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Det nordiska samarbetet 

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland.  

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i 
europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i 
ett starkt Europa.  

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global 
omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en 
av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 
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Sammanfattning 

Trender och utveckling: 

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har formellt varit i kraft 
sedan 1954 men är reellt ett resultat av en utveckling som startade redan 
tidigare.  

Pendlingen över landgränser har tenderat att öka under senare år. 
Pendlingen har under senare år haft större betydelse än flyttningarna. 

År 2004 hade 71 393 personer löneinkomster i ett annat nordisk land 
än sitt eget och av dessa klassificerades 36 582 personer som arbetspend-
lare över riksgräns.  

År 2004 gick de största pendlingsströmmarna från Sverige till Norge 
och från Sverige till Danmark. Lönerna är högre i Danmark och Norge än 
i Sverige vilket antas vara en bidragande faktor till att många svenskar 
valt att arbeta på andra sidan svenska gränsen. 

Antalet pendlare mellan de nordiska länderna ökade mellan 2001 och 
2004 från knappt 29 000 till drygt 36 500 personer. Detta motsvarar en 
ökning på 26 procent totalt sett och en årlig ökning på drygt 8 procent. 

Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen mellan Sverige 
och Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent. 

Den totala ökningen av pendlare beror främst på en allt större utpend-
ling från Sverige till Danmark i Öresundsregionen. 

Hälften av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge och 
knappt en fjärdedel till Danmark. Studerar vi utpendlingsland utgick näs-
tan två tredjedelar av strömmarna från Sverige. I nästan 9 av 10 fall be-
rörs Sverige på grund av sitt centrala läge av antingen ut- eller inpend-
ling. 

Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna sker från 
Sverige till Norge. Denna utpendling ligger fortfarande på en hög nivå, 
men har stabiliserat sig och tenderar – om än mycket lite – att minska. 

Inpendlarna är oftast födda i utpendlingslandet. Två undantag utgörs 
av att den största andelen inpendlare till Finland från Sverige är födda i 
Finland samt att nästan hälften av inpendlarna till Danmark från Sverige 
är personer födda i Danmark. 

Det är vanligare att män pendlar än kvinnor vilket följer mönstret för 
arbetspendling generellt. Undantaget är pendling från Finland till Sverige, 
där hälften är kvinnor och hälften är män.  

Många som rör sig över gränserna är unga. Pendling över landsgrän-
serna har en viktig roll att fylla för att ge förutsättningar för unga att de-
butera på arbetsmarknaden. 
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Eftergymnasialt utbildade dominerar bland pendlare mellan Sverige 
och Danmark och bland pendlare i riktningen från Sverige till Finland. 
Mellan Sverige och Norge och från Sverige till Finland dominerar pend-
lare med gymnasieutbildning.  

Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är liten i förhållande till 
den totala pendlingen över de nordiska riksgränserna. Undantaget är Öre-
sundsgregionen där den gränsnära pendlingen mellan de två storstadsom-
rådena Köpenhamn och Malmö dominerar hela pendlingsströmmen. 

Givet att nuvarande trend fortsätter så kommer Malmö med omgivan-
de kommuner enligt SCB:s modell att om 5 till 10 år ingå i en lokal ar-
betsmarknad (LA, sammanhållen lokal arbetsmarknadsregion enligt en 
matematisk definition som används av bland annat SCB) med Köpen-
hamns kommun. Det krävs cirka 7 500 pendlare totalt från Malmöområ-
det för att så ska bli fallet. År 2004 var antalet drygt 2 000 personer.  

På samma sätt kan de svenska kommunerna Strömstad och Tanum 
som i dag tillsammans bildar LA komma att ingå i norska Fredriksborg-
Sarpsborg LA. Strömstad har totalt sett en lika stor utpendling till Norge 
som till svenska kommuner. En tredjedel av utpendlingen går till kom-
muner inom Fredrikstad-Sarpsborg LA. 

Det är mycket vanligt att vid flytt över riksgräns behålla sitt gamla ar-
bete och pendla tillbaka till utflyttningslandet. 

De statistiska metoderna inkluderar bland annat inte korttidsarbeten, 
varför arbetspendlingen tenderar att underskattas snarare än överskattas. 

Den ökade pendlingen mellan de nordiska länderna kan ses som en 
fortsättning på en generellt utveckling där arbetspendlingen ökar kraftigt 
inom många länder.   

Arbetspendlingen ökar i alla OECD-länder. Den allt mer omfattande 
pendlingen mellan de nordiska länderna är med andra ord inte att se som 
en avvikelse.  

Drivkrafter och effekter: 

Eftersom pendlingen ökar kan vi anta att drivkrafterna är starka men det 
är svårt att dra entydiga slutsatser om drivkrafternas prioriteringsordning. 

Trots att den egna försörjningen är viktig är det svårt att visa att det är 
den dominerande drivkraften bakom arbetspendlingen. 

Dansk invandringslagstiftning har lett till att många väljer att flytta till 
Malmöområdet för att kunna gifta sig och kunna bo tillsammans med 
partner från icke EU-land. 

Möjligheterna att pendla spelar roll på individnivå och har stor bety-
delse för ekonomin i vissa gränskommuner.  

På grund av brist på forskning är det svårt att med säkerhet säga vil-
ken betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och regio-
nal utjämning på samhälls-ekonomisk nivå. Det är dock mycket som talar 
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för att de som väljer att pendla eller flytta över en landgräns får en högre 
lön än de annars skulle ha haft. 

Det går inte att påvisa några entydiga resultat om hur lönenivån för 
den infödda befolkningen påverkas av invandring eller pendling. Effek-
terna är i regel små i de undersökningar som gjorts internationellt. Studier 
av invandringens betydelse på regional arbetslöshet visar små effekter. 

Pendling påverkar den offentliga sektorns finanser främst genom öka-
de eller minskade skatteinbetalningar. Nettoeffekten avgörs av hur avta-
len mellan in- och pendlings-länderna ser ut. 

Efterfrågan på arbetskraft och högre lön inom vissa branscher i Norge 
har varit drivande för pendling dit. Det finns anledning att tro att drivkraf-
terna har förändrats över tiden och att de handlar om ett begränsat arbets-
platsutbud i glesbygd och ökad konkurrens om arbete från icke nordiska 
länder.  

Migration och pendling kan bidra till en utjämning av bostadspriserna 
över landsgränserna. 

Lägre bostadspriser och boendekostnader har drivit på flyttströmmar-
na från Danmark, Norge och Finland till Sverige med resultatet att ar-
betspendlingen tillbaka till Danmark och Norge ökar då flyttarna tenderar 
att behålla sina jobb i hemlandet. Goda möjligheter för pendling kan vara 
utjämnande mellan ländernas bostadsmarknader. 

Det tar lång tid att öka utbudet av bostäder i inflyttningslandet. Den 
ökade efterfrågan kan pressa upp priserna. Exempelvis är tendensen fort-
satt stigande priser på bostadsrätter och villor i Malmöområdet. 

Länderna möter olika branschrelaterade arbetskraftsbrister. Exempel-
vis har brist på arbetskraft i finska Tornedalen lett till efterfrågan på 
svensk arbetskraft. I Norge är det främst byggbranschen som efterfrågat 
utländsk arbetskraft.  

Enligt en prognos i rapporten Arbetsmarknaden i Tornedalen 2006 
behövs ett stort tillskott på arbetskraft på grund av åldrande befolkning. 
Bristen på båda sidor kommer troligen öka rörligheten på arbetsmarkna-
den och ställa krav på goda förutsättningar för pendling. 

Nationella regelverk påverkar drivkrafternas styrka och pendlingens 
riktning. Det gäller exempelvis A-kassa, socialförsäkringar och skatter. 
Därtill förekommer mytbildning om att hindren är större än de är. Det 
gäller framför allt uppfattningen hos svenskar i Tornedalen om lägre lö-
nenivåer och förmåner på den finska sidan.  

I Öresundsregionen närmade sig arbetslöshetsnivåerna varandra under 
några år fram till 2003. Därefter har gapet mellan nivåerna ökat. Malmö 
kommun har i dag Skånes högsta arbetslöshet (4 %). Det kan vara en 
indikation på att integrationen av arbets-marknaderna inte riktigt ger för-
väntade effekter och att dessa möjligheter inte utnyttjas till fullo av alla. 
Vi kan därför inte med säkerhet säga om integrationen av arbetsmarkna-
derna lett till utjämning.  
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Det finns en möjlighet att inflyttning åtföljd av utpendling har regio-
nala utjämnande effekter på konjunkturen på grund av ökad efterfrågan 
på varor och tjänster i folkbokföringslandet.  

Goda möjligheter att pendla bidrar till att många väljer att flytta för att 
sedan pendla tillbaka till sitt gamla arbete. Det gör att matchningen mel-
lan arbetstagare och arbetsgivare på den integrerade arbetsmarknaden 
löper risk att inte motsvara förväntningarna. Vi vet emellertid inte om 
dessa pendlare på lång sikt söker sig ett arbete i det nya landet eller flyttar 
tillbaka.  

Pendlingen kan i framtiden hamna i konflikt med andra intressen ex-
empelvis pendlingens belastning på miljön och statens kostnader för sub-
ventioner av arbetsresor.   

Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i ett 
annat land i Norden var närmare 12 miljarder SEK 2004 och för arbets-
pendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. 

Pendlingen från Sverige står för den största delen av arbetspendlingen 
i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare pendlar från Sverige. Sam-
tidigt står svenska arbetspendlare för hela 72 procent av den totala löne-
summan, vilket innebär att svenskarna tjänade relativt sett mer per person 
på sin pendling än arbetspendlare från andra länder.  

Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för bosatta i 
Sverige som pendlar till Danmark. Man kan också tillägga att andelen 
löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större betydelse 
i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i vissa svenska 
gränskommuner. 

Frågor för framtiden: 

• Det är sammanfattningsvis intressant inte minst ur ett stats 
finansiellt perspektiv att i framtiden undersöka:  

• de skilda skatte- och transfereringssystems påverkan på  
integrationen av arbets-marknaderna mellan länderna 

• effekterna av olika utformade skatteavtal mellan länderna  
och hur de faktiska konsekvenserna korrelerar med dessa,  
samt  

• på vilket sätt pendlings- och tidskostnader påverkar framtida 
pendlingsströmmars  styrka och riktning.  



 

1. Inledning1 

Allt fler svenskar åker till Danmark för att jobba. Under årets åtta första 
månader har ytterligare 4 400 svenskar fått arbete i Danmark. Det är 800 
fler än under hela 2006. I år räknar den danska skattemyndigheten med 
att 30 000 svenskar kommer att lämna in en dansk deklaration, jämfört 
med en dryg tredjedel, 13 000, för två år sedan.2 Siffrorna är en tydlig 
indikation på den fortsatta integrationen av de lokala danska och svenska 
arbetsmarknaderna.  

Mellan Sverige och Finland har pendlingsströmmarna ökat med unge-
fär 50 procent i båda riktningarna mellan 2001 och 2004. Denna trend 
antas fortsätta då behovet av pendling i denna region ökar genom ökad 
efterfrågan på arbetskraft i både Sverige och Finland. Ökningen av pend-
lingen mellan Sverige och Norge har stannat av men är på en fortsatt hög 
nivå.  

Formellt etablerades arbetskraftens fria rörlighet inom Norden 1954.3 
Initiativet kan ses som en föregångare till andra regionala avtal inom EU 
för fri mobilitet av arbetskraft. Det vi ser är således ett välkommet resul-
tat av en medveten politik som förts i Norden under de senaste 50 åren. 

Pendlings- och migrationsmönstren, liksom berörda branscher, har va-
rierat över tiden. Att avskaffa byråkratiska hinder har varit och är ett vik-
tigt steg på vägen. På senare tid torde förbättrade kommunikationer ha 
fått en större betydelse för i synnerhet arbetspendling. Det visar inte 
minst den nuvarande utvecklingen av arbetsmarknadsintegrationen i de 
tätbefolkade gränsområdena Öresundsregionen, Haparanda-Torneå och 
det södra svensk-norska gränsområdet.  

Totalt sett är det fortfarande bara en liten andel av den nordiska be-
folkningen som pendlar eller flyttar över landsgränserna. Effekterna på 
det nationella planet är därför ganska liten, men kan naturligtvis variera 
mellan länderna. Integrationen har större betydelse på det regionala och 
lokala planet.  
 
Att öppna för fri rörlighet för arbetskraft över gränser har flera syften. 
När individer kan söka arbete på en större arbetsmarknad, kan de korta 

                                                 
1 Rapporten har utarbetats av Evald Nalin, Anna Lund samt Anders Samuelsson från Finansde-

partemenetet i Sverige. 
2  Sveriges Televisions nyhetssajt, 2007-09-11. Siffrorna kommer från skattemyndigheten Skat 

Öresund. 
3  Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden var i praktiken en realitet innan den reglerades 

genom avtalet 1954. Från första januari 1943 behövde danska, finska, norska och isländska med-
borgare inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Visumkrav avskaffades för danska och is-
ländska medborgare från 19 augusti 1945, för norska medborgare 11 augusti 1945 och finska 15 
december 1949.  
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sina arbetslöshetsperioder och därmed säkra en bättre inkomstutveckling 
på lång sikt. Öppna gränser kan dämpa överhettningsrisker i det land som 
är nettomottagare av arbetskraft och minska arbetslösheten i det land som 
är nettoexportör av arbetskraft. Öppna gränser kan med andra ord erbjuda 
välfärdsvinster på individnivå såväl som samhällsekonomiskt i berörda 
regioner. 

Under tidigare perioder dominerade migrationen mellan de nordiska 
länderna rörligheten över nationsgränserna. Det är också vad de flesta 
tidigare studier på området handlar om. På senare tid är det pendlingen 
mellan de nordiska länderna som kommit att bli allt mer intressant. Där-
för pågår numera ett nordiskt samarbete med att ta fram statistik över 
inomnordisk arbetspendling. Ett argument för varför pendlingsforskning-
en är viktig, skulle inte minst kunna vara att pendlingen är viktigare än 
flyttning för matchningsprocesser på arbetsmarknaden.4 

Rapportens mandat 

De nordiska finansministrarna har beställt den här rapporten dels för att få 
en uppfattning om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rör-
lighet inom Norden, dels för att få rörligheten belyst i ekonomiskt per-
spektiv. Det är pendlingen som står i fokus, men migrationen berörs ock-
så bitvis. 

Det ekonomiska perspektivet samlar en rad olika aspekter som kom-
mer att diskuteras i den mån underlaget gör att detta är möjligt. Det eko-
nomiska perspektivets aspekter är enligt rapportens mandat: 
 
drivkrafter bakom pendling/ migration,  
betydelse för lönebildning och inkomster, 
effekter för arbetslöshet, 
betydelse för regional utveckling och utjämning, 
betydelse för skatteuttag, 
effekter på samhällsekonomin i stort, 
pendling/migrations konjunkturutjämnande effekter (riks och/eller regio-
nal nivå), samt 
kvarvarande rörlighetshinder.5  

Det är viktigt att understryka att den här rapporten inte ska granska re-
gelsystemen eller lägga förslag om regeländringar. Rapporten är en kun-
skapsöversikt som kan fungera som ett underlag för vidare diskussioner.  

                                                 
4 Långtidsutredningen 2008 resonerar kring matchningsprocessen, SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 109.  
5 Mandatet återfinns i sin helhet i rapportens bilaga 3.  
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Rapportens disposition 

Inledningsvis ges i kapitel två en kort översikt över tidigare och nuvaran-
de nordiskt arbete om åtgärder för att underlätta arbetspendling.  

Kapitel tre beskriver hur migrationen mellan de nordiska länderna ut-
vecklats sedan 1950-talet samt vilka drivkrafter och effekter studier av 
utvecklingen kunnat identifiera. 

Kapitel fyra ger en övergripande bild av migration och arbetspendling 
nationellt i OECD-länderna och Norden. Materialet kommer i huvudsak 
från den svenska Långtidsutredningen som presenteras varje i år. Ett kort 
avsnitt behandlar också skillnader i syn på och behov av arbetspendling 
mellan det kontinentala Europa och Norden.  

Kapitel 5 beskriver strömmarna i arbetspendlingen mellan de nordiska 
länderna med utgångspunkt från den senaste pendlingskartan som inne-
håller statistik från år 2004.  

Kapitel 6 handlar pendlingen mellan de tre regioner där arbetspend-
lingen är särskilt frekvent: Oslo, Öresund och Tornedalen. Pendling som 
går mellan de nordiska huvudstäderna presenteras i kapitel 7. 

I kapitel 8 beskrivs flyttningsströmmarna från och till Norden från Is-
land under en 20-årsperiod. Danmark är det viktigaste utvandringslandet 
för islänningarnas migration. Desssutom visas hur flyttningen är nära 
sammanknuten med konjunktursituationen. 

Kapitel 9 ger en liknande genomgång av situationen för Åland. Migra-
tionen och arbetspendlingen i förhållande till Ålands storlek handlar om 
förhållandevis stora flöden. Detta beror på till stor del på rederinäringen 
på Åland, det vill säga extern rekrytering av ombordanställd personal. 

Kapitel 10 går igenom utvecklingen av arbetspendlarnas löneinkoms-
ter.  

Kapitel 11 är en presentation om rådande teoribildning och befintliga 
forskningsresultat kring arbetspendlingen. I kapitlet diskuteras drivkrafter 
bakom arbetspendling och migration, betydelse för inkomster och syssel-
sättning, betydelse för bostadsmarknader och den offentliga sektorns 
finanser.  

Kapitel 12 innehåller avslutande kommentarer till rapporten med upp-
delning på drivkrafter, effekter, utvecklingens krav på beslutsfattare och 
frågor för framtiden.  

Rapporten innehåller också bilagor. Bilaga 1 är de delar av Nordisk 
pendlingskarta som är en viktig grund för denna rapport. Bilaga 2 utgörs 
av kort genomgång av vilka skatteavtal som berör de nordiska länderna 
och dess arbetspendlare. Bilaga 3 innehåller rapportens mandat. 
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Material 

Rapporten är framför allt baserad på de två pendlingskartor, för 2001 och 
2004, som de nordiska statistikmyndigheterna har tagit fram. Statistik 
som eventuellt saknar källhänvisning kommer från pendlingskartorna.  

Det svenska finansdepartementet tar årligen fram en så kallad Lång-
tidsutredning.6 Årets upplaga har en särskilt bilaga om rörlighet på ar-
betsmarknaden. Den har här fungerat som en viktig källa både för empiri 
och teoribildning om nationell migration och pendling.  

Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson vid Institutet för social forsk-
ning, Stockholms universitet har under året publicerat en uppsats om 
Arbetskraftens rörlighet i Norden. Uppsatsen är till stor del baserad på 
pendlingskartorna. Wadensjö och Andersson för diskussioner om driv-
krafter, teori och obesvarade forskningsfrågor som vi har tagit stort in-
tryck av under arbetets gång.  

Transportforskningsenheten vid Umeå universitet publicerade 2005 en 
litteraturstudie om regionförstoring. Den har fungerat som en guide till 
annan forskning och till skillnaderna i synsätt och förutsättningar i Nor-
den och övriga Europa.  

Arbetsmarknaden i Tornedalen är en utredning publicerad vid Meri-
Lappi arbetskraftsbyrå. Den är ett unikt och mycket värdefullt dokument 
som ger en god överblick över arbetsmarknadssituationen i området.  

För information om lösta och kvarvarande gränshinder har Nordiska 
ministerrådets förteckning används som referenslista. Referensgruppens 
synpunkter, i synnerhet de norska, har noggrant studerats.  

Därutöver har lättillgängligt material från Öresundsregionens aktörer 
om behov och gränshinder gett överblick över både möjligheter och pro-
blem. Vi kan konstatera att informationen om Öresundsregionen domine-
rar i jämförelse med information om de andra två regionerna.  

Definitioner  

Inkomsttagare 

Med begreppet inkomsttagare menas antalet individer som under året 
registrerats med en löneinkomst någon gång under året i ett annat nordiskt 
land. 

                                                 
6Den svenska långtidsutredningen analyserar den ekonomiska utvecklingen på 15-20 års sikt. En 

central uppgift är att uppmärksamma långsiktiga utmaningar och möjligheter för den svenska eko-
nomin och studera vad de betyder för den ekonomiska politikens utformning. Långtidsutredningen 
2008 är den tjugonde i ordningen sedan den första utredningen 1948. Utredningen omfattar ett antal 
expertbilagor och ett huvudbetänkande som kommer att publiceras under 2008. SOU 2007:35, Lång-
tidsutredningen 2008, Bilaga 3.  
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Arbetspendlare 

Begreppet arbetspendlare över riksgräns är antalet personer som haft ett 
lönearbete under november månad i arbetslandet under ett visst år. Un-
dantaget är Finland där mätmånaden är december. Personens eventuella 
inkomst i hemlandet (folkbokföringslandet) för det aktuella kalenderåret 
får dock inte överstiga den i arbetslandet. Antalet arbetspendlare är en 
delmängd av antalet löneinkomsttagare. Definitionen avgör vilken pend-
ling som syns i statistiken.  

Därtill kan pendling ta olika former. En person som återvänder hem 
minst en gång i veckan är en gränsarbetare. Den som återvänder hem mer 
sällan är en oäkta gränsarbetare. Hur mycket tid en pendlare spenderar på 
sin arbetsort har betydelse för diskussionen om pendlingens effekter på 
regional konjunkturutjämning och offentliga tjänster. 

Lokal arbetsmarknadsregion 

I diskussioner om migration, pendling och regionförstoring används ofta 
begreppet lokal arbetsmarknadsregion (LA). Den indelning av regioner i 
sammanhållna arbetsmarknader som görs av de statistiska myndigheterna 
i de nordiska länderna bygger i huvudsak på statistik över arbetspendling. 
Definitionerna av hur en LA identifieras varierar något mellan länderna. I 
Nordisk pendlingskarta används den svenska modellen. I pendlingskartan 
redogör också SCB för den matematiska definitionen av en LA. Först 
bestäms förekomsten av lokala centra och därefter avgörs till vilket lokalt 
centrum andra kommuner ska föras.  



 

 



 

2. Vad har gjorts tidigare? 

Det är viktigt att sätta in den här rapporten i det nordiska samarbetets 
sammanhang. Ekonomisk integration och integration på arbetsmarknaden 
har stått och står fortsatt högt på den gemensamma politiska dagordning-
en för de nordiska regeringarna. Under de senaste åren har flera projekt 
bedrivits inom det nordiska samarbetet som på olika sätt har kopplingar 
till migration och pendling över nationsgränserna inom Norden. 

Nordbornas rättigheter 

Projektet Nordbornas rättigheter utfördes på uppdrag av Ministerrådet 
för arbetsliv och leddes av Finlands ambassadör i Norge, Ole Norrback.7 
Uppdraget var att utarbeta en rapport över vilken rättslig ställning nordis-
ka medborgare har vid bland annat bosättning och arbete i ett annat nor-
diskt land och ge en översikt över kvarvarande gränshinder inom Norden.  

Rapporten pekade på att det fanns en skillnad mellan hur å ena sidan 
regeringar och myndigheter uppfattade problemen kring olika slag av 
gränshinder och å andra sidan hur allmänheten kunde uppfatta proble-
men. De tillfrågade myndigheterna ansåg att problemen var begränsade 
medan medborgarna ansåg att hindren var omfattande. Norrback presen-
terade fyra problemområden: beskattningen, de olika socialsystemen, 
skillnader i behörighet och utbildningssystem8 samt den privata sektorn. 
Rapporten lägger alltså inga förslag om ändringar i regelsystemen, men 
föreslår till exempel förändrade beslutsprocesser och höjd nivå på infor-
mation och service. 9  

De nordiska länderna – en arbetsplats en hemmamarknad  

Rapporten De nordiska länderna – en arbetsplats en hemmamark-
nad togs fram av Poul Schlyter på samarbetsministrarnas uppdrag 
och offentliggjordes 2005.10 Rapporten är en katalog över gräns-

                                                 
7  Se: http://www.norden.org/pub/ebook/2002-719.pdf. 
8  Ett exempel är att finländsk brandmannaexamen inte ger behörighet att verka 

i Sverige. 
9  Exempelvis att samtliga nordiska avtal ska vara tillgängliga elektroniskt på 

de nordiska språken och att Nordiska ministerrådets informationsplats på In-
ternet, hallonorden.org, ska förstärkas. 

10  Se: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:221. 
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hindersarbetet och granskar en rad områden från skatter till språk-
samarbete. 

Även denna rapport lyfte fram betydelsen av tillgänglig information 
för medborgarna om de nordiska regelsystemen. Schlyters rapport lyfte 
också fram behovet av en förbättring av näringslivsportalen 
www.hallonorden.org. Till övriga förslag hörde:  
 
• En ny gemensam nordisk arbetsförmedling.  
• Att ersätta krav på medborgarskap med kompetenskrav vid  

tillsättning av lediga tjänster  
• Att underlätta in- och utträde ur olika länders 

arbetslöshetsförsäkringar  
• Att inkludera icke-nordiska medborgare med permanent arbets-  

och uppehållstillstånd i avtalet för den gemensamma nordiska 
arbetsmarknaden 

• Ansvariga ministrar var eniga om att det var allt för komplicerat att 
harmonisera de olika ländernas arbetslöshetsförsäkring. Inte heller 
kunde man enas om att inkludera icke-nordiska medborgare i den 
gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Rapporten konstaterar att 
man inom Norden arbetar med att avlägsna hinder på skatteområdet, 
men att detta är svåra frågor. Andra frågor som identifieras som 
viktiga är yrkesauktorisationer av olika slag. Här föreslår rapporten  
en kartläggning. 

Gränsregionala optimala lösningar1111 

Detta projekt ger rekommendationer och förslag till insatser för att främja 
väl fungerande gränsöverskridande arbetsmarknader. Projektets parter är 
politiskt styrda samarbet-sorganisationer i de fyra viktiga gränsregioner-
na12 och är medfinansierat av Nordiska Ministerrådet. Projektet ger re-
kommendationer inom fyra områden: 

Information. Underlätta för företag och individer att få kännedom om 
regelsystem, skattekonsekvenser av pendling med mera. 

Utbildning. Underlätta fri mobilitet för studerande genom att erkänna 
varandras utbildningar med mera. 

Samspel mellan regler och system för medverkande företag. Säkra 
kompabilitet mellan skatt-, social och pensionssystem, utbilda handlägga-
re i gränsproblematik. 

Strategiska nätverk. Förmedling av problemställningar och lösningar 
till beslutstagare och vice versa. Sprida idéer och erfarenheter mellan 
gränsregionerna. 
                                                 

11 Gränsregionala optimala lösningar i Norden - goda exempel och rekommendationer för att 
främja gränslösa arbetsmarknader (G.O.L.I.N. 2003-2005). Se: 
http://www.norden.org/pub/miljo/regional/sk/TN2005540.pdf  
12 Öresundskommittén, Gränskommittén, ARKO och Haparanda-Tornio. 
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Projekt under Ministerrådet 

• Ett flertal projekt som anknyter till rörlighet över gränserna har 
finansierats eller delfinansierats av arbetsmarknadsutskottet. Nedan 
följer några exempel på sådana projekt. 

 
En rapport tas fram av författarna Peder Pedersen, Marianne Røed och 
Eskil Wadensjö om mobiliteten inom Norden 1954-2004. Rapporten he-
ter The Common Nordic Labor Market at 50. Där behandlas bland annat 
tidigare studier om rörlighet inom Norden, omfattning av rörligheten, 
faktorer bakom rörligheten, hur de internordiska flyttströmmarna ser ut 
och vilka som flyttar bort från den nordiska regionen. Studien Mobiliteten 
inom Norden citeras flitigt i denna rapport. 
 
• I samband med EU-utvidgningen i maj 2004 togs det beslut om att 

bilda en ad-hoc-grupp med uppdrag att studera arbetsmigrationen från 
de nya medlemsländerna och vissa länders övergångsregler inverkan 
på migrationen. 

 
I sammanhanget kan även nämnas Stiftelsen utbildning Nord13 – en unik 
arbetsmarknads-utbildning i Övertorneå som bedrivs i gemensam regi av 
Sverige, Norge och Finland. Ett av målen för utbildningarna är att öka 
rörligheten på arbetsmarknaden både nationellt och inom Norden. En 
utvärdering av verksamheten har nyligen genomförts på uppdrag av När-
ings-departementet.14  

År 2006 startade Nordiska Ministerrådet och Grensetjänsten en kam-
panj för att ta reda på vilka gränshinder människor upplever mellan Nor-
ge och Sverige.15 Kampanjen ingick som ett led i rådets satsning på att 
inventera gränshindren för mobilitet i de nordiska gränsregionerna. 

För att underlätta för i synnerhet privatpersoner har en nordisk skatte-
portal och ett virtuellt skattekontor på Internet startats. Portalen komplet-
teras med nya områden. Det lanserades av de nordiska finansministrarna i 
maj 2005.16 Portalen hallonorden som finns sedan tidigare har komplette-
rades 2005 med en näringslivsportal.  

På de nordiska samarbetsministrarnas möte i mars 2006 presenterade 
det norska ordförandeskapet ett förslag till ny modell för att främja arbe-
tet med att ta bort gränshinder. Samarbetsministrarna konstaterade att det 
är viktigt att även i framtiden åstadkomma konkreta och märkbara resul-
tat i arbetet för både medborgare och företag. 

I början av 2007 utkom den andra nordiska pendlingskartan. Till skill-
nad från den första utgåvan innehåller den statistik för pendling mellan 
Nordnorge och norra Finland. Förhoppningen är att få in den nordiska 
                                                 
13  Se http://www.utbnord.se/.  
14  Se http://epubl.luth.se/1403-5294/2002/027/LTU-CUFS-SKR-02027-SE.pdf. 
15  Se http://www.gtm.nu/. 
16 Se http://www.nordisketax.net/. 
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pendlingsstatistiken som en integrerad del av den nordiska statistikdata-
basen som kommer att framförhandlas under 2007 inom ramen för arbetet 
med Nordisk Statistisk årsbok.  

I maj 2007 undertecknades en deklaration av arbetsmarknadsminist-
rarna i Sverige och Danmark om att arbeta mer målinriktat för en integre-
rad arbetsmarknad i Öresundsregionen  

Statistik över gränsregional migration och pendling i 
Norden 

Det har funnits statistik över migrationsflöden och över förhållanden på 
arbetsmarknaden i båda sändande och mottagande länder. Kunskapen om 
den gränsöverskridande pendlingen inom Norden har däremot varit näs-
tan obefintlig. På samma sätt har tidigare studier av arbetskraftens mobili-
tet inom de nordiska länderna fokuserat nästan helt på migration och inte 
på pendling. 
 
• Statistik över gränsregional pendling i Norden har tagits fram genom 

samfinansiering mellan Nordiska Ministerrådet med ansvar för regio-
nala frågor och Ministerrådet för arbetsliv. Inom ramen för detta 
projekt har pendlingsströmmarna mellan de nordiska länderna nog-
grant kartlagts. Kartläggningen har möjliggjorts genom samarbete 
mellan de nordiska ländernas statiskmyndigheter. Två så kallade 
pendlingskartor har tagits fram. Den senaste beskriver pendlingen  
år 2004 och publiceras hösten 2007.  

 
Trots ett intensivt arbete lider statistiken fortfarande av en rad brister. Ett 
hinder i migrationsstatistiken är att möjligheten att flytta till ett annat land 
inte bara gäller arbetskraft. Statistiken visar således hur många som flyttat 
till ett annat land men inte huruvida dessa fått jobb eller inte. Dessutom 
kan det ha förekommit en del omflyttning som inte kommit med i statisti-
ken. Ett annat exempel är att den som arbetar inom sjöfart kan folkbokfö-
ras i landet där rederiet är registrerat utan att ha satt sin fot i det aktuella 
landet. Vad gäller pendlingsstatistiken gör exempelvis folkbokföringsreg-
lerna att alla som arbetspendlat någon gång under ett år inte nödvändigt-
vis syns i materialet. Detta gäller dem som pendlat under en kortare tid, 
till exempel tillfälligt arbete eller säsongsarbete. Därmed underskattas 
sannolikt omfattningen på pendlingen.  



 

3. Migrationen på den 
gemensamma nordiska 
arbetsmarknaden 

Under efterkrigstiden har den nordiska arbetsmarknaden varit unik i åt-
minstone två hänseenden. Det gäller för det första längden på den tidspe-
riod det nu varit möjligt för nordiska medborgare att fritt arbeta och leva i 
Norden. För det andra gäller det tillgången till statistik över migration. 

Migrationen sedan 1950-talet 

Migrationen mellan olika nordiska länder har stundtals varit omfattande. 
Fram till år 1990 var Sverige utan tvekan det främsta mottagarlandet och 
Finland det största sändarlandet. Bruttoflödet från Finland till Sverige 
ökade från omkring 10 000 per år under 1950-talet till mer än 40 000 när 
flödet nådde sin topp 1969-70.17 Därefter minskade antalet finländare 
som flyttade till Sverige till omkring 2 000 år 1990. Få finländare flyttade 
till Danmark eller Norge. Det näst största migrationsflödet mellan de 
nordiska länderna bestod av finländare som återvände till hemlandet. 

Om vi ser till övriga flöden inom Norden, låg bruttoflödet mellan 
Danmark, Norge och Sverige på 2 000-6 000 personer åren direkt efter 
andra världskriget. Därefter låg bruttoflödet på omkring 2 000-3 000 per 
år, medan nettoflödet hamnade kring noll. 

Två episoder utgör undantag. För det första ökade migrationen från 
Danmark till Sverige i mitten av 1970-talet (nådde 12 000 personer år 
1975). För det andra ökade migrationen från Norge till Sverige under ett 
par år i slutet av 1980-talet. 

Data över återvändande emigranter visar att en stor del av migrationen 
är tillfällig. Flödet av återvändande emigranter uppvisar ett mycket stabilt 
mönster oavsett konjunkturella förhållanden.  

                                                 
17 Notera dock omläggning av statistiken Pedersen, m.fl. (2007), s. 18. 
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Migrationen 1990–1999 

Över tiden har skillnaderna i BNP per capita mellan länderna minskat och 
i det närmaste eliminerats. Från och med omkring 1990 är det nya förut-
sättningar som gäller för den nordiska arbetsmarknaden.18 

Den mest påtagliga förändringen jämfört med perioden fram till 1990 
är att antalet svenskar som bosatt sig i ett annat nordiskt land ökat drama-
tiskt. Ökningen var hela 80 procent. Därefter är det Island med en ökning 
på 60 procent som har haft flest emigranter till övriga Norden. Den 
trendmässiga nedgången i antalet nettoemigranter från Finland till övriga 
nordiska länderna har fortsatt. Minskningen reflekterar också ett stort 
antal finländare blivit svenska medborgare. 

 

Figur 3.1: Nordiska medborgare bosatta i annat nordiskt land, 1990–2005, procentuell 
förändring. 
Källa: Pedersen, m.fl. (2007). 

Tidigare studier av nordisk migration 

Empiriska studier har i första hand studerat de huvudsakliga drivkrafterna 
bakom migration.19 Migration från Finland, Danmark och Norge till Sve-
rige under perioden 1970 till 1990 hänger klart samman med arbetsmark-
nadssituationen i Sverige mätt som vakansgrad. Arbetsmarknadssituatio-
nen tenderar att ha en större betydelse än löneskillnader. 

Nettomigrationen från Finland till Sverige motsvarade fyra procent av 
Finlands befolkning under 1970-1990. Med hänsyn till den höga finska 
inkomstnivån var detta en mycket hög siffra i jämförelse med inkomstni-
våer vid migrationen mellan andra europeiska länder.  

                                                 
18Pedersen, m.fl., 2007. 
19Av migrationsstatistiken framgår inte skälet till migration. Det kan ju handla om arbete, studier, 
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En av de slutsatser som dras av Pedersen20 är att skillnader i inkomst 
inte varit den viktigaste bestämningsfaktorn för individers migrations-
beslut. Forskningsresultaten antyder också att skillnaden i ar-
betslöshetsnivå fått mindre betydelse för migrationen under senare år. Se 
vidare kapitel 10. 

