 
bostadsplatserna i Sverige presenteras kartor över pendlingsmönster för de olika årtal som undersöks. GIS är ett 
effektivt verktyg för att visa mycket information över spatiala förhållanden. Däremot är det viktigt att vara 
medveten om att de kartor som produceras är resultatet av olika klassificeringar som måste tolkas i sin angivna 
kontext. 
 

4.4 Pendlare 
Vad gäller definitionen pendlare så finns det två metoder från SCB som huvudsakligen används som grund i 
svenska studier om arbetspendling. Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) klassas en 
person som pendlare så fort arbetsplatsen och bostaden ligger geografiskt åtskilda vilket i princip alltid är fallet. 
En annan metod som använts av SCB har varit att definiera pendling som att resan från bostad till arbete innebär 
korsande av kommungräns (Statistiska Centralbyrån, 2016, b). Detta innebär att kommunernas storlek får stor 
betydelse för pendlingsintensiteten då en person som bor och arbetar i en, till ytan, stor kommun kan ha 10 mil till 
arbetet men ändå inte klassas som pendlare då denne inte korsar en kommungräns. Denna studie definierar inte 

                                                             
1 SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är en indelning som bygger på kommunala delområden och 
valdistrikt (SCB, 2003)  
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pendlare utefter avstånd mellan bostad och arbete, utan presenterar istället antal personer som bor inom vissa 
geografiska intervall. Detta för att synliggöra hur många personer som bor i nära anslutning till sina arbeten och 
vilka som, i större utsträckning, behöver transportera sig till arbetsplatsen utan att värdera enskilda personers 
rörelsemönster. Samtliga personer som arbetar i Åre by för de valda åren ingår i studien vilket är i likhet med 
SCB:s metod där pendlare är personer med åtskilda arbets- och bostadsplatser utan någon värdering av avstånd. 
 

5. ARBETSPENDLING TILL ÅRE BY 
 
Genom att analysera och bearbeta registerdata för de tre åren presenteras siffror och kartor över den utveckling 
som skett och för vilka grupper i arbetskraften. De siffror som presenteras i tabeller består av medel- och 
medianvärde. Anledningen till valet av de två värdena är för att synliggöra pendlingsavstånden ur olika synvinklar. 
Medelvärdet sammanväger alla värden i populationen vilket innebär att ett extremvärde i form av fel i 
folkbokföringsadressen eller liknande kan få stor genomslagskraft i beräkningarna. Däremot är det inte utan värde 
att studera även denna typ av information då det kan bidra med viktiga insikter om mönster i arbetskraften. 
Medianvärdet påverkas inte av sådana extremvärden vilket är av nytta i denna studie där det förekommer en sned 
fördelning av avstånden. 

Avstånd anges, om inte annat anges, som euklidiska avstånd med en kompensationsberäkning för den 
förväntade faktiska körsträckan som presenterats under metodavsnittet. Valet att presentera både kartor och 
tabelldata ger en nyanserad bild av hur pendligsmönstren ser ut. Genom att datamaterialet i tabellerna representerar 
samtliga personer i Sverige som pendlar till Åre by visas nationella siffor som kan representera en generell bild av 
arbetspendlingen. Därtill är det även av intresse att se hur situationen ser ut i regionen i fråga där lokala 
förutsättningar kan ta sig uttryck vilket redovisas genom kartbilder. Nedan presenteras resultaten av den empiriska 
undersökningen i fem avsnitt.    
 