Inom-nordisk migration i förhållande till total migration 

Den inom-nordiska migrationen kan och bör ses i perspektiv av interna-
tionell mobilitet. Arbetskraft kan idag (med några övergångsregler som 
undantag) röra sig inom hela EU och EFTA. De senaste decennierna har 
dessutom immigrationen från länder utanför Europa ökat kraftigt. 

Det är således värt att notera att den inom-nordiska migrationen endast 
utgör en begränsad del av den totala migrationen. Medan 60 procent av 
de utländskt födda som bodde i Sverige var från ett annat nordiskt land år 
1970, hade denna andel sjunkit till en dryg fjärdedel år 2003. Trots öpp-
nandet av gränserna för arbetskraft från EU/Efta har andelen inflyttade 
från denna region som antal totalt inflyttade nästan halverats i Sverige. 
Den inom-nordiska migrationen har i hög utsträckning varit arbetsrelate-
rad medan immigrationen från länder utanför EU skett av andra anled-
ningar. 

                                                 
20 Pedersen, m.fl..2007. 



 

 



 

4. Trender i arbetspendlingen  

Förändrade förutsättningar för produktion och handel ökar kraven på 
arbetsmarknadens geografiska rörlighet. Rörligheten på arbetsmarknaden 
är som den svenska Långtidsutredningen skriver i sin sammanfattning 
”tillsammans med yrkesmässig och branschmässig rörlighet centrala me-
kanismer för en effektiv matchning mellan lediga jobb och arbetssökan-
de, vilket i sin tur är en förutsättning för låg arbetslöshet och en god real-
löneutveckling”.21 Insikten gör att intresset för kunskap om arbetspend-
lingens omfattning och effekter växer såväl på andra platser som i 
Norden. En kort översikt av pågående arbeten och tidigare slutsatser om 
arbetspendling nationellt och i andra gränsregioner kan bidra till att bättre 
förstå den nordiska arbetspendlingens drivkrafter och dess effekter.  

Arbetspendling inom OECD-länder 

Det svenska finansdepartementet har i årets upplaga av Långtidsut-
redningen valt att komplettera med en särskild bilaga om arbets-
kraftens rörlighet och gör där en genomgång av forskning om rör-
lighet på nationella arbetsmarknader. Trots att forskningen oftast 
handlar om flyttning och migration och mer sällan om pendling 
säger den oss ändå något om rörligheten på arbetsmarknaden gene-
rellt sett. 

USA är det land bland OECD-länderna där benägenheten att flytta är 
störst eller två till tre gånger så hög som i europeiska länder. Vissa studier 
visar också att flyttning har större betydelse för att jämna ut regionala 
obalanser i USA än i Europa. Den amerikanska mellanregionala pend-
lingsnivån är till skillnad från flyttningen den tredje lägsta bland OECD-
länderna.  

Generellt sett och som väntat är pendlingsfrekvenserna högre än flytt-
ningsfrekvensen. Pendlingen ökar i alla OECD-länder och pendlings-
sträckorna har därtill ökat. Toppar pendlingsfrekvenserna gör Tyskland 
och Storbritannien. Ländernas regionindelning påverkar resultaten.  

Den ”optimala rörlighetsnivån för en viss ekonomi” – om det nu finns 
en sådan – beror på en mängd faktorer, till exempel produktionsstruktur, 
utvecklingsnivå, individpreferenser, variationer i region- och kommun-
storlek och befolkningsgeografisk struktur. De kan alla hjälpa till att för-
klara skillnader mellan länder och rörlighetens utveckling över tid. Efter-

                                                 
21SOU 2007:35, Långtidsutredningen 2008, Bilaga 3, s. 9. 
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som parametrarna ser olika ut i olika länder måste alla länderjämförelser 
värderas varsamt.  

Långtidsutredningen menar till exempel att inkomstnivå per capita är 
en av de parameterar som troligen spelar roll för benägenheten att arbets-
pendla. Utredningen föreslår att det antagligen är därför som Spanien, 
Tjeckien och Ungern som har en förhållandevis låg inkomstnivå per capi-
ta också har låga mellanregionala pendlingstal.22 
 

Sammantaget visar forskningen att det är de ekonomiska förhållande-
na som har den avgörande betydelsen för rörligheten. Ett genomgående 
mönster är också att män tenderar att pendla oftare och längre än kvinnor 
i alla OECD-länder.23 

Långtidsutredningen har analyserat mellanregional flyttning och pend-
ling i Sverige under perioden 1974-2005. Andelen pendlare har ökat 
trendmässigt med fördubbling av såväl kortväga pendling över kommun-
gräns som långväga pendling över lokal arbetsmarknads-gräns. Men det 
är samma regioner som har högre arbetslöshet idag som för 20 år sedan. 
Å andra sidan har Sverige en förhållandevis låg spridning i arbetslöshet 
och sysselsättnings-intensitet jämfört med andra OECD-länder. Utred-
ningen konstaterar också att personer utan arbete har högre pendlingsbe-
nägenhet, vilket överrensstämmer med resultat från internationell forsk-
ning.24  

Pendling i de nordiska länderna  

En undersökning av arbetspendling i Sverige visar att den ökat dramatiskt 
de senaste 30 åren. År 1975 korsade 18 procent av det totala antalet för-
värvsarbetande en kommungräns för att komma till arbetet. År 2004 hade 
andelen ökat till 30 procent. I absoluta tal betyder det en ökning från 
700.000 till 1,2 miljoner personer. Under samma tidsperiod fördubblades 
dessutom pendlingssträckorna. Restiden för pendlare har däremot inte 
förändrats nämnvärt. Utvecklingen kan dels ses som att pendlingen blivit 
ett framträdande alternativ till att flytta, dels som en effekt av inflyttning 
till storstadsregionerna där trycket på bostadsmarknaderna gör att många 
pendlar från kranskommuner till de centrala stadsdelarna i storstadskom-
munen. Enligt den senaste tillgängliga statistiken ökade pendling över 
kommungräns med 2 procent mellan 2004 och 2005.25 Långtidsutred-
ningen gör för övrigt bedömningen att svenska pendlingstal inte avviker 
                                                 

22SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 109 ff. 
23SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 108 ff. 
24Långtidsutredningen använder tre kategorier av arbetspendlare: pendling över kommungräns, 

pendling mellan regioner/län och pendling över gränser för vad som klassas som lokal arbetsmarknad 
(LA). LA innebär ”funktionella arbetsmarknadsområden som bygger på statistik över arbetspendling 
mellan kommuner. Se SOU 2007:35, s. 69. LA diskuteras också i vårt avsnitt om definitioner i 
kapitel 1. 
25 SOU 2007:35, bilaga 3, s. 110-112 
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nämnvärt mot genomsnittet för OECD-länderna. Sverige och Norge upp-
visar i stort samma pendlingstal för den mellanregionala arbetspendling-
en, cirka 8 procent.26  

Långtidsutredningen presenterar också rörligheten i Finland, Norge 
och Danmark, men endast med avseende på migration.27 Andra källor 
visar emellertid på en utveckling i länderna som stämmer överens med 
den i Sverige och övriga OECD.28 

Pendling inom EU 

Mot bakgrund av att arbetspendlingen inom länderna ökar och att en inte-
grerad arbetsmarknad är en del av EU:s mål om en gemensam marknad är 
slutsatserna i en litteraturstudie från Umeå universitet intressanta.  

I studien konstateras att det inte riktigt finns någon motsvarighet till 
den nordiska regionförstoringen i den politiska diskussionen i övriga 
Europa. Naturligtvis finns svaga regioner, men de har till skillnad från i 
Norden inte problem med avfolkning. Problemet är i stället att befolk-
ningen är högre än produktionspotentialen. Stödet till de svaga regionerna 
består främst av bidrag till företagsetableringar och industriell modernise-
ring.29  

I samma studie hävdas att ökad pendling tenderar att ses som ett pro-
blem. Det gäller exempelvis i studier från Irland och Nederländerna. I det 
irländska fallet menar forskarna att försök att skapa jobb i regionala cent-
ra kommer att kräva pendling men att det ur miljöperspektiv i första hand 
bör ses som en kortsiktig lösning. I det nederländska fallet studeras pend-
ling med utgångspunkten att pendlingen bör minska. Slutsatserna är att 
pendling uppstår på grund av behovet att foga samman arbetsmarknad 
och bostadsmarknad och att om bostads- och arbetsmarknadernas imper-
fektioner försvinner så minskar också pendlingen.30  

Litteraturstudien redovisar att pendling i utomnordiska europeiska 
länder är något som bör minska i stället för att öka. Det är viktigare att 
skapa incitament till att flytta dit jobben finns. Kollektivtrafik behandlas 
inte heller i ett regionförstoringsperspektiv utan mer som en miljöfråga.31  

                                                 
26SOU 2007:35, bilaga 3, s. 108 ff.  
27Långtidsutredningen gör en genomgång av migration i Finland, Norge och Danmark i bilaga 3, 

s. 62-64. 
28Exempelvis: Finland: Landsbygdens nuläge och framtid i Egentliga Finland (2006/2007),  

Danmark: ”Er Danmark for lille til at have regionale arbejdsmarkeder?” (2007) av Kongshøj Mad-
sen, Ålborgs universitet, Norge: ”Økt integrasjon og pendling omkring Oslo”, www.regeringen.no, 
2006-2007.  

29Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet,  
2005, s. 3. 

30Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet,  
2005, s. 3. 

31Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet,  
2005, s. 6. 



 



 

5. Arbetspendlingen mellan de 
nordiska länderna 

Det är tack vare ett initiativ av de nordiska ministrarna med ansvar för 
regionala frågor som vi nu har fått kunskap om storleken på pendlings-
flödena mellan de nordiska länderna. De fyra nordiska statistikmyndighe-
terna - Statistiska centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge, 
Danmarks Statistik och Statistikcentralen i Finland – har tillsammans 
tagit fram statistik över arbetspendlingen över gränserna.32 Med hjälp av 
statistiken har så kallade ”pendlingskartor” tagits fram för 2001 och 2004. 
Siffror för 2005 publiceras i nästa pendlingskarta som blir klar våren 
2008.  

Pendlingskartorna beskriver utvecklingen av en växande gränsöver-
skridande nordisk arbetsmarknad. Pendlingen över riksgräns kan delas in 
i några olika delmönster: pendling inom de tre stora gränsregionerna, 
pendling till huvudstadsregionerna och ett stort antal små strömmar av 
arbetspendlare. 

Figur 5.1 och 5.2 ger en sammanfattande bild av pendlingsströmmarna 
över gränserna inom Norden åren 2001 och 2004. År 2004 hade 71 393 
personer löneinkomster i ett annat nordisk land än sitt eget och av dessa 
klassificerades 36 582 personer som arbetspendlare över riksgräns. Det 
framgår i första figuren att två tredjedelar av strömmarna utgick från Sve-
rige, ungefär 14 procent från Finland och Danmark vardera och knappt 7 
procent från Norge. 

Studerar vi inpendlingsland ser vi i den andra figuren att knappt hälf-
ten av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge, knappt en fjär-
dedel till Danmark, en femtedel till Sverige och drygt 7 procent till Fin-
land.  

Den norska arbetsmarknaden tar således emot flest arbetspendlare 
samtidigt som landet hade det lägsta antalet utpendlare. 17 700 personer 
pendlade in till Norge och 2 400 pendlade ut. Danmark är, liksom Norge, 
nettoimportör av arbetskraft. Till Danmark pendlade 9 000 personer me-
dan 5 100 pendlade ut. Sverige är det land som omfattningsmässigt berörs 
mest av pendling och att den övervägande andelen av pendlarna bor i 
Sverige. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade 
in. Finland är nettoexportörer av arbetskraft. För Finlands del var antalet 

                                                 
32Strömmarna mellan Finland och Danmark har inte mätts på grund av att den nuvarande lag-

stiftningen i de båda länderna inte medger ett utbyte av individmaterial, som är en förutsättning för 
att kunna mäta pendling över riksgräns. Storleken på arbetsströmmarna mellan Finland och Danmark 
bedöms vara av liten omfattning beroende på det långa avståndet mellan Danmark och Finland. 
Island deltar inte i samarbetet.  
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utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600. Finländarna pendlar fram-
för allt till Sverige. 

Figur 5.1: Totala antalet inkomsttagare, totala antalet arbetspendlare över riksgräns samt 
procentuell fördelning av antalet pendlare på olika pendlingsströmmar från bostadsland till 
arbetsland, 2001 och 2004, fördelade på bostadsland. 

Bostadsland Arbetsland Antal inkomsttagare Därav antal pendlare Fördelning av 
pendlare 

  2001 2004 200533 2001 2004 2005 2001 2004 

         
Norge 9735 8842 - 3370 3303 - 11,6 9,0 
Sverige 1712 3751 3867 1410 1831 1839 4,9 5,0 

 
Danmark 
 

Totalt 11447 12593 - 4780 5134 - 16,5 14,3 
         
Danmark 2275 1641 - 798 494 - 2,8 1,4 
Finland - 655 - - 214 - - 0,6 
Sverige 4291 4177 4834 1300 1725 1987 4,5 4,7 

 
Norge 
 

Totalt 6566 6473 - 2098 2433 - 7,3 6,6 
         
Norge - 2369 - - 1152 - - 3,2 
Sverige 6335 6182 - 2525 3784 - 8,7 10,3 
Totalt 6335 8551 - 2525 4936 - 8,7 13,5 

 
Finland 
 
 
 
 

         

         
Danmark 7082 11483 13911 4583 8496 10463 15,8 23,22 
Finland 4206 4571 - 1599 2360 - 5,5 6,4 
Norge 28285 27722 27599 13343 13223 13240 46,1 36,15 

 
Sverige 
 

Totalt 39573 43776 - 19525 24079 - 67,4 65,8 
Totalt  63921 71393 - 28928 36582 - 100% 100% 

Figur 5.2: Pendlingsströmmar som ovan från bostadsland till arbetsland, men fördelade på 
arbetsland. 

Bostadsland Arbetsland Antal inkomsttagare Därav antal pendlare Fördelning av pendlare 

  2001 2004 2001 2004 2001 2004 

Danmark       
 2275 1641 798 494 2,8 1,4 
 7082 11483 4583 8496 15,8 23,2 

 
Norge 
Sverige 

 Totalt 9357 13124 5381 8990 18,6 24,8 

Norge       

 9735 8842 3370 3303 11,6 9,0 
 - 2369 - 1152 - 3,1 
 28285 27722 13343 13223 46,1 36,1 

 

Danmark 
Finland 
Sverige 
 Totalt 37660 38933 16713 17678 57,7 48,2 

Finland       

 - 655 - 214 - 0,6 
 4206 4571 1599 2360 5,5 6,5 

 

Norge* 
Sverige 
 Totalt 4206 5226 1599 2574 5,5 7,1 

Sverige       

 1712 3751 1410 1831 4,9 5,0 
 6335 6182 2525 3784 8,7 10,3 
 4291 4177 1300 1725 4,5 4,7 

 

Danmark 
Finland 
Norge 
 Totalt 12338 14110 5235 7340 18,1 20,0 
Totalt  63291 71393 28928 26582 100% 100% 

Källa: Nordisk pendlingskarta (2007), SCB. 

 

                                                 
33  I oktober 2007 tillgängliga data för 2005 
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Den procentuella ändringen i pendlingsantalen framgår av nedanstående 
diagram. Den sammanlagda arbetspendlingen mellan länderna ökade med 
drygt 26 procent mellan 2001 och 2004. I stor utsträckning är det den 
ökande pendlingen från Sverige till Danmark som förklarar den totala 
inomnordiska ökningen. Av de åtta mätta nordiska pendlingsströmmarna 
i figuren nedan har pendlingen till Norge från Sverige och Danmark 
minskat liksom pendlingen från Norge till Danmark. De resterande fem 
strömmarna har alla ökat.  
 

Figur 5.3 Förändring av antalet arbetspendlare i procent mellan 2001 och 2004 efter 
pendlingens riktning. 
Källa: Nordisk pendlingskarta (2007).  

 
Tyvärr säger oss inte statistiken något om antalet som pendlar varje dag, 
varje vecka eller enligt något annat tidsintervall. Det vi kan göra är att 
använda andra mått som dels är intressanta i sig och som dels kan fungera 
som en kompensation för brister i pendlingsstatistiken i våra försök att 
närmare syna de nordiska pendlingsströmmarna. Ett sådant mått är acku-
mulerade nettoflyttningar under perioden 1990 till 1999 samt från 2000 
till 2004. Anledningen är att arbetspendling inte bara ska ses som ett re-
sultat av att arbetstagare skaffar jobb i grannlandet utan också av pend-
ling tillbaka till hemlandet efter flytt. Det gäller i synnerhet för pendling-
en från Sverige till Danmark då många danskar de senaste åren valt att 
bosätta sig i Sverige, men fortsätter arbeta i Danmark. 

Det framgår i tabellen nedan att nettomigration från Danmark till Sve-
rige visar ett helt annat mönster efter år 2000 jämfört med tidigare. Den 1 
juli 2000 öppnades Öresundsbron mellan Köpenhamn och Malmö, vilket 
underlättade för svenskar att arbeta och bo i Danmark och vice versa. 
Flyttningarna från Danmark till Sverige har ökat markant. Inflyttning till 
Sverige sker också från Norge. Från att ha varit ett utflyttningsland, 1990-
1999, är Sverige sedan 2000 ett inflyttningsland. 
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Figur 5.4: Utvalda kumulativa nettomigrationsflöden, 1990–1999 samt 2000–2004 
 Till 

 Danmark Norge Sverige 

Från 1990-99 2000-04  1990-99 2000-04  1990-99 2000-04 

Danmark - -  - 2 089 - 1040  - 4 400 7 471 
Finland - -  - -  - 4 059 600 
Island 2 323 1 461  1 683 108  - 851 252 
Norge - -  - -  - 17 751 6 932 

Källa: Pedersen, m.fl. (2007). Minustecken framför antalet anger att landet i vänsterkolumnen är nettoimportör av invandra-
re från det aktuella landet. 

Arbetspendling mellan Sverige och Norge  

Från Sverige till Norge 

Norge är det land som har den mest attraktiva arbetsmarknaden för andra 
nordbor. Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna 
sker från Sverige till Norge. Totalt pendlade drygt 13 200 personer från 
Sverige till Norge år 2005. Det är en nivå som i princip varit konstant 
under perioden 2001 till 2005. Den stora ökningen under 1990-talet har 
med andra ord stannat av sedan ett par år tillbaka. De flesta pendlarna 
kommer inte från gränskommunerna utan från andra områden i Sverige. 

Figur 5.5: Pendling från Sverige till Norge. 

År Antal pendlare Andel kvinnor Andel män 

2001 13 343 26 74 
2004 13 323 28 72 
2005 13 240 - - 
Förändring 2001-2005: - 1 % 

År 2004 bestod gruppen till 53 procent av pendlare i åldern 25-54 år och 
till 25 procent i åldern 16-24 år. Åldermässigt är de som pendlar från 
Sverige till Norge en heterogen grupp samtidigt som Norge är en viktigt 
inpendlingsland för många unga.  

Tre fjärdedelar av pendlarna är födda i Sverige, medan 18 procent är 
norrmän som pendlar tillbaka till Norge. Ungefär 60 procent hade gym-
nasieutbildning och cirka 25 procent högskoleutbildning.  

Det är väl känt att den norska byggbranschen i flera år haft en stor 
dragningskraft på svenska hantverkare. Den sysselsätter drygt 20 procent 
av de svenska inpendlarna till Norge. Fastighets- och uthyrningsverksam-
het samt företagstjänster och tillverkning är också branscher där många 
nordiska pendlare arbetar. Inpendlarna arbetar nästan uteslutande i när-
ingslivet. Av de svenska inpendlarna gällde det för 96 procent.  
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Från Norge till Sverige 

Knappt 2 000 personer pendlade från Norge till Sverige år 2005.  

Figur 5.6 Pendling från Norge till Sverige 

År Antal pendlare Andel kvinnor Andel män 

2001 1 300 44 56 
2004 1 725 44 56 
2005 1 987  - - 
Förändring 2001-2005: + 35% 

 
De flesta som pendlar från Norge till Sverige var naturligtvis i åldern 25–
54 år, 55 procent. Men andelen unga är samtidigt hög, 35 procent..  

Drygt hälften av gruppen var födda i Norge medan 34 procent var 
födda i Sverige. Liksom bland svenskarna som pendlar till Norge hade 
majoriteten gymnasieutbildning och 25 procent hade högskoleutbildning.  

Parti- och detaljhandel är den vanligaste branschen bland norska ut-
pendlare. Bland de som pendlade till Sverige sysselsatte branschen 32 
procent. Offentlig sektor var procentuellt sett en relativt vanlig arbetsplats 
bland norrmän som pendlar till Sverige, 18 procent.  

Arbetspendling mellan Sverige och Danmark 

Från Sverige till Danmark 

Totalt arbetspendlade knappt 10 500 personer från Sverige till Danmark 
2005. Det är en ökning med 128 procent sedan 2001. Det är inte bara den 
kraftigaste ökningen procentuellt sett utan även mätt i antal pendlare. Det 
finns i dagsläget inget som tyder på att ökningen är på väg att stagnera. I 
skrivande stund (oktober 2007) har 800 fler personer börjat jobba i Dan-
mark i jämförelse med hela 2006 (totalt 4 400 personer). Siffran omfattar 
visserligen både pendlare från Sverige och de som flyttat från Danmark 
till Sverige, men det är en utveckling som tydligt pekar i riktning mot en 
integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen med goda förutsättningar 
för ökad rörlighet.  

Figur 5.7: Pendling från Sverige till Danmark 

År Antal pendlare  Andel kvinnor Andel män 

2001 4 583  34 66 
2004 8 496  35 65 
2005 10 463    
Förändring 2001-2005: + 128% 

 
Knappt hälften av pendlarna från Sverige till Danmark är födda i Dan-
mark. Sedan 2002 har allt fler danskar bosatt sig i Sverige och pendlar 
tillbaka till sina jobb i Danmark. En anledning är den danska lag som 
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infördes 2002 om strikta regler för giftermål med personer som vandrat in 
från länder utanför EU/EES. Ett sätt att komma runt reglerna är att bosät-
ta sig i Sverige. Ett annat skäl är de lägre bostadspriserna i Skåne.  
 
Den grupp som pendlar till Danmark från Sverige har en annan samman-
sättning än den som pendlar till Norge. Pendlarna till Danmark har en 
högre utbildning, 44 procent är högskoleutbildade. Andelen pendlare i 
åldersgruppen 25-54 år liksom andelen kvinnor är också högre än i ex-
empelvis strömmen från Sverige till Norge.  
Omkring 15 procent av inpendlarna från Sverige arbetade inom offentlig 
sektor. I det privata näringslivet var inpendlarna främst sysselsatta i fas-
tighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster, 21 procent, och 
transport, 20 procent. 

Från Danmark till Sverige 

Pendlingen från Danmark till Sverige ökade med 30 procent under perio-
den 2001-2005. Pendlingen i absoluta tal var emellertid blygsam i rela-
tion till den omvända riktningen på pendlingen. Däremot har flyttningar-
na från Danmark till Sverige ökat markant. 

Figur 5.8: Pendling från Danmark till Sverige 

År Antal pendlare  Andel kvinnor Andel män 

2001 1 410 36 64 
2004 1 831 39 61 
2005 1 839  - - 
Förändring 2001-2005: + 30 % 

 
Ser vi till de olika åldersgrupperna är ökningen störst bland dem som är 
20-24 år, 149 procent.   

Drygt 50 procent av utpendlarna från Danmark till Sverige utgjordes 
av personer födda i Danmark. Andelen svenskfödda, som pendlade från 
Danmark till Sverige, uppgick till 35 procent. 

Pendlarna från Danmark till Sverige arbetade i större utsträckning 
inom offentlig sektor än övriga grupper av nordiska pendlare till Sverige. 
27 procent arbetade inom denna sektor. 

Utbildningsnivån är i princip densamma som för pendlare i omvänd 
riktning: 43 procent hade högskoleutbildning och 36 gymnasieutbildning.  

Arbetspendling mellan Norge och Danmark 

Totalt i båda riktningarna rör det sig om cirka 3 800 personer varav cirka 
85 procent pendlar i riktningen Danmark till Norge. Något som utmärker 
pendlingsströmmen mellan länderna är att en stor andel, 30 till 35 pro-
cent, är unga i åldern 15-24 år. 
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Från Danmark till Norge 

Figur 5.9 Pendling från Danmark till Norge. 

År Antal pendlare  Andel kvinnor Andel män 

2001 3 370  33 67 
2004 3 303 36 64 
Förändring 2001-2004: - 2% 

 
Drygt hälften av de som pendlar från Danmark till Norge är födda i Dan-
mark. Cirka 35 procent är däremot födda i Norge.  

De två vanligaste sysselsättningsbranscherna för pendlarna i riktning-
en från Danmark till Norge är Fastighets-/uthyrningsverksamhet och 
byggverksamhet med 16 procent vardera. Många arbetar också på de 
norska oljefälten.  

Knappt 80 procent av pendlarna arbetade inom näringslivet (vilket kan 
jämföras med 65 procent i riktningen från Danmark till Sverige). 

Från Norge till Danmark 

Figur 5.10 Pendling från Norge till Danmark 

År Antal pendlare  Andel kvinnor Andel män 

2001 798  - - 
2004 494 40 60 
Förändring 2001-2004: - 40% 

 
Pendlingen från Norge till Danmark är blygsam och minskade med cirka 
40 procent mellan 2001 och 2004. Av dem arbetar 60 procent på Själland. 
De övriga är utspridda i andra delar av landet. Hälften av pendlarna 
kommer från sydöstra Norge. 

De flesta av Norges utpendlare till Danmark är födda i Norge. I rikt-
ningen från Norge till Danmark var 25 procent var i åldersgruppen 15 till 
24 år.  

En tredjedel av inpendlarna från Norge är sysselsatta inom transport, 
magasinering och kommunikation. 75 procent av inpendlarna från Norge 
var sysselsatta i näringslivet och de resterande 15 procenten i offentlig 
verksamhet. 

Arbetspendling mellan Sverige och Finland 

Gränsen mellan Sverige och Finland sammanfaller i stort sett med Torne-
dalens sammanhållna kulturbygd. Men det finns också en betydande 
pendling mellan Helsingfors och Stockholm. Totalt rör sig knappt 4 000 
pendlare mellan länderna. Arbetspendlingen mellan Sverige och Finland 
ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna 2001-2004, men från en 
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ganska låg nivå. Av alla inpendlare till Finland från samtliga nordiska 
länder är 45 procent kvinnor och 55 procent män.  

Från Finland till Sverige 

Knappt 3 800 personer pendlade från Finland till Sverige 2004. 

Figur 5.11 Pendling från Finland till Sverige 

År Antal pendlare Andel kvinnor Andel män 

2001 2 525 47 53 
2004 3 784 50 50 
Förändring 2001-2004: + 50% 

 
Könsfördelningen var till skillnad från i de andra pendlingsströmmarna 
helt jämn. De flesta, 90 procent, är födda i Finland. Andelen unga var 
cirka 20 procent.  

Hälften av pendlarna har gymnasial utbildning. 40 procent arbetar 
inom transport, magasinering och kommunikation. På andra plats kom-
mer hälso- och sjukvård med 19 procent.  

Av pendlare från Finland till Sverige arbetar cirka 75 procent inom 
näringslivet och cirka 20 procent inom offentlig verksamhet.  

De finska arbetspendlarna är representerade i alla svenska län och 
tycks vara de pendlare som är mest geografiskt utspridda – både beträf-
fande bostadsorten och arbetsplats.  

Från Sverige till Finland 

Antalet pendlare från Sverige till Finland ökade med nästan 800 personer 
2001 till 2004.  

Figur 5.12 Pendling från Sverige till Finland 

År Antal pendlare  Kvinnor % Män % 

2001 1 599  44 56 
2004 2 360  45 55 
Förändring 2001-2004: + 48% 

 
En hög andel, 35 procent, var i den yngsta åldersgruppen 15-24 år. Hela 
80 procent av alla som pendlar till Finland är också födda där.  

De flesta som pendlar till Finland arbetar till skillnad från de flesta 
andra pendlare inom offentlig verksamhet: 65 procent. Bland de som 
pendlar från Sverige till Finland var andelen något högre.  

Knappt 40 procent hade eftergymnasial utbildning. Parti- och detalj-
handel var med 32 procent den vanligaste branschen bland dem som är 
sysselsatta i näringslivet.  
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Arbetspendling mellan Finland och Norge 

Från Finland till Norge 

Den senaste pendlingskartan med statistik från 2004 omfattar till skillnad 
från den första pendlingskartan med 2001-års siffror pendlingen mellan 
Finland och Norge.  

Från Finland till Norge pendlade 1152 personer år 2004. Knappt 50 
procent var gymnasieutbildade.  

Finska utpendlare till Norge arbetade precis som utpendlare från Sve-
rige till Norge i byggbranschen, 20 procent. Tillverkning och fastighets-
/uthyrningsverksamhet, företags-tjänster och offentlig förvaltning var 
också vanliga branscher bland de finska utpendlarna till Norge.  

Drygt 75 procent arbetar i näringslivet och de övriga inom offentlig 
verksamhet.  

Från Norge till Finland  

Från Norge till Finland pendlade 214 personer år 2004. Bland dessa var 
dubbelt så många män som kvinnor. 22 procent var i den yngsta gruppen 
15-24 år och 70 procent i gruppen 25-54 år.  

Den enskilt största gruppen arbetade i hälso- och sjukvården, 18 pro-
cent, men de flesta arbetade inom näringslivet, drygt 60 procent.  

Övriga flöden 

I pendlingskartan redovisas tio av totalt tolv möjliga flöden. Mätningar 
har inte gjorts för strömmarna mellan Finland och Norge år 2001 eller för 
Danmark-Finland något av åren.  



 



 

6. Tre regioner – tre 
arbetsmarknader 

Allmänt kan sägas att det geografiska sambandet mellan bostad och 
arbete har tänjts ut avsevärt de senaste 40 åren. Det innebär att när-
ingslivs- och arbetsmarknadsfrågor är svårare att belysa utifrån 
administrativa gränser obereoende av om det är riks-, läns- eller 
kommungränser.  
 
I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera huruvida 
det finns sammanhållna arbetsmarknader som sträcker sig över en 
riksgräns. För att beskriva en sammanhållen arbetsmarknad tar man 
hänsyn till både arbetets och bostadens belägenhet. Detta för att få 
en region som är relativt självförsörjande både vad beträffar jobb 
och bostäder. En väl utvecklad infrastruktur är nödvändig för att 
bära upp en sammanhållen arbetsmarknad.  
 
Med den svenska modellen för sammanhållna lokala arbetsmark-
nader är det vid tre gränssnitt i Norden där de lokala arbetsmarkna-
derna sträcker sig över en en riksgräns: 
 
• Årjängs kommun i Sverige har störst pendlingsutbyte med  

Eidsbergs kommun i Norge, vilken ingår i Oslo LA. 
• Haparanda har störst pendling till Torneå kommun i Finland,  

vilken ingår i Kemi AL. 
• Utsjoki kommun i Finland ingår i Karasjohka-Karasjok kommun  

LA i Norge. Denna LA består av endast två kommuner.  
 
De tre områdena är exempel på regionförstoringar som ägt rum i och med 
att pendlingen har ökat och de lokala arbetsmarknaderna har bundits 
samman till större geografiska enheter över riksgränserna. 

Inom två andra och större områden finns möjligheter till att det så 
småningom kan bildas LA över riksgräns. Det ena utgörs av Öresundsre-
gionen, det andra av Strömstad-Haldenområdet. 

Osloregionen 

Oslo-området har sedan mitten av 1990-talet etablerats som en stark till-
växtzon. Arbetslösheten ligger på en historiskt låg nivå, många branscher 
har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft och lönerna har ökat. Oslos 
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bostads- och arbetsmarknadsregion har expanderat och gränskommuner-
na på den svenska sidan har gradvis kommit geografiskt ”närmare” Oslo-
regionen.  

Det som har varit en viktig drivande faktor bakom pendlingen till 
Norge är skillnaden i de regionala förutsättningarna sedan början av 
1990-talet. Den norska gränsregionen har utvecklats i takt med eller något 
bättre än Norge i sin helhet. Utvecklingen för den svenska gränsregionen 
däremot har varit något svagare än Sverige i helhet fram till början av 
2000-talet. Det betyder att de norska gränsregionerna har en förhållande-
vis central roll i jämförelse med den svenska gränsregionens roll för Sve-
rige.34 En rimlig förklaring till att pendlingen från Sverige till Norge 
minskade något mellan 2001 och 2004 är att den svenska tillväxten när-
mat sig den norska. Värmland har de senaste åren dessutom haft en högre 
tillväxttakt i relation till genomsnittet för Sverige. 

Den gränsnära pendlingen mellan länderna utgör bara en fjärdedel av 
den totala pendlingen från Sverige till Norge men den har stor betydelse 
för flera av gränskommunerna. De gränskommuner i Sverige som 2004 
hade den största pendlingen till gränskommuner i Norge var Eda kom-
mun följd av Strömstad och Torsby. Årjängs kommun hade dock de flesta 
pendlarna till Norge men relativt få pendlare till gränskommuner på nors-
ka sidan. Årjäng har i stället relativt stor pendling till Oslo och ingår i 
Oslo LA.  

I Eda-kommun är 20 procent av de samlade löneintäkterna intjänade i 
Norge. I Strömstad och Årjäng är motsvarande siffra 17 procent. Halden 
står för den största pendlingen till Sverige av de norska gränsnära kom-
munerna och pendlingen går främst till Strömstad (330 personer) på den 
svenska sidan av gränsen. Den norska gränspendlingen till Sverige går till 
90 procent till svenska gränskommuner. Liksom för pendlingen är det de 
tre svenska kommunerna Eda, Årjäng och Strömstad som har störst antal 
inflyttade från grannlandet, både till antalet och som andel av befolkning-
en. 

Pendlingens effekter på Osloregionen 

Lägre boende- och levnadskostnader i Sverige än Norge har attraherat 
norrmän till den svenska sidan, medan låg arbetslöshet och högre löner på 
den norska sidan lockar svenskar till Norge. Denna förklaring stöds av 
det faktum att av de som bor i Eda och pendlar till Norge är mer än hälf-
ten födda i Norge. 

Norsk ekonomi befinner sig i en stark konjunktur med en BNP-tillväxt 
för fastlandsekonomin på omkring 4,5 procent per år de senaste tre åren. 
Sysselsättningen har ökat markant och arbetslösheten befinner sig på en 

                                                 
34 Information från projekten ”Grenseindeks” och ”Grense-SWOT”. 
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rekordlåg nivå. I synnerhet i bygg- och anläggningsindustrin har efterfrå-
gan på arbetskraft länge varit hög.  

Att löneökningstakten har varit måttlig trots den låga arbetslösheten 
ska ses i ljuset av god tillgång till utländsk arbetskraft. Givet stramheten 
på arbetsmarknaden i Oslo-regionen kan arbetskraftinvandring och pend-
ling vara av stor betydelse för att förhindra flaskhalsar och bidra till en 
mer balanserad ekonomisk utveckling.35 

Av de 17 700 som pendlade in till Norge år 2004, var det mer än 40 
procent som arbetade i Oslo eller Akershus. Inpendlarna till Oslo kommer 
främst från Sverige. Den viktigaste förklaringen till detta är den geogra-
fiska närheten och att lönenivån är högre för okvalificerad arbetskraft i 
Norge jämfört med Sverige (enligt Eurostat var den genomsnittliga årslö-
nen för en heltidsanställd i Sverige 80 procent av den i Norge). 

Arbetspendlingen till Norge präglas av den höga aktiviteten i bygg- 
och anläggningssektorn, detaljhandel samt hotell och restaurang. Av de 
som pendlar in till Oslo-regionen från andra nordiska länder är en av fyra 
verksamma inom bygg- och anläggning.36 Enligt sysselsättningsstatisti-
ken utgjorde pendlarna totalt 6 procent av den samlade sysselsättningen i 
bygg- och anläggningsbranschen i Oslo och Akershus, 5 procent av den 
samlade sysselsättningen i hotell- och restaurangnäringen och omkring 1 
procent av sysselsättningen inom detaljhandeln. Fördelningen återspeglas 
också i pendlarnas utbildningsnivå.  

Byggbranschen anses vara den bransch som haft allra svårast att re-
krytera kvalificerad arbetskraft. Det finns därför goda skäl att tro att 
svenska byggnadsarbetare har möjlighet till högre löner om de valt att 
pendla eller flytta till Norge. Nordisk pendling till den norska byggbran-
schen tycks emellertid ha passerat sin topp. Vid årsskiftet 2004-2005 
nyttjade 37 procent av företagen nordisk arbetskraft. Ett år senare hade 
andelen halverats till 18 procent.37  

I försöket att göra en samlad bedömning av pendlingens effekter bör 
det konstateras att pendlare från andra nordiska länder utgör 1 till 1,5 
procent av alla som arbetar i Oslo och Akershus. Effekten på skatteintäk-
terna till Oslo är därmed begränsad och den samlade effekten är förstås 
ännu mindre för Norge i helhet.38  

                                                 
35Överhuvudtaget sker en stor inpendling till Oslo-regionen. Av de omkring 600 000 personer 

som är sysselsatta i regionen är 150 000 inpendlare. Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i 
Olso-området. PM från referensgruppen. 

36Detta är förmodligen en underskattning eftersom många i branschen får jobbet genom ett be-
manningsföretag och därigenom blir registrerade som sysselsatta i tjänstesektorn. 

37Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i Olso-området. PM från referensgruppen. 
38 Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i Olso-området. PM från referensgruppen. 
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Tornedalen 

I förhållande till arbetsutbudet är arbete över gränsen betydligt mer före-
kommande i Tornedalen än i övriga delar av Finland eller i övriga delar 
av Lapplands län. 63 procent av pendlingen från de svenska gränskom-
munerna till Finland gick till finska gränskommuner. Andelen arbets-
pendlare från de finska gränskommunerna till de svenska var 72 procent 
av den totala arbetspendlingen till Sverige. Förklaringen ligger nog 
främst i det faktum att Tornedalen är det enda stället där det finns lands-
gräns mellan Sverige och Finland, men områdets gemensamma språk, 
kultur och historia bidrar också till en mer sammanhållen arbetsmark-
nad.39  

Totalt pendlade 2 360 personer mellan Sverige och Finland år 2004 
och 838 personer av dessa kom från någon av den svenska gränskommu-
nerna. Arbetspendlingen från Haparanda till grannkommunerna i Finland 
omfattade 287 personer. Övriga svenska gränskommuner hade liten ar-
betspendling till gränskommunerna på den finska sidan..40 

Totalt pendlade 3 784 personer från Finland till Sverige år 2004 och 
821 personer av dessa kom från någon av den finska gränskommunerna. 
Arbetspendlingen från Torneå till  grannkommunen Haparanda var mind-
re än i omvänd riktning: 171 personer. Däremot var pendlingen från övri-
ga finska gränskommuner, i huvudsak riktad mot Haparanda, relativt 
stor.41 

Sammantaget är den totala arbetspendlingen mellan gränskommuner-
na ungefär lika stor i båda riktningarna. Gränspendlingen domineras av 
pendlingen mellan Haparanda och Torneå.  

Idag finns en arbetskraft på ungefär 17 000 personer i Haparanda-
Torneå. Detta innebär att området inte är självförsörjande när de gäller 
arbetsplatser och att pendling till grannkommuner och över riksgränsen 
förekommer i allt större omfattning.  

Samtidigt ökar behovet av arbetskraft till följd av pågående industri- 
och bygginvesteringar. Därtill ökar arbetskraftsbehovet inom flera yrkes-
områden på grund av områdets befolkningsutveckling och den stigande 
efterfrågan på äldreomsorg. Det finns dock fortfarande arbetskraft i södra 
Sverige och Finland som vill återvända till Tornedalen. Men bedömning-
en är samtidigt att det i framtiden blir svårare att attrahera arbetskraft till 
området.  Därför anses det nödvändigt att öka arbetspendlingen och ut-
bildningsmöjligheterna över gränserna.42  

Tornedalen är ett flerspråkigt (finska, svenska, norska, meänkieli, sa-
miska, kvänska) och mångkulturellt område med gemensam historia och 
områdets kommuner har samarbetat länge. Kommunernas samarbetsor-

                                                 
39Nordisk pendlingskarta, 2007. 
40Nordisk pendlingskarta, 2007. 
41 Nordisk pendlingskarta, 2007. 
42 Arbetsmarknaden i Tornedalen. Utredning om gränskommunernas arbetsmarknadsutsikter år 

2006 i området Crossborder Tornedalen, 2006, s. 42. 
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gan, Tornedalsrådet, omfattar hela området och verksamheten har utvid-
gats även till Nordnorge. Dessutom har gränskommunerna samverkans-
organ som verkar över gränsen mellan två kommuner, till exempel Hapa-
randas och Torneås samarbetsorgan, Provincia Bothniensis. Gränskom-
munerna och företagen har även haft gemensamma företagsprojekt. År 
2002 bildades Crossborder Tornedalen. Verksamheten leds av EU-
kommissionen och omfattar hela Tornedalen. Viktiga uppgifter är att 
bidra till att öka gränspendlingen, öka antalet företag med gränsöverskri-
dande affärsverksamhet och förvandla gränshinder till möjligheter genom 
ökad information om gränsområdet.43 Som en följd av utvidgade arbets-
marknader ökar behovet av samarbete inom Tornedalen.44 

Projektet Nycklar till ett integrerat näringsliv i svenska och finska 
Tornedalen syftade till att kartlägga små och medelstora företags egna 
erfarenheter och syn på gränsöverskridande verksamhet och samarbete 
med företagare i andra länder. Företagarna, områdets kommuner och 
arbetsförmedlingarna fick svara på frågor kring nuläge, framtidsutsikter 
och de offentliga organisationernas roll vid utveckling av gränsöverskri-
dande företagsverksamhet och arbetskraft. Alla företag konstaterade att 
de fått positiva effekter i sina verksamheter efter att de påbörjat sin grän-
söverskridande verksamhet. Bland annat bedömde de intervjuade 39 före-
tagen att de under de närmaste 3-5 åren kommer att anställa ytterligare 
250 personer. Företagarna såg i undersökningen problem bland annat i 
frågor som handlar om företagsbeskattning, inkomstbeskattning, sociala 
avgifter och försäkringar för de anställda samt mervärdeskatt. Betalnings-
systemen är olika i Sverige och Finland, varför det är viktigt att ha goda 
bankkontakter för att få en smidig och förmånlig betalningshantering. 
Områdets banker har specialkunskaper i frågor som handlar om för regi-
onen specifika finansierings- och betalningslösningar.45 

Öresundsregionen 

Öresundsregionen är befolkningsmässigt sett den största regionen i Nor-
den med 3,6 miljoner invånare.46 Regionens folkmängd väntas öka med 
ytterligare ungefär 280 000 invånare fram till 2026.47 Folkmängden antas 
öka snabbare på den svenska delen (båda i absoluta och i relativa tal). 

                                                 
43 Arbetsmarknaden i Tornedalen, s 19. 
44 Arbetsmarknaden i Tornedalen, s. 42. 
45 Projektsammafattning av Nycklar till ett integrerat näringsliv i svenska och finska Tornedalen, 

Eures Crossborder Torndalen, s. 2. 
46I den danska delen av regionen ingår de kommuner som ligger på öarna Själland, Lolland, 

Falster, Møn och Bornholm. Den svenska delen av regionen omfattar kommunerna i Skåne. Således 
används begreppet gränspendling på ett annat sätt mellan kommuner i Sverige och i Danmark (DK) 
och syftar på alla kommuner i Öresundsregionen även om de inte har någon gräns mot Öresund.  

47 SCB och Danmark Statistik bearbetar årligen statistisk om regionen och presenterar den på en 
särskild Internet-adress: www.orestat.scb.se. Statistik om arbetspendling i regionen finns från 
1997 och innehåller bland annat information om pendlarnas bostadsort och arbetsplatser samt bran-
scher och löner.  
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Utvecklingen mot gemensamma arbetsmarknader i Öresundsregionen 
fick en kraftig skjuts framåt år 2000 i och med Öresundsbrons öppning. 
Därtill finns den sedan länge etablerade färjetrafiken. Intresset för regio-
nens utvecklingsmöjligheter växer alltjämt. Idag är en femtedel av alla 
resor över Öresundsbron pendlingsresor.48 

De senaste siffrorna från SKAT Öresund, visar att så många som 21 
000 personer bosatta i Sverige, under kortare eller längre tid har haft en 
arbetsinkomst i Danmark i under loppet av 2006. Utöver att antalet pend-
lare ökar visar undersökningar på ökad sökaktivitet över sundet. År 2005 
var det hela 159 000 individer som undersökte möjligheterna att få jobb 
eller utbildning på andra sidan sundet. Aktiviteten på den svenska sidan 
är mycket större än på den danska.49 

Pendlingen från Skåne till Själland verkar drivas av flera faktorer. Ut-
budet av jobb har varit högt i Köpenhamnsområdet och konjunkturut-
vecklingen stark. Priset på bostäder är lägre i Sverige50 och en femtedel 
av danskarna uppger att reglerna kring giftermål som orsak till flytt. 

Enligt en liknande enkäter lyfter svenskar i stället fram möjligheterna 
att få jobb och högre lön som viktigaste skäl för pendling.  

Sambandet mellan flyttning och pendling är med andra ord tydligt i 
Öresundregionen. År 2004 bosatte sig 3 200 danskar i Skåne och samti-
digt vet vi att 3 av 4 danskar i åldern 18-50 år som bosätter sig i Skåne 
jobbar kvar i Köpenhamns kommun. På frågan vad som är problematiskt 
när man bosätter sig i Skåne uppger 42 procent av danskarna att trans-
portkostnaderna mellan bostadsorten och arbetet upplevs som höga.51 I 
samma undersökning framkommer att en fjärdedel av danskarna planerar 
att bo kvar i Skåne resten av livet. 

Av de danskar som flyttar tillbaka till Danmark är kortare restid mel-
lan bostad och arbete och lägre pendlingskostnader avgörande i många 
fall.52 

 

                                                 
48Flyttning och pendling över Öresund. Rapport från Örestat. 
49Skat Öresund, (februari 2007). 
50Priserna på småhus och bostadsrätter är väsentligt lägre i Skåne än på Själland och låga boen-

dekostnader är den enskilt viktigaste orsaken som de som flyttat från Danmark uppger. De flesta 
flyttar till bostadsrätt eller småhus. Man har grovt beräknat att inflyttare från Danmark svarade för 8-
10 procent av alla köp av bostadsrätt eller småhus i Malmö år 2004. Det verkar därför som om efter-
frågan från danska husköpare haft en tydlig effekt på den västskånska bostadsmarknaden. Det har till 
synes inte gjort några mer systematiska studier av effekten på fastighetsmarknaderna av arbetskraf-
tens rörlighet över nationsgränserna.  

51Flyttning och pendling över Öresund. Rapport från Örestat. 
52 Bostäder och bostadsmarknad. Rapport från Örestat. 



 Arbetspendling i Norden 45 

Figur 6.1: Öresundspendlingen, 1997–2004. 
Källa: Flyttning och pendling över Öresund, Örestat. 

 
Öresundpendlingen har varit stigande under hela perioden. 2004 utgjorde 
pendlingen från Sverige till Danmark 80 procent av all pendling inom 
Öresundsregionen. Detta år pendlade 7 160 personer från Skåne till dans-
ka sidan för att jobba. Det är tre gånger så många jämfört med 1997. An-
talet har fördubblats sedan bron mellan Sverige och Danmark öppnades. 
Av pendlarna har fler än hälften sin bostadsort i Malmö eller Helsing-
borg. År 2004 var knappt  hälften av Öresundspendlarna från Sverige till 
Danmark födda i Danmark. 34 procent var födda i Sverige och resterande 
del i andra länder. Andelen pendlare som inte är födda i Sverige har ökat 
– i synnerhet från utomeuropeiska länder. 

Från östra Danmark till Skåne har ökningen varit stor men från en låg 
nivå. Huvudströmmen går från Köpenhamns kommun till Malmö stad. År 
2004 pendlade 692 personer jämfört med 197 personer sju år tidigare. 
Den svenska pendlingen till Danmark är därmed tio gånger så stor som i 
motsatt riktning. Den största gruppen danska arbetspendlare är 25-29 
åriga män. Bland arbetspendlarna till Sverige dominerar danskar men en 
stigande andel är födda utanför Danmark och Sverige men i europeiska 
länder.  

Den ökade pendlingen i Öresundsregioner ser ut att ha haft gynnsam-
ma effekter på arbetsmarknaden i regionen. Arbetslösheten har länge 
varit hög i Malmö. Efterfrågan på arbetsmarknaden började dessutom 
stiga tidigare på den danska sidan under det nuvarande konjunkturupp-
svinget. Efter att Öresundsbron öppnades minskade arbetslöshetsnivå 
mellan den svenska och danska sidan minskat gradvis fram till 2003. 53 
Arbetslösheten på den danska sidan Öresund, som steg några år fram till 
2004, har nu sjunkit ytterligare och ligger på 3,8 procent.54 I Skåne ligger 

                                                 
53  Öresundesinstitutet (september-november 2006) 
54  Danmarks statistik (jaunuari 2007). 
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arbetslösheten idag på en högre nivå och regionen har en arbetskraftsre-
serv på omkring 44 000 arbetslösa.55  
 

 
Figur 6.2: Arbetslöshetens utveckling, 1999–2006. 
Källa: Örestat ( mars 2007) 

 
Utpendlingen till Danmark kan sättas i relation till att det år 2005 pendla-
de in knappt 53 000 personer till Malmö från andra svenska kommuner 
medan 24 000 malmöbor pendlade ut till andra svenska kommuner.56 
Enligt Länsarbetsnämnden i Malmö hänger inflyttningen till sydvästra 
Skåne under de senaste åren bland annat samman med den starka efter-
frågan på arbetskraft från den danska huvudstadsregionen. Regionförsto-
ringen över Öresund har också gett indirekta effekter såsom ökad före-
tagsetablering i regionen.57  

Den höga tillväxten skapar ett ökande behov av kvalificerad arbets-
kraft inom en rad branscher, särskilt i Köpenhamnsområdet. Det är för-
stås många krafter i gång under konjunkturuppsvinget och det går inte att 
isolera effekten av pendlingen. På den danska sidan av Öresund har de 
senaste årens starka konjunktur lett till brist på arbetskraft inom ett flertal 
branscher.  

Utöver denna konjunkturellt betingade arbetskraftbrist tillkommer en 
mer strukturellt betingad brist framöver. Sett till befolkningstillväxt har 
region Skåne utvecklats starkare än Öresundregionen på den danska sidan 
sedan 1999. Detta beror till stor del på den ökade inflyttning till regio-
nen.58 I Danmark väntas däremot antalet personer i förvärvsaktiv ålder 
sjunka fram till år 2025. En del av arbetskraftreserven i Skåne har de 
yrkesmässiga kompetenser som det råder brist på i Danmark. Hit hör 
bygg- och anläggningsarbetare, IT-specialister samt service och om-
sorgspersonal. 
                                                 

55AKU-statistik från Skåne (3:e kvartalet 2006). 
56Wadensjö och Andersson, 2007, s. 23. 
57 Länsarbetsnämnden i Malmö. Prognos 2006. 
58 Öresundsregionens arbetsmarknad. Rapport från Örestat. 
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Figur 6.3: Antal personer i förvärvsaktiv ålder, 20-64 år. 
Källa: Danmarks statistik och Region Skåne. Bearbetad data av Öresundskommitten. 

 
Fortsatt integration i Öresundsregionen skulle därför kunna underlätta 
matchning på arbetsmarknaderna över sundet samt bidra till fortsatt eko-
nomisk tillväxt i regionen genom att minska problem med flaskhalsar. En 
prognos gjord av Öresundskommittém pekar på att pendlingen från Skåne 
till Själland skulle kunna öka till 35 000 år 2020.59 
 

                                                 
59 Prognosen är gjord av Öresundsbrokonsortiet. 
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7. Pendling mellan de nordiska 
huvudstäderna60 

Vid sidan av de pendlingsfrekventa regionerna går också pendlings-
strömmar mellan huvudstadsregionerna. Den uppgick 2004 till knappt 
3 000 arbetspendlare vilket motsvarar 8 procent av arbetspendlingen över 
de nordiska riksgränserna.  

Den största av strömmarna 2004 gick från Stockholms- till Osloregio-
nen med ungefär 700 personer, följd av pendlingen från Köpenhamns- till 
Stockholmsregionen med drygt 400 personer. Den tredje största pend-
lingsströmmen, på knappt 400 personer, gick från Helsingfors- till Oslo-
regionen. 

Det betyder att Stockholmsregionen svarade för 43 procent av den 
samlade utpendlingen från de nordiska huvudstadsregionerna följd av 
Köpenhamnsregionen med 26 procent, Helsingforsregionen med 17 pro-
cent och Osloregionen med 14 procent. 

Den största mottagaren av pendlare från övriga huvudstadsregioner 
var Osloregionen som tog emot 1 330 pendlare från andra nordiska hu-
vudstäder eller 47 procent av alla huvudstadspendlare, följd av Stock-
holmsregionen med drygt 700 arbetspendlare (29 %). På tredje plats kom 
Helsingfors med 14 procent och sist Köpenhamn med 11 procent.  

                                                 
60 Nordisk pendlingskarta, 2007. 



 



 

8. Islands pendlings- och 
migrationsströmmar 

För islänningar finns ingen möjlighet till daglig pendling till andra 
nordiska länder, även om veckopendling med flyg ökar. Därför 
handlar frågan om arbetskraftens rörlighet över gränsen av naturli-
ga skäl om migration. 

Under den senaste tjugoårsperioden har Island erfarit en nettoutvand-
ring av isländska medborgare på 7 300 personer samtidigt som man haft 
en nettoinvandring av utländska medborgare på 20 100.  

Norden, och då i synnerhet Danmark, är den viktigaste destinationen 
för islänningarnas migration. Nettoutvandringen till nordiska länder har 
under den senaste tjugoårsperioden varit 5 500 personer, vilket motsvarar 
75 procent av utvandringen. Av dessa har 3 755 flyttat till Danmark vilket 
motsvarar 52 procent av utvandrarna totalt sett från Island och nära 70 
procent av utvandringen till Norden. 

Nordens vikt för den isländska migrationen framgår tydligt av figur 
8.1. Fram till milleniumskiftet var migrationen nära sammanknuten med 
konjunktursituationen. Detta kan illustreras av den kraftiga migrationen 
1994-1997 då minskade fiskekvoter drabbade den isländska ekonomin. 
Nordens vikt framgår tydligt i samband med större migrationsströmmar 
och exempelvis 1995 tog de nordiska länderna emot 84 procent av den 
isländska netto-emigrationen. 
 

Figur 8.1: Nettoinvandring till Island, 1987-2006 
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Tre av fyra isländska nettoutvandrare till Norden flyttade till Danmark 
under perioden 1987-2006. Därefter kom Norge (20 %), Sverige (5 %) 
och Finland (1%) till Danmark. Något som kan verka anmärkningsvärt är 
att de enskilda år då nettoutvandringen till Sverige har varit stor, har ock-
så strömmarna tillbaka till Island varit större från Sverige än från övriga 
länder. Detta kan hänga ihop med att större andel av utvandrarna flyttar 
till Sverige på grund av studier, medan svängningarna i migrations-
strömmarna i mindre utsträckning har med studerande att göra. 
 

Figur 8.2: Nettoutvandring från Island till Norden, 1987-2006. 
 

Man kan från diagrammet ovan notera att de enskilda nordiska länderna 
spelar olika roll vid olika tidpunkter. Sverige var största mottagarlandet 
1989 och 1990 medan det sker en utflytt-ning från Danmark samma peri-
od. Till Danmark är inflyttningen stark i mitten av 1990-talet då man har 
en nettoutflyttning från Sverige. Skillnader i konjunkturutvecklingen 
(kraftig konjunkturnedgång i Sverige 1992-1994) synes vara en bi-
dragande faktor. 
 
Om man ser lite närmare på flyttningsströmmarna till Danmark kan man 
se att under lågkonjukturen - den disponibla inkomsten föll 1993 och 
1994 i Danmark - ägde en utflytt-ning rum från Danmark. Inflyttning sker 
igen under åren 1998 och 1999 då den disponibla inkomsten växte kraf-
tigt i Danmark. Men det kan också noteras att det skett en stor utvandring 
de senaste åren trots hög tillväxt i disponibla inkomster och fallande ar-
betslöshet i Island. 

Årlig nettoudvandring af islandske statsborgere til enkelte nordiske land, 1987‐
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Figur 8.3: Migration mellan Island och Danmark, 1986-2006. 
 
Om man ser ur de övriga nordiska ländernas perspektiv spelar Island inte 
så stor roll för flyttningsmönstret i Norden. Sett över hela den senaste 
tjugoårsperioden har Island haft en nettoinvandring på strax under 500 
personer. Man kan räkna med att flertalet av dessa har medborgarskap i 
det land man flyttar ifrån. De senaste åren har nettoinvandringen från de 
nordiska länderna motsvarat 1 till 3 procent av den totala nettoinvand-
ringen av utländska medborgare till Island. 

Sammantaget har den totala nordiska arbetsmarknaden spelat en vä-
sentlig roll för islänningarnas bostads- och arbetssituation. Även om del 
av dem som flyttar gör detta i syfte att studera har man haft möjlighet att 
arbeta i övriga nordiska länder. Tidigare var detta främst en fenomen i 
långkonjunkturer men de senaste åren har det skett en väsentlig utvand-
ring samtidigt som tillväxten i Island varit hög och arbetslösheten fallan-
de. Utöver detta har Island haft en kraftig invandring av arbetskraft från 
länder utanför Norden. 
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9. Ålands pendlings- och 
migrationsströmmar 

Det åländska befolknings- och arbetskraftsutbytet med omgivande fast-
landsregioner är litet i förhållande till migration och arbetspendling inom 
Norden. Som exempel kan nämnas att ålänningarna bara stod för cirka tre 
procent av den totala nordiska bruttoinflyttningen till Sverige år 2004.61  

Den åländska migrationen och arbetspendlingen i förhållande till den 
egna befolkningens och ekonomins storlek handlar däremot om förhållan-
devis stora flöden. Bruttoflyttningen mellan Åland och omvärlden uppgår 
årligen till upp emot 1 500 personer eller drygt 5 procent av den totala 
åländska befolkningen. Tack vare den omfattande sjöfarten är arbetspend-
lingen i förhållande till det totala arbetskraftsutbudet ännu större. Den 
samlade arbetspendlingen motsvarar sålunda årligen över 20 procent av 
den på Åland bosatta arbetskraften. 

En långsiktig trend är att på Åland födda personer flyttar ut, i första 
hand till Sverige, för att ersättas av inflyttad befolkning/arbetskraft, tidi-
gare i första hand från Finland men numera även från övriga världen. En 
liknande tendens finns även inom den sjöfartsrelaterade arbetspendlingen. 
En betydande del av den åländska arbetskraften pendlar ut till arbetsplat-
ser ombord på fartyg registrerade utanför Åland,  i huvudsak i Sverige, 
samtidigt som den egna sjöfartens ombordanställda till övervägande del 
rekryteras bland inpendlare från sydvästra Finland samt övriga världen. 

Den åländska arbetsmarknaden har ända sedan början av 1970-talet 
uppvisat en kraftig expansion. Under perioden 1970-2004 ökade sålunda 
antalet arbetsplatser inom den åländska ekonomin med hela 30 procent 
och arbetskraftsbehovet har i stor utsträckning tillgodosetts av utländsk 
arbetskraft, både i form av inflyttning och inpendling. 

I förhållande till befolkningsbasen har inflyttningen varit omfattande, 
framför allt från Finland men med tiden också i allt högre grad från Sve-
rige samt en rad länder utanför Norden. Åland har blivit ett av Nordens 
inflyttningstätaste områden. Mer än 30 procent av den fast bosatta be-
folkningen var sålunda år 2005 född utanför Åland. Detta är en nästan tio 
gånger större inflyttarandel än vad Finland hade samma år (3,4 %), och 
en mer än dubbelt så stor som den i Sverige (12,4 %).  

Under perioden 1990-2005 flyttade nästan 10 000 personer in till 
Åland, en bruttoinflyttning som motsvarar hela 40 procent av den totala 
åländska befolkningen år 1990 (cirka 25 000). Nettoinflyttningen var 

                                                 
61Med tanke på Ålands litenhet innebär detta ändå en rätt så kraftig överrepresentation av ålän-

ningar i de svenska migrationsströmmarna. 
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naturligtvis avsevärt lägre (cirka 1 500 personer), men innebar ändå att 
flyttningsnettot stod för nästan 70 procent av den totala åländska befolk-
ningsökningen under dessa år (från ca 25 000 till ca 27 000 personer). 
Den största inflyttargruppen kommer från Finland.62 Under den ovan 
nämnda perioden utgjorde denna grupp nästan häften av hela invandring-
en till Åland. Den andra stora gruppen inflyttare kommer från Sverige. 
Över hela den redovisade perioden uppgick den till 41 procent av den 
totala inflyttningen. 

En intressant trend är den växande svenska invandrarströmmen till 
Åland. I början av den redovisade perioden låg den i allmänhet kring 30-
40 procent av den totala inflyttningen, mot slutet av perioden passerades 
den finska inflyttningen och närmade sig vissa år hela 50 procent av den 
totala inflyttningen. En annan, ännu tydligare trend, är den snabba ök-
ningen efter millennieskiftet av icke-nordiska invandrare.63  

Även beträffande utflyttningen kan en del intressanta iakttagelser gö-
ras. Det är fortfarande Finland och Sverige som i hög grad dominerar 
statistiken. En viktig skillnad är dock att det nu är Sverige som står för de 
största migrationsströmmarna. Under perioden 1995–2005 gick 53 pro-
cent av den åländska utflyttningen till Sverige och 38 procent till Finland. 
En stor grupp åländska ungdomar flyttar till Sverige för högre studier.  
 

Figur 9.1: Det åländska flyttningsnettot efter land, 1995-2005.  
 
Inpendlingen beror på en speciell omständighet. Förklaringen är att den 
åländska ekonomin och arbetsmarknaden i så pass hög grad baseras på en 

                                                 
62  Av dessa kommer huvuddelen från de svenskspråkiga delarna av landet (Österbotten och de 

sydvästra kust-områdena). 
63Lettland stod sålunda för den enskilt största icke-nordiska invandrargruppen år 2005. Som en 

bekräftelse på den snabbt växande icke-nordiska inflyttningen kan nämnas att det bland den bofasta 
befolkningen 2005 fanns invandrare från 76 olika stater med sammanlagt 49 olika modersmål. 
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näringsgren med mycket speciella arbetsplats- och rekryteringsbetingel-
ser, nämligen internationell sjöfart. Omkring en tredjedel av Ålands BNP 
och upp emot en femtedel av arbetsplatserna genereras sålunda av denna 
del av ekonomin. Den här delen av arbetskraften är alltså fast anställd av 
åländska arbetsgivare på fartyg med åländsk hemort, utan att för den skull 
behöva flyttat till och bosätta sig på Åland. 

Den utifrån kommande arbetskraftsinpendlingen av ombordanställt 
sjöfolk (inkl. service- och säljpersonal ombord på passagerarfärjor och 
kryssningsfartyg) är relativt omfattande. Detta beror på att de på Åland 
boende ombordanställda numera enbart uppgår till omkring en femtedel 
av den totala arbetsstyrkan ombord på de hemmaregistrerade tonnaget, 
och då företrädesvis i olika typer av befälspositioner. Sett i ett längre 
tidsperspektiv har andelen ålänningar av de ombordanställda stadigt 
minskat. Orsaken är framför allt att antalet åländska sjömän helt enkelt 
inte räckt till för att täcka den växande arbetskraftsefterfrågan.  

I tabellen nedan redovisas antalet utanför Åland boende, det vill säga 
”inpendlare” anställda ombord på den hemmaregistrerade delen av den 
åländska handelsflottan 2002-2005.  

Figur 9.2: Ombordanställda på åländskt tonnage i internationell trafik bosatta utanför 
Åland, 2002-2005. 

 2002 2003 2004 2005 Genomsnitt 2002-2005 

Totalantal ombor-
danställda  

3 050 2 949 3 106 3 136 3 060

varav ”inpendlare” 2 183 2 050 2 350 2 451 2 258

 
Som framgår av sammanställningen är antalet ”inpendlare” till Åland, 
alltså till arbetsplatser inom den åländska rederinäringen, betydande. Om 
man ser till de berörda arbetsplatsernas andel av det totala arbetsplatsut-
bud som genereras av den åländska ekonomin så uppgår de till cirka 16 
procent. Huvuddelen av den här inpendlingsströmmen kommer från syd-
västra Finland, men den innehåller även en del sjöpersonal, främst då i 
Stockholmsregionen. Personal från Baltikum förekommer även, om än i 
mycket begränsad utsträckning. 

Statistiken över motsvarande ström av utpendlande arbetskraft från 
Åland är dessvärre svår att få fram riktigt exakta siffror på. Men olika 
uppgifter ger vid handen att minst 320, eventuellt ända upp mot 600-700, 
på Åland fast bosatta personer ”pendlar ut” till sjöarbetsplatser inom re-
derier med hemort utanför Åland. Även om man utgår från den lägsta 
möjliga siffran, så betyder detta att en inte oväsentlig del av den kvalifi-
cerade åländska sjöarbetskraften är sysselsatt av icke-åländska rederier – 
eller av åländska rederier ombord på utländskt registrerat tonnage. 
 



 



 

10. Pendlarnas löneinkomster64 

Lönesumman, det vill säga. summan av alla löneinkomster från där löne-
inkomsttagaren arbetade i annat nordiskt land närmade sig 12 miljarder 
SEK år 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. 
Detta motsvarar en ökning av arbetspendlarnas inkomster över riksgräns 
med 31 procent sedan 2001. 

Det har ovan visats att pendlingen från Sverige står för den största de-
len av arbetspendlingen i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare 
pendlar från Sverige. Detta slår givetvis igenom på lönesumman. Svenska 
arbetspendlare står för hela 72 procent av hela lönesumman. Näst störst 
andel hade pendlingen från Danmark med 14 procent och därefter kom 
den från Finland och Norge med 10 respektive 5 procent. Svenskarna 
tjänade relativt sett mer per person på sin pendling än arbetspendlare från 
andra länder. 

Den totala svenska lönesumman 2004 uppgick till 990 miljarder kro-
nor. Svenskarnas lönesumma intjänad i ett annat nordiskt land var drygt 8 
miljarder och pendlarnas inkomster 6.6 miljarder. Den största lönesum-
meökningen, 86 procent, noterades för arbetspendlande svenskar i Dan-
mark. Den löneinkomstmässigt största strömmen av arbetspendlare går 
dock fortfarande från Sverige till Norge. Svenskarna tjänar 3,2 miljarder 
SEK i Norge medan man hade nära 3 miljarder SEK i löneinkomster i 
Danmark. Den näst största lönesummeökningen noterades för svenskar 
som arbetspendlade till Finland, 58 procent. Lönesumman för norrmän 
och danskar som arbetspendlade till Sverige ökade med 53 respektive 33 
procent. För norrmännen minskade den med 44 procent i Danmark och 
danskarna minskade med 8 procent i Norge. Man kan också tillägga att 
andelen löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större 
betydelse i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i 
vissa svenska gränskommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Nordisk pendlingskarta, 2007. 
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Figur 10.1: Lönesummornas förändring för inkomsttagare respektive arbetspendlare 
över riksgräns, 2001-2004 (SEK). 
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11. Ekonomiska aspekter av 
migration och arbetspendling 

Om man ser till de nordiska ländernas arbetsmarknad i sin helhet är anta-
let inkomsttagare med inkomst från ett annat nordiskt land beskedligt. 
Det genomsnittliga antalet sysselsatta i Norden var år 2004 11 594 300. 
Antalet nordiska pendlare motsvarade drygt 0,3 procent av det totala an-
talet sysselsatta. Drygt en halv procentenhet hade inkomster från ett annat 
nordiskt land. Pendlingen inom respektive land är betydligt mer omfat-
tande än pendlingen över riksgränser. 

Den samlade samhällsekonomiska effekten (effekten på de nordiska 
ländernas samlade ekonomier och arbetsmarknader) av pendlingen torde 
därför vara begränsad. Samtidigt som framgått ovan kan pendlingen be-
tyda en hel del på regional nivå och för lokala arbetsmarknader. Dessut-
om kan pendlingen vara av stor betydelse för enskilda individer. 

Inom ramen för föreliggande projekt har en forskarrapport tagits fram 
av Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö vid institutet för social forsk-
ning, SOFI, vid Stockholms universitet. Andersson och Wadensjö har en 
gjort en genomgång av forsknings- och kunskapsläget vad gäller migra-
tion och pendling. Generellt sätt är tyvärr forskningen kring pendlingens 
drivkrafter och effekter i Norden av mycket ringa omfattning. Detta kapi-
tel bygger till största delen på Andersson och Wadensjös rapport. 

Drivkrafter bakom arbetspendling och migration 

I detta avsnitt ska vi se hur ekonomiska teorier om migration och arbets-
pendling kan bidra till att förklara drivkrafterna till migrations- och pend-
lingströmmar i Norden. Migrationsteoerier behöver inte direkt ta hänsyn 
till arbetsplatsers geografiska lokalisering i förhållande till bostaden. 
Pendlingsteorierna är mer inriktade på effekter på både arbetsmarknaden 
och bostadsmarknaden. Självklart hänger begreppen ihop – personer med 
lägre inkomster kan till exempel ha svårt att hitta bostad nära sin arbets-
plats när de flyttar och väljer därför att bosätta sig på ett lite längre pend-
lingsavstånd från arbetet.65  

Oftast hänvisar forskningen till ekonomiska drivkrafter för att förklara 
arbetskraftsmigration och arbetspendling. Enligt humankapitalmodellen 
är det rimligt att anta individen jämför den förväntade framtida inkoms-
ten av att stanna kvar på bostadsorten med den förväntade inkomsten av 

                                                 
65SOU 2007:35, bilaga 3, s. 31. 
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att flytta eller pendla och accepterar ett jobberbjudande om värdet av 
detta överstiger reservationslönen. Den förväntade inkomsten beräknas 
som sannolikheten att få ett arbete multiplicerat med lönen från ett nytt 
arbete. Individen jämför skillnaden mellan framtida förväntade inkomster 
från det ”nya” och ”gamla” arbetet med olika kostnader, som är förknip-
pade med att flytta eller pendla.66 Det finns både monetära och icke-
monetära kostnader.67 

Beslutet att flytta eller pendla kan antingen initieras genom ”pushfak-
torer” eller ”pullfaktorer”. Högre löner i en annan region liksom minska-
de kostnader för pendling och migration är pullfaktorer. Uppsägning från 
det nuvarande arbetet är en pushfaktor. I beslutet att antingen flytta eller 
pendla jämför individen flyttnings- och pendlingskostnaderna med var-
andra.  

Vid studier av intern migration och internationell arbetskraftsrörlig-
het68 brukar man framför allt se på skillnader i inkomst/lönenivåer och 
skillnader i arbetsmarknadsläge mellan inflyttnings- och utflyttningsregi-
onerna. Skillnader i rörlighet efter ålder, kön och utbildning kan förklaras 
av ekonomiska faktorer. Forskningen pekar på att regionala skillnader i 
arbetslöshet och vakanser brukar ha större betydelse för migrations-
strömmar än regionala löneskillnader. Personer flyttar från hög arbetslös-
het och få vakanser till regioner med lägre arbetslöshet och fler vakanser. 
Utjämnas arbetsmarknadsläget mellan olika regioner och länder minskar i 
regel flyttningsströmmarna.  

Ett antal studier har behandlat migrationen mellan de nordiska länder-
na och betydelsen av löneskillnader respektive skillnader i sysselsättning 
för att förklara flyttströmmarna. Dessa studier har framförallt behandlat 
migrationen från Finland till Sverige. Det har framför allt handlat om att 
arbetslösheten i Sverige under en relativt lång period var klart lägre i 
Sverige. En studie av Wadensjö (1976) visar att arbetsmarknadsläget i det 
land man flyttar till tycks spela en större roll än arbetsmarknadsläget i 
hemlandet.69 Røed (1996) visar på samma sätt att flyttströmmarna mins-
kar med ökande arbetslöshet i destinationslandet och ökar med minskan-
de arbetslöshet i hemlandet.  