5.1 Så ser arbetspendlingen till Åre by ut och så har den förändrats 
Personer som arbetar i Åre by bor, eller är åtminstone folkbokförda, runt om i hela Sverige enligt 
registerdatamaterialet. Många bor i stråket mellan Östersund och Åre (se tex. Karta 1) samt i storstadsområdena. 
Genom att studera GIS-kartor är det möjligt att utröna tendenser till den förändring som skett över tid i regionen. 
Till exempel syns den demografiska utvecklingen i området då fler platser är bebodda av pendlare 2014 i 
jämförelse med 1990. Man ser även att fler personer som arbetar i Åre by bor i Östersund, Undersåker och Järpen. 
År 1990 syns en tydlig koncentration till Åre och de närliggande orterna samt Östersund med få pendlare boende 
på andra platser i regionen. År 2002 kvarstår koncentrationen till de intilliggande orterna samt att inpendlingen 
från Åre, Undersåker och Östersund har ökat. År 2014 har inpendlingen från Östersund i synnerhet ökat samt från 
Järpen. Även mindre orter i regionen  har nu fått fler pendlare, ett exempel är västra delen av Storsjön som har 
blivit ett populärt boendeområde för arbetspendlarna år 2014. Följande tre kartor över regionen mellan Östersund 
och Åre visar på denna utveckling. 
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Karta 1. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt för år 1990.  
Källa: Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån.  

Karta 2. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt för år 2002.  
Källa: Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. 
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Karta 3. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt för år 2014 
 Källa: Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. 

 
I tabell 1 nedan visas antalet personer som arbetade i byn under de respektive år fördelade på olika 
avståndsintervall från Åre by. Antalet sysselsatta ökade med 114% mellan år 1990 och 2014 och över de tre 
studerade årtalen ökade andelen sysselsatta som som bor mellan 0-2 km från arbetet mest. Samtidigt hade gruppen 
pendlare med 3 km eller mer till arbetet den minsta ökningen under åren. 
 
Tabell 1. Antal personer som arbetar i Åre by fördelade på avstånd mellan bostad och arbete. Bearbetad data 
från Statistiska Centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002, 2014. 
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År 1990 reste den genomsnittliga personen 8,4 km till sitt arbete i Åre by. År 2002 reste den genomsnittliga 
personen 12 km till arbetet och 2014 var siffran 9,6 km. Detta illustreras i tabell 4.  

Mellan år 1990 och 2002 ökade medianpendlingsavstånden med 42,9% och mellan år 2002 och 2014 
minskade medianpendlingsavstånden med 20%. År 1990 var pendlingssträckorna som kortast medan de var som 
längst år 2002. 

 
Tabell 2. Medel-och medianavstånd för arbetspendling i km enkel väg för arbete i Åre by för år 1990, 2002 och 
2014. Bearbetad data från Statistiska centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002, 2014. 
 

Medel- och 
medianavstånd 
i km 

      

 1990 2002 2014 

 Medelavstånd Medianavstånd Medelavstånd Medianavstånd Medelavstånd Medianavstånd 

Euklidiskt 
avstånd 

103,6 7,0 144,4 10,0 96,9 8,0 

Kompenserat 
avstånd 

124,3 8,4 173,3 12,0 116,3 9,6 

 
 

5.2 Förändring för olika grupper i arbetskraften 
Som tidigare forskning visat, vilket presenterats i avsnitt 3, skiljer sig pendlingsavstånden åt för olika grupper i 
arbetskraften. Högutbildade har längre pendlingssträckor än övriga utbildningsgrupper, personer med hög eller låg 
inkomst pendlar längre än medelinkomsttagare och barnfamiljer har kortare pendlingssträckor än personer utan 
barn. Ålder är också en faktor som tycks vara avgörande för hur långt en person har till arbetet där unga har de 
längsta sträckorna. Dock är vissa av dessa teorier omtvistade med motsägelsefulla forskningsresultat vilket utgör 
underlag för vidare diskussion. En aspekt som även är intressant för tolkningen av resultaten är de olika gruppernas 
relativa storlekar. Om till exempel personer med hemmaboende barn har korta pendlingssträckor och den gruppen 
blir större med tiden är det något som skulle kunna påverka de totala pendlingssträckorna. Denna faktor kommer 
inte att undersökas vidare i denna studie men är alltjämt viktig att ha i åtanke. 

Nedan presenteras de empiriska resultat som genererats av registerdata över bostadplats och arbetsplats för 
de personer som arbetade i Åre by år 1990, 2002 och 2014.  
 

5.3 Inkomst 
Tidigare forskning som presenterats i avsnitt 3 pekar på att personer med hög eller låg inkomst pendlar längst 
medan personer med medelinkomst pendlar kortast. Nedan presenteras studiens empiriska resultat som baseras på 
analys av registerdata för arbetspendling till Åre by. De tre kategorierna, låg-, medel- och hög inkomst har 
beräknats utifrån jämna intervall i det befintliga lönespannet i populationen för respektive år. Lön innebär 
förvärvsinkomst vilket är summan av löneinkomst samt eventuell inkomst av näringsverksamhet minus allmänna- 
och tjänsteavdrag (Skatteverket, 2016). 
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Genomgående för alla tre år är att personer med låg inkomst har längst pendlingssträckor. Mellan år 1990 och 
2002 blev avstånden 50,0% längre och mellan 2002 och 2014 minskade avstånden med 27,8%. 
Medelinkomsttagare har under samtliga tre år haft näst längst pendlingsavstånd till sina arbeten i byn. Även i detta 
fall ökade avstånden mellan 1990 och 2002 för att sedan minska till år 2014. Höginkomsttagare pendlar kortast av 
samtliga grupper under alla studerade år vilket skiljer sig från tidigare forskning.  
 
Tabell 3. Medel- och medianavstånd för arbete i Åre by enkel väg i km. Fördelat på personer i olika inkomstnivåer 
för år 1990, 2002 och 2014. Bearbetad data från Statistiska centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002, 
2014. 
 

Pendlingssträcka per 
inkomstgrupp i km 

 
 

  
 

  
 

 

 1990 2002 2014 

 Medel Median Medel Median Medel Median 

Låg inkomst 162,0 14,4 224,4 21,6 172,8 15,6 

Medel inkomst 120,0 9,0 217,2 13,2 108,0 8,4 

Hög inkomst 90,0 6,0 78,0 6,0 67,2 6,0 
 
 
Karta 4 visar medelinkomst per bostadsplats för de som arbetar i Åre by 2002. Här blir det tydligt att många 
personer med relativt låg inkomst bor inne i Åre medan personer med högre inkomstnivåer bor i utkanterna av 
orten. Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på att personer med låg inkomst pendlar längst sträckor. Detta 
förklaras dock av att kartbilden visar regionen mellan Östersund och Åre vilket innebär att resterande Sverige, där 
många är folkbokförda, saknas. 
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Karta 4. Medelinkomst per bostadsplats i västra Jämtland för personer som arbetar i Åre by år 2002. 
 Källa: Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. 

 

5.4 Familjeförhållande 
Genom att kategorisera människors familjesituationer i två grupper, barn- och icke-barnfamiljer undersöks om det 
finns någon skillnad i pendlingsavstånd beroende på förekomsten av barn i hemmet. Barn definieras som en person 
upp till 18 års ålder.  

Tidigare forskning är enhällig om att förekomsten av barn i en familj har negativ inverkan på 
pendlingsavstånden vilket bekräftas i denna studie där personer med barn under samtliga år pendlar kortare sträcka 
till sina arbeten än personer utan barn.  

År 2002 sticker ut i datamaterialet där pendlingsavstånden för icke-barnfamiljer ökade drastiskt med 50% 
jämfört med 1990. För att sedan återgå till den ursprungliga sträckan under år 2014. 

 
Tabell 4.  Medel- och medianpendlingssträcka i km för personer med och utan barn som arbetar i Åre by år 
1990, 2002 och 2014. Bearbetad data från Statistiska Centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002, 2014. 
 

Pendlingssträcka per 
familjegrupp i km 

      

 1990 2002 2014 

 Medel Median Medel Median Medel Median 

Barnfamilj 85,2 8,4 94,8 9,6 75,6 8,4 

Icke-barnfamilj 150,0 9,6 217,2 14,4 138,0 9,6 

Årsinkomst i kr

 0 - 200000 

 200000 - 400000 

 400000 - 700000 

E14

Tätorter 0 10 20 30 40 km

Copyright: Lantmäteriet

Medelinkomst per
bostadsplats för

personer som arbetar i
Åre by år 2002
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5.5 Ålder 
Tidigare forskning är som tidigare nämnt inte samstämmig i frågan om huruvida det är äldre eller yngre personer 
som pendlar längst sträckor till sitt arbete. Denna studie, som baseras på samtliga personer som arbetar i Åre by 
för de valda tre åren, visar att unga pendlar längst oavsett år och räknesätt. Detta resultat visas genom att jämföra 
fem olika åldersgrupper från 20- till 69-åringar bland arbetarna (Se tabell 5). De som pendlar kortast sträckor 
varierar enligt studien. 1990 pendlade 50-59-åringar kortast sträcka, 2002 var det 60-69åringar och 2014 är det 30-
39 och 40-49-åringar. 
 