Flera pendlingsmodeller antyder att restider, kostnader för pendling 
och preferenser för boende och annan konsumtion av regionala tillgångar 
kan påverka individernas pendlingsavstånd, inkomster och boendekon-
sumtion där faktorerna kan kompensera varandra i jämvikt och det är 

                                                 
66 Det är således troligt att individer som väljer att pendla eller flytta över landsgränsen kommer att 

ha en högre lön än de skulle ha haft om de inte hade gjort det.  
67 Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 7. 
68 Rörligheten mellan de nordiska länderna kan i mycket likställas med rörligheten mellan regioner 

inom ett land, eftersom man kan röra sig fritt över gränserna mellan de nordiska länderna och det 
går att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet från ett annat land i hemlandets socialförsäkringssy-
stem. 

69  Ett undantag är dock Danmark där arbetslösheten i hemlandet har en positiv verkan på migratio-
nen. Detta visar även en studie av Lundborg (1991). Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens 
rörlighet i Norden, 2007, s. 9. 
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svårt att fastställa en optimal pendlingsnivå. Många flyttar och pendlar 
över landsgränser av andra skäl än just ekonomiska och arbetsmarknads-
mässiga. Exempel på sådana är utbildning, familjeskäl, skillnader i lag-
stiftning samt en allmän önskan om förändrad livssituation. Det kan alltså 
vara rationellt för individer att fortsätta bo och arbeta på platser som ver-
kar ge ett sämre ekonomiskt utbyte än andra lokaliseringar. Förmodligen 
är den viktigaste drivkraften tillgången till arbete.70  

Effekter på inkomster 

Leder migration och arbetspendling till högre inkomster för de individer 
som flyttar eller pendlar? Hur påverkas lönerna i inflyttnings- och in-
pendlingsländerna? Leder rörlighet till löneutjämning? Dessa effekter är 
av intresse eftersom de visar på storleken på de privatekonomiska driv-
krafterna samt de samhällsekonomiska konsekvenserna av geografisk 
rörlighet. 

På grund av bristen på forskning är det svårt att med säkerhet säga 
vilken betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och re-
gional utveckling. Andersson och Wadensjö har därför i stor utsträckning 
granskat forskning kring intern migration. Det teoretiska resonemanget 
bygget på att om rörligheten från ett land till ett annat ökar, allt annat 
lika, kommer utbudet av arbetskraft att öka respektive minska. Enligt 
humankapitalteorin kan vi vidare anta att de förväntade inkomsterna för 
dem som flyttar är högre i inflyttningsregionen jämfört med utflyttnings-
regionen (alternativt att arbetslösheten är lägre respektive högre). Ett ökat 
utbud av arbetskraft leder enligt teorin till att lönerna minskar (eller blir 
lägre än vad de annars skulle ha varit), medan en minskning av utbudet i 
utflyttningsregionen leder till ökade löner.71  

Andersson och Wadensjö har inte funnit någon studie på individnivå 
av effekter på lön och sysselsättning av att pendla från ett nordiskt land 
till ett annat och refererar därför till empirisk forskning av effekter av 
migration.72 Enligt denna forskning går det knappast att hitta några nega-
tiva effekter på löner och sysselsättning för den infödda befolkningen av 
invandring.  

Det finns flera skäl till att effekter inte kan påvisas. En första förklar-
ing skulle kunna vara att rörligheten är högre i högkonjunkturer än i låg-
konjunkturer och att lönerna egentligen skulle ha stigit ännu mer om in-
vandrarna inte kommit. Orsakssambandet kan alltså vara det omvända 

                                                 
70  SOU 2007:35, bilaga 3, s. 70. 
71 Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 20. 
72 Det finns empiriska problem att belysa rörlighetens inkomsteffekter, eftersom det är svårt att 

särskilja egenskaper mellan dem som flyttar och dem som stannar. Optimalt vill man observera 
samma individer före och efter flyttningen eller bytet till ett arbete som innebär pendling, samt 
en jämförelsegrupp av individer under samma period som inte flyttat eller börjat pendla. Waden-
sjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 17. 
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från arbetsmarknadsläge och löner till migration. Institutionella faktorer 
kan medföra att det finns betydande trögrörlighet för löner. Vidare kan 
den infödda befolkningen och invandrare verka på olika delarbetsmark-
nader och komplettera varandra. Det är därför rimligt att på individnivå 
anta att de som väljer att pendla över en riksgräns eller flytta kommer att 
ha en högre lön än de skulle haft om de inte gjort det. Det finns därför 
enligt forskarna goda skäl att tro att svenska byggnadsarbetare har möj-
lighet till högre löner om de väljer att pendla eller flytta till Norge.  

Genom invandrarnas ökade efterfrågan på konsumtion varor och tjäns-
ter påverkas efterfrågan av arbetskraft i berörda sektorer och därmed även 
efterfrågan på infödd arbetskraft i berörda sektorer. Lönerna kan alltså 
stiga hos den infödda befolkningen i vissa yrken och sjunka i andra till 
följd av invandringen. Man kan till exempel observera att Island under 
senare år samtidigt importerat både arbetskraft och kapital och under 
samma tid haft stigande reallöner och låg arbetslöshet. Migration och 
pendling påverkar därmed även arbetsmarknadens efterfrågesida och det 
är inte självklart hur lönerna påverkas för invandrarna eller pendlarna, 
den infödda befolkningen och mellan regionerna. Även i den region som 
personen flyttar ifrån är effekten på lönerna osäkra. 

Danska och svenska studier om migration inom respektive land ger en 
bild av små effekter på inflyttarnas löner. För Sverige visar forskning på 
positiva effekter av pendling på hushållens inkomster. Storleksordningar 
på löneökningarna av att börja pendla är 7-10 procent för kvinnan och 2-8 
procent för mannen.73 

Effekter på sysselsättning 

Leder rörlighet till regional utveckling och utjämning av arbetslösheten? 
Enligt matchningsmodellen kommer utflyttningen att vara hög från regi-
oner med relativt hög arbetslöshet och låg från regioner med relativt låg 
arbetslöshet. Inflyttning kommer att ske till regioner med höga vakanstal. 
Är lönerna trögrörliga kan vi anta att arbetslösheten på längre sikt ökar i 
inflyttningslandet och minskar i utflyttningsregionen. Teorin säger dock 
inget om vilka som blir arbetslösa, immigranterna/pendlarna eller den 
infödda befolkningen.74 

Enligt den empiriska forskningen går det dock knappast att hitta några 
negativa effekter på sysselsättning för den infödda befolkningen av in-
vandring. Det finns flera skäl till att effekter inte kan påvisas.  

Ett sådant skäl kan vara att inflyttning får konsekvenser för efterfrågan 
på varor och tjänster och därmed på efterfrågan på arbetskraft. Inflyttning 
av arbetskraft till en region leder till ökad efterfrågan i detaljhandel och 
privata tjänster men också av offentlig konsumtion i inflyttningsregionen. 

                                                 
73 SOU 2007:35, bilaga 3, s. 18. 
74 Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 20.  
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Förekomsten av denna typ av efterfrågeeffekt pekar på att den oro som 
kan finnas för ökad arbetslöshet till följd av inflyttning synes vara obefo-
gad. Empiriska resultat tyder också på att rörligheten är högre när tiderna 
är goda och att invandrarna kommer till orter med en god arbetsmarknad. 
Om arbetslöshetens nivå i ekonomin bestäms av den naturliga arbetslös-
hetsnivån finns det ingen anledning att vänta sig att den totala ar-
betslösheten ska öka med ökad invandring. Det kan dock ske en omför-
delning mellan arbetslöshetsandelarna mellan invandrarna och den inföd-
da befolkningen. Arbetslöshetsnivån kan emellertid variera med 
invandring beroende på hur invandrarnas rörlighet på arbetsmarknaden.75  

På grund av bristen på forskning är det svårt att säga vad migration 
och arbetspendling har för effekter på regional arbetslöshet. De empiriska 
undersökningar som behandlar hur invandring påverkar arbetsmarknaden, 
även lokala sådana, hittar inga markanta effekter på arbetslöshetsnivån. 
Effekten på den infödda befolkningen tycks också vara små, men varierar 
med inflyttare som är komplement eller substitut i produktionen.76  

Empiriskt visar svensk forskning visa att det inte skett någon utjäm-
ning av arbetslösheten till följd av ökad pendling. Det är i Sverige samma 
regioner som har hög arbetslöshet i dag som för 20 år sedan.77 Samtidigt 
är benägenheten att pendla större hos dem som saknar arbete, vilket också 
internationell forskning visar. Gränsregionerna i respektive land påverkas 
troligen mycket mer av den större interna migrationen/pendlingen än av 
inpendlingen eller inflyttningen från andra nordiska länder. Man pekar på 
att medan utpendlingen från Malmö kommun till Öresundsregionen i 
Danmark var drygt 2 000 personer 2004, pendlade omkring 53 000 per-
soner in till Malmö för att arbeta från andra kommuner i Sverige.  

Effekter på bostadsmarknaden 

När gemensamma arbetsmarknader uppstår över riksgränserna påverkas 
också bostadsmarknaderna. Efterfrågan på billigare bostäder i Öresunds-
regionen är ett sådant exempel. Efterfrågan på bostäder ökar på de billi-
gare bostadsrätterna och småhusen i Skåne, vilket pressar upp priserna, 
medan efterfrågan dämpas i det dyrare utflyttningsområdet. På längre sikt 
kan dock även utbudet av bostäder öka i inflyttningsregionen. Det finns 
dock idag egentligen inte finns någon forskning av effekterna på de regi-
onala bostadsmarknaderna och utjämning av boendepriser och boende-
kostnader. 

Ett annat perspektiv på kopplingen mellan gemensamma arbetsmark-
nader och bostadsmarknader är att behovet av pendling kan som en följd 
av sämre fungerande fastighetsmarknader. Långtidsutredningen skriver 

                                                 
75 Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 31. 
76 Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 34-35. 
77  SOU 2007:35, bilaga 3, s. 133. 
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skriver att ”det kan inte uteslutas att regleringar och imperfektioner på 
bostadsmarknaden har minskat produktionen av nya bostäder och rörlig-
heten inom det befintliga bostadsbeståndet. Restriktioner i bostadssektorn 
av det här slaget kan dels ha hämmat den rörligheten generellt sett, men 
också i viss mån bidragit till att skapa en vrångbild av pendlingens väx-
ande betydelse som anpassningsmekanism på de regionala arbetsmarkna-
derna.” Med detta synsätt har dåligt fungerande bostadsmarknader tvingat 
fram pendling över långa avstånd.78 

Effekter på konjunktur 

En ökad invandring kan både dämpa och förstärka konjunkturen. Vi dis-
kuterade ovan hur invandrare efterfrågar varor och tjänster, bostäder och 
offentlig service. Detta leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar genom 
att fler personer anställs i exempelvis detaljhandel och skolor, i byggin-
dustri mm och senare även till ökade investeringar. Genom att både utbu-
det och efterfrågan på arbetskraft ökar är det oklart hur konjunkturläget 
påverkas av invandring. Om till exempel lönerna sjunker i det mottagan-
de landet dämpas konjunkturen. Konjunktureffekten avgörs av om den 
ökade efterfrågan är större eller mindre än tillskottet till  utbudet.  

En utvandring kan bidra till att försvaga konjunkturen i utvandrings-
landet. Regionen riskerar att förlorar människor med högst produktivitet 
och löner som bär upp regionens efterfråga. Nettoeffekten avgörs av om 
och när migranterna flyttar tillbaka det lokala samhället och tar med sig 
sina förvärvade kunskaper.79 

Pendling över landgränser påverkar efterfrågan men sannolikt mindre 
än i migrationsfallet. Frekvent pendling till arbetet i ett annat land kan 
dämpa konjunkturen i inpendlingslandet och förstärka konjunkturen i 
utpendlingslandet, eftersom det är troligt att merparten konsumeras i ut-
pendlingslandet. Ett annat fall är veckopendling, där pendlaren konsume-
rar mer i inpendlingslandet än i det förra fallet. Därmed blir också kon-
junkturdämpningen mindre. Ett tredje alternativ är utvandring åtföljd av 
inpendling till utvandringslandet, vilket kan dämpa efterfrågan i utvand-
ringslandet och förstärka den i invandringslandet. Vi har ovan noterat att 
många har flyttat från Köpenhamn till Malmö, men fortsätter att arbeta i 
Köpenhamn. Konjunkturen kan på detta sätt dämpas i Köpenhamn och 
stärkas i Malmö.80  

                                                 
78SOU 2007:35, bilaga 3, s. 22. 
79 Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet,  

2005, s. 18. 
80Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 45. 
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Effekter på den offentliga sektorns finanser  

Vi har tidigare behandlat att pendling och migration till en ort kan leda 
till ökad efterfrågan på varor och tjänster. Därmed ökar också efterfrågan 
på offentlig konsumtion och efterfrågan på arbetskraft för offentlig sek-
tor. På detta vis kan pendling och migration öka sysselsättningen och 
driva på investeringar i lokal infrastruktur och realkapital – både i offent-
lig och privat sektor. Denna diskussion visar att migration och pendling 
inte bara påverkar utbudssidan utan också arbetsmarknadens efterfrågesi-
da.  

Den forskning som belyser effekterna på offentlig sektor av arbets-
kraftens rörlighet över nationsgränser behandlar främst migration och 
nästan uteslutande effekten på invandringslandet. Vilken effekt flyttning-
ar har på det mottagande landets offentliga sektor beror på profilen hos 
immigranten jämfört med den inhemska arbetskraften. Om invandraren 
regelmässigt oftare är i aktiv ålder drar naturligtvis invandringslandet 
fördelar av immigrationen. Å andra sidan kan de ha lägre löner och för-
värvsfrekvens och då går omfördelningen åt andra hållet. Det är därför 
enligt Andersson och Wadensjö svårt att säga något generellt om i vilken 
riktning omfördelningen genom den offentliga sektorn går mellan invand-
rare och icke-invandrare. 

Men empirisk forskning av arbetskraftsinvandring till Sverige (från 
bland annat Finland) visar på en omfördelning från invandrare till övriga i 
offentliga sektorn. Resultaten pekar på att migration inom Norden sanno-
likt medför nettoöverföringar från invandrare till den offentliga sektorn i 
invandringslandet. Mycket talar också för att migration innebär en för-
svagning av de offentliga finanserna i utflyttningsländerna. 

Enligt Andersson och Wadensjö finns det inga motsvarande under-
sökningar vad gäller pendlingens effekter för den offentliga sektorn 
finanser i inpendlingsländerna. En central aspekt är var pendlaren beskat-
tas. Huvudregeln i det skatteavtal som gäller mellan de nordiska länderna 
(se Bilaga) är att tjänsteinkomster beskattas i den stat där arbetet är utfört. 
Detta är också internationell praxis som kommit till uttryck bla i OECD:s 
modellavtal för skatteavtal. Det finns dock undantag för så kallade gräns-
gångare (se Bilaga). För Sverige och Danmark gäller dock huvudregeln 
enligt ett avtal från 1997.  

Pendlarna (utom just gränsgångare) betalar således skatt i det land de 
arbetar i. Liksom i fallet med migration sker därför en nettoöverföring 
från inpendlare till den offentliga sektorn i inpendlingslandet och en för-
svagning av de offentliga finanserna i det land pendlarna är bosatta i. 
Eftersom pendlingen inte påverkar inkomsttransfereringar och övriga 
offentliga utgifter blir effekten mindre. Effekterna på offentlig sektor 
förstärks av att pendlarna tar del av offentlig konsumtion i det land de bor 
i. Hur mycket skatteinbetalningarna ökar beror på hur avtalet mellan ut- 
och inpendlingsländerna är utformat.  
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Eftersom Skånska kommuner inte får skatteintäkter från personer som 
är bosatta inom kommunerna och som arbetar i Danmark har Sverige och 
Danmark ingått ett avtal om vissa skattefrågor som bl.a. innehåller en 
särskild utjämningsordning. Denna ordning innebär att arbetsstaten beta-
lar ett utjämningsbelopp till folkbokföringslandet för att kompensera för 
skattebortfallet.  

I de gränsområden där inkomstskatt betalas i hemlandet vid pendling 
över landgräns torde pendlingen mildra effekterna på de lokala skatteba-
serna i jämförelse med flyttning. Det kan innebära att den befintliga of-
fentliga infrastrukturen och bostadskapitalet bättre utnyttjas.  



 

12. Avslutande kommentarer 

Strävan efter att människor ska kunna bo kvar i glesbygd är gemensam 
för de nordiska länderna. Att flytta dit jobben finns är inte en lika själv-
klar lösning som i det övriga Europa. Att skapa förutsättningar för arbets-
pendling är därför av gemensamt nordiskt intresse.  

Syftet med den här rapporten är att göra en kunskapsöversyn, dels av 
hur pendlingen ser ut, dels de ekonomiska drivkrafterna och effekterna av 
densamma. 

Utveckling och trender 

Efter att ha gått igenom statistiskt material och annan information 
växer en bild fram där vissa drag är tydligare än andra.  

I det följande sammanfattas trenderna i nordisk arbetspendling 2001-
2004 (siffror för 2005 redovisas i den mån statistik är tillgänglig):  

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har formellt varit i kraft 
sedan 1954 men är reellt ett resultat av en utveckling som startade redan 
tidigare.  

Pendlingen över landgränser har tenderat att öka under senare år. 
Pendlingen har under senare år haft större betydelse än flyttningarna. 

År 2004 hade 71 393 personer löneinkomster i ett annat nordisk land 
än sitt eget och av dessa klassificerades 36 582 personer som arbetspend-
lare över riksgräns.  

År 2004 gick de största pendlingsströmmarna från Sverige till Norge 
och från Sverige till Danmark. Lönerna är högre i Danmark och Norge än 
i Sverige vilket antas vara en bidragande faktor till att många svenskar 
valt att arbeta på andra sidan svenska gränsen. 

Antalet pendlare mellan de nordiska länderna ökade mellan 2001 och 
2004 från knappt 29 000 till drygt 36 500 personer. Detta motsvarar en 
ökning på 26 procent totalt sett och en årlig ökning på drygt 8 procent. 

Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen mellan Sverige 
och Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent. 
Den totala ökningen av pendlare beror främst på en allt större utpendling 
från Sverige till Danmark i Öresundsregionen. 

Av åtta mätta pendlingsströmmar 2001 och 2004 har alla har ökat 
utom från Sverige till Norge och mellan Danmark och Norge i båda rikt-
ningarna.81 

                                                 
81 Totalt finns det tolv pendlingströmmar, men statistik saknas mellan Danmark och Finland för 

båda åren samt mellan Norge och Finland för år 2001. 
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Hälften av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge och 
knappt en fjärdedel till Danmark. Studerar vi utpendlingsland utgick näs-
tan två tredjedelar av strömmarna från Sverige. I nästan 9 av 10 fall be-
rörs Sverige på grund av sitt centrala läge av antingen ut- eller inpend-
ling. 
Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna sker från 
Sverige till Norge. Denna utpendling ligger fortfarande på en hög nivå, 
men har stabiliserat sig och tenderar – om än mycket lite – att minska. 
Inpendlarna är oftast födda i utpendlingslandet. Två undantag utgörs av 
att den största andelen inpendlare till Finland från Sverige är födda i Fin-
land samt att nästan hälften av inpendlarna till Danmark från Sverige är 
personer födda i Danmark. 
Det är vanligare att män pendlar än kvinnor vilket följer mönstret för 
arbetspendling generellt. Undantaget är pendling från Finland till Sverige, 
där hälften är kvinnor och hälften är män.  

Många som rör sig över gränserna är unga. Pendling över landsgrän-
serna har en viktig roll att fylla för att ge förutsättningar för unga att de-
butera på arbetsmarknaden. 

Eftergymnasialt utbildade dominerar bland pendlare mellan Sverige 
och Danmark och bland pendlare i riktningen från Sverige till Finland. 
Mellan Sverige och Norge och från Sverige till Finland dominerar pend-
lare med gymnasieutbildning.  

Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är liten i förhållande till 
den totala pendlingen över de nordiska riksgränserna. Undantaget är Öre-
sundsgregionen där den gränsnära pendlingen mellan de två storstadsom-
rådena Köpenhamn och Malmö dominerar hela pendlingsströmmen. 

Givet att nuvarande trend fortsätter så kommer Malmö med omgivan-
de kommuner enligt SCB:s modell att om 5 till 10 år ingå i LA med Kö-
penhamns kommun.82 Det krävs cirka 7 500 pendlare totalt från Malmö-
området för att så ska bli fallet. År 2004 var antalet drygt 2 000 personer.  

På samma sätt kan de svenska kommunerna Strömstad och Tanum 
som i dag tillsammans bildar LA komma att ingå i norska Fredriksborg-
Sarpsborg LA. Strömstad har totalt sett en lika stor utpendling till Norge 
som till svenska kommuner. En tredjedel av utpendlingen går till kom-
muner inom Fredrikstad-Sarpsborg LA. 

Det är mycket vanligt att vid flytt över riksgräns behålla sitt gamla ar-
bete och pendla tillbaka till utflyttningslandet. 

De statistiska metoderna inkluderar bland annat inte korttidsarbeten, 
varför arbetspendlingen tenderar att underskattas snarare än överskattas. 
Den ökade pendlingen mellan de nordiska länderna kan ses som en fort-
sättning på en generellt utveckling där arbetspendlingen ökar kraftigt 
inom många länder.   

                                                 
82  LA, sammanhållen lokal arbetsmarknadsregion enligt en matematisk definition som används av 

bland annat SCB. 
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Arbetspendlingen ökar i alla OECD-länder. Den allt mer omfattande 
pendlingen mellan de nordiska länderna är med andra ord inte att se som 
en avvikelse.  

Drivkrafter och effekter 

Teoribildning om migration och arbetspendling saknas inte men det är 
ändå svårt att säga något bestämt om arbetspendlingens drivkrafter och 
effekter. De lokala arbetsmarknaderna över gränserna kan ha olika förut-
sättningar i form av gränshinder vilket gör att drivkrafternas orsaker och 
styrkor varierar från område till område. Trots förbättringen av tillången 
på relevant statistik är det fortfarande svårt att få en klar uppfattning om 
arbetspendlingens konjunkturella effekter. Det är också svårt att isolera 
effekterna av pendlingen eftersom den så ofta har ett nära samband med 
migration. Därför är det vanskligt att dra långtgående slutsatser om effek-
terna på löneutveckling, sysselsättningssiffror och offentlig sektor. Vi 
försöker här ändå säga något om effekter och drivkrafter med hjälp av vår 
empiri och befintlig teoribildning:  

Eftersom pendlingen ökar kan vi anta att drivkrafterna är starka men 
det är svårt att dra entydiga slutsatser om drivkrafternas prioriteringsord-
ning. 

Trots att den egna försörjningen är viktig är det svårt att visa att det är 
den dominerande drivkraften bakom arbetspendlingen. 

Dansk invandringslagstiftning har lett till att många väljer att flytta till 
Malmöområdet för att kunna gifta sig och kunna bo tillsammans med 
partner från icke EU-land. 

Möjligheterna att pendla spelar roll på individnivå och har stor bety-
delse för ekonomin i vissa gränskommuner.  
På grund av brist på forskning är det svårt att med säkerhet säga vilken 
betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och regional 
utjämning på samhälls-ekonomisk nivå. Det är dock mycket som talar för 
att de som väljer att pendla eller flytta över en landgräns får en högre lön 
än de annars skulle ha haft. 

Det går inte att påvisa några entydiga resultat om hur lönenivån för 
den infödda befolkningen påverkas av invandring eller pendling. Effek-
terna är i regel små i de undersökningar som gjorts internationellt. Studier 
av invandringens betydelse på regional arbetslöshet visar små effekter. 
Pendling påverkar den offentliga sektorns finanser främst genom ökade 
eller minskade skatteinbetalningar. Nettoeffekten avgörs av hur avtalen 
mellan in- och pendlings-länderna ser ut.  

Efterfrågan på arbetskraft och högre lön inom vissa branscher i Norge 
har varit drivande för pendling dit. Det finns anledning att tro att drivkraf-
terna har förändrats över tiden och att de handlar om ett begränsat arbets-
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platsutbud i glesbygd och ökad konkurrens om arbete från icke nordiska 
länder.  

Migration och pendling kan bidra till en utjämning av bostadspriserna 
över landsgränserna. 
Lägre bostadspriser och boendekostnader har drivit på flyttströmmarna 
från Danmark, Norge och Finland till Sverige med resultatet att arbets-
pendlingen tillbaka till Danmark och Norge ökar då flyttarna tenderar att 
behålla sina jobb i hemlandet. Goda möjligheter för pendling kan vara 
utjämnande mellan ländernas bostadsmarknader. 
Det tar lång tid att öka utbudet av bostäder i inflyttningslandet. Den öka-
de efterfrågan kan pressa upp priserna. Exempelvis är tendensen fortsatt 
stigande priser på bostadsrätter och villor i Malmöområdet. 

Länderna möter olika branschrelaterade arbetskraftsbrister. Exempel-
vis har brist på arbetskraft i finska Tornedalen lett till efterfrågan på 
svensk arbetskraft. I Norge är det främst byggbranschen som efterfrågat 
utländsk arbetskraft.  

Enligt en prognos i rapporten Arbetsmarknaden i Tornedalen 2006 
behövs ett stort tillskott på arbetskraft på grund av åldrande befolkning. 
Bristen på båda sidor kommer troligen öka rörligheten på arbetsmarkna-
den och ställa krav på goda förutsättningar för pendling.83 
Nationella regelverk påverkar drivkrafternas styrka och pendlingens rikt-
ning. Det gäller exempelvis A-kassa, socialförsäkringar och skatter. Där-
till förekommer mytbildning om att hindren är större än de är. Det gäller 
framför allt uppfattningen hos svenskar i Tornedalen om lägre lönenivåer 
och förmåner på den finska sidan.  

I Öresundsregionen närmade sig arbetslöshetsnivåerna varandra under 
några år fram till 2003. Därefter har gapet mellan nivåerna ökat. Malmö 
kommun har i dag Skånes högsta arbetslöshet (4 %). Det kan vara en 
indikation på att integrationen av arbets-marknaderna inte riktigt ger för-
väntade effekter och att dessa möjligheter inte utnyttjas till fullo av alla. 
Vi kan därför inte med säkerhet säga om integrationen av arbetsmarkna-
derna lett till utjämning.  

Det finns en möjlighet att inflyttning åtföljd av utpendling har regio-
nala utjämnande effekter på konjunkturen på grund av ökad efterfrågan 
på varor och tjänster i folkbokföringslandet.  

Goda möjligheter att pendla bidrar till att många väljer att flytta för att 
sedan pendla tillbaka till sitt gamla arbete. Det gör att matchningen mel-
lan arbetstagare och arbetsgivare på den integrerade arbetsmarknaden 
löper risk att inte motsvara förväntningarna. Vi vet emellertid inte om 
dessa pendlare på lång sikt söker sig ett arbete i det nya landet eller flyttar 
tillbaka.  

Pendlingen kan i framtiden hamna i konflikt med andra intressen ex-
empelvis pendlingens belastning på miljön och statens kostnader för sub-
ventioner av arbetsresor.   
                                                 
83  Arbetsmarknaden i Tornedalen, s. 42. 
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Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i ett 
annat land i Norden var närmare 12 miljarder SEK 2004 och för arbets-
pendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. 

Pendlingen från Sverige står för den största delen av arbetspendlingen 
i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare pendlar från Sverige. Sam-
tidigt står svenska arbetspendlare för hela 72 procent av den totala löne-
summan, vilket innebär att svenskarna tjänade relativt sett mer per person 
på sin pendling än arbetspendlare från andra länder.  

Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för bosatta i 
Sverige som pendlar till Danmark. Man kan också tillägga att andelen 
löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större betydelse 
i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i vissa svenska 
gränskommuner. 

Regelverken påverkar pendlingen 

Pendling över landsgränserna sker på olika villkor beroende på 
över vilken gräns pendlingen sker samt längden på pendlings-
sträckan. Ett exempel på olika villkor är de tre skatteavtalen: 
 
1. skatt betalas i arbetslandet 
2. skatt betalas i bostadslandet vid pendling mellan gränskommuner 
3. skatt betalas i arbetslandet men jämnas ut genom avtal mellan 

länderna (mellan Sverige och Danmark). 
 
Generellt sett gäller variant 1, det vill säga att inkomstskatt betalas i ar-
betslandet. Den varianten är mest positiv för inpendlingslandet och sämst 
för utpendlingslandet. Det gäller för alla pendlare som inte pendlar mel-
lan gränskommuner.  

Enligt det nordiska gränsgångaravtalet betalar pendlare skatt i hem-
kommunen (variant 2). Eftersom Sverige och Danmark delas av vatten 
klassificeras inte Öresundsregionens kommuner som gränskommuner. 
Där gäller variant 3 i form av kompenserande utjämningsavtal. Den här 
typen av avtal kräver anpassning till rådande förutsättningar över tid. Det 
är bland annat den ökande pendlingen från Sverige till Danmark som har 
väckt debatten om avtalet mellan Sverige och Danmark till liv.  

Olika skattenivåer i Sverige, Norge och Danmark kan få effekten att 
pendlare väljer att arbeta på andra sidan gränskommunen längre in i lan-
det för att få en lägre skatt. Det gäller till exempel pendlare bosatta i 
svensk gränskommun som pendlar till Oslo i stället för norsk gränskom-
mun. Det kan omvänt innebära att pendlare bosatta i norsk gränskommun 
väljer bort andra svenska kommuner för den svenska gränskommunen. 
Storleken på effekten är oklar men vi kan konstatera att beteendet hos 
enskilda pendlare finns liksom att regelmässiga förutsättningar för pend-
ling rimligen påverkar vilka drivkrafter som slår igenom för densamma. 
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En eventuellt ökande långväga pendling öppnar för en motsvarande de-
batt för avtal mellan övriga nordiska länder.  

Det är naturligtvis långt ifrån bara skatteregler som påverkar i vilken 
mån arbetstagare väljer att pendla. Nordiska ministerrådet har gett ut en 
förteckning över satsningar på information som ska underlätta för pendla-
re, åtgärdade gränshinder under tidsperioden 2003-2007 och de hinder 
som bedöms kvarstå. Gränshindren har sin hemvist i en rad olika regel-
verk: finans- och näringslivsregler, socialförsäkringar, pensionssystem, 
utbildning och arbetsmarknad för att nämna några.84 Listan kan som sagt 
göras lång på hinder som leder till osäkerhet och merkostnader som följd. 
Det påpekas inte minst i det allt intensivare lobbyarbetet från främst Öre-
sundsregionens aktörer.85  

Det ligger inte i uppdraget att här diskutera alla detaljer men det som 
är av intresse är främst de problem och gränshinder som hör hemma i 
finans-, arbetsmarknads-, och socialförsäkringsområdena. Vi ska här peka 
på några av dessa.  

Många upplever trots informationsinsatser att det är svårt att få besked 
om skatteregler och rättigheter vid pendling och att ansvariga instanser i 
länderna själva är osäkra på vilka regler som gäller.  

Vi pekade ovan på att gränsgångaravtalat påverkar pendlingsström-
marna. Gränsgångavtalet är givetvis viktigt för att förenkla för att de som 
bor i gränskommuner. Men om arbetstagare har flera arbetsgivare på båda 
sidor om gränsen gäller olika skattesatser varför arbetstagaren måste kun-
na särskilja vilka inkomster som kommer från vilka arbeten. Krånglet gör 
att arbetstagaren riskerar att välja A-kassa framför att anta erbjudande om 
arbete. Även ur ett arbetsgivarperspektiv är frågan intressant eftersom en 
dansk arbetsgivare med Sverigebosatt anställd med arbete på båda sidor 
om gränsen måste betala ett arbetsgivarbidrag till den svenska arbetsgiva-
ren. Konsekvensen är en ekonomiskt ogynnsam situation för arbetsgivare 
och att svensk arbetskraft inte anställs som också arbetar i Sverige eller 
att personer med anställning i Danmark tvingas skriva på avtal på att inte 
samtidigt arbeta i Sverige.  

En liknande situation kan uppstå för personer bosatta i Haparanda som 
riskerar bli ointressant på den finska sidan om de arbetar om än så lite 
som en timme i Sverige. Inget grannland vill anställa svensk arbetskraft 
som samtidigt utför arbete i Sverige eftersom det medför en kostnad för 
arbetsgivarbidrag till den svenska arbetsgivaren.  

Exempel från socialförsäkringsområdet visar att långtidssjukskrivna i 
Danmark kan mista sin danska sjukersättning om de bor i ett annat nor-
diskt land. Vid deltidssjukskrivning skapar överlag deltidsarbete, timan-
ställningar, vikariat och kortare anställningar problem vid sjukdom delvis 
beroende på att det inte är möjligt att vara försäkrad i två system samti-
digt. Det regleras i EG-förordning 1408/71.  

                                                 
84  Förteckning över lösta gränshinder i Norden 2003-2007, Nordiska Ministerrådet.  
85 Öresundskommittén och Öresundsdelegationen 
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Vid friskskrivning mister en person rätten till A-kassa om han eller 
hon flyttat till annat land under sjukskrivningen. En pendlare bosatt i 
Sverige som pendlar till Danmark är skyldig att betala till dansk A-kassa. 
Vid arbetslöshet får pendlare ändå bara ersättning från den svenska A-
kassan vilken är lägre än den danska.  

Resultatet av att ha tagit steget att pendla över riksgränser kan I värsta 
fall leda till inkomstbortfall som har sin grund i regler för arbetslöshetser-
sättning och socialförsäkringar.  

Nordiska ministerrådets förteckning över gränshinder i Norden listar 
exempel från verkligheten där arbetstagare hamnat mellan stolarna.  

Ett exempel som lyfts fram är att trygghetssystemens olika utformning 
i länderna gör att pendlare i värsta fall riskerar att falla mellan systemen 
vid sjukdom.  

Allt detta visar att arbetspendling mellan länder med skillnader i ut-
formning av skatte- och trygghetssystem sammanfattningsvis ställer krav 
på beslutsfattande på både samhälls- och individnivå. 

Tanken på att hitta den optimala rörlighetsnivån86 på arbetsmarknaden 
för en ekonomi är lockande men ett riskfyllt projekt. Det vi däremot kan 
göra är att konstatera att förväntningarna är stora på att en hög rörlighet 
ger goda förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden, för god pro-
duktivitet och för god löneutveckling och därmed sannolikt för samhälls-
ekonomin. En strävan om att skapa sådana förutsättningar ställer därför 
krav på beslutsfattare hittar lösningar som undanröjer hindren för en 
gynnsam utveckling och att tydligt klargöra hur långt man är villig att gå i 
harmoniseringsfrågor. Lobbyarbetet från aktörer i Öresundsregionen sig-
nalerar att det finns en misstro mot ambitionerna hos beslutsfattarna i 
dessa frågor.  

Sammantaget betyder det att processen inte sköter sig själv utan att 
regionförstoring och integration över landgränserna ställer krav på poli-
tisk vilja och beredskap. Det politiska arbetet behöver inte begränsas till 
att avskaffa hinder i form av byråkrati, skillnader i regelverk och bristfäl-
liga kommunikationer. Arbetet kan också gå ett steg längre och aktivt 
skapa incitament för att arbetstagare ska ta steget att pendla över lands-
gränserna för att i första hand undvika arbetslöshet. 

Att det positiva överväger betyder inte att vi helt kan bortse från ovän-
tade eller eventuella negativa effekter. Det gäller exempelvis miljöfrågor 
då ökad pendling ökar belastningen på miljön och statliga kostnader för 
subventioner av arbetspendling. Effekterna på utpendlingsländer på den 
inhemska arbetsmarknaden kan också få effekter liksom att det nuvarande 
utjämningsavtalet mellan Danmark och Sverige riskerar att bli otillräck-
ligt vid en eventuell kraftig ökning i pendlingen från Sverige till Dan-
mark.  
 