Tabell 5. Medel- och medianpendlingssträcka i km för personer i olika åldrar som arbetar i Åre by år 1990, 
2002 och 2014. Bearbetad data från Statistiska Centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002, 2014. 
 

Medel- och 
medianpendlingssträcka 
per åldersgrupp i km 

 
 

  
 

  
 

 

 1990 2002 2014 

 Medel Median Medel Median Medel Median 

20-29-åringar 156 12 265 83 176 13 

30-39-åringar 55 5 77 5 71 6 

40-49-åringar 61 4 28 7 53 6 
50-59-åringar 28 2 26 3 43 7 

60-69-åringar 22 3 18 2 54 7 

 
Genom att studera kartor över medelålder för bostadsplats går det att få en bild av vad som gäller för regionen 
mellan Åre och Östersund. Karta 5 visar att personer i centrala Åre tenderar att ha en medelålder på 18-39 år, och 
sedan stiger medelåldern mot utkanterna av orten. I Östersund är majoriteten av personerna som pendlar till Åre 
unga, medan de som bor strax väster om storsjön har en högre medelålder.  
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Karta 5. Medelålder per bostadsplats i västra Jämtland för personer som arbetar i Åre by år 2014. Källa: 
Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. 

 

5.6 Utbildning 
Genom att kategorisera de personer som arbetar i Åre by utifrån utbildningsnivåer undersöks vilken grupp som 
pendlar längst respektive kortast sträcka. Kategorin grundskoleutbildning innefattar personer med 
grundskoleutbildning upp till årskurs 9 eller kortare. Gymnasieutbildade är personer med gymnasieexamen om 2- 
4 år och eftergymnasial utbildning är personer med eftergymnasial- eller forskarutbildning. Dessa grupper är 
sammanslagna, befintliga kategorier i datamaterialet från SCBs datamaterial. 

Tidigare forskning visar att högutbildade personer tenderar att pendla längre sträckor än övriga 
utbildningsgrupper. I denna studie pendlar de gymnasieutbildade längst sträckor år 1990. År 2002 och 2014 är det 
grundskoleutbildade som pendlar längst. Generellt sett är det personer med eftergymnasial utbildning som har 
kortast pendlingssträcka till sina arbeten i Åre by vilket skiljer sig från tidigare forskning. Dessutom syns en trend 
av att grundskoleutbildade personer, till skillnad från de andra två grupperna, pendlar allt längre sträckor eftersom 
åren går.  
  

Medelålder i år
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Tabell 6. Medel- och medianpendlingssträcka i km för personer med olika utbildningsbakgrund som arbetar i 
Åre by år 1990, 2002 och 2014.Bearbetad data från Statistiska centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 
2002, 2014. 
 

 
Nedan visas en karta över andelen personer som är eftergymnasialutbildade per bostadsplats som arbetar i Åre by 
år 2014. Här framgår att det är en blandning i centrala Åre medan många med hög utbildning bor i tätorterna öster 
om byn. Närmare Östersund och på mer glesbefolkade platser minskar andelen personer med eftergymnasial 
utbildning. 

Karta 6. Andel (%) personer med eftergymnasial utbildning på olika boendeplatser i västra Jämtland som 
arbetar i Åre by år 2014.  

Källa: Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. 
 