                                                 
86 Begreppet används i bilaga 3 till SOU 2007:35.  
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Frågor för framtiden 

Ambitioner om att kunna dra slutsatser för arbetspendlingens drivkrafter 
och effekter på löner, sysselsättning och utjämning ställer givetvis krav 
på statistiken. Den statistik som nu tagits fram i form av en pendlingskar-
ta är ett viktigt steg på vägen. Pendlingskartan publicerades första gången 
2006 med siffror från 2001. I årets pendlingskarta med siffror från 2004 
har utförligheten ökat avsevärt.  

Väsentlig information i studiet av geografisk rörlighet är kombinatio-
nen av individers arbetsplatser och bostadsorter samt deras inkomster. 
Avgörande är statistik på individnivå om den som börjat arbetspendla 
över gräns bytt arbete, gått från arbetslöshet till arbete eller flyttat för att 
sedan pendla tillbaka. Att ta fram motsvarande information som redan 
finns för nationell migration och pendling är av vikt för framtida forsk-
ning om arbetspendling över gränser. Det är lätt hänt att underskatta sys-
selsättning i gränskommunerna på grund av att statistik om arbetspendla-
re saknas. Det leder till risk för felaktiga slutsatser om arbetspendlingen.  

För att kunna svara på frågor om arbetspendling leder till utjämning 
av löner, sysselsättning och konjunkturer behövs tillgång till uppgifter om 
individernas konsumtion i både inpendlings- och utpendlingsland. Det 
gäller efterfrågan på både offentligt och privat producerade tjänster och 
varor. I dag är sådan statistik tidskrävande och kostsam att få fram.  
Arbetspendling kan verka i två motsatta riktningar på utjämning av 
konjunkturen vilket försvårar i försöket att dra tydliga generalise-
rande slutsatser för pendlingens effekter. 

Som grund för utformningen av skatteavtal mellan länderna behövs 
empiriska underlag för pendlingsströmmarnas omfattning och pendlarnas 
löneinkomster med större precision än vad som är fallet i dag. Något som 
också saknas är kunskap om vilka kostnader som är rörliga och kopplade 
till enskilda individer. 

Därutöver finns en rad andra företeelser som påverkar rörligheten. Det 
gäller i synnerhet dåligt fungerande bostadsmarknader som kan tvinga 
arbetstagare att pendla långt. För att vi ska förstå hela bilden kan det ock-
så finnas anledning att undersöka andra värdens drivkraft än de klassiska 
ekonomiska, till exempel val av bostad eller sociala/kulturella värden. 
Här kan ett post-modernistiskt synsätt vara en hjälp på vägen. Det innebär 
att attraktiva boendemiljöer spelar större roll på en framtida arbetsmark-
nad än arbetsplatsens lokalisering. Att allt fler flyttar oberoende av arbe-
tets lokalisering tyder på att så är fallet. I litteraturen konstateras att det 
troligen finns samband mellan bostadsmarknadernas och behovet av 
forskning konstateras upprepade gånger.  

Viktigt är också att arbetskraftsbristen har uppmärksammats i de nor-
diska länderna. Flera länder utreder just nu arbetskraftsförsörjningen i 
framtiden och möjligheten till arbetskraftsinvandring  

Det är sammanfattningsvis intressant inte minst ur ett statsfinansiellt 
perspektiv att i framtiden undersöka:  
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• de skilda skatte- och transfereringssystems påverkan på integrationen 

av arbets-marknaderna mellan länderna, 
• effekterna av olika utformade skatteavtal mellan länderna och hur de 

faktiska konsekvenserna korrelerar med dessa, samt  
• på vilket sätt pendlings- och tidskostnader påverkar framtida 

pendlingsströmmars  styrka och riktning.  
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Bilaga 1 Delar av Nordisk 
pendlingskarta (2007) 

Sammanfattning 

Den Nordiska pendlingskartan redovisar pendlingsströmmar mellan kom-
muner i Norden. Syftet med redovisningen är att öka förståelsen för hur 
den Nordiska arbetsmarknaden fungerar och hur den utvecklas. Den Nor-
diska pendlingskartan bidrar även till att förbättra den nationella syssel-
sättningsstatistiken särskilt för gränsregioner med stort arbetsutbyte mel-
lan länderna. Personer som arbetar i annat land än där de bor redovisas 
inte i nationell statistik. 

Den stora mottagaren av arbetskraft från grannländerna var Norge. 
Nästan 18 000 personer arbetspendlade 2004 till Norge från grannländer-
na. Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft i form av ar-
betspendling. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 
pendlade in. För Finlands del var antalet utpendlare 4 900 och antalet 
inpendlare 2 600. 
 

Diagram 1 Totala antalet arbetspendlare 2004 från och till respektive land 
 
Den största pendlingsströmmen 2004 gick från Sverige till Norge med ca 
13 000 arbets-pendlare. Den näst största strömmen, med drygt 8 500 ar-
betspendlare, gick från Sverige till Danmark. Den minsta strömmen gick 
från Norge till Finland med endast några hundra arbetspendlare.  

Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen från Sverige till 
Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent. An-
dra pendlingsströmmar som ökade under perioden var den mellan Sverige 
och Finland som ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna. Ar-
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betspendlingen från Norge till Danmark minskade däremot med nästan 40 
procent under perioden. 

Generellt dominerades arbetspendlarna av män men vissa pendlings-
strömmar, som den från Finland till Sverige och den från Norge till Fin-
land, hade en jämn könsfördelning. De branscher som arbetspendlarna 
sökte sig till varierade för olika pendlingsströmmar. För den största pend-
lingsströmmen från Sverige till Norge dominerade Byggbranschen och 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster samt Tillverk-
ningsindustrin. För pendlingsströmmen från Sverige till Danmark var 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, fastighetstjänster, Transport och 
kommunikation samt Parti- och detaljhandel de största branscherna. 

Pendlingen mellan gränskommuner i Norden var relativt liten i förhål-
lande till den totala pendlingen mellan länderna. Förhållandena varierar 
dock mellan olika gränsavsnitt. I Öresundsregionen, vilken omfattar två 
storstadsområden på var sin sida en riksgräns, dominerade den gränsnära 
pendlingen medan den hade förhållandevis liten omfattning i glest befol-
kade gränsavsnitt, vilket i huvudsak kännetecknar övriga gränsregioner. 
Trots att den gränsnära pendlingen var liten har den stor betydelse i vissa 
gränsavsnitt. Exempelvis finns tre lokala arbetsmarknader (LA) som 
sträcker sig över riksgräns. Årjängs kommun i Sverige tillhör Oslo LA, 
Haparanda kommun i Sverige tillhör tillsammans med Torneå kommun i 
Finland Kemi LA. Slutligen ingår Utsjoki kommun i Finland i Karasjoh-
ka-Karasjok LA i Norge. Det finns ytterligare två gränsområden med 
presumtiva LA över riksgräns. Malmö stad kan förväntas ingå i Köpen-
hamns LA inom 5-10 år och det är även möjligt att Strömstads kommun i 
Sverige på sikt kan ingå i den norska LA Fredrikstad-Sarpsborg. 

Arbetspendlingen mellan de berörda nordiska huvudstädernas LA 
uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare motsvarande 8 procent av 
arbetspendlingen över riksgräns i Norden. Oslo LA tog emot drygt 1 300 
arbetspendlare från övriga huvudstadsregioner, vilket motsvarar nästan 
hälften av alla arbetspendlare mellan huvudstäderna. Stockholms LA var 
den huvudstadsregion som lämnade ifrån sig flest utpendlare närmare 
bestämt 43 procent av pendlarna mellan huvudstäderna. Köpenhamns LA 
kom därefter med 23 procent. 

Pendlingsströmmarna i Norden 

De stora pendlingsströmmarna mellan de fyra stora nordiska länderna 
2004 gick från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. Storle-
ken på dessa strömmar var 13 000 respektive 8 500 arbetspendlare. Där-
efter kom den från Finland till Sverige med knappt 3 800 arbetspendlare. 
De minsta pendlingsströmmarna gick från Norge till Finland och från 
Norge till Danmark. De omfattade färre än 500 arbetspendlare.  
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Diagram 2 Antalet arbetspendlare 2004 efter pendlingens riktning 
 
Utvecklingen mellan 2001 och 2004 visar att den totala arbetspendlingen 
mellan länderna ökade med drygt 20 procent under perioden. Den stora 
pendlingsströmmen från Sverige till Norge stagnerade medan den från 
Sverige till Danmark steg med 85 procent. Arbetspendlingen mellan Sve-
rige och Finland ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna. Den 
från Danmark respektive Norge till Sverige ökade i båda fallen med ca 
30 procent. Däremot minskade arbetspendlingen från Norge till Danmark 
med ca 40 procent. Data för pendlingsrelationerna mellan Norge och 
Finland saknas för 2001, vilket är förklaringen till att det inte ges några 
förändringstal för dessa pendlingsrelationer. Se diagram 3. 
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Diagram 3 Förändring av antalet arbetspendlare i procent mellan 2001 och 2004 efter 
pendlingens riktning 
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Norges arbetsmarknad var den i Norden som tog emot flest arbetspendla-
re och den som hade det lägsta antalet utpendlare. 17 700 pendlade in till 
Norge och 2 400 pendlade ut. Det andra landet som var nettoimportör av 
arbetskraft var Danmark med 9 000 inpendlare och 5 100 utpendlare. 

Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft. 24 100 perso-
ner pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade in. För Finlands del 
var antalet utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600. 

Tablå 1 Totala antalet inkomsttagare respektive arbetspendlare över riksgräns 2004 
från och till respektive land  

Antal inkomsttagare Därav arbetspendlare Bostadsland Arbetsland 

2001 2004 2001 2004 

Norge 9 735 8 842 3 370 3 303 
Sverige 1 712 3 751 1 410 1 831 

Danmark 

S:a 11 447 12 593 4 780 5 134 
Danmark 2 275 1 641 798 494 
Finland - 655 - 214 
Sverige 4 291 4 177 1 300 1 725 

Norge 

S:a 6 566 6 473 2 098 2 433 
Norge - 2 369 - 1 152 
Sverige 6 335 6 182 2 525 3 784 

Finland 

S:a 6 335 8 551 2 525 4 936 
Danmark 7 082 11 483 4 583 8 496 
Finland 4 206 4 571 1 599 2 360 
Norge 28 285 27 722 13 343 13 223 

Sverige 

S:a 39 573 43 776 19 525 24 079 
Totalt  63 921 71 393 28 928 36 582 

4. Beskrivning av arbetspendlingen över riksgräns 
ländervis 

Fortsättningsvis beskrivs arbetspendlingen över riksgräns ländervis ut-
ifrån pendlingens riktning samt efter pendlarnas och arbetsställenas egen-
skaper. 

4.1 Danmark 

Danmark saknar landgräns mot övriga Norden, vilket är ett hinder för 
arbetspendling. En fast landförbindelse finns dock över Öresund mellan 
Själland på danska sidan och Skåne på den svenska. Dessutom finns en 
färjelinje mellan svenska Helsingborg och danska Helsingör. Inom Öre-
sundsregionen arbetas målmedvetet för att skapa en gemensam region 
omfattande bl.a. Själland och Skåne. 
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Nästan 8 500 personer pendlade 2004 in till Danmark från Sverige, 
vilket var en ökning med 85 procent sedan 2001. Pendlingsströmmen från 
Danmark till Sverige var betydligt blygsammare. Knappt 2 000 personer 
pendlade i den riktningen. En ökning med 50 procent från 2001. Pend-
lingsströmmen från Danmark till Norge var 3 300. 

Diagram 4 Arbetspendling från och till Danmark 2004  

Könsfördelning 
Inpendlingen till Danmark dominerades av män. 65 procent av inpendlar-
na från Sverige och 60 procent från Norge var män. 

Även bland utpendlarna från Danmark dominerade männen. Drygt 60 
procent av pendlarna från Danmark till Norge respektive Sverige var 
män. 
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Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland      Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 5 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter kön  

Åldersfördelning 
En stor andel av inpendlarna fanns i åldersgruppen 25-64 år. Andelen 
från Sverige i den aktuella åldersgruppen var knappt 80 procent och ande-
len från Norge ca 70 procent. Andelen inpendlare från Sverige i ålders-
gruppen 15-24 år var endast 13 procent jämfört med 25 procent från Nor-
ge. 

Bland utpendlarna till både Norge och Sverige uppgick åldersgruppen 
25-54 år till omkring 60 procent. Andelen ungdomar 15-24 år som pend-
lade till Norge var 30 procent medan andelen som pendlade till Sverige 
endast var 18 procent. Däremot var andelen äldre 55-64 år som pendlade 
till Sverige 15 procent jämfört med knappt 10 procent för dem som pend-
lade till Norge. 

 
Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland       Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 
 

Diagram 6 Antal pendlare till och från Danmark 2004 efter ålder 
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Födelseland 
Den största gruppen inpendlare till Danmark utgjordes av personer födda 
i Danmark och folkbokförda i Sverige. 47 procent av inpendlarna från 
Sverige var födda i Danmark medan 38 procent var födda i Sverige. 14 
procent var födda utanför Norden. Inpendlingen från Norge var ytterst 
blygsam. Huvuddelen av dessa var födda i Norge. 

Drygt 50 procent av utpendlarna från Danmark till både Sverige och 
Norge utgjordes i huvudsak av personer födda i Danmark. Andelen 
svenskfödda, som pendlade från Danmark till Sverige, uppgick till 35 
procent. Även andelen födda i Norge som pendlade från Danmark till 
Norge var 35 procent. 

Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland       Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 7 Antal pendlare till och från Danmark efter födelseland 

Utbildningsnivå 
Inpendlingen till Danmark från Sverige dominerades av personer med 
eftergymnasial utbildning. 44 tillhörde denna grupp medan 38 procent 
hade gymnasial utbildning. 

Även bland dem som pendlade från Danmark till Sverige var det en 
stor andel som hade eftergymnasial utbildning närmare bestämt 43 pro-
cent. Andelen personer med gymnasial utbildning var 36 procent. Utbild-
ningsnivån i pendlingsutbytet mellan Danmark och Sverige var således 
likartad i båda riktningarna. 
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Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland     Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 
 

Diagram 8 Antal pendlare till och från Danmark efter utbildningsnivå 

Bransch 
Inpendlarna från Sverige var främst sysselsatta inom Fastighets- och ut-
hyrningsverksamhet samt företagstjänster med 21 procent, Transport, 
magasinering och kommunikation med 20 procent samt Parti-, detaljhan-
del m.m. med 16 procent. 

Inpendlarna från Norge sysselsattes främst inom Transport, magasine-
ring och kommunikation med 32 procent, Fastighets- och uthyrningsverk-
samhet, företagstjänster med 17 procent samt inom Offentlig förvaltning 
m.m. med 12 procent. 

Diagram 9 Antal inpendlare till Danmark efter bransch och utpendlingsland 
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Utpendlarna från Danmark till Norge arbetade främst inom Fastighets- 
och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster och Byggverksamhet 
med 16 procent för vardera av branscherna samt Offentlig förvaltning 
m.m. med 12 procent. Hälso- och sjukvård m.m. samt Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet, företagstjänster var de största branscherna bland 
dem som pendlade till Sverige med 18 procent vardera. I gruppen Övriga 
branscher fanns två branscher som var relativt stora nämligen Andra sam-
hälleliga och personliga tjänster samt Utbildning med 11 respektive 9 
procent av samtliga utpendlare till Sverige. 

Diagram 10 Antal utpendlare från Danmark efter bransch och inpendlingsland 

Sektor 
Omkring 75 procent av inpendlarna till Danmark arbetade inom Närings-
livet medan drygt 15 procent arbetade inom Offentlig förvaltning och 
service. Detta gällde både för inpendlare från Sverige eller Norge. 

Knappt 80 procent av pendlarna från Danmark till Norge arbetade 
inom Näringslivet jämfört med drygt 65 procent av pendlarna från Dan-
mark till Sverige. Pendlarna till Sverige arbetade i större utsträckning 
inom Offentlig förvaltning och service än övriga grupper av pendlare. 27 
procent av utpendlarna till Sverige arbetade inom denna sektor jämfört 
med 20 procent för pendlarna till Norge. 
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Inpendlare till Danmark efter utpendlingsland       Utpendlare från Danmark efter inpendlingsland 

Diagram 11 Antal pendlare till och från Danmark efter sektor 

4.2 Finland 

Finland har landgräns mot nordligaste Sverige och Norge. Landgränsen 
med Sverige sammanfaller till stor del med Tornedalen, vilken är en 
sammanhållen kulturbygd som delas av en riksgräns. Finländsk arbets-
kraft har sedan länge sökt sig till den svenska arbetsmarknaden. Det fanns 
exempelvis 90 000 personer boende och förvärvsarbetande i Sverige 2005 
som var födda i Finland. Motsvarande antal personer födda i Danmark 
och Norge var 15 500 respektive 17 000 personer. 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 12 Arbetspendling till och från Finland 
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Könsfördelning 
Fördelningen mellan könen bland inpendlarna till Finland var relativt 
jämn mellan män och kvinnor. 45 procent av inpendlarna var kvinnor och 
55 procent män. 

Bland utpendlarna till Sverige var könsfördelningen helt jämn d.v.s. 
50 procent kvinnor och 50 procent män. Bland arbetspendlarna till Norge 
fanns ungefär dubbelt så många män som kvinnor. 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland      Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 13 Antal pendlare till och från Finland efter kön 

Åldersfördelning 
Inpendlarna till Finland var till största delen i åldern 25-54 år. Ca 70 pro-
cent av inpendlarna från Norge tillhörde denna åldersgrupp medan mot-
svarande andel för inpendlare från Sverige var 55 procent. Andelen ung-
domar 15-24 år bland inpendlarna från Sverige var 35 procent och från 
Norge var andelen 22 procent. 

65 procent av utpendlarna till Sverige var i åldern 20-54 år och ande-
len bland pendlarna till Norge 71 procent. Andelen ungdomar 15-24 år 
var ca 20 procent i båda fallen. 
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Inpendlare till Finland efter utpendlingsland      Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 14 Antal pendlare till och från Finland efter ålder 

Födelseland 
Den största andelen inpendlare till Finland var även födda i Finland ca 80 
procent. Andelen inpendlare födda i Sverige utgjorde ca 20 procent. 

Utpendlarna från Finland till Sverige utgjordes till ca 90 procent av 
personer som var födda i Finland. 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland          Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 15 Antal pendlare till och från Finland efter födelseland 
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Utbildningsnivå 
Knappt 40 procent av inpendlarna till Finland från Sverige hade efter-
gymnasial utbildning. Andelen av de norska inpendlarna med motsvaran-
de utbildning var 15 procent. 

Bland utpendlarna från Finland dominerade gymnasieutbildade. 
Knappt 50 procent av utpendlarna från Finland till Norge respektive Sve-
rige hade gymnasieutbildning. 

 

Inpendlare till Finland efter utpendlingsland       Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

 

Diagram 16 Antal pendlare till och från Finland efter utbildningsnivå 

Bransch 
Inpendlarna till Finland från Sverige arbetade främst inom Parti och de-
taljhandel m.m. 32 procent arbetade inom denna bransch. Andra bran-
scher som Hälso- och sjukvård m.m., Fastighets-, uthyrningsverksamhet 
och företagstjänster samt Transport, magasinering och kommunikation 
sysselsatte vardera drygt 10 procent av inpendlarna från Sverige. Inpend-
larna från Norge arbetade främst inom Hälso- och sjukvård m.m. Andelen 
uppgick till 18 procent av samtliga inpendlare från Norge. 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Norge Sverige

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Okänd

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Norge Sverige

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Okänd



 Bilagor1–3 93 

Diagram 17 Antal inpendlare till Finland efter bransch och utpendlingsland 
 
Utpendlarna från Finland till Sverige arbetade främst inom Transport, 
magasinering och kommunikation. Närmare 40 procent av utpendlare till 
Sverige arbetade inom den branschen. En annan relativt stor bransch var 
Hälso- och sjukvård m.m. med 19 procent. 

Utpendlarna till Norge arbetade företrädesvis inom Byggverksamhet. 
Drygt 20 procent arbetade inom den branschen. Andra relativt stora bran-
scher bland utpendlarna var Tillverkning med 15 procent, Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet samt företagstjänster med 14 och Offentlig för-
valtning m.m. med 13 procent. 
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Diagram 18 Antal utpendlare från Finland efter bransch och inpendlingsland 
 

Sektor 
Huvuddelen av inpendlarna till Finland arbetade inom Offentlig förvalt-
ning och service närmare bestämt 65 procent. Bland inpendlarna från 
Sverige var andelen något högre medan den låg på 35 procent för inpend-
lare från Norge. Inpendlarna från Norge arbetade främst inom Näringsli-
vet. Andelen var drygt 60 procent. 

Drygt 75 procent av utpendlarna arbetade inom Näringslivet och ca 20 
procent inom Offentlig verksamhet. I huvudsak samma fördelning gällde 
för utpendlarna till Sverige och Norge. 
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Inpendlare till Finland efter utpendlingsland    Utpendlare från Finland efter inpendlingsland 

Diagram 19 Antal pendlare till och från Finland efter sektor 

4.3 Norge 

Norge har en lång landgräns mot Sverige och Finland. Gränsen går dock i 
huvudsak genom glest befolkade områden. Tyngdpunkten befolknings-
mässigt ligger längs den södra delen av gränsen mot Västra Götalands 
och Värmlands län på den svenska sidan och Østfolds, Akershus och 
Hedmarks fylken på den norska sidan. Oslos huvudstadsregion ligger 
relativt nära Värmland och Västra Götaland. Mot Finland går gränsen 
genom mycket glest befolkade områden. 

Den norska arbetsmarknaden är den som har den största attraktions-
kraften i Norden mätt i antal arbetspendlare. 18 000 personer pendlade in 
till Norge under 2004, vilket var i samma nivå som vid föregående mät-
ningen 2001. Den största inpendlingsströmmen till Norge kommer från 
Sverige med 13 000 personer, därefter från Danmark med 3 300 och från 
Finland med 1 600 personer. Utpendlingen från Norge till grannländerna 
var betydligt blygsammare. 2 400 personer pendlade från Norge. Den 
största strömmen gick till Sverige. Den omfattade 1 700 personer, till 
Danmark pendlade 500 personer och till Finland endast 200 personer. 
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Diagram 20 Arbetspendling från och till Norge 2004 

Könsfördelning 
Bland inpendlarna till Norge från grannländerna var 70 procent män och 
endast 30 procent kvinnor. Det var främst inpendlingen från Sverige som 
dominerades av män med 72 procent män och endast 28 procent kvinnor. 
Den från Danmark och Finland var inte lika snedfördelad men två av tre 
inpendlare från dessa länder var män. 

Könsfördelningen bland utpendlarna var jämnare och låg inom inter-
vallet 55 procent män och 45 procent kvinnor. 
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Diagram 21 Antal pendlare till och från Norge efter kön 
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Åldersfördelning 
Den största andelen inpendlare till Norge var i åldern 25-54 år. Vissa 
variationer fanns dock mellan länderna. 59 procent av inpendlarna från 
Danmark tillhörde denna åldersgrupp, 53 procent från Sverige och 70 
procent från Finland. Andelen i åldersgruppen 16-24 år var särskilt stor 
bland inpendlarna från Danmark. Den uppgick till 30 procent jämfört 
med 18 procent från Finland och 25 procent från Sverige. 

Åldersfördelningen bland utpendlarna från Norge till grannländerna 
dominerades av personer i åldern 25-54 år. Andelen pendlare i denna 
åldersgrupp var 70 procent för pendlarna till Danmark och Finland medan 
den var 55 procent för pendlarna till Sverige. Skillnaden mellan Sverige 
och de övriga länderna var att andelen ungdomar som pendlade till Sveri-
ge var 35 procent, vilket var betydligt större andel än för övriga länder. 

Inpendlare till Norge efter utpendlingsland            Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 22 Antal pendlare till och från Norge efter ålder 

Födelseland 
Den stora gruppen inpendlare till Norge från Sverige bestod främst av 
personer födda i Sverige. 75 procent var svenskfödda medan 18 procent 
var födda i Norge. Av inpendlarna från Danmark var 51 procent födda i 
Danmark och 38 procent födda i Norge. Drygt 90 procent av inpendlarna 
från Finland var födda i Finland. 

Av utpendlarna till Sverige var 56 procent födda i Norge och 34 pro-
cent födda i Sverige. Även utpendlingen till Danmark dominerades av 
personer födda i Norge. Andelen uppgick till 53 procent medan andelen 
födda i Danmark var 37 procent. Av utpendlarna till Finland var 77 pro-
cent födda i Finland medan 15 procent var födda i Norge. 
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Inpendlare till Norge efter utpendlingsland        Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 23 Antal pendlare till och från Norge efter födelseland 

Utbildningsnivå 
Inpendlarna till Norge från Sverige dominerades av personer med gymna-
sieutbildning. Knappt 60 procent hade den utbildningsnivån. Andelen 
med högskoleutbildning var ca 25 procent och okänd 7 procent. Även 
inpendlarna till Norge från Danmark dominerades av personer med ut-
bildning på gymnasienivå. Knappt 50 procent av dem hade gymna-
sieutbildning. Andelen personer med eftergymnasial utbildning som 
pendlade från Danmark och Finland låg på ca 25 procent. 

Även bland utpendlarna till Sverige dominerade personer med gymna-
sial utbildning. Andel med högskoleutbildning var ca 25 procent. 

Inpendlare till Norge efter utpendlingsland        Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

Diagram 24 Antal pendlare till och från Norge efter utbildningnivå 
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Bransch 
De stora branscherna för inpendlarna till Norge var Byggverksamhet. 
Drygt 20 procent av inpendlarna från Sverige och Finland arbetade inom 
denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjäns-
ter var den näst största branschen bland inpendlarna. Den omfattade 15 
procent av inpendlarna till Norge. Tillverkning var den tredje största 
branschen, vilken sysselsatte 13 procent av inpendlarna. 

Diagram 25 Antal inpendlare till Norge efter bransch och utpendlingsland 
 
Parti- o detaljhandel m.m. var den största branschen bland dem som 
pendlade ut från Norge till ett grannland. 32 procent av utpendlarna till 
Sverige arbetade inom denna bransch. Fastighets- och uthyrningsverk-
samhet samt företagstjänster var den näst största branschen med 12 pro-
cent. 
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Diagram 26 Antal utpendlare från Norge efter bransch och inpendlingsland 

Sektor 
Den allra största delen av inpendlarna till Norge arbetade inom Närings-
livet. 96 procent av inpendlarna från Sverige fanns inom den sektorn 
medan endast 4 procent återfanns inom Offentlig verksamhet och service. 
Bland inpendlarna från Danmark och Finland arbetade ca 75 procent 
inom Näringslivet och ca 20 procent inom Offentlig förvaltning och ser-
vice. 

Omkring 75 procent av utpendlarna från Norge till Danmark och Sve-
rige och 60 procent av utpendlarna till Finland arbetade inom Näringsli-
vet. Bland utpendlarna till Finland arbetade 34 procent inom Offentlig 
verksamhet och service medan 18 procent gjorde det bland utpendlarna 
till Danmark och Sverige. 
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Inpendlare till Norge efter utpendlingsland      Utpendlare från Norge efter inpendlingsland 

 

Diagram 27 Antal pendlare till och från Norge efter sektor 
 

4.4 Sverige 

Sverige ligger ur geografisk synpunkt centralt i Norden. Sverige har lång 
landgräns mot både Norge och Finland. Mot Danmark finns en fast land-
förbindelse över Öresund mellan Malmö storstadsregion och Köpen-
hamns huvudstadsregion samt en färjeförbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör. 

Den svenska arbetsmarknaden har sedan länge tagit emot arbetskraft 
från Finland. Dessa personer har i huvudsak flyttat till Sverige. Ett exem-
pel på detta är att det 2005 fanns 90 000 personer födda i Finland på den 
svenska arbetsmarknaden jämfört med 18 000 födda i Norge och 16 000 i 
Danmark. 

Sveriges centrala läge i Norden är en av förklaringarna till att 67 pro-
cent av den totala pendlingen mellan de fyra stora nordiska länderna be-
rör Sverige. Utpendlingen från Sverige till grannländerna uppgick till 
drygt 24 000 arbetspendlare medan inpendlingen uppgick till 7 300. Den 
största pendlingen från Sverige 2004 gick till Norge med drygt 13 000 
arbetspendlare och till Danmark med 8 500. Den största inpendlingen till 
Sverige kom från Finland med ca 3 800 arbetspendlare. 
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Diagram 28 Arbetspendling från och till Sverige 2004 

Könsfördelningen 
Könsfördelningen i pendlingsströmmarna varierade mellan de olika län-
derna. Arbetspendlingen till Sverige från Finland och Norge var relativt 
jämn könsmässigt. I båda fallen låg den väl inom en fördelning på 40-60 
procent. Inpendlingen från Danmark dominerades något mer av män med 
39 procent kvinnliga inpendlare och 61 procent manliga. 

I diagram 29 redovisas könsfördelningen för pendlingen från Sverige. 
Den största pendlingsströmmen, från Sverige till Norge, dominerades av 
män. Endast 28 procent av pendlarna var kvinnor och männens andel var 
följaktligen 72 procent. Även pendlingsströmmen från Sverige till Dan-
mark dominerades av män där 65 procent av pendlarna var män och 35 
procent kvinnor. 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland         Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 
 

Diagram 29 Antal pendlare till och från Sverige efter kön 
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Åldersfördelning 
De åldersgrupper som dominerade det totala antalet arbetspendlare i un-
dersökningen tillhörde inte oväntat åldersgruppen 25-54 år. Omkring två 
tredjedelar av pendlarna återfanns i den åldersgruppen. Bland dem som 
pendlar från Sverige till grannländerna var andelen yngre något högre 
särskilt bland dem som pendlade till Finland och till Norge. Pendlarna till 
Danmark hade den högsta andelen i åldern 25-54 år. Knappt 80 procent 
var i den åldersgruppen jämfört med 55 och 63 procent för dem som 
pendlar till Finland respektive Norge. Andelen under 25 år var 13 procent 
för dem som pendlar till Danmark, 35 procent av pendlarna till Finland 
och 25 procent till Norge. 
 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland        Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 30 Antal pendlare till och från Sverige efter ålder 

Födelseland 
Inpendlingen till Sverige från grannländerna hade ett traditionellt snitt. 
Födda i Danmark dominerade inpendlingen från Danmark, födda i Fin-
land inpendlingen från Finland och födda i Norge dominerade inpend-
lingen från Norge. 

Däremot var det inte alltid personer som var födda i Sverige som 
pendlade från Sverige till ett grannland. Nästan 80 procent av dem som 
arbetspendlade från Sverige till Finland var födda i Finland och drygt 45 
procent av dem som arbetspendlade från Sverige till Danmark var födda i 
Danmark. De svenskföddas andel uppgick till 38 procent. Däremot domi-
nerades arbetspendlingen till Norge av personer som var födda i Sverige. 
Nästan 75 procent av dessa ingick i den gruppen. Andelen födda i Norge 
utgjorde endast 18 procent. 
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Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland           Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 31 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland 

Utbildningsnivå 
Gymnasial utbildning var den mest förekommande utbildningen bland 
inpendlarna till Sverige från Finland och Norge medan eftergymnasial 
utbildning var den vanligaste utbildningsnivån bland dem som pendlade 
in från Danmark. 

Eftergymnasial utbildning dominerade bland dem som arbetspendlade 
till Danmark och Finland medan gymnasial utbildning var den vanligaste 
utbildningen för dem som pendlade till Norge. 
 

Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland        Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 
 

Diagram 32 Antal pendlare till och från Sverige efter födelseland 
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Bransch 
Den största branschen för personer som pendlade till Sverige från grann-
länderna var Transport, magasinering och kommunikation med knappt 1 
900 personer följd av Hälso- och sjukvård m.m. med 1 100 inpendlare. 
De stora inpendlargrupperna i dessa branscher kom i båda fallen från 
Finland. Pendlare från Norge var vanligast förekommande bland in-
pendlarna inom Parti- och detaljhandel. 

Diagram 33 Inpendlare till Sverige fördelade efter vissa större branscher och utvand-
ringsland 
 
Utpendlingen från Sverige till grannländerna dominerades av pendlingen 
till Norge och till Byggbranschen med drygt 3 000 personer. Andra bran-
scher som tog emot stora grupper från Sverige var Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet och företagstjänsterna i Norge och Danmark. 

Utpendlarna till Danmark uppgick till ca 8 500 personer. De arbetade 
främst inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet och företagstjänster, 
Transport och kommunikation samt Handel m.m. Dessa tre branscher 
sysselsatte drygt 55 procent av utpendlarna till Danmark. 

Utpendlarna till Finland var betydligt färre med ca 2 350 personer. Den 
bransch som sysselsatte flest var Tillverkning följd av Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster; veterinärverksamhet samt Handel m.m. och Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet, företagstjänster. Tillsammans sysselsatte dessa fyra 
branscher drygt 50 procent av utpendlarna till Finland. 
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Diagram 34 Utpendlare från Sverige fördelade efter vissa större branscher och invand-
ringsland 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
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Sektor 
Inpendlarna till Sverige arbetade främst inom Näringslivet. 67 procent av 
arbetspendlingen till Sverige från Danmark arbetade inom denna grupp 
och knappt 70 procent från Finland och Norge. 

Den största delen av utpendlarna till grannländerna arbetade inom Nä-
ringslivet. Av utpendlarna till Norge arbetade 96 procent inom Näringsli-
vet, till Finland 80 procent och till Danmark 75 procent. 

 
Inpendlare till Sverige efter utpendlingsland              Utpendlare från Sverige efter inpendlingsland 

Diagram 35 Antal pendlare till och från Sverige efter sektor 
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Bilaga 2 Beskattning av 
tjänsteinkomster inom Norden 

Bakgrund 

Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige har den 23 sep-
tember 1996 undertecknat ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (fortsättningsvis be-
nämnt skatteavtalet). Skatteavtalet har sedan införlivats i den interna rät-
ten i de avtalsslutande staterna. I Sverige har detta skett genom lagen 
(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. 

I skatteavtalet finns bestämmelser bl.a. om hur beskattningsrätten till 
tjänsteinkomster skall fördelas mellan staterna i fall då fler än en stat gör 
anspråk på att beskatta inkomsterna och hur dubbelbeskattning skall un-
danröjas. 

Huvudreglerna i skatteavtalet 

I artikel 15 i skatteavtalet regleras beskattning av inkomst av enskild 
tjänst och i artikel 19 offentlig tjänst. 

Huvudregeln enligt skatteavtalet är att tjänsteinkomster beskattas i den 
stat där arbetet är utfört. Detta är också fast internationell praxis som 
kommit till uttryck bl.a. i OECD:s modellavtal för skatteavtal. 

Från huvudregeln i artikel 15 om att inkomst på grund av anställning i 
enskild tjänst beskattas i den stat där arbetet är utfört finns vissa undan-
tag, bl.a. för kortare tjänstgöring (högst 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod under vissa villkor) och för anställda på skepp och luftfartyg i 
internationell trafik. 

När det gäller de offentliganställda är det enligt artikel 19 den stat för 
vilken arbetet utförs som har den uteslutande beskattningsrätten, med 
undantag endast för vissa lokalanställda vid exempelvis beskickningar i 
utlandet. Eftersom offentlig anställning i hög grad utförs inom anställ-
ningsstaten innebär detta i de flesta fall att den utbetalande staten är den-
samma som den stat där arbetet är utfört.  

I skatteavtal finns två olika huvudmetoder för undanröjande av den 
dubbelbeskattning som kan uppstå när två stater gör anspråk på att be-
skatta samma inkomst. Den ena metoden innebär att hemviststaten un-
dantar den utländska inkomsten från beskattning vid beräkning av skatten 
på den skattskyldiges totala inkomster. Den andra metoden innebär att 
hemviststaten räknar av den skatt som betalas i utlandet när man beräknar 
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skatten i hemviststaten. Det finns flera olika varianter på de båda huvud-
metoderna. 

I det nordiska skatteavtalet har man avtalat om att i de flesta fall an-
vända undantagandemetoden beträffande tjänsteinkomster. Det innebär 
att tjänsteinkomsterna oftast beskattas enbart i det land där arbetet utförts. 

Gränsgångare 

Det finns dock undantag från huvudregeln att tjänsteinkomster be-
skattas enbart i den stat där arbetet utförts. Sverige, Finland och 
Norge har kommit överens om att inkomst, som person med hem-
vist i en kommun som gränsar till landgränsen till någon av de 
andra staterna förvärvar på grund av arbete som utförs i en gräns-
kommun i en av de andra staterna, beskattas endast i den stat där 
personen har hemvist. Det innebär att en person som är bosatt i 
exempelvis Haparanda och som arbetar i Torneå, beskattas endast i 
Sverige för sina tjänsteinkomster. En person som i och för sig är 
bosatt i en svensk gränskommun, men som arbetar längre in i 
grannlandet, exempelvis i Oslo, kommer dock att beskattas i Norge 
för sina tjänsteinkomster. 

Öresund 

Mellan Sverige och Danmark gällde tidigare en särskild ordning för 
gränsgångare. Personer med hemvist i den ena staten som arbetade 
i den andra staten beskattades endast i hemviststaten för sina tjäns-
teinkomster. Denna särskilda ordning upphörde dock den 1 januari 
1997, från vilket datum huvudreglerna i artikel 15 och 19 i stället 
gäller, det vill säga. beskattning i arbetsstaten. Omfattande över-
gångsbestämmelser infördes dock, varför det fortfarande finns per-
soner som omfattas av de gamla gränsgångarreglerna och beskattas 
endast i hemviststaten. 

Eftersom Skånska kommuner inte får skatteintäkter från personer som 
är bosatta inom kommunerna och som arbetar i Danmark har Sverige och 
Danmark den 23 oktober 2003 ingått ett avtal om vissa skattefrågor som 
bl.a. innehåller en särskild utjämningsordning. Denna ordning innebär att 
arbetsstaten betalar ett utjämningsbelopp till hemviststaten för att kom-
pensera för skattebortfallet. Ordningen har tillämpas vid två tillfällen, 
2005 och 2006, och resulterat i att Danmark betalat ett nettobelopp till 
Sverige med 125 respektive 195 miljoner SEK. Genom det svenska in-
komstutjämnings-systemet för kommuner och landsting fördelas utjäm-
ningsbeloppet på kommun- och landstingskollektivet. 
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Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

I Sverige finns en särskild lag som reglerar hur personer som inte är 
bosatta i Sverige skall beskattas för inkomster från Sverige; lagen 
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Den-
na lag innebär ett förenklat förfarande för beskattningen. Skatt tas ut med 
25 procent på bruttobetalningen. Avdrag medges inte. Någon deklaration 
behöver inte lämnas. 

Sedan den 1 januari 2005 har utomlands bosatta möjligheten att istäl-
let för SINK-beskattningen välja beskattning i enlighet med inkomstskat-
telagens (1999:1229) bestämmelser. 

Hur beskattas utländska personer i de andra nordiska länderna? 

Finland har ett system liknade den svenska SINK-lagstiftningen. I Norge 
och Danmark beskattas utomlands bosatta inom ramen för den ordinarie 
taxeringen.  



 



 

Bilaga 3 Nordiskt projekt om 
arbetskraftens rörlighet inom 
Norden 

De nordiska länderna har haft en gemensam arbetsmarknad sedan 1950-
talet och frågan om underlättande av arbetskraftens rörlighet har stått 
högt på dagordningen för flera ordförandeskap i det nordiska samarbetet 
(t.ex. Schlyterrapporten om gränshinder mm). Det har också nyligen pre-
senterats en forskarrapport om den om den nordiska arbetsmarknaden 
som delvis finansierats av Nordiska Ministerrådet.1 

En integration av de nordiska ländernas arbetsmarknader har flera 
gynnsamma effekter. Utöver att valmöjligheterna för enskilda individer 
och företag ökar genom tillgång till andra länders arbetsmarknader leder 
integration till bättre fungerande arbetsmarknader och ekonomier. Det 
finns därför ett betydande intresse av att belysa integrationen ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. 

För att belysa pendlingen togs ny nyligen (2004) en rapport fram över 
hur den nordiska arbetspendlingen såg ut 2001 (Nordisk pendlingskarta – 
Huvudrapport). Men eftersom detta var en engångsinsats har vi bristande 
kunskaper om hur arbetspendlingen utvecklas över tiden. 

Projektet skall behandla följande frågor: 
 
• Kartläggning av nordisk arbetspendling och nordisk migration. 

- Vilken omfattning har dessa i nuläget?  
- Hur har dessa utvecklats under senaste decennierna? 
- Hur ser de nordiska pendlings-/migrationsströmmarna ut i 

jämförelse med  motsvarande inom EU?  
- Vad kan man tro om framtiden? Hur ser trenderna ut? 

 
• Drivkrafter bakom arbetspendling/migration.  
• Vilken betydelse har arbetspendling och migration för inkomster och 

regional utveckling? Betydelse för skatteuttag? 
• Vilka konsekvenser får arbetspendling för de direkt berörda 

kommunerna/regionerna? 
• Vilka är effekterna på samhällsekonomin i stort? Effekter på 

lönebildning och arbetslöshet av (en ökad) integration av de nordiska 
arbetsmarknaderna (såväl konsekvenser av pendling som av 
migration). 

                                                 
1 Det felles nordiske arbeidsmarked, 1954-2004, Institutt for samfunnsforskning mfl. 
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• Går det att påvisa om rörligheten haft någon konjunkturutjämnande 
effekt, om inte på riksnivå kanske på regional nivå? 

• Finns det andra aspekter, t.ex. på fastighetsmarknaden som kan vara 
av intresse att belysa? 

• Vilka rörlighetshinder kvarstår mellan de olika nordiska länderna och 
vilka effekter har de samhällsekonomiskt sett? I det sammanhanget 
skall projektet främst granska de tidigare nordiska studier som 
behandlat problem med gränshinder. I detta sammanhang kan det 
sannolikt finnas frågor som kan vara intressanta att lyfta till 
finansministrarna. 

 
Projektet väntas inte producera egna forskningsresultat. I första hand rör 
det sig om en kunskapsöversikt över omfattningen och effekter av arbets-
pendling och migration. Den avses baseras på existerande studier och 
bygga på direkta erfarenheter från de mest berörda kommunerna och 
regionerna. För att kunna göra jämförelser över tiden måste beställningar 
till statistikmyndigheter läggas ut. Avsikten är vidare att lägga ut uppdrag 
till extern forskare vad gäller frågor om de samhällsekonomiska aspek-
terna. 

En referensgrupp/arbetsgrupp bildas med deltagare från alla de nor-
diska länderna. Gruppen skall ha regelbunden kontakt med projektleda-
ren. Projektledaren ansvarar för att samordna projektet och för att sam-
manställa den slutliga rapporten.  

Rapporteringsformer 
I första hand en skriftlig rapport till MR-finans hösten 2007. Avstämning 
sker under arbetets gång i ÄK-finans. 
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Sammanfattning

Trender och utveckling:


Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har formellt varit i kraft sedan 1954 men är reellt ett resultat av en utveckling som startade redan tidigare. 


Pendlingen över landgränser har tenderat att öka under senare år. Pendlingen har under senare år haft större betydelse än flyttningarna.


År 2004 hade 71 393 personer löneinkomster i ett annat nordisk land än sitt eget och av dessa klassificerades 36 582 personer som arbetspendlare över riksgräns. 


År 2004 gick de största pendlingsströmmarna från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. Lönerna är högre i Danmark och Norge än i Sverige vilket antas vara en bidragande faktor till att många svenskar valt att arbeta på andra sidan svenska gränsen.


Antalet pendlare mellan de nordiska länderna ökade mellan 2001 och 2004 från knappt 29 000 till drygt 36 500 personer. Detta motsvarar en ökning på 26 procent totalt sett och en årlig ökning på drygt 8 procent.


Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen mellan Sverige och Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent.


Den totala ökningen av pendlare beror främst på en allt större utpendling från Sverige till Danmark i Öresundsregionen.


Hälften av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge och knappt en fjärdedel till Danmark. Studerar vi utpendlingsland utgick nästan två tredjedelar av strömmarna från Sverige. I nästan 9 av 10 fall berörs Sverige på grund av sitt centrala läge av antingen ut- eller inpendling.


Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna sker från Sverige till Norge. Denna utpendling ligger fortfarande på en hög nivå, men har stabiliserat sig och tenderar – om än mycket lite – att minska.


Inpendlarna är oftast födda i utpendlingslandet. Två undantag utgörs av att den största andelen inpendlare till Finland från Sverige är födda i Finland samt att nästan hälften av inpendlarna till Danmark från Sverige är personer födda i Danmark.


Det är vanligare att män pendlar än kvinnor vilket följer mönstret för arbetspendling generellt. Undantaget är pendling från Finland till Sverige, där hälften är kvinnor och hälften är män. 


Många som rör sig över gränserna är unga. Pendling över landsgränserna har en viktig roll att fylla för att ge förutsättningar för unga att debutera på arbetsmarknaden.


Eftergymnasialt utbildade dominerar bland pendlare mellan Sverige och Danmark och bland pendlare i riktningen från Sverige till Finland. Mellan Sverige och Norge och från Sverige till Finland dominerar pendlare med gymnasieutbildning. 


Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är liten i förhållande till den totala pendlingen över de nordiska riksgränserna. Undantaget är Öresundsgregionen där den gränsnära pendlingen mellan de två storstadsområdena Köpenhamn och Malmö dominerar hela pendlingsströmmen.


Givet att nuvarande trend fortsätter så kommer Malmö med omgivande kommuner enligt SCB:s modell att om 5 till 10 år ingå i en lokal arbetsmarknad (LA, sammanhållen lokal arbetsmarknadsregion enligt en matematisk definition som används av bland annat SCB) med Köpenhamns kommun. Det krävs cirka 7 500 pendlare totalt från Malmöområdet för att så ska bli fallet. År 2004 var antalet drygt 2 000 personer. 


På samma sätt kan de svenska kommunerna Strömstad och Tanum som i dag tillsammans bildar LA komma att ingå i norska Fredriksborg-Sarpsborg LA. Strömstad har totalt sett en lika stor utpendling till Norge som till svenska kommuner. En tredjedel av utpendlingen går till kommuner inom Fredrikstad-Sarpsborg LA.


Det är mycket vanligt att vid flytt över riksgräns behålla sitt gamla arbete och pendla tillbaka till utflyttningslandet.


De statistiska metoderna inkluderar bland annat inte korttidsarbeten, varför arbetspendlingen tenderar att underskattas snarare än överskattas.


Den ökade pendlingen mellan de nordiska länderna kan ses som en fortsättning på en generellt utveckling där arbetspendlingen ökar kraftigt inom många länder.  


Arbetspendlingen ökar i alla OECD-länder. Den allt mer omfattande pendlingen mellan de nordiska länderna är med andra ord inte att se som en avvikelse. 


Drivkrafter och effekter:


Eftersom pendlingen ökar kan vi anta att drivkrafterna är starka men det är svårt att dra entydiga slutsatser om drivkrafternas prioriteringsordning.


Trots att den egna försörjningen är viktig är det svårt att visa att det är den dominerande drivkraften bakom arbetspendlingen.


Dansk invandringslagstiftning har lett till att många väljer att flytta till Malmöområdet för att kunna gifta sig och kunna bo tillsammans med partner från icke EU-land.


Möjligheterna att pendla spelar roll på individnivå och har stor betydelse för ekonomin i vissa gränskommuner. 


På grund av brist på forskning är det svårt att med säkerhet säga vilken betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och regional utjämning på samhälls-ekonomisk nivå. Det är dock mycket som talar för att de som väljer att pendla eller flytta över en landgräns får en högre lön än de annars skulle ha haft.


Det går inte att påvisa några entydiga resultat om hur lönenivån för den infödda befolkningen påverkas av invandring eller pendling. Effekterna är i regel små i de undersökningar som gjorts internationellt. Studier av invandringens betydelse på regional arbetslöshet visar små effekter.


Pendling påverkar den offentliga sektorns finanser främst genom ökade eller minskade skatteinbetalningar. Nettoeffekten avgörs av hur avtalen mellan in- och pendlings-länderna ser ut.


Efterfrågan på arbetskraft och högre lön inom vissa branscher i Norge har varit drivande för pendling dit. Det finns anledning att tro att drivkrafterna har förändrats över tiden och att de handlar om ett begränsat arbetsplatsutbud i glesbygd och ökad konkurrens om arbete från icke nordiska länder. 


Migration och pendling kan bidra till en utjämning av bostadspriserna över landsgränserna.


Lägre bostadspriser och boendekostnader har drivit på flyttströmmarna från Danmark, Norge och Finland till Sverige med resultatet att arbetspendlingen tillbaka till Danmark och Norge ökar då flyttarna tenderar att behålla sina jobb i hemlandet. Goda möjligheter för pendling kan vara utjämnande mellan ländernas bostadsmarknader.


Det tar lång tid att öka utbudet av bostäder i inflyttningslandet. Den ökade efterfrågan kan pressa upp priserna. Exempelvis är tendensen fortsatt stigande priser på bostadsrätter och villor i Malmöområdet.

Länderna möter olika branschrelaterade arbetskraftsbrister. Exempelvis har brist på arbetskraft i finska Tornedalen lett till efterfrågan på svensk arbetskraft. I Norge är det främst byggbranschen som efterfrågat utländsk arbetskraft. 


Enligt en prognos i rapporten Arbetsmarknaden i Tornedalen 2006 behövs ett stort tillskott på arbetskraft på grund av åldrande befolkning. Bristen på båda sidor kommer troligen öka rörligheten på arbetsmarknaden och ställa krav på goda förutsättningar för pendling.


Nationella regelverk påverkar drivkrafternas styrka och pendlingens riktning. Det gäller exempelvis A-kassa, socialförsäkringar och skatter. Därtill förekommer mytbildning om att hindren är större än de är. Det gäller framför allt uppfattningen hos svenskar i Tornedalen om lägre lönenivåer och förmåner på den finska sidan. 


I Öresundsregionen närmade sig arbetslöshetsnivåerna varandra under några år fram till 2003. Därefter har gapet mellan nivåerna ökat. Malmö kommun har i dag Skånes högsta arbetslöshet (4 %). Det kan vara en indikation på att integrationen av arbets-marknaderna inte riktigt ger förväntade effekter och att dessa möjligheter inte utnyttjas till fullo av alla. Vi kan därför inte med säkerhet säga om integrationen av arbetsmarknaderna lett till utjämning. 


Det finns en möjlighet att inflyttning åtföljd av utpendling har regionala utjämnande effekter på konjunkturen på grund av ökad efterfrågan på varor och tjänster i folkbokföringslandet. 


Goda möjligheter att pendla bidrar till att många väljer att flytta för att sedan pendla tillbaka till sitt gamla arbete. Det gör att matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare på den integrerade arbetsmarknaden löper risk att inte motsvara förväntningarna. Vi vet emellertid inte om dessa pendlare på lång sikt söker sig ett arbete i det nya landet eller flyttar tillbaka. 


Pendlingen kan i framtiden hamna i konflikt med andra intressen exempelvis pendlingens belastning på miljön och statens kostnader för subventioner av arbetsresor.  


Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i ett annat land i Norden var närmare 12 miljarder SEK 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK.


Pendlingen från Sverige står för den största delen av arbetspendlingen i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare pendlar från Sverige. Samtidigt står svenska arbetspendlare för hela 72 procent av den totala lönesumman, vilket innebär att svenskarna tjänade relativt sett mer per person på sin pendling än arbetspendlare från andra länder. 


Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för bosatta i Sverige som pendlar till Danmark. Man kan också tillägga att andelen löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större betydelse i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i vissa svenska gränskommuner.


Frågor för framtiden:


· Det är sammanfattningsvis intressant inte minst ur ett stats
finansiellt perspektiv att i framtiden undersöka: 


· de skilda skatte- och transfereringssystems påverkan på 
integrationen av arbets-marknaderna mellan länderna


· effekterna av olika utformade skatteavtal mellan länderna 
och hur de faktiska konsekvenserna korrelerar med dessa, 
samt 


· på vilket sätt pendlings- och tidskostnader påverkar framtida pendlingsströmmars  styrka och riktning. 


1. Inledning


Allt fler svenskar åker till Danmark för att jobba. Under årets åtta första månader har ytterligare 4 400 svenskar fått arbete i Danmark. Det är 800 fler än under hela 2006. I år räknar den danska skattemyndigheten med att 30 000 svenskar kommer att lämna in en dansk deklaration, jämfört med en dryg tredjedel, 13 000, för två år sedan.
 Siffrorna är en tydlig indikation på den fortsatta integrationen av de lokala danska och svenska arbetsmarknaderna. 


Mellan Sverige och Finland har pendlingsströmmarna ökat med ungefär 50 procent i båda riktningarna mellan 2001 och 2004. Denna trend antas fortsätta då behovet av pendling i denna region ökar genom ökad efterfrågan på arbetskraft i både Sverige och Finland. Ökningen av pendlingen mellan Sverige och Norge har stannat av men är på en fortsatt hög nivå. 


Formellt etablerades arbetskraftens fria rörlighet inom Norden 1954.
 Initiativet kan ses som en föregångare till andra regionala avtal inom EU för fri mobilitet av arbetskraft. Det vi ser är således ett välkommet resultat av en medveten politik som förts i Norden under de senaste 50 åren.


Pendlings- och migrationsmönstren, liksom berörda branscher, har varierat över tiden. Att avskaffa byråkratiska hinder har varit och är ett viktigt steg på vägen. På senare tid torde förbättrade kommunikationer ha fått en större betydelse för i synnerhet arbetspendling. Det visar inte minst den nuvarande utvecklingen av arbetsmarknadsintegrationen i de tätbefolkade gränsområdena Öresundsregionen, Haparanda-Torneå och det södra svensk-norska gränsområdet. 


Totalt sett är det fortfarande bara en liten andel av den nordiska befolkningen som pendlar eller flyttar över landsgränserna. Effekterna på det nationella planet är därför ganska liten, men kan naturligtvis variera mellan länderna. Integrationen har större betydelse på det regionala och lokala planet. 


Att öppna för fri rörlighet för arbetskraft över gränser har flera syften. När individer kan söka arbete på en större arbetsmarknad, kan de korta sina arbetslöshetsperioder och därmed säkra en bättre inkomstutveckling på lång sikt. Öppna gränser kan dämpa överhettningsrisker i det land som är nettomottagare av arbetskraft och minska arbetslösheten i det land som är nettoexportör av arbetskraft. Öppna gränser kan med andra ord erbjuda välfärdsvinster på individnivå såväl som samhällsekonomiskt i berörda regioner.


Under tidigare perioder dominerade migrationen mellan de nordiska länderna rörligheten över nationsgränserna. Det är också vad de flesta tidigare studier på området handlar om. På senare tid är det pendlingen mellan de nordiska länderna som kommit att bli allt mer intressant. Därför pågår numera ett nordiskt samarbete med att ta fram statistik över inomnordisk arbetspendling. Ett argument för varför pendlingsforskningen är viktig, skulle inte minst kunna vara att pendlingen är viktigare än flyttning för matchningsprocesser på arbetsmarknaden.


Rapportens mandat


De nordiska finansministrarna har beställt den här rapporten dels för att få en uppfattning om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden, dels för att få rörligheten belyst i ekonomiskt perspektiv. Det är pendlingen som står i fokus, men migrationen berörs också bitvis.


Det ekonomiska perspektivet samlar en rad olika aspekter som kommer att diskuteras i den mån underlaget gör att detta är möjligt. Det ekonomiska perspektivets aspekter är enligt rapportens mandat:


drivkrafter bakom pendling/ migration, 


betydelse för lönebildning och inkomster,


effekter för arbetslöshet,


betydelse för regional utveckling och utjämning,


betydelse för skatteuttag,


effekter på samhällsekonomin i stort,


pendling/migrations konjunkturutjämnande effekter (riks och/eller regional nivå), samt


kvarvarande rörlighetshinder.
 


Det är viktigt att understryka att den här rapporten inte ska granska regelsystemen eller lägga förslag om regeländringar. Rapporten är en kunskapsöversikt som kan fungera som ett underlag för vidare diskussioner. 


Rapportens disposition


Inledningsvis ges i kapitel två en kort översikt över tidigare och nuvarande nordiskt arbete om åtgärder för att underlätta arbetspendling. 


Kapitel tre beskriver hur migrationen mellan de nordiska länderna utvecklats sedan 1950-talet samt vilka drivkrafter och effekter studier av utvecklingen kunnat identifiera.


Kapitel fyra ger en övergripande bild av migration och arbetspendling nationellt i OECD-länderna och Norden. Materialet kommer i huvudsak från den svenska Långtidsutredningen som presenteras varje i år. Ett kort avsnitt behandlar också skillnader i syn på och behov av arbetspendling mellan det kontinentala Europa och Norden. 


Kapitel 5 beskriver strömmarna i arbetspendlingen mellan de nordiska länderna med utgångspunkt från den senaste pendlingskartan som innehåller statistik från år 2004. 


Kapitel 6 handlar pendlingen mellan de tre regioner där arbetspendlingen är särskilt frekvent: Oslo, Öresund och Tornedalen. Pendling som går mellan de nordiska huvudstäderna presenteras i kapitel 7.


I kapitel 8 beskrivs flyttningsströmmarna från och till Norden från Island under en 20-årsperiod. Danmark är det viktigaste utvandringslandet för islänningarnas migration. Desssutom visas hur flyttningen är nära sammanknuten med konjunktursituationen.


Kapitel 9 ger en liknande genomgång av situationen för Åland. Migrationen och arbetspendlingen i förhållande till Ålands storlek handlar om förhållandevis stora flöden. Detta beror på till stor del på rederinäringen på Åland, det vill säga extern rekrytering av ombordanställd personal.


Kapitel 10 går igenom utvecklingen av arbetspendlarnas löneinkomster. 


Kapitel 11 är en presentation om rådande teoribildning och befintliga forskningsresultat kring arbetspendlingen. I kapitlet diskuteras drivkrafter bakom arbetspendling och migration, betydelse för inkomster och sysselsättning, betydelse för bostadsmarknader och den offentliga sektorns finanser. 


Kapitel 12 innehåller avslutande kommentarer till rapporten med uppdelning på drivkrafter, effekter, utvecklingens krav på beslutsfattare och frågor för framtiden. 


Rapporten innehåller också bilagor. Bilaga 1 är de delar av Nordisk pendlingskarta som är en viktig grund för denna rapport. Bilaga 2 utgörs av kort genomgång av vilka skatteavtal som berör de nordiska länderna och dess arbetspendlare. Bilaga 3 innehåller rapportens mandat.


Material


Rapporten är framför allt baserad på de två pendlingskartor, för 2001 och 2004, som de nordiska statistikmyndigheterna har tagit fram. Statistik som eventuellt saknar källhänvisning kommer från pendlingskartorna. 


Det svenska finansdepartementet tar årligen fram en så kallad Långtidsutredning.
 Årets upplaga har en särskilt bilaga om rörlighet på arbetsmarknaden. Den har här fungerat som en viktig källa både för empiri och teoribildning om nationell migration och pendling. 


Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet har under året publicerat en uppsats om Arbetskraftens rörlighet i Norden. Uppsatsen är till stor del baserad på pendlingskartorna. Wadensjö och Andersson för diskussioner om drivkrafter, teori och obesvarade forskningsfrågor som vi har tagit stort intryck av under arbetets gång. 


Transportforskningsenheten vid Umeå universitet publicerade 2005 en litteraturstudie om regionförstoring. Den har fungerat som en guide till annan forskning och till skillnaderna i synsätt och förutsättningar i Norden och övriga Europa. 


Arbetsmarknaden i Tornedalen är en utredning publicerad vid Meri-Lappi arbetskraftsbyrå. Den är ett unikt och mycket värdefullt dokument som ger en god överblick över arbetsmarknadssituationen i området. 


För information om lösta och kvarvarande gränshinder har Nordiska ministerrådets förteckning används som referenslista. Referensgruppens synpunkter, i synnerhet de norska, har noggrant studerats. 


Därutöver har lättillgängligt material från Öresundsregionens aktörer om behov och gränshinder gett överblick över både möjligheter och problem. Vi kan konstatera att informationen om Öresundsregionen dominerar i jämförelse med information om de andra två regionerna. 


Definitioner 


Inkomsttagare


Med begreppet inkomsttagare menas antalet individer som under året registrerats med en löneinkomst någon gång under året i ett annat nordiskt land.


Arbetspendlare

Begreppet arbetspendlare över riksgräns är antalet personer som haft ett lönearbete under november månad i arbetslandet under ett visst år. Undantaget är Finland där mätmånaden är december. Personens eventuella inkomst i hemlandet (folkbokföringslandet) för det aktuella kalenderåret får dock inte överstiga den i arbetslandet. Antalet arbetspendlare är en delmängd av antalet löneinkomsttagare. Definitionen avgör vilken pendling som syns i statistiken. 


Därtill kan pendling ta olika former. En person som återvänder hem minst en gång i veckan är en gränsarbetare. Den som återvänder hem mer sällan är en oäkta gränsarbetare. Hur mycket tid en pendlare spenderar på sin arbetsort har betydelse för diskussionen om pendlingens effekter på regional konjunkturutjämning och offentliga tjänster.


Lokal arbetsmarknadsregion


I diskussioner om migration, pendling och regionförstoring används ofta begreppet lokal arbetsmarknadsregion (LA). Den indelning av regioner i sammanhållna arbetsmarknader som görs av de statistiska myndigheterna i de nordiska länderna bygger i huvudsak på statistik över arbetspendling. Definitionerna av hur en LA identifieras varierar något mellan länderna. I Nordisk pendlingskarta används den svenska modellen. I pendlingskartan redogör också SCB för den matematiska definitionen av en LA. Först bestäms förekomsten av lokala centra och därefter avgörs till vilket lokalt centrum andra kommuner ska föras. 


2. Vad har gjorts tidigare?


Det är viktigt att sätta in den här rapporten i det nordiska samarbetets sammanhang. Ekonomisk integration och integration på arbetsmarknaden har stått och står fortsatt högt på den gemensamma politiska dagordningen för de nordiska regeringarna. Under de senaste åren har flera projekt bedrivits inom det nordiska samarbetet som på olika sätt har kopplingar till migration och pendling över nationsgränserna inom Norden.


Nordbornas rättigheter


Projektet Nordbornas rättigheter utfördes på uppdrag av Ministerrådet för arbetsliv och leddes av Finlands ambassadör i Norge, Ole Norrback.
 Uppdraget var att utarbeta en rapport över vilken rättslig ställning nordiska medborgare har vid bland annat bosättning och arbete i ett annat nordiskt land och ge en översikt över kvarvarande gränshinder inom Norden. 


Rapporten pekade på att det fanns en skillnad mellan hur å ena sidan regeringar och myndigheter uppfattade problemen kring olika slag av gränshinder och å andra sidan hur allmänheten kunde uppfatta problemen. De tillfrågade myndigheterna ansåg att problemen var begränsade medan medborgarna ansåg att hindren var omfattande. Norrback presenterade fyra problemområden: beskattningen, de olika socialsystemen, skillnader i behörighet och utbildningssystem
 samt den privata sektorn. Rapporten lägger alltså inga förslag om ändringar i regelsystemen, men föreslår till exempel förändrade beslutsprocesser och höjd nivå på information och service. 
 

De nordiska länderna – en arbetsplats en hemmamarknad 


Rapporten De nordiska länderna – en arbetsplats en hemmamarknad togs fram av Poul Schlyter på samarbetsministrarnas uppdrag och offentliggjordes 2005.
 Rapporten är en katalog över gränshindersarbetet och granskar en rad områden från skatter till språksamarbete.


Även denna rapport lyfte fram betydelsen av tillgänglig information för medborgarna om de nordiska regelsystemen. Schlyters rapport lyfte också fram behovet av en förbättring av näringslivsportalen www.hallonorden.org. Till övriga förslag hörde: 


· En ny gemensam nordisk arbetsförmedling. 


· Att ersätta krav på medborgarskap med kompetenskrav vid 
tillsättning av lediga tjänster 


· Att underlätta in- och utträde ur olika länders arbetslöshetsförsäkringar 


· Att inkludera icke-nordiska medborgare med permanent arbets- 
och uppehållstillstånd i avtalet för den gemensamma nordiska arbetsmarknaden


· Ansvariga ministrar var eniga om att det var allt för komplicerat att harmonisera de olika ländernas arbetslöshetsförsäkring. Inte heller kunde man enas om att inkludera icke-nordiska medborgare i den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Rapporten konstaterar att man inom Norden arbetar med att avlägsna hinder på skatteområdet, men att detta är svåra frågor. Andra frågor som identifieras som viktiga är yrkesauktorisationer av olika slag. Här föreslår rapporten 
en kartläggning.


Gränsregionala optimala lösningar


Detta projekt ger rekommendationer och förslag till insatser för att främja väl fungerande gränsöverskridande arbetsmarknader. Projektets parter är politiskt styrda samarbet-sorganisationer i de fyra viktiga gränsregionerna
 och är medfinansierat av Nordiska Ministerrådet. Projektet ger rekommendationer inom fyra områden:


Information. Underlätta för företag och individer att få kännedom om regelsystem, skattekonsekvenser av pendling med mera.


Utbildning. Underlätta fri mobilitet för studerande genom att erkänna varandras utbildningar med mera.


Samspel mellan regler och system för medverkande företag. Säkra kompabilitet mellan skatt-, social och pensionssystem, utbilda handläggare i gränsproblematik.


Strategiska nätverk. Förmedling av problemställningar och lösningar till beslutstagare och vice versa. Sprida idéer och erfarenheter mellan gränsregionerna.


Projekt under Ministerrådet


· Ett flertal projekt som anknyter till rörlighet över gränserna har finansierats eller delfinansierats av arbetsmarknadsutskottet. Nedan följer några exempel på sådana projekt.


En rapport tas fram av författarna Peder Pedersen, Marianne Røed och Eskil Wadensjö om mobiliteten inom Norden 1954-2004. Rapporten heter The Common Nordic Labor Market at 50. Där behandlas bland annat tidigare studier om rörlighet inom Norden, omfattning av rörligheten, faktorer bakom rörligheten, hur de internordiska flyttströmmarna ser ut och vilka som flyttar bort från den nordiska regionen. Studien Mobiliteten inom Norden citeras flitigt i denna rapport.


· I samband med EU-utvidgningen i maj 2004 togs det beslut om att bilda en ad-hoc-grupp med uppdrag att studera arbetsmigrationen från de nya medlemsländerna och vissa länders övergångsregler inverkan på migrationen.


I sammanhanget kan även nämnas Stiftelsen utbildning Nord
 – en unik arbetsmarknads-utbildning i Övertorneå som bedrivs i gemensam regi av Sverige, Norge och Finland. Ett av målen för utbildningarna är att öka rörligheten på arbetsmarknaden både nationellt och inom Norden. En utvärdering av verksamheten har nyligen genomförts på uppdrag av Närings-departementet.
 


År 2006 startade Nordiska Ministerrådet och Grensetjänsten en kampanj för att ta reda på vilka gränshinder människor upplever mellan Norge och Sverige.
 Kampanjen ingick som ett led i rådets satsning på att inventera gränshindren för mobilitet i de nordiska gränsregionerna.


För att underlätta för i synnerhet privatpersoner har en nordisk skatteportal och ett virtuellt skattekontor på Internet startats. Portalen kompletteras med nya områden. Det lanserades av de nordiska finansministrarna i maj 2005.
 Portalen hallonorden som finns sedan tidigare har kompletterades 2005 med en näringslivsportal. 


På de nordiska samarbetsministrarnas möte i mars 2006 presenterade det norska ordförandeskapet ett förslag till ny modell för att främja arbetet med att ta bort gränshinder. Samarbetsministrarna konstaterade att det är viktigt att även i framtiden åstadkomma konkreta och märkbara resultat i arbetet för både medborgare och företag.


I början av 2007 utkom den andra nordiska pendlingskartan. Till skillnad från den första utgåvan innehåller den statistik för pendling mellan Nordnorge och norra Finland. Förhoppningen är att få in den nordiska pendlingsstatistiken som en integrerad del av den nordiska statistikdatabasen som kommer att framförhandlas under 2007 inom ramen för arbetet med Nordisk Statistisk årsbok. 


I maj 2007 undertecknades en deklaration av arbetsmarknadsministrarna i Sverige och Danmark om att arbeta mer målinriktat för en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen 

Statistik över gränsregional migration och pendling i Norden


Det har funnits statistik över migrationsflöden och över förhållanden på arbetsmarknaden i båda sändande och mottagande länder. Kunskapen om den gränsöverskridande pendlingen inom Norden har däremot varit nästan obefintlig. På samma sätt har tidigare studier av arbetskraftens mobilitet inom de nordiska länderna fokuserat nästan helt på migration och inte på pendling.


· Statistik över gränsregional pendling i Norden har tagits fram genom samfinansiering mellan Nordiska Ministerrådet med ansvar för regionala frågor och Ministerrådet för arbetsliv. Inom ramen för detta projekt har pendlingsströmmarna mellan de nordiska länderna noggrant kartlagts. Kartläggningen har möjliggjorts genom samarbete mellan de nordiska ländernas statiskmyndigheter. Två så kallade pendlingskartor har tagits fram. Den senaste beskriver pendlingen 
år 2004 och publiceras hösten 2007. 


Trots ett intensivt arbete lider statistiken fortfarande av en rad brister. Ett hinder i migrationsstatistiken är att möjligheten att flytta till ett annat land inte bara gäller arbetskraft. Statistiken visar således hur många som flyttat till ett annat land men inte huruvida dessa fått jobb eller inte. Dessutom kan det ha förekommit en del omflyttning som inte kommit med i statistiken. Ett annat exempel är att den som arbetar inom sjöfart kan folkbokföras i landet där rederiet är registrerat utan att ha satt sin fot i det aktuella landet. Vad gäller pendlingsstatistiken gör exempelvis folkbokföringsreglerna att alla som arbetspendlat någon gång under ett år inte nödvändigtvis syns i materialet. Detta gäller dem som pendlat under en kortare tid, till exempel tillfälligt arbete eller säsongsarbete. Därmed underskattas sannolikt omfattningen på pendlingen. 


3. Migrationen på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden


Under efterkrigstiden har den nordiska arbetsmarknaden varit unik i åtminstone två hänseenden. Det gäller för det första längden på den tidsperiod det nu varit möjligt för nordiska medborgare att fritt arbeta och leva i Norden. För det andra gäller det tillgången till statistik över migration.


Migrationen sedan 1950-talet


Migrationen mellan olika nordiska länder har stundtals varit omfattande. Fram till år 1990 var Sverige utan tvekan det främsta mottagarlandet och Finland det största sändarlandet. Bruttoflödet från Finland till Sverige ökade från omkring 10 000 per år under 1950-talet till mer än 40 000 när flödet nådde sin topp 1969-70.
 Därefter minskade antalet finländare som flyttade till Sverige till omkring 2 000 år 1990. Få finländare flyttade till Danmark eller Norge. Det näst största migrationsflödet mellan de nordiska länderna bestod av finländare som återvände till hemlandet.


Om vi ser till övriga flöden inom Norden, låg bruttoflödet mellan Danmark, Norge och Sverige på 2 000-6 000 personer åren direkt efter andra världskriget. Därefter låg bruttoflödet på omkring 2 000-3 000 per år, medan nettoflödet hamnade kring noll.


Två episoder utgör undantag. För det första ökade migrationen från Danmark till Sverige i mitten av 1970-talet (nådde 12 000 personer år 1975). För det andra ökade migrationen från Norge till Sverige under ett par år i slutet av 1980-talet.


Data över återvändande emigranter visar att en stor del av migrationen är tillfällig. Flödet av återvändande emigranter uppvisar ett mycket stabilt mönster oavsett konjunkturella förhållanden. 


Migrationen 1990–1999


Över tiden har skillnaderna i BNP per capita mellan länderna minskat och i det närmaste eliminerats. Från och med omkring 1990 är det nya förutsättningar som gäller för den nordiska arbetsmarknaden.