  

Pendlingssträcka per 
utbildningsgrupp i km 

      

 1990 2002 2014 

 Medel Median Medel Median Medel Median 

Grundskoleutbildning 105,6 8,4 132,0 14,4 128,4 15,6 
Gymnasieutbildning 134,4 9,6 235,2 13,2 130,8 10,8 

Eftergymnasial 
utbildning 

111,6 6,0 123,6 6,0 85,2 6,0 

0 10 20 30 40 km

Utbildningsnivå
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6. SAMMANFATTNING AV RESULTAT 
 
Slutligen presenteras de huvudsakliga resultat som gjorts i studien. Dessa resultat är uppgifter som glesbefolkade 
platser som växer likt Åre kan ha nytta av, bland annat i sociala frågor och infrastrukturplanering. 
 
Personer som arbetar i Åre by är folkbokförda på platser runt om i hela Sverige med kluster i storstadsregionerna. 
Genom att studera kartorna över bostads- och arbetsplats syns även att många personer som arbetar i Åre by bor 
längs med sträckan från Östersund till Duved. Antalet sysselsatta i Åre by har ökat stadigt genom de studerade 
åren och andelen som bor nära arbetet ökar i snabbare takt än de som bor 3 km eller mer från jobbet. 

 
År 1990 pendlade den genomsnittliga personen 8,4 km till sitt arbete. År 2002 var det 12 km och år 2014 var det 
9,6 km. Detta innebär att pendlingsavstånden har minskat efter år 2002. I enighet med tidigare forskning så pendlar 
personer utan barn längre än personer med barn i hushållet, vilket syns under samtliga tre år. 
 
Personer som är 20-29 år pendlar längst sträckor under samtliga år medan 50-59 och 60-69-åringar är de som 
tenderar att pendla kortare sträckor. 
 
Något som sticker ut i denna studie är att personer med hög inkomst pendlar kortast sträckor medan personer med 
låg inkomst pendlar längst till arbetet i Åre by för samtliga år. Även personer med eftergymnasial utbildning 
pendlar kortast sträckor för samtliga år medan de med grundskoleutbildning tenderar att pendla längst. 
 

7. DISKUSSION 
 
Denna studie pekar på minskade pendlingsavstånd till Åre by under början av 2000-talet. Det är en tendens som 
avviker i förhållande till riket där pendlingssträckorna blir allt längre vilket presenterats i Tillväxtanalys rapport 
om regional tillväxt från 2016. Dock nämns i propositionen att tre områden i Norrlands inland saknar samma 
tydliga ökning. Att Åre ligger i just denna region stödjer det faktum att pendlingsavstånden inte ökar på samma 
sätt som resten av landet. 

Ett annat intressant resultat som kan ställas i relation till de nationella pendlingsavstånden som idag ökar är 
att det är andelen personer som bor 0-2 km från arbetet i Åre by som ökat mest mellan 1990 och 2014. Samtidigt 
har den grupp som pendlar 21 km eller längre haft den minsta ökningen vilket tyder på en trend av att människor 
bosätter sig närmare sina arbeten och därav bidrar till minskade arbetspendlingsavstånd till Åre by generellt . 

Vad gäller pendlingssträckorna för variabeln ålder så är det tydligt att unga mellan 20-29 år pendlar de längsta 
avstånden. Att det ibland finns möjlighet till boende via arbetet i Åre by skulle kunna bidra till att många unga 
som säsongsarbetar skulle pendla kortare avstånd. Det skulle delvis kunna förklara de tendenser som syns i 
materialet genom att titta på kartorna där personer med låg- eller medelutbildningsnivå, låg medelinkomst och låg 
utbildningsnivå bor i centrala Åre. Detta med förutsättningen att unga inte hunnit genomföra högre utbildning eller 
har upparbetat höga inkomster.  

Något som dock talar mot att unga skulle pendla korta avstånd är det faktum att många har ofullständiga 
folkbokföringsadresser, flyttar ofta och till tillfälliga platser, en möjlig förklaring som även belysts i de tidigare 
studier som presenterats i avsnitt 3. Detta är något som syns tydligt i denna studie där unga har avsevärt längre 
pendlingssträckor än äldre personer. En annan tanke om varför unga tenderar att pendla långt är den tuffa 
bostadsmarknaden i Åre med höga bostadspriser. Det kan innebära att unga får bo kvar hos sina föräldrar under 
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en längre tid och måste pendla till sitt arbete. Vad gäller specifikt för Åre by är anledningen till de långa 
pendlingssträckorna att många unga är folkbokförda på adresser som ligger mycket långt ifrån Åre och även 
Jämtland, något som skulle kunna bero på antingen veckopendling, arbete hemifrån eller felaktiga 
folkbokföringsadresser. 

År 2002 stack ut vad gäller personer utan barn då det skedde en ökning av pendlingsavstånden med 50% 
jämfört med år 1990. Denna förändring skulle kunna förklaras med Åres tillväxtkurva som under 1990-talet hade 
en negativ trend för att sedan komma på fötter runt år 2000 med nyetableringar som attraherade människor till byn 
igen. Till exempel satsade Skistar AB stort i Åre i och med etableringen år 1999 (Se avsnitt 2). Eventuellt skulle 
en snabb utveckling göra Åre attraktiv för personer som då kan tänka sig påbörja pendling istället för att flytta, 
vilket enligt tidigare forskning är personer utan barn i högre utsträckning än de med barn. Samma tendenser syns 
för personer i åldrarna 20-29 år som hade en markant ökning i pendlingsavstånd. Detta skulle kunna förklaras av 
resonemanget i Franssons (1991) studie där unga personer har högre benägenhet att pendla långa sträckor än äldre 
personer på grund av de sociala band i form av barn, fast arbete, partner, bostad och liknande som gör äldre 
personer mindre geografiskt flexibla.  

Enligt denna studie pendlar de personer som har lägst inkomst i populationen längst sträckor medan personer 
med högst inkomst pendlar kortast. Tidigare forskning, som presenteras i avsnitt 3, har visat att det är personer 
med hög eller låg lön som pendlar längst. I detta fall sticker alltså de personer som tjänar mest ut då de pendlar 
kortast avstånd. Vad detta skulle bero på är svårt att fastställa men en möjlig teori är den som presenterades i 
avsnitt 3 från Sveriges offentliga utredningar där höga bostadspriser i centrum skulle kunna vara en anledning till 
att personer med högre inkomst har råd att bo nära sin arbetsplats. Att Åre by har höga bostadspriser har även det 
visats i avsnitt 3.6 vilket därmed skulle kunna förklara resultaten. Däremot visar de kartor som konstruerats att 
medelinkomsten är som lägst inne i centrala Åre vilket tyder på att personer med lägre inkomst sannolikt bor 
mycket nära sin arbetsplats eller mycket långt ifrån den, medan personer med högre inkomst bor i de närliggande 
områdena och inte i samma utsträckning långt ifrån arbetsplatsen. 

Liknande tendenser syns i utbildningskategorin där personer med eftergymnasial utbildning pendlar kortast 
sträckor och de med grundskoleutbildning pendlar längst. Vad gäller personer med eftergymnasial utbildning så 
syns ingen förändring över tid utan pendlingssträckorna ligger på konstant 6 kilometer enkel väg. 
Gymnasieutbildade personer hade ökade pendlingssträckor mellan 1990 och 2002 för att sedan minska till 2014. 
De med grundskoleutbildning har haft en konstant utveckling av stigande pendlingssträckor från år 1990 till 2014. 
Vad detta skulle kunna bero på kan härledas till resonemanget ovan om att personer med lägre inkomst också var 
en grupp som pendlade långa sträckor, förutsatt att lägre utbildning ger lägre lön.  

Tidigare forskning visar som nämnt i avsnitt 3 att personers villighet att pendla minskar drastiskt när tiden 
överskrider 45 minuter. I detta fall skulle Östersund och Åre ligga för långt ifrån varandra för att vara attraktiva 
orter att pendla mellan. Detta syns delvis på de presenterade kartorna där få personer pendlade från Mattmar och 
österut år 1990 (Se karta 1) med undantag för några få som pendlade från Östersund. Däremot syns inte samma 
mönster för år 2002 och 2014 (karta 2 och karta 3) där området mellan Östersund och Mattmar bebos av många 
som arbetar i Åre by. Det skulle helt enkelt kunna förklaras av förändrade attityder sedan forskningen om 45-
minutersgränsen från 2002, eller som föreslås av Sveriges offentliga utredningar i avsnitt 3; att det handlar om att 
bostadsplats idag utgör förutsättningar för arbetsplats och inte tvärt om. Att bo på en speciellt attraktiv plats rent 
subjektivt är alltså högre prioriterat än att bo nära arbetet. 