Den mest påtagliga förändringen jämfört med perioden fram till 1990 är att antalet svenskar som bosatt sig i ett annat nordiskt land ökat dramatiskt. Ökningen var hela 80 procent. Därefter är det Island med en ökning på 60 procent som har haft flest emigranter till övriga Norden. Den trendmässiga nedgången i antalet nettoemigranter från Finland till övriga nordiska länderna har fortsatt. Minskningen reflekterar också ett stort antal finländare blivit svenska medborgare.


Flyttningsnetto 1995 - 2005
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Figur 3.1: Nordiska medborgare bosatta i annat nordiskt land, 1990–2005, procentuell förändring.


Källa: Pedersen, m.fl. (2007).


Tidigare studier av nordisk migration


Empiriska studier har i första hand studerat de huvudsakliga drivkrafterna bakom migration.
 Migration från Finland, Danmark och Norge till Sverige under perioden 1970 till 1990 hänger klart samman med arbetsmarknadssituationen i Sverige mätt som vakansgrad. Arbetsmarknadssituationen tenderar att ha en större betydelse än löneskillnader.


Nettomigrationen från Finland till Sverige motsvarade fyra procent av Finlands befolkning under 1970-1990. Med hänsyn till den höga finska inkomstnivån var detta en mycket hög siffra i jämförelse med inkomstnivåer vid migrationen mellan andra europeiska länder. 


En av de slutsatser som dras av Pedersen
 är att skillnader i inkomst inte varit den viktigaste bestämningsfaktorn för individers migrationsbeslut. Forskningsresultaten antyder också att skillnaden i arbetslöshetsnivå fått mindre betydelse för migrationen under senare år. Se vidare kapitel 10.


Inom-nordisk migration i förhållande till total migration


Den inom-nordiska migrationen kan och bör ses i perspektiv av internationell mobilitet. Arbetskraft kan idag (med några övergångsregler som undantag) röra sig inom hela EU och EFTA. De senaste decennierna har dessutom immigrationen från länder utanför Europa ökat kraftigt.


Det är således värt att notera att den inom-nordiska migrationen endast utgör en begränsad del av den totala migrationen. Medan 60 procent av de utländskt födda som bodde i Sverige var från ett annat nordiskt land år 1970, hade denna andel sjunkit till en dryg fjärdedel år 2003. Trots öppnandet av gränserna för arbetskraft från EU/Efta har andelen inflyttade från denna region som antal totalt inflyttade nästan halverats i Sverige. Den inom-nordiska migrationen har i hög utsträckning varit arbetsrelaterad medan immigrationen från länder utanför EU skett av andra anledningar.


4. Trender i arbetspendlingen 

Förändrade förutsättningar för produktion och handel ökar kraven på arbetsmarknadens geografiska rörlighet. Rörligheten på arbetsmarknaden är som den svenska Långtidsutredningen skriver i sin sammanfattning ”tillsammans med yrkesmässig och branschmässig rörlighet centrala mekanismer för en effektiv matchning mellan lediga jobb och arbetssökande, vilket i sin tur är en förutsättning för låg arbetslöshet och en god reallöneutveckling”.
 Insikten gör att intresset för kunskap om arbetspendlingens omfattning och effekter växer såväl på andra platser som i Norden. En kort översikt av pågående arbeten och tidigare slutsatser om arbetspendling nationellt och i andra gränsregioner kan bidra till att bättre förstå den nordiska arbetspendlingens drivkrafter och dess effekter. 


Arbetspendling inom OECD-länder


Det svenska finansdepartementet har i årets upplaga av Långtidsutredningen valt att komplettera med en särskild bilaga om arbetskraftens rörlighet och gör där en genomgång av forskning om rörlighet på nationella arbetsmarknader. Trots att forskningen oftast handlar om flyttning och migration och mer sällan om pendling säger den oss ändå något om rörligheten på arbetsmarknaden generellt sett.


USA är det land bland OECD-länderna där benägenheten att flytta är störst eller två till tre gånger så hög som i europeiska länder. Vissa studier visar också att flyttning har större betydelse för att jämna ut regionala obalanser i USA än i Europa. Den amerikanska mellanregionala pendlingsnivån är till skillnad från flyttningen den tredje lägsta bland OECD-länderna. 


Generellt sett och som väntat är pendlingsfrekvenserna högre än flyttningsfrekvensen. Pendlingen ökar i alla OECD-länder och pendlingssträckorna har därtill ökat. Toppar pendlingsfrekvenserna gör Tyskland och Storbritannien. Ländernas regionindelning påverkar resultaten. 


Den ”optimala rörlighetsnivån för en viss ekonomi” – om det nu finns en sådan – beror på en mängd faktorer, till exempel produktionsstruktur, utvecklingsnivå, individpreferenser, variationer i region- och kommunstorlek och befolkningsgeografisk struktur. De kan alla hjälpa till att förklara skillnader mellan länder och rörlighetens utveckling över tid. Eftersom parametrarna ser olika ut i olika länder måste alla länderjämförelser värderas varsamt. 


Långtidsutredningen menar till exempel att inkomstnivå per capita är en av de parameterar som troligen spelar roll för benägenheten att arbetspendla. Utredningen föreslår att det antagligen är därför som Spanien, Tjeckien och Ungern som har en förhållandevis låg inkomstnivå per capita också har låga mellanregionala pendlingstal.


Sammantaget visar forskningen att det är de ekonomiska förhållandena som har den avgörande betydelsen för rörligheten. Ett genomgående mönster är också att män tenderar att pendla oftare och längre än kvinnor i alla OECD-länder.


Långtidsutredningen har analyserat mellanregional flyttning och pendling i Sverige under perioden 1974-2005. Andelen pendlare har ökat trendmässigt med fördubbling av såväl kortväga pendling över kommungräns som långväga pendling över lokal arbetsmarknads-gräns. Men det är samma regioner som har högre arbetslöshet idag som för 20 år sedan. Å andra sidan har Sverige en förhållandevis låg spridning i arbetslöshet och sysselsättnings-intensitet jämfört med andra OECD-länder. Utredningen konstaterar också att personer utan arbete har högre pendlingsbenägenhet, vilket överrensstämmer med resultat från internationell forskning.
 


Pendling i de nordiska länderna 


En undersökning av arbetspendling i Sverige visar att den ökat dramatiskt de senaste 30 åren. År 1975 korsade 18 procent av det totala antalet förvärvsarbetande en kommungräns för att komma till arbetet. År 2004 hade andelen ökat till 30 procent. I absoluta tal betyder det en ökning från 700.000 till 1,2 miljoner personer. Under samma tidsperiod fördubblades dessutom pendlingssträckorna. Restiden för pendlare har däremot inte förändrats nämnvärt. Utvecklingen kan dels ses som att pendlingen blivit ett framträdande alternativ till att flytta, dels som en effekt av inflyttning till storstadsregionerna där trycket på bostadsmarknaderna gör att många pendlar från kranskommuner till de centrala stadsdelarna i storstadskommunen. Enligt den senaste tillgängliga statistiken ökade pendling över kommungräns med 2 procent mellan 2004 och 2005.
 Långtidsutredningen gör för övrigt bedömningen att svenska pendlingstal inte avviker nämnvärt mot genomsnittet för OECD-länderna. Sverige och Norge uppvisar i stort samma pendlingstal för den mellanregionala arbetspendlingen, cirka 8 procent.
 


Långtidsutredningen presenterar också rörligheten i Finland, Norge och Danmark, men endast med avseende på migration.
 Andra källor visar emellertid på en utveckling i länderna som stämmer överens med den i Sverige och övriga OECD.


Pendling inom EU


Mot bakgrund av att arbetspendlingen inom länderna ökar och att en integrerad arbetsmarknad är en del av EU:s mål om en gemensam marknad är slutsatserna i en litteraturstudie från Umeå universitet intressanta. 


I studien konstateras att det inte riktigt finns någon motsvarighet till den nordiska regionförstoringen i den politiska diskussionen i övriga Europa. Naturligtvis finns svaga regioner, men de har till skillnad från i Norden inte problem med avfolkning. Problemet är i stället att befolkningen är högre än produktionspotentialen. Stödet till de svaga regionerna består främst av bidrag till företagsetableringar och industriell modernisering.
 


I samma studie hävdas att ökad pendling tenderar att ses som ett problem. Det gäller exempelvis i studier från Irland och Nederländerna. I det irländska fallet menar forskarna att försök att skapa jobb i regionala centra kommer att kräva pendling men att det ur miljöperspektiv i första hand bör ses som en kortsiktig lösning. I det nederländska fallet studeras pendling med utgångspunkten att pendlingen bör minska. Slutsatserna är att pendling uppstår på grund av behovet att foga samman arbetsmarknad och bostadsmarknad och att om bostads- och arbetsmarknadernas imperfektioner försvinner så minskar också pendlingen.
 


Litteraturstudien redovisar att pendling i utomnordiska europeiska länder är något som bör minska i stället för att öka. Det är viktigare att skapa incitament till att flytta dit jobben finns. Kollektivtrafik behandlas inte heller i ett regionförstoringsperspektiv utan mer som en miljöfråga.
 


5. Arbetspendlingen mellan de nordiska länderna


Det är tack vare ett initiativ av de nordiska ministrarna med ansvar för regionala frågor som vi nu har fått kunskap om storleken på pendlingsflödena mellan de nordiska länderna. De fyra nordiska statistikmyndigheterna - Statistiska centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge, Danmarks Statistik och Statistikcentralen i Finland – har tillsammans tagit fram statistik över arbetspendlingen över gränserna.
 Med hjälp av statistiken har så kallade ”pendlingskartor” tagits fram för 2001 och 2004. Siffror för 2005 publiceras i nästa pendlingskarta som blir klar våren 2008. 


Pendlingskartorna beskriver utvecklingen av en växande gränsöverskridande nordisk arbetsmarknad. Pendlingen över riksgräns kan delas in i några olika delmönster: pendling inom de tre stora gränsregionerna, pendling till huvudstadsregionerna och ett stort antal små strömmar av arbetspendlare.


Figur 5.1 och 5.2 ger en sammanfattande bild av pendlingsströmmarna över gränserna inom Norden åren 2001 och 2004. År 2004 hade 71 393 personer löneinkomster i ett annat nordisk land än sitt eget och av dessa klassificerades 36 582 personer som arbetspendlare över riksgräns. Det framgår i första figuren att två tredjedelar av strömmarna utgick från Sverige, ungefär 14 procent från Finland och Danmark vardera och knappt 7 procent från Norge.


Studerar vi inpendlingsland ser vi i den andra figuren att knappt hälften av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge, knappt en fjärdedel till Danmark, en femtedel till Sverige och drygt 7 procent till Finland. 


Den norska arbetsmarknaden tar således emot flest arbetspendlare samtidigt som landet hade det lägsta antalet utpendlare. 17 700 personer pendlade in till Norge och 2 400 pendlade ut. Danmark är, liksom Norge, nettoimportör av arbetskraft. Till Danmark pendlade 9 000 personer medan 5 100 pendlade ut. Sverige är det land som omfattningsmässigt berörs mest av pendling och att den övervägande andelen av pendlarna bor i Sverige. 24 100 personer pendlade ut från Sverige medan 7 300 pendlade in. Finland är nettoexportörer av arbetskraft. För Finlands del var antalet utpendlare 4 900 och antalet inpendlare 2 600. Finländarna pendlar framför allt till Sverige.


Figur 5.1: Totala antalet inkomsttagare, totala antalet arbetspendlare över riksgräns samt procentuell fördelning av antalet pendlare på olika pendlingsströmmar från bostadsland till arbetsland, 2001 och 2004, fördelade på bostadsland.
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Figur 5.2: Pendlingsströmmar som ovan från bostadsland till arbetsland, men fördelade på arbetsland.
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Källa: Nordisk pendlingskarta (2007), SCB.

Den procentuella ändringen i pendlingsantalen framgår av nedanstående diagram. Den sammanlagda arbetspendlingen mellan länderna ökade med drygt 26 procent mellan 2001 och 2004. I stor utsträckning är det den ökande pendlingen från Sverige till Danmark som förklarar den totala inomnordiska ökningen. Av de åtta mätta nordiska pendlingsströmmarna i figuren nedan har pendlingen till Norge från Sverige och Danmark minskat liksom pendlingen från Norge till Danmark. De resterande fem strömmarna har alla ökat. 
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Figur 5.3 Förändring av antalet arbetspendlare i procent mellan 2001 och 2004 efter pendlingens riktning.


Källa: Nordisk pendlingskarta (2007). 


Tyvärr säger oss inte statistiken något om antalet som pendlar varje dag, varje vecka eller enligt något annat tidsintervall. Det vi kan göra är att använda andra mått som dels är intressanta i sig och som dels kan fungera som en kompensation för brister i pendlingsstatistiken i våra försök att närmare syna de nordiska pendlingsströmmarna. Ett sådant mått är ackumulerade nettoflyttningar under perioden 1990 till 1999 samt från 2000 till 2004. Anledningen är att arbetspendling inte bara ska ses som ett resultat av att arbetstagare skaffar jobb i grannlandet utan också av pendling tillbaka till hemlandet efter flytt. Det gäller i synnerhet för pendlingen från Sverige till Danmark då många danskar de senaste åren valt att bosätta sig i Sverige, men fortsätter arbeta i Danmark.


Det framgår i tabellen nedan att nettomigration från Danmark till Sverige visar ett helt annat mönster efter år 2000 jämfört med tidigare. Den 1 juli 2000 öppnades Öresundsbron mellan Köpenhamn och Malmö, vilket underlättade för svenskar att arbeta och bo i Danmark och vice versa. Flyttningarna från Danmark till Sverige har ökat markant. Inflyttning till Sverige sker också från Norge. Från att ha varit ett utflyttningsland, 1990-1999, är Sverige sedan 2000 ett inflyttningsland.


Figur 5.4: Utvalda kumulativa nettomigrationsflöden, 1990–1999 samt 2000–2004
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Källa: Pedersen, m.fl. (2007). Minustecken framför antalet anger att landet i vänsterkolumnen är nettoimportör av invandrare från det aktuella landet.


Arbetspendling mellan Sverige och Norge 


Från Sverige till Norge


Norge är det land som har den mest attraktiva arbetsmarknaden för andra nordbor. Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna sker från Sverige till Norge. Totalt pendlade drygt 13 200 personer från Sverige till Norge år 2005. Det är en nivå som i princip varit konstant under perioden 2001 till 2005. Den stora ökningen under 1990-talet har med andra ord stannat av sedan ett par år tillbaka. De flesta pendlarna kommer inte från gränskommunerna utan från andra områden i Sverige.


Figur 5.5: Pendling från Sverige till Norge.


		År

		Antal pendlare

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		13 343

		26

		74



		2004

		13 323

		28

		72



		2005

		13 240

		-

		-



		Förändring 2001-2005: - 1 %





År 2004 bestod gruppen till 53 procent av pendlare i åldern 25-54 år och till 25 procent i åldern 16-24 år. Åldermässigt är de som pendlar från Sverige till Norge en heterogen grupp samtidigt som Norge är en viktigt inpendlingsland för många unga. 


Tre fjärdedelar av pendlarna är födda i Sverige, medan 18 procent är norrmän som pendlar tillbaka till Norge. Ungefär 60 procent hade gymnasieutbildning och cirka 25 procent högskoleutbildning. 


Det är väl känt att den norska byggbranschen i flera år haft en stor dragningskraft på svenska hantverkare. Den sysselsätter drygt 20 procent av de svenska inpendlarna till Norge. Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster och tillverkning är också branscher där många nordiska pendlare arbetar. Inpendlarna arbetar nästan uteslutande i näringslivet. Av de svenska inpendlarna gällde det för 96 procent. 

Från Norge till Sverige


Knappt 2 000 personer pendlade från Norge till Sverige år 2005. 


Figur 5.6 Pendling från Norge till Sverige

		År

		Antal pendlare

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		1 300

		44

		56



		2004

		1 725

		44

		56



		2005

		1 987 

		-

		-



		Förändring 2001-2005: + 35%





De flesta som pendlar från Norge till Sverige var naturligtvis i åldern 25–54 år, 55 procent. Men andelen unga är samtidigt hög, 35 procent.. 


Drygt hälften av gruppen var födda i Norge medan 34 procent var födda i Sverige. Liksom bland svenskarna som pendlar till Norge hade majoriteten gymnasieutbildning och 25 procent hade högskoleutbildning. 


Parti- och detaljhandel är den vanligaste branschen bland norska utpendlare. Bland de som pendlade till Sverige sysselsatte branschen 32 procent. Offentlig sektor var procentuellt sett en relativt vanlig arbetsplats bland norrmän som pendlar till Sverige, 18 procent. 


Arbetspendling mellan Sverige och Danmark


Från Sverige till Danmark


Totalt arbetspendlade knappt 10 500 personer från Sverige till Danmark 2005. Det är en ökning med 128 procent sedan 2001. Det är inte bara den kraftigaste ökningen procentuellt sett utan även mätt i antal pendlare. Det finns i dagsläget inget som tyder på att ökningen är på väg att stagnera. I skrivande stund (oktober 2007) har 800 fler personer börjat jobba i Danmark i jämförelse med hela 2006 (totalt 4 400 personer). Siffran omfattar visserligen både pendlare från Sverige och de som flyttat från Danmark till Sverige, men det är en utveckling som tydligt pekar i riktning mot en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen med goda förutsättningar för ökad rörlighet. 


Figur 5.7: Pendling från Sverige till Danmark


		År

		Antal pendlare 

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		4 583 

		34

		66



		2004

		8 496 

		35

		65



		2005

		10 463 

		

		



		Förändring 2001-2005: + 128%





Knappt hälften av pendlarna från Sverige till Danmark är födda i Danmark. Sedan 2002 har allt fler danskar bosatt sig i Sverige och pendlar tillbaka till sina jobb i Danmark. En anledning är den danska lag som infördes 2002 om strikta regler för giftermål med personer som vandrat in från länder utanför EU/EES. Ett sätt att komma runt reglerna är att bosätta sig i Sverige. Ett annat skäl är de lägre bostadspriserna i Skåne. 


Den grupp som pendlar till Danmark från Sverige har en annan sammansättning än den som pendlar till Norge. Pendlarna till Danmark har en högre utbildning, 44 procent är högskoleutbildade. Andelen pendlare i åldersgruppen 25-54 år liksom andelen kvinnor är också högre än i exempelvis strömmen från Sverige till Norge. 


Omkring 15 procent av inpendlarna från Sverige arbetade inom offentlig sektor. I det privata näringslivet var inpendlarna främst sysselsatta i fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster, 21 procent, och transport, 20 procent.


Från Danmark till Sverige


Pendlingen från Danmark till Sverige ökade med 30 procent under perioden 2001-2005. Pendlingen i absoluta tal var emellertid blygsam i relation till den omvända riktningen på pendlingen. Däremot har flyttningarna från Danmark till Sverige ökat markant.

Figur 5.8: Pendling från Danmark till Sverige


		År

		Antal pendlare 

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		1 410

		36

		64



		2004

		1 831

		39

		61



		2005

		1 839 

		-

		-



		Förändring 2001-2005: + 30 %





Ser vi till de olika åldersgrupperna är ökningen störst bland dem som är 20-24 år, 149 procent.  


Drygt 50 procent av utpendlarna från Danmark till Sverige utgjordes av personer födda i Danmark. Andelen svenskfödda, som pendlade från Danmark till Sverige, uppgick till 35 procent.


Pendlarna från Danmark till Sverige arbetade i större utsträckning inom offentlig sektor än övriga grupper av nordiska pendlare till Sverige. 27 procent arbetade inom denna sektor.


Utbildningsnivån är i princip densamma som för pendlare i omvänd riktning: 43 procent hade högskoleutbildning och 36 gymnasieutbildning. 


Arbetspendling mellan Norge och Danmark


Totalt i båda riktningarna rör det sig om cirka 3 800 personer varav cirka 85 procent pendlar i riktningen Danmark till Norge. Något som utmärker pendlingsströmmen mellan länderna är att en stor andel, 30 till 35 procent, är unga i åldern 15-24 år.


Från Danmark till Norge


Figur 5.9 Pendling från Danmark till Norge.


		År

		Antal pendlare 

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		3 370 

		33

		67



		2004

		3 303

		36

		64



		Förändring 2001-2004: - 2%





Drygt hälften av de som pendlar från Danmark till Norge är födda i Danmark. Cirka 35 procent är däremot födda i Norge. 


De två vanligaste sysselsättningsbranscherna för pendlarna i riktningen från Danmark till Norge är Fastighets-/uthyrningsverksamhet och byggverksamhet med 16 procent vardera. Många arbetar också på de norska oljefälten. 


Knappt 80 procent av pendlarna arbetade inom näringslivet (vilket kan jämföras med 65 procent i riktningen från Danmark till Sverige).


Från Norge till Danmark


Figur 5.10 Pendling från Norge till Danmark

		År

		Antal pendlare 

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		798 

		-

		-



		2004

		494

		40

		60



		Förändring 2001-2004: - 40%





Pendlingen från Norge till Danmark är blygsam och minskade med cirka 40 procent mellan 2001 och 2004. Av dem arbetar 60 procent på Själland. De övriga är utspridda i andra delar av landet. Hälften av pendlarna kommer från sydöstra Norge.


De flesta av Norges utpendlare till Danmark är födda i Norge. I riktningen från Norge till Danmark var 25 procent var i åldersgruppen 15 till 24 år. 


En tredjedel av inpendlarna från Norge är sysselsatta inom transport, magasinering och kommunikation. 75 procent av inpendlarna från Norge var sysselsatta i näringslivet och de resterande 15 procenten i offentlig verksamhet.


Arbetspendling mellan Sverige och Finland


Gränsen mellan Sverige och Finland sammanfaller i stort sett med Tornedalens sammanhållna kulturbygd. Men det finns också en betydande pendling mellan Helsingfors och Stockholm. Totalt rör sig knappt 4 000 pendlare mellan länderna. Arbetspendlingen mellan Sverige och Finland ökade med knappt 50 procent i båda riktningarna 2001-2004, men från en ganska låg nivå. Av alla inpendlare till Finland från samtliga nordiska länder är 45 procent kvinnor och 55 procent män. 


Från Finland till Sverige


Knappt 3 800 personer pendlade från Finland till Sverige 2004.


Figur 5.11 Pendling från Finland till Sverige

		År

		Antal pendlare

		Andel kvinnor

		Andel män



		2001

		2 525

		47

		53



		2004

		3 784

		50

		50



		Förändring 2001-2004: + 50%





Könsfördelningen var till skillnad från i de andra pendlingsströmmarna helt jämn. De flesta, 90 procent, är födda i Finland. Andelen unga var cirka 20 procent. 


Hälften av pendlarna har gymnasial utbildning. 40 procent arbetar inom transport, magasinering och kommunikation. På andra plats kommer hälso- och sjukvård med 19 procent. 


Av pendlare från Finland till Sverige arbetar cirka 75 procent inom näringslivet och cirka 20 procent inom offentlig verksamhet. 


De finska arbetspendlarna är representerade i alla svenska län och tycks vara de pendlare som är mest geografiskt utspridda – både beträffande bostadsorten och arbetsplats. 


Från Sverige till Finland


Antalet pendlare från Sverige till Finland ökade med nästan 800 personer 2001 till 2004. 


Figur 5.12 Pendling från Sverige till Finland

		År

		Antal pendlare 

		Kvinnor %

		Män %



		2001

		1 599 

		44

		56



		2004

		2 360 

		45

		55



		Förändring 2001-2004: + 48%





En hög andel, 35 procent, var i den yngsta åldersgruppen 15-24 år. Hela 80 procent av alla som pendlar till Finland är också födda där. 


De flesta som pendlar till Finland arbetar till skillnad från de flesta andra pendlare inom offentlig verksamhet: 65 procent. Bland de som pendlar från Sverige till Finland var andelen något högre. 


Knappt 40 procent hade eftergymnasial utbildning. Parti- och detaljhandel var med 32 procent den vanligaste branschen bland dem som är sysselsatta i näringslivet. 


Arbetspendling mellan Finland och Norge


Från Finland till Norge


Den senaste pendlingskartan med statistik från 2004 omfattar till skillnad från den första pendlingskartan med 2001-års siffror pendlingen mellan Finland och Norge. 


Från Finland till Norge pendlade 1152 personer år 2004. Knappt 50 procent var gymnasieutbildade. 


Finska utpendlare till Norge arbetade precis som utpendlare från Sverige till Norge i byggbranschen, 20 procent. Tillverkning och fastighets-/uthyrningsverksamhet, företags-tjänster och offentlig förvaltning var också vanliga branscher bland de finska utpendlarna till Norge. 


Drygt 75 procent arbetar i näringslivet och de övriga inom offentlig verksamhet. 


Från Norge till Finland 


Från Norge till Finland pendlade 214 personer år 2004. Bland dessa var dubbelt så många män som kvinnor. 22 procent var i den yngsta gruppen 15-24 år och 70 procent i gruppen 25-54 år. 


Den enskilt största gruppen arbetade i hälso- och sjukvården, 18 procent, men de flesta arbetade inom näringslivet, drygt 60 procent. 


Övriga flöden


I pendlingskartan redovisas tio av totalt tolv möjliga flöden. Mätningar har inte gjorts för strömmarna mellan Finland och Norge år 2001 eller för Danmark-Finland något av åren. 


6. Tre regioner – tre arbetsmarknader


Allmänt kan sägas att det geografiska sambandet mellan bostad och arbete har tänjts ut avsevärt de senaste 40 åren. Det innebär att näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor är svårare att belysa utifrån administrativa gränser obereoende av om det är riks-, läns- eller kommungränser. 


I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera huruvida det finns sammanhållna arbetsmarknader som sträcker sig över en riksgräns. För att beskriva en sammanhållen arbetsmarknad tar man hänsyn till både arbetets och bostadens belägenhet. Detta för att få en region som är relativt självförsörjande både vad beträffar jobb och bostäder. En väl utvecklad infrastruktur är nödvändig för att bära upp en sammanhållen arbetsmarknad. 


Med den svenska modellen för sammanhållna lokala arbetsmarknader är det vid tre gränssnitt i Norden där de lokala arbetsmarknaderna sträcker sig över en en riksgräns:


· Årjängs kommun i Sverige har störst pendlingsutbyte med 
Eidsbergs kommun i Norge, vilken ingår i Oslo LA.


· Haparanda har störst pendling till Torneå kommun i Finland, 
vilken ingår i Kemi AL.


· Utsjoki kommun i Finland ingår i Karasjohka-Karasjok kommun 
LA i Norge. Denna LA består av endast två kommuner. 


De tre områdena är exempel på regionförstoringar som ägt rum i och med att pendlingen har ökat och de lokala arbetsmarknaderna har bundits samman till större geografiska enheter över riksgränserna.


Inom två andra och större områden finns möjligheter till att det så småningom kan bildas LA över riksgräns. Det ena utgörs av Öresundsregionen, det andra av Strömstad-Haldenområdet.


Osloregionen


Oslo-området har sedan mitten av 1990-talet etablerats som en stark tillväxtzon. Arbetslösheten ligger på en historiskt låg nivå, många branscher har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft och lönerna har ökat. Oslos bostads- och arbetsmarknadsregion har expanderat och gränskommunerna på den svenska sidan har gradvis kommit geografiskt ”närmare” Oslo-regionen. 


Det som har varit en viktig drivande faktor bakom pendlingen till Norge är skillnaden i de regionala förutsättningarna sedan början av 1990-talet. Den norska gränsregionen har utvecklats i takt med eller något bättre än Norge i sin helhet. Utvecklingen för den svenska gränsregionen däremot har varit något svagare än Sverige i helhet fram till början av 2000-talet. Det betyder att de norska gränsregionerna har en förhållandevis central roll i jämförelse med den svenska gränsregionens roll för Sverige.
 En rimlig förklaring till att pendlingen från Sverige till Norge minskade något mellan 2001 och 2004 är att den svenska tillväxten närmat sig den norska. Värmland har de senaste åren dessutom haft en högre tillväxttakt i relation till genomsnittet för Sverige.


Den gränsnära pendlingen mellan länderna utgör bara en fjärdedel av den totala pendlingen från Sverige till Norge men den har stor betydelse för flera av gränskommunerna. De gränskommuner i Sverige som 2004 hade den största pendlingen till gränskommuner i Norge var Eda kommun följd av Strömstad och Torsby. Årjängs kommun hade dock de flesta pendlarna till Norge men relativt få pendlare till gränskommuner på norska sidan. Årjäng har i stället relativt stor pendling till Oslo och ingår i Oslo LA. 


I Eda-kommun är 20 procent av de samlade löneintäkterna intjänade i Norge. I Strömstad och Årjäng är motsvarande siffra 17 procent. Halden står för den största pendlingen till Sverige av de norska gränsnära kommunerna och pendlingen går främst till Strömstad (330 personer) på den svenska sidan av gränsen. Den norska gränspendlingen till Sverige går till 90 procent till svenska gränskommuner. Liksom för pendlingen är det de tre svenska kommunerna Eda, Årjäng och Strömstad som har störst antal inflyttade från grannlandet, både till antalet och som andel av befolkningen.


Pendlingens effekter på Osloregionen


Lägre boende- och levnadskostnader i Sverige än Norge har attraherat norrmän till den svenska sidan, medan låg arbetslöshet och högre löner på den norska sidan lockar svenskar till Norge. Denna förklaring stöds av det faktum att av de som bor i Eda och pendlar till Norge är mer än hälften födda i Norge.


Norsk ekonomi befinner sig i en stark konjunktur med en BNP-tillväxt för fastlandsekonomin på omkring 4,5 procent per år de senaste tre åren. Sysselsättningen har ökat markant och arbetslösheten befinner sig på en rekordlåg nivå. I synnerhet i bygg- och anläggningsindustrin har efterfrågan på arbetskraft länge varit hög. 


Att löneökningstakten har varit måttlig trots den låga arbetslösheten ska ses i ljuset av god tillgång till utländsk arbetskraft. Givet stramheten på arbetsmarknaden i Oslo-regionen kan arbetskraftinvandring och pendling vara av stor betydelse för att förhindra flaskhalsar och bidra till en mer balanserad ekonomisk utveckling.


Av de 17 700 som pendlade in till Norge år 2004, var det mer än 40 procent som arbetade i Oslo eller Akershus. Inpendlarna till Oslo kommer främst från Sverige. Den viktigaste förklaringen till detta är den geografiska närheten och att lönenivån är högre för okvalificerad arbetskraft i Norge jämfört med Sverige (enligt Eurostat var den genomsnittliga årslönen för en heltidsanställd i Sverige 80 procent av den i Norge).


Arbetspendlingen till Norge präglas av den höga aktiviteten i bygg- och anläggningssektorn, detaljhandel samt hotell och restaurang. Av de som pendlar in till Oslo-regionen från andra nordiska länder är en av fyra verksamma inom bygg- och anläggning.
 Enligt sysselsättningsstatistiken utgjorde pendlarna totalt 6 procent av den samlade sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen i Oslo och Akershus, 5 procent av den samlade sysselsättningen i hotell- och restaurangnäringen och omkring 1 procent av sysselsättningen inom detaljhandeln. Fördelningen återspeglas också i pendlarnas utbildningsnivå. 


Byggbranschen anses vara den bransch som haft allra svårast att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det finns därför goda skäl att tro att svenska byggnadsarbetare har möjlighet till högre löner om de valt att pendla eller flytta till Norge. Nordisk pendling till den norska byggbranschen tycks emellertid ha passerat sin topp. Vid årsskiftet 2004-2005 nyttjade 37 procent av företagen nordisk arbetskraft. Ett år senare hade andelen halverats till 18 procent.
 


I försöket att göra en samlad bedömning av pendlingens effekter bör det konstateras att pendlare från andra nordiska länder utgör 1 till 1,5 procent av alla som arbetar i Oslo och Akershus. Effekten på skatteintäkterna till Oslo är därmed begränsad och den samlade effekten är förstås ännu mindre för Norge i helhet.
 


Tornedalen


I förhållande till arbetsutbudet är arbete över gränsen betydligt mer förekommande i Tornedalen än i övriga delar av Finland eller i övriga delar av Lapplands län. 63 procent av pendlingen från de svenska gränskommunerna till Finland gick till finska gränskommuner. Andelen arbetspendlare från de finska gränskommunerna till de svenska var 72 procent av den totala arbetspendlingen till Sverige. Förklaringen ligger nog främst i det faktum att Tornedalen är det enda stället där det finns landsgräns mellan Sverige och Finland, men områdets gemensamma språk, kultur och historia bidrar också till en mer sammanhållen arbetsmarknad.
 


Totalt pendlade 2 360 personer mellan Sverige och Finland år 2004 och 838 personer av dessa kom från någon av den svenska gränskommunerna. Arbetspendlingen från Haparanda till grannkommunerna i Finland omfattade 287 personer. Övriga svenska gränskommuner hade liten arbetspendling till gränskommunerna på den finska sidan..


Totalt pendlade 3 784 personer från Finland till Sverige år 2004 och 821 personer av dessa kom från någon av den finska gränskommunerna. Arbetspendlingen från Torneå till  grannkommunen Haparanda var mindre än i omvänd riktning: 171 personer. Däremot var pendlingen från övriga finska gränskommuner, i huvudsak riktad mot Haparanda, relativt stor.


Sammantaget är den totala arbetspendlingen mellan gränskommunerna ungefär lika stor i båda riktningarna. Gränspendlingen domineras av pendlingen mellan Haparanda och Torneå. 


Idag finns en arbetskraft på ungefär 17 000 personer i Haparanda-Torneå. Detta innebär att området inte är självförsörjande när de gäller arbetsplatser och att pendling till grannkommuner och över riksgränsen förekommer i allt större omfattning. 


Samtidigt ökar behovet av arbetskraft till följd av pågående industri- och bygginvesteringar. Därtill ökar arbetskraftsbehovet inom flera yrkesområden på grund av områdets befolkningsutveckling och den stigande efterfrågan på äldreomsorg. Det finns dock fortfarande arbetskraft i södra Sverige och Finland som vill återvända till Tornedalen. Men bedömningen är samtidigt att det i framtiden blir svårare att attrahera arbetskraft till området.  Därför anses det nödvändigt att öka arbetspendlingen och utbildningsmöjligheterna över gränserna.
 


Tornedalen är ett flerspråkigt (finska, svenska, norska, meänkieli, samiska, kvänska) och mångkulturellt område med gemensam historia och områdets kommuner har samarbetat länge. Kommunernas samarbetsorgan, Tornedalsrådet, omfattar hela området och verksamheten har utvidgats även till Nordnorge. Dessutom har gränskommunerna samverkansorgan som verkar över gränsen mellan två kommuner, till exempel Haparandas och Torneås samarbetsorgan, Provincia Bothniensis. Gränskommunerna och företagen har även haft gemensamma företagsprojekt. År 2002 bildades Crossborder Tornedalen. Verksamheten leds av EU-kommissionen och omfattar hela Tornedalen. Viktiga uppgifter är att bidra till att öka gränspendlingen, öka antalet företag med gränsöverskridande affärsverksamhet och förvandla gränshinder till möjligheter genom ökad information om gränsområdet.
 Som en följd av utvidgade arbetsmarknader ökar behovet av samarbete inom Tornedalen.


Projektet Nycklar till ett integrerat näringsliv i svenska och finska Tornedalen syftade till att kartlägga små och medelstora företags egna erfarenheter och syn på gränsöverskridande verksamhet och samarbete med företagare i andra länder. Företagarna, områdets kommuner och arbetsförmedlingarna fick svara på frågor kring nuläge, framtidsutsikter och de offentliga organisationernas roll vid utveckling av gränsöverskridande företagsverksamhet och arbetskraft. Alla företag konstaterade att de fått positiva effekter i sina verksamheter efter att de påbörjat sin gränsöverskridande verksamhet. Bland annat bedömde de intervjuade 39 företagen att de under de närmaste 3-5 åren kommer att anställa ytterligare 250 personer. Företagarna såg i undersökningen problem bland annat i frågor som handlar om företagsbeskattning, inkomstbeskattning, sociala avgifter och försäkringar för de anställda samt mervärdeskatt. Betalningssystemen är olika i Sverige och Finland, varför det är viktigt att ha goda bankkontakter för att få en smidig och förmånlig betalningshantering. Områdets banker har specialkunskaper i frågor som handlar om för regionen specifika finansierings- och betalningslösningar.