Genom att sätta de pendlingsavstånd som presenteras i denna studie i relation till tidigare forskningsresultat 
skapas möjligheter för att göra grova jämförelser. Till exempel visar Sandows (2008) studie  att 
medianpendlingsavståndet enkel väg till arbete i glesbygd var 4 km år 1991, likande värde i denna studie är från 
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år 1990 då medianpendlingsavståndet var 7 km. Båda värdena anges som euklidiska. Detta visar att avstånden är 
längre för personer som arbetar i Åre by än de är för personer generellt som arbetar på olika platser i glesbefolkade 
kommuner. Det går även att grovt jämföra studiens medianpendlingsavstånd med de avstånd som presenteras i 
Tillväxtanalys rapport från 2016. I propositionen presenteras att avstånden 2002 var 3,3 km enkel väg mellan 
arbete och bostad för att sedan öka till 4,3 km år 2012. I denna rapport var avståndet 10 km år 2002 och 8 km år 
2014. Det finns alltså en motsatt trend i Åre jämfört med riket vilket utgör ett intressant framtida forskningsämne.    

Förutom att titta närmare på drivkrafterna bakom Åres pendlingsmönster vore det intressant att utföra 
kvalitativa studier av pendlingen till Åre by. Detta skulle kunna bidra med information som registerdata inte kan 
ge och bilda en kristalliseringsmetod där man undersöker samma fenomen ur olika vinkar (Alvehus, 2013, s. 77). 
Till exempel skulle frågor om den faktiska pendlingen precisera denna kvantitativa studie genom att synliggöra 
till exempel veckopendling och arbete hemifrån.  

Slutligen belyser denna studie regionalpolitiska utmaningar i glesbygdsorter med växande ekonomi likt Åre, 
där pendlingsavstånden idag minskar. Med denna bakgrund är det av stor vikt att planera för bostäder i olika 
prisklasser för att tillgodose den växande befolkningen i centrala Åre. Att även satsa på infrastruktur i form av 
snabba kollektivtrafikförbindelser mellan Åre och Östersund vore av stor vikt. Detta eftersom att många av de som 
arbetar i Åre by bor längs sträckan och därmed får möjlighet att välja kollektivt resande, något som skulle bidra 
till att uppnå nationella och regionala utsläppsmål.  
 

8. TACK 
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9.1 Figurer 
Figur 1. Linjediagram över folkmängdens utveckling mellan år 1970 och 2016 (SCB, 2016). 
Karta 1. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt år 1990. GIS-bearbetad 

utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och Statistiska Centralbyrån, PLACE 
databas över år 1990, 2002 och 2014. 

Karta 2. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt år 2002. GIS-bearbetad 
utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och Statistiska Centralbyrån, PLACE 
databas över år 1990, 2002 och 2014. 

Karta 3. Karta över västra Jämtland med antal personer som arbetar i Åre by per punkt år 2014. GIS-bearbetad 
utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och Statistiska Centralbyrån, PLACE 
databas över år 1990, 2002 och 2014. 

Karta 4. Medelinkomst per bostadsplats i västra Jämtland för personer som arbetar i Åre by år 2002. GIS-bearbetad 
utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och Statistiska Centralbyrån, PLACE 
databas över år 1990, 2002 och 2014. 

Karta 5. Medelålder per bostadsplats i västra Jämtland för personer som arbetar i Åre by år 2014. GIS-bearbetad 
utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och Statistiska Centralbyrån, PLACE 
databas över år 1990, 2002 och 2014. 

Karta 6. Andel (%) personer med eftergymnasial utbildning på olika boendeplatser i västra Jämtland som arbetar 
i Åre by år 2014. GIS-bearbetad utifrån källor: Lantmäteriet GSD- Översiktskartan Vektor (2017) och 
Statistiska Centralbyrån, PLACE databas över år 1990, 2002 och 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