Öresundsregionen


Öresundsregionen är befolkningsmässigt sett den största regionen i Norden med 3,6 miljoner invånare.
 Regionens folkmängd väntas öka med ytterligare ungefär 280 000 invånare fram till 2026.
 Folkmängden antas öka snabbare på den svenska delen (båda i absoluta och i relativa tal). Utvecklingen mot gemensamma arbetsmarknader i Öresundsregionen fick en kraftig skjuts framåt år 2000 i och med Öresundsbrons öppning. Därtill finns den sedan länge etablerade färjetrafiken. Intresset för regionens utvecklingsmöjligheter växer alltjämt. Idag är en femtedel av alla resor över Öresundsbron pendlingsresor.


De senaste siffrorna från SKAT Öresund, visar att så många som 21 000 personer bosatta i Sverige, under kortare eller längre tid har haft en arbetsinkomst i Danmark i under loppet av 2006. Utöver att antalet pendlare ökar visar undersökningar på ökad sökaktivitet över sundet. År 2005 var det hela 159 000 individer som undersökte möjligheterna att få jobb eller utbildning på andra sidan sundet. Aktiviteten på den svenska sidan är mycket större än på den danska.


Pendlingen från Skåne till Själland verkar drivas av flera faktorer. Utbudet av jobb har varit högt i Köpenhamnsområdet och konjunkturutvecklingen stark. Priset på bostäder är lägre i Sverige
 och en femtedel av danskarna uppger att reglerna kring giftermål som orsak till flytt.


Enligt en liknande enkäter lyfter svenskar i stället fram möjligheterna att få jobb och högre lön som viktigaste skäl för pendling. 


Sambandet mellan flyttning och pendling är med andra ord tydligt i Öresundregionen. År 2004 bosatte sig 3 200 danskar i Skåne och samtidigt vet vi att 3 av 4 danskar i åldern 18-50 år som bosätter sig i Skåne jobbar kvar i Köpenhamns kommun. På frågan vad som är problematiskt när man bosätter sig i Skåne uppger 42 procent av danskarna att transportkostnaderna mellan bostadsorten och arbetet upplevs som höga.
 I samma undersökning framkommer att en fjärdedel av danskarna planerar att bo kvar i Skåne resten av livet.


Av de danskar som flyttar tillbaka till Danmark är kortare restid mellan bostad och arbete och lägre pendlingskostnader avgörande i många fall.


Årlig nettoudvandring af islandske statsborgere til enkelte nordiske land, 1987-
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Figur 6.1: Öresundspendlingen, 1997–2004.


Källa: Flyttning och pendling över Öresund, Örestat.


Öresundpendlingen har varit stigande under hela perioden. 2004 utgjorde pendlingen från Sverige till Danmark 80 procent av all pendling inom Öresundsregionen. Detta år pendlade 7 160 personer från Skåne till danska sidan för att jobba. Det är tre gånger så många jämfört med 1997. Antalet har fördubblats sedan bron mellan Sverige och Danmark öppnades. Av pendlarna har fler än hälften sin bostadsort i Malmö eller Helsingborg. År 2004 var knappt  hälften av Öresundspendlarna från Sverige till Danmark födda i Danmark. 34 procent var födda i Sverige och resterande del i andra länder. Andelen pendlare som inte är födda i Sverige har ökat – i synnerhet från utomeuropeiska länder.


Från östra Danmark till Skåne har ökningen varit stor men från en låg nivå. Huvudströmmen går från Köpenhamns kommun till Malmö stad. År 2004 pendlade 692 personer jämfört med 197 personer sju år tidigare. Den svenska pendlingen till Danmark är därmed tio gånger så stor som i motsatt riktning. Den största gruppen danska arbetspendlare är 25-29 åriga män. Bland arbetspendlarna till Sverige dominerar danskar men en stigande andel är födda utanför Danmark och Sverige men i europeiska länder. 


Den ökade pendlingen i Öresundsregioner ser ut att ha haft gynnsamma effekter på arbetsmarknaden i regionen. Arbetslösheten har länge varit hög i Malmö. Efterfrågan på arbetsmarknaden började dessutom stiga tidigare på den danska sidan under det nuvarande konjunkturuppsvinget. Efter att Öresundsbron öppnades minskade arbetslöshetsnivå mellan den svenska och danska sidan minskat gradvis fram till 2003. 
 Arbetslösheten på den danska sidan Öresund, som steg några år fram till 2004, har nu sjunkit ytterligare och ligger på 3,8 procent.
 I Skåne ligger arbetslösheten idag på en högre nivå och regionen har en arbetskraftsreserv på omkring 44 000 arbetslösa.
 


Nettoindvandring til Island 1987-2006, islandske statsborgere
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Figur 6.2: Arbetslöshetens utveckling, 1999–2006.


Källa: Örestat ( mars 2007)


Utpendlingen till Danmark kan sättas i relation till att det år 2005 pendlade in knappt 53 000 personer till Malmö från andra svenska kommuner medan 24 000 malmöbor pendlade ut till andra svenska kommuner.
 Enligt Länsarbetsnämnden i Malmö hänger inflyttningen till sydvästra Skåne under de senaste åren bland annat samman med den starka efterfrågan på arbetskraft från den danska huvudstadsregionen. Regionförstoringen över Öresund har också gett indirekta effekter såsom ökad företagsetablering i regionen.
 


Den höga tillväxten skapar ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft inom en rad branscher, särskilt i Köpenhamnsområdet. Det är förstås många krafter i gång under konjunkturuppsvinget och det går inte att isolera effekten av pendlingen. På den danska sidan av Öresund har de senaste årens starka konjunktur lett till brist på arbetskraft inom ett flertal branscher. 


Utöver denna konjunkturellt betingade arbetskraftbrist tillkommer en mer strukturellt betingad brist framöver. Sett till befolkningstillväxt har region Skåne utvecklats starkare än Öresundregionen på den danska sidan sedan 1999. Detta beror till stor del på den ökade inflyttning till regionen.
 I Danmark väntas däremot antalet personer i förvärvsaktiv ålder sjunka fram till år 2025. En del av arbetskraftreserven i Skåne har de yrkesmässiga kompetenser som det råder brist på i Danmark. Hit hör bygg- och anläggningsarbetare, IT-specialister samt service och omsorgspersonal.
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Figur 6.3: Antal personer i förvärvsaktiv ålder, 20-64 år.


Källa: Danmarks statistik och Region Skåne. Bearbetad data av Öresundskommitten.


Fortsatt integration i Öresundsregionen skulle därför kunna underlätta matchning på arbetsmarknaderna över sundet samt bidra till fortsatt ekonomisk tillväxt i regionen genom att minska problem med flaskhalsar. En prognos gjord av Öresundskommittém pekar på att pendlingen från Skåne till Själland skulle kunna öka till 35 000 år 2020.


7. Pendling mellan de nordiska huvudstäderna


Vid sidan av de pendlingsfrekventa regionerna går också pendlingsströmmar mellan huvudstadsregionerna. Den uppgick 2004 till knappt 3 000 arbetspendlare vilket motsvarar 8 procent av arbetspendlingen över de nordiska riksgränserna. 


Den största av strömmarna 2004 gick från Stockholms- till Osloregionen med ungefär 700 personer, följd av pendlingen från Köpenhamns- till Stockholmsregionen med drygt 400 personer. Den tredje största pendlingsströmmen, på knappt 400 personer, gick från Helsingfors- till Osloregionen.


Det betyder att Stockholmsregionen svarade för 43 procent av den samlade utpendlingen från de nordiska huvudstadsregionerna följd av Köpenhamnsregionen med 26 procent, Helsingforsregionen med 17 procent och Osloregionen med 14 procent.


Den största mottagaren av pendlare från övriga huvudstadsregioner var Osloregionen som tog emot 1 330 pendlare från andra nordiska huvudstäder eller 47 procent av alla huvudstadspendlare, följd av Stockholmsregionen med drygt 700 arbetspendlare (29 %). På tredje plats kom Helsingfors med 14 procent och sist Köpenhamn med 11 procent. 


8. Islands pendlings- och migrationsströmmar

För islänningar finns ingen möjlighet till daglig pendling till andra nordiska länder, även om veckopendling med flyg ökar. Därför handlar frågan om arbetskraftens rörlighet över gränsen av naturliga skäl om migration.


Under den senaste tjugoårsperioden har Island erfarit en nettoutvandring av isländska medborgare på 7 300 personer samtidigt som man haft en nettoinvandring av utländska medborgare på 20 100. 


Norden, och då i synnerhet Danmark, är den viktigaste destinationen för islänningarnas migration. Nettoutvandringen till nordiska länder har under den senaste tjugoårsperioden varit 5 500 personer, vilket motsvarar 75 procent av utvandringen. Av dessa har 3 755 flyttat till Danmark vilket motsvarar 52 procent av utvandrarna totalt sett från Island och nära 70 procent av utvandringen till Norden.


Nordens vikt för den isländska migrationen framgår tydligt av figur 8.1. Fram till milleniumskiftet var migrationen nära sammanknuten med konjunktursituationen. Detta kan illustreras av den kraftiga migrationen 1994-1997 då minskade fiskekvoter drabbade den isländska ekonomin. Nordens vikt framgår tydligt i samband med större migrationsströmmar och exempelvis 1995 tog de nordiska länderna emot 84 procent av den isländska netto-emigrationen.
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Figur 8.1: Nettoinvandring till Island, 1987-2006


Tre av fyra isländska nettoutvandrare till Norden flyttade till Danmark under perioden 1987-2006. Därefter kom Norge (20 %), Sverige (5 %) och Finland (1%) till Danmark. Något som kan verka anmärkningsvärt är att de enskilda år då nettoutvandringen till Sverige har varit stor, har också strömmarna tillbaka till Island varit större från Sverige än från övriga länder. Detta kan hänga ihop med att större andel av utvandrarna flyttar till Sverige på grund av studier, medan svängningarna i migrationsströmmarna i mindre utsträckning har med studerande att göra.
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Figur 8.2: Nettoutvandring från Island till Norden, 1987-2006.


Man kan från diagrammet ovan notera att de enskilda nordiska länderna spelar olika roll vid olika tidpunkter. Sverige var största mottagarlandet 1989 och 1990 medan det sker en utflytt-ning från Danmark samma period. Till Danmark är inflyttningen stark i mitten av 1990-talet då man har en nettoutflyttning från Sverige. Skillnader i konjunkturutvecklingen (kraftig konjunkturnedgång i Sverige 1992-1994) synes vara en bidragande faktor.


Om man ser lite närmare på flyttningsströmmarna till Danmark kan man se att under lågkonjukturen - den disponibla inkomsten föll 1993 och 1994 i Danmark - ägde en utflytt-ning rum från Danmark. Inflyttning sker igen under åren 1998 och 1999 då den disponibla inkomsten växte kraftigt i Danmark. Men det kan också noteras att det skett en stor utvandring de senaste åren trots hög tillväxt i disponibla inkomster och fallande arbetslöshet i Island.
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Figur 8.3: Migration mellan Island och Danmark, 1986-2006.

Om man ser ur de övriga nordiska ländernas perspektiv spelar Island inte så stor roll för flyttningsmönstret i Norden. Sett över hela den senaste tjugoårsperioden har Island haft en nettoinvandring på strax under 500 personer. Man kan räkna med att flertalet av dessa har medborgarskap i det land man flyttar ifrån. De senaste åren har nettoinvandringen från de nordiska länderna motsvarat 1 till 3 procent av den totala nettoinvandringen av utländska medborgare till Island.


Sammantaget har den totala nordiska arbetsmarknaden spelat en väsentlig roll för islänningarnas bostads- och arbetssituation. Även om del av dem som flyttar gör detta i syfte att studera har man haft möjlighet att arbeta i övriga nordiska länder. Tidigare var detta främst en fenomen i långkonjunkturer men de senaste åren har det skett en väsentlig utvandring samtidigt som tillväxten i Island varit hög och arbetslösheten fallande. Utöver detta har Island haft en kraftig invandring av arbetskraft från länder utanför Norden.


9. Ålands pendlings- och migrationsströmmar

Det åländska befolknings- och arbetskraftsutbytet med omgivande fastlandsregioner är litet i förhållande till migration och arbetspendling inom Norden. Som exempel kan nämnas att ålänningarna bara stod för cirka tre procent av den totala nordiska bruttoinflyttningen till Sverige år 2004.
 


Den åländska migrationen och arbetspendlingen i förhållande till den egna befolkningens och ekonomins storlek handlar däremot om förhållandevis stora flöden. Bruttoflyttningen mellan Åland och omvärlden uppgår årligen till upp emot 1 500 personer eller drygt 5 procent av den totala åländska befolkningen. Tack vare den omfattande sjöfarten är arbetspendlingen i förhållande till det totala arbetskraftsutbudet ännu större. Den samlade arbetspendlingen motsvarar sålunda årligen över 20 procent av den på Åland bosatta arbetskraften.


En långsiktig trend är att på Åland födda personer flyttar ut, i första hand till Sverige, för att ersättas av inflyttad befolkning/arbetskraft, tidigare i första hand från Finland men numera även från övriga världen. En liknande tendens finns även inom den sjöfartsrelaterade arbetspendlingen. En betydande del av den åländska arbetskraften pendlar ut till arbetsplatser ombord på fartyg registrerade utanför Åland,  i huvudsak i Sverige, samtidigt som den egna sjöfartens ombordanställda till övervägande del rekryteras bland inpendlare från sydvästra Finland samt övriga världen.


Den åländska arbetsmarknaden har ända sedan början av 1970-talet uppvisat en kraftig expansion. Under perioden 1970-2004 ökade sålunda antalet arbetsplatser inom den åländska ekonomin med hela 30 procent och arbetskraftsbehovet har i stor utsträckning tillgodosetts av utländsk arbetskraft, både i form av inflyttning och inpendling.


I förhållande till befolkningsbasen har inflyttningen varit omfattande, framför allt från Finland men med tiden också i allt högre grad från Sverige samt en rad länder utanför Norden. Åland har blivit ett av Nordens inflyttningstätaste områden. Mer än 30 procent av den fast bosatta befolkningen var sålunda år 2005 född utanför Åland. Detta är en nästan tio gånger större inflyttarandel än vad Finland hade samma år (3,4 %), och en mer än dubbelt så stor som den i Sverige (12,4 %). 


Under perioden 1990-2005 flyttade nästan 10 000 personer in till Åland, en bruttoinflyttning som motsvarar hela 40 procent av den totala åländska befolkningen år 1990 (cirka 25 000). Nettoinflyttningen var naturligtvis avsevärt lägre (cirka 1 500 personer), men innebar ändå att flyttningsnettot stod för nästan 70 procent av den totala åländska befolkningsökningen under dessa år (från ca 25 000 till ca 27 000 personer). Den största inflyttargruppen kommer från Finland.
 Under den ovan nämnda perioden utgjorde denna grupp nästan häften av hela invandringen till Åland. Den andra stora gruppen inflyttare kommer från Sverige. Över hela den redovisade perioden uppgick den till 41 procent av den totala inflyttningen.


En intressant trend är den växande svenska invandrarströmmen till Åland. I början av den redovisade perioden låg den i allmänhet kring 30-40 procent av den totala inflyttningen, mot slutet av perioden passerades den finska inflyttningen och närmade sig vissa år hela 50 procent av den totala inflyttningen. En annan, ännu tydligare trend, är den snabba ökningen efter millennieskiftet av icke-nordiska invandrare.
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Även beträffande utflyttningen kan en del intressanta iakttagelser göras. Det är fortfarande Finland och Sverige som i hög grad dominerar statistiken. En viktig skillnad är dock att det nu är Sverige som står för de största migrationsströmmarna. Under perioden 1995–2005 gick 53 procent av den åländska utflyttningen till Sverige och 38 procent till Finland. En stor grupp åländska ungdomar flyttar till Sverige för högre studier. 


Figur 9.1: Det åländska flyttningsnettot efter land, 1995-2005. 


Inpendlingen beror på en speciell omständighet. Förklaringen är att den åländska ekonomin och arbetsmarknaden i så pass hög grad baseras på en näringsgren med mycket speciella arbetsplats- och rekryteringsbetingelser, nämligen internationell sjöfart. Omkring en tredjedel av Ålands BNP och upp emot en femtedel av arbetsplatserna genereras sålunda av denna del av ekonomin. Den här delen av arbetskraften är alltså fast anställd av åländska arbetsgivare på fartyg med åländsk hemort, utan att för den skull behöva flyttat till och bosätta sig på Åland.


Den utifrån kommande arbetskraftsinpendlingen av ombordanställt sjöfolk (inkl. service- och säljpersonal ombord på passagerarfärjor och kryssningsfartyg) är relativt omfattande. Detta beror på att de på Åland boende ombordanställda numera enbart uppgår till omkring en femtedel av den totala arbetsstyrkan ombord på de hemmaregistrerade tonnaget, och då företrädesvis i olika typer av befälspositioner. Sett i ett längre tidsperspektiv har andelen ålänningar av de ombordanställda stadigt minskat. Orsaken är framför allt att antalet åländska sjömän helt enkelt inte räckt till för att täcka den växande arbetskraftsefterfrågan. 


I tabellen nedan redovisas antalet utanför Åland boende, det vill säga ”inpendlare” anställda ombord på den hemmaregistrerade delen av den åländska handelsflottan 2002-2005. 


Figur 9.2: Ombordanställda på åländskt tonnage i internationell trafik bosatta utanför Åland, 2002-2005.


		

		2002

		2003

		2004

		2005

		Genomsnitt 2002-2005



		Totalantal ombordanställda 

		3 050

		2 949

		3 106

		3 136

		3 060



		varav ”inpendlare”

		2 183

		2 050

		2 350

		2 451

		2 258





Som framgår av sammanställningen är antalet ”inpendlare” till Åland, alltså till arbetsplatser inom den åländska rederinäringen, betydande. Om man ser till de berörda arbetsplatsernas andel av det totala arbetsplatsutbud som genereras av den åländska ekonomin så uppgår de till cirka 16 procent. Huvuddelen av den här inpendlingsströmmen kommer från sydvästra Finland, men den innehåller även en del sjöpersonal, främst då i Stockholmsregionen. Personal från Baltikum förekommer även, om än i mycket begränsad utsträckning.


Statistiken över motsvarande ström av utpendlande arbetskraft från Åland är dessvärre svår att få fram riktigt exakta siffror på. Men olika uppgifter ger vid handen att minst 320, eventuellt ända upp mot 600-700, på Åland fast bosatta personer ”pendlar ut” till sjöarbetsplatser inom rederier med hemort utanför Åland. Även om man utgår från den lägsta möjliga siffran, så betyder detta att en inte oväsentlig del av den kvalificerade åländska sjöarbetskraften är sysselsatt av icke-åländska rederier – eller av åländska rederier ombord på utländskt registrerat tonnage.


10. Pendlarnas löneinkomster


Lönesumman, det vill säga. summan av alla löneinkomster från där löneinkomsttagaren arbetade i annat nordiskt land närmade sig 12 miljarder SEK år 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK. Detta motsvarar en ökning av arbetspendlarnas inkomster över riksgräns med 31 procent sedan 2001.


Det har ovan visats att pendlingen från Sverige står för den största delen av arbetspendlingen i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare pendlar från Sverige. Detta slår givetvis igenom på lönesumman. Svenska arbetspendlare står för hela 72 procent av hela lönesumman. Näst störst andel hade pendlingen från Danmark med 14 procent och därefter kom den från Finland och Norge med 10 respektive 5 procent. Svenskarna tjänade relativt sett mer per person på sin pendling än arbetspendlare från andra länder.


Den totala svenska lönesumman 2004 uppgick till 990 miljarder kronor. Svenskarnas lönesumma intjänad i ett annat nordiskt land var drygt 8 miljarder och pendlarnas inkomster 6.6 miljarder. Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för arbetspendlande svenskar i Danmark. Den löneinkomstmässigt största strömmen av arbetspendlare går dock fortfarande från Sverige till Norge. Svenskarna tjänar 3,2 miljarder SEK i Norge medan man hade nära 3 miljarder SEK i löneinkomster i Danmark. Den näst största lönesummeökningen noterades för svenskar som arbetspendlade till Finland, 58 procent. Lönesumman för norrmän och danskar som arbetspendlade till Sverige ökade med 53 respektive 33 procent. För norrmännen minskade den med 44 procent i Danmark och danskarna minskade med 8 procent i Norge. Man kan också tillägga att andelen löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större betydelse i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i vissa svenska gränskommuner.

Figur 10.1: Lönesummornas förändring för inkomsttagare respektive arbetspendlare över riksgräns, 2001-2004 (SEK).
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		Danmark

		Norge
Sverige
S:a

		-9,3
19,1
-0,7

		-8,4
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5,9



		Norge

		Danmark
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Finland
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-
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-
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		-
26,3
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		Sverige




		Danmark
Finland
Norge
S:a

		80,1
14,1
6,3
28,8

		86,4
57,5
8,9
37,4



		Totalt

		

		20,3

		30,9





11. Ekonomiska aspekter av migration och arbetspendling


Om man ser till de nordiska ländernas arbetsmarknad i sin helhet är antalet inkomsttagare med inkomst från ett annat nordiskt land beskedligt. Det genomsnittliga antalet sysselsatta i Norden var år 2004 11 594 300. Antalet nordiska pendlare motsvarade drygt 0,3 procent av det totala antalet sysselsatta. Drygt en halv procentenhet hade inkomster från ett annat nordiskt land. Pendlingen inom respektive land är betydligt mer omfattande än pendlingen över riksgränser.


Den samlade samhällsekonomiska effekten (effekten på de nordiska ländernas samlade ekonomier och arbetsmarknader) av pendlingen torde därför vara begränsad. Samtidigt som framgått ovan kan pendlingen betyda en hel del på regional nivå och för lokala arbetsmarknader. Dessutom kan pendlingen vara av stor betydelse för enskilda individer.


Inom ramen för föreliggande projekt har en forskarrapport tagits fram av Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö vid institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet. Andersson och Wadensjö har en gjort en genomgång av forsknings- och kunskapsläget vad gäller migration och pendling. Generellt sätt är tyvärr forskningen kring pendlingens drivkrafter och effekter i Norden av mycket ringa omfattning. Detta kapitel bygger till största delen på Andersson och Wadensjös rapport.


Drivkrafter bakom arbetspendling och migration


I detta avsnitt ska vi se hur ekonomiska teorier om migration och arbetspendling kan bidra till att förklara drivkrafterna till migrations- och pendlingströmmar i Norden. Migrationsteoerier behöver inte direkt ta hänsyn till arbetsplatsers geografiska lokalisering i förhållande till bostaden. Pendlingsteorierna är mer inriktade på effekter på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Självklart hänger begreppen ihop – personer med lägre inkomster kan till exempel ha svårt att hitta bostad nära sin arbetsplats när de flyttar och väljer därför att bosätta sig på ett lite längre pendlingsavstånd från arbetet.
 


Oftast hänvisar forskningen till ekonomiska drivkrafter för att förklara arbetskraftsmigration och arbetspendling. Enligt humankapitalmodellen är det rimligt att anta individen jämför den förväntade framtida inkomsten av att stanna kvar på bostadsorten med den förväntade inkomsten av att flytta eller pendla och accepterar ett jobberbjudande om värdet av detta överstiger reservationslönen. Den förväntade inkomsten beräknas som sannolikheten att få ett arbete multiplicerat med lönen från ett nytt arbete. Individen jämför skillnaden mellan framtida förväntade inkomster från det ”nya” och ”gamla” arbetet med olika kostnader, som är förknippade med att flytta eller pendla.
 Det finns både monetära och icke-monetära kostnader.


Beslutet att flytta eller pendla kan antingen initieras genom ”pushfaktorer” eller ”pullfaktorer”. Högre löner i en annan region liksom minskade kostnader för pendling och migration är pullfaktorer. Uppsägning från det nuvarande arbetet är en pushfaktor. I beslutet att antingen flytta eller pendla jämför individen flyttnings- och pendlingskostnaderna med varandra. 


Vid studier av intern migration och internationell arbetskraftsrörlighet
 brukar man framför allt se på skillnader i inkomst/lönenivåer och skillnader i arbetsmarknadsläge mellan inflyttnings- och utflyttningsregionerna. Skillnader i rörlighet efter ålder, kön och utbildning kan förklaras av ekonomiska faktorer. Forskningen pekar på att regionala skillnader i arbetslöshet och vakanser brukar ha större betydelse för migrationsströmmar än regionala löneskillnader. Personer flyttar från hög arbetslöshet och få vakanser till regioner med lägre arbetslöshet och fler vakanser. Utjämnas arbetsmarknadsläget mellan olika regioner och länder minskar i regel flyttningsströmmarna. 


Ett antal studier har behandlat migrationen mellan de nordiska länderna och betydelsen av löneskillnader respektive skillnader i sysselsättning för att förklara flyttströmmarna. Dessa studier har framförallt behandlat migrationen från Finland till Sverige. Det har framför allt handlat om att arbetslösheten i Sverige under en relativt lång period var klart lägre i Sverige. En studie av Wadensjö (1976) visar att arbetsmarknadsläget i det land man flyttar till tycks spela en större roll än arbetsmarknadsläget i hemlandet.
 Røed (1996) visar på samma sätt att flyttströmmarna minskar med ökande arbetslöshet i destinationslandet och ökar med minskande arbetslöshet i hemlandet. 


Flera pendlingsmodeller antyder att restider, kostnader för pendling och preferenser för boende och annan konsumtion av regionala tillgångar kan påverka individernas pendlingsavstånd, inkomster och boendekonsumtion där faktorerna kan kompensera varandra i jämvikt och det är svårt att fastställa en optimal pendlingsnivå. Många flyttar och pendlar över landsgränser av andra skäl än just ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga. Exempel på sådana är utbildning, familjeskäl, skillnader i lagstiftning samt en allmän önskan om förändrad livssituation. Det kan alltså vara rationellt för individer att fortsätta bo och arbeta på platser som verkar ge ett sämre ekonomiskt utbyte än andra lokaliseringar. Förmodligen är den viktigaste drivkraften tillgången till arbete.
 


Effekter på inkomster


Leder migration och arbetspendling till högre inkomster för de individer som flyttar eller pendlar? Hur påverkas lönerna i inflyttnings- och inpendlingsländerna? Leder rörlighet till löneutjämning? Dessa effekter är av intresse eftersom de visar på storleken på de privatekonomiska drivkrafterna samt de samhällsekonomiska konsekvenserna av geografisk rörlighet.


På grund av bristen på forskning är det svårt att med säkerhet säga vilken betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och regional utveckling. Andersson och Wadensjö har därför i stor utsträckning granskat forskning kring intern migration. Det teoretiska resonemanget bygget på att om rörligheten från ett land till ett annat ökar, allt annat lika, kommer utbudet av arbetskraft att öka respektive minska. Enligt humankapitalteorin kan vi vidare anta att de förväntade inkomsterna för dem som flyttar är högre i inflyttningsregionen jämfört med utflyttningsregionen (alternativt att arbetslösheten är lägre respektive högre). Ett ökat utbud av arbetskraft leder enligt teorin till att lönerna minskar (eller blir lägre än vad de annars skulle ha varit), medan en minskning av utbudet i utflyttningsregionen leder till ökade löner.
 


Andersson och Wadensjö har inte funnit någon studie på individnivå av effekter på lön och sysselsättning av att pendla från ett nordiskt land till ett annat och refererar därför till empirisk forskning av effekter av migration.
 Enligt denna forskning går det knappast att hitta några negativa effekter på löner och sysselsättning för den infödda befolkningen av invandring. 


Det finns flera skäl till att effekter inte kan påvisas. En första förklaring skulle kunna vara att rörligheten är högre i högkonjunkturer än i lågkonjunkturer och att lönerna egentligen skulle ha stigit ännu mer om invandrarna inte kommit. Orsakssambandet kan alltså vara det omvända från arbetsmarknadsläge och löner till migration. Institutionella faktorer kan medföra att det finns betydande trögrörlighet för löner. Vidare kan den infödda befolkningen och invandrare verka på olika delarbetsmarknader och komplettera varandra. Det är därför rimligt att på individnivå anta att de som väljer att pendla över en riksgräns eller flytta kommer att ha en högre lön än de skulle haft om de inte gjort det. Det finns därför enligt forskarna goda skäl att tro att svenska byggnadsarbetare har möjlighet till högre löner om de väljer att pendla eller flytta till Norge. 


Genom invandrarnas ökade efterfrågan på konsumtion varor och tjänster påverkas efterfrågan av arbetskraft i berörda sektorer och därmed även efterfrågan på infödd arbetskraft i berörda sektorer. Lönerna kan alltså stiga hos den infödda befolkningen i vissa yrken och sjunka i andra till följd av invandringen. Man kan till exempel observera att Island under senare år samtidigt importerat både arbetskraft och kapital och under samma tid haft stigande reallöner och låg arbetslöshet. Migration och pendling påverkar därmed även arbetsmarknadens efterfrågesida och det är inte självklart hur lönerna påverkas för invandrarna eller pendlarna, den infödda befolkningen och mellan regionerna. Även i den region som personen flyttar ifrån är effekten på lönerna osäkra.


Danska och svenska studier om migration inom respektive land ger en bild av små effekter på inflyttarnas löner. För Sverige visar forskning på positiva effekter av pendling på hushållens inkomster. Storleksordningar på löneökningarna av att börja pendla är 7-10 procent för kvinnan och 2-8 procent för mannen.


Effekter på sysselsättning


Leder rörlighet till regional utveckling och utjämning av arbetslösheten? Enligt matchningsmodellen kommer utflyttningen att vara hög från regioner med relativt hög arbetslöshet och låg från regioner med relativt låg arbetslöshet. Inflyttning kommer att ske till regioner med höga vakanstal. Är lönerna trögrörliga kan vi anta att arbetslösheten på längre sikt ökar i inflyttningslandet och minskar i utflyttningsregionen. Teorin säger dock inget om vilka som blir arbetslösa, immigranterna/pendlarna eller den infödda befolkningen.


Enligt den empiriska forskningen går det dock knappast att hitta några negativa effekter på sysselsättning för den infödda befolkningen av invandring. Det finns flera skäl till att effekter inte kan påvisas. 


Ett sådant skäl kan vara att inflyttning får konsekvenser för efterfrågan på varor och tjänster och därmed på efterfrågan på arbetskraft. Inflyttning av arbetskraft till en region leder till ökad efterfrågan i detaljhandel och privata tjänster men också av offentlig konsumtion i inflyttningsregionen. Förekomsten av denna typ av efterfrågeeffekt pekar på att den oro som kan finnas för ökad arbetslöshet till följd av inflyttning synes vara obefogad. Empiriska resultat tyder också på att rörligheten är högre när tiderna är goda och att invandrarna kommer till orter med en god arbetsmarknad. Om arbetslöshetens nivå i ekonomin bestäms av den naturliga arbetslöshetsnivån finns det ingen anledning att vänta sig att den totala arbetslösheten ska öka med ökad invandring. Det kan dock ske en omfördelning mellan arbetslöshetsandelarna mellan invandrarna och den infödda befolkningen. Arbetslöshetsnivån kan emellertid variera med invandring beroende på hur invandrarnas rörlighet på arbetsmarknaden.
 


På grund av bristen på forskning är det svårt att säga vad migration och arbetspendling har för effekter på regional arbetslöshet. De empiriska undersökningar som behandlar hur invandring påverkar arbetsmarknaden, även lokala sådana, hittar inga markanta effekter på arbetslöshetsnivån. Effekten på den infödda befolkningen tycks också vara små, men varierar med inflyttare som är komplement eller substitut i produktionen.
 


Empiriskt visar svensk forskning visa att det inte skett någon utjämning av arbetslösheten till följd av ökad pendling. Det är i Sverige samma regioner som har hög arbetslöshet i dag som för 20 år sedan.
 Samtidigt är benägenheten att pendla större hos dem som saknar arbete, vilket också internationell forskning visar. Gränsregionerna i respektive land påverkas troligen mycket mer av den större interna migrationen/pendlingen än av inpendlingen eller inflyttningen från andra nordiska länder. Man pekar på att medan utpendlingen från Malmö kommun till Öresundsregionen i Danmark var drygt 2 000 personer 2004, pendlade omkring 53 000 personer in till Malmö för att arbeta från andra kommuner i Sverige. 


Effekter på bostadsmarknaden


När gemensamma arbetsmarknader uppstår över riksgränserna påverkas också bostadsmarknaderna. Efterfrågan på billigare bostäder i Öresundsregionen är ett sådant exempel. Efterfrågan på bostäder ökar på de billigare bostadsrätterna och småhusen i Skåne, vilket pressar upp priserna, medan efterfrågan dämpas i det dyrare utflyttningsområdet. På längre sikt kan dock även utbudet av bostäder öka i inflyttningsregionen. Det finns dock idag egentligen inte finns någon forskning av effekterna på de regionala bostadsmarknaderna och utjämning av boendepriser och boendekostnader.


Ett annat perspektiv på kopplingen mellan gemensamma arbetsmarknader och bostadsmarknader är att behovet av pendling kan som en följd av sämre fungerande fastighetsmarknader. Långtidsutredningen skriver skriver att ”det kan inte uteslutas att regleringar och imperfektioner på bostadsmarknaden har minskat produktionen av nya bostäder och rörligheten inom det befintliga bostadsbeståndet. Restriktioner i bostadssektorn av det här slaget kan dels ha hämmat den rörligheten generellt sett, men också i viss mån bidragit till att skapa en vrångbild av pendlingens växande betydelse som anpassningsmekanism på de regionala arbetsmarknaderna.” Med detta synsätt har dåligt fungerande bostadsmarknader tvingat fram pendling över långa avstånd.


Effekter på konjunktur


En ökad invandring kan både dämpa och förstärka konjunkturen. Vi diskuterade ovan hur invandrare efterfrågar varor och tjänster, bostäder och offentlig service. Detta leder till att efterfrågan på arbetskraft ökar genom att fler personer anställs i exempelvis detaljhandel och skolor, i byggindustri mm och senare även till ökade investeringar. Genom att både utbudet och efterfrågan på arbetskraft ökar är det oklart hur konjunkturläget påverkas av invandring. Om till exempel lönerna sjunker i det mottagande landet dämpas konjunkturen. Konjunktureffekten avgörs av om den ökade efterfrågan är större eller mindre än tillskottet till  utbudet. 


En utvandring kan bidra till att försvaga konjunkturen i utvandringslandet. Regionen riskerar att förlorar människor med högst produktivitet och löner som bär upp regionens efterfråga. Nettoeffekten avgörs av om och när migranterna flyttar tillbaka det lokala samhället och tar med sig sina förvärvade kunskaper.


Pendling över landgränser påverkar efterfrågan men sannolikt mindre än i migrationsfallet. Frekvent pendling till arbetet i ett annat land kan dämpa konjunkturen i inpendlingslandet och förstärka konjunkturen i utpendlingslandet, eftersom det är troligt att merparten konsumeras i utpendlingslandet. Ett annat fall är veckopendling, där pendlaren konsumerar mer i inpendlingslandet än i det förra fallet. Därmed blir också konjunkturdämpningen mindre. Ett tredje alternativ är utvandring åtföljd av inpendling till utvandringslandet, vilket kan dämpa efterfrågan i utvandringslandet och förstärka den i invandringslandet. Vi har ovan noterat att många har flyttat från Köpenhamn till Malmö, men fortsätter att arbeta i Köpenhamn. Konjunkturen kan på detta sätt dämpas i Köpenhamn och stärkas i Malmö.
 


Effekter på den offentliga sektorns finanser 


Vi har tidigare behandlat att pendling och migration till en ort kan leda till ökad efterfrågan på varor och tjänster. Därmed ökar också efterfrågan på offentlig konsumtion och efterfrågan på arbetskraft för offentlig sektor. På detta vis kan pendling och migration öka sysselsättningen och driva på investeringar i lokal infrastruktur och realkapital – både i offentlig och privat sektor. Denna diskussion visar att migration och pendling inte bara påverkar utbudssidan utan också arbetsmarknadens efterfrågesida. 


Den forskning som belyser effekterna på offentlig sektor av arbetskraftens rörlighet över nationsgränser behandlar främst migration och nästan uteslutande effekten på invandringslandet. Vilken effekt flyttningar har på det mottagande landets offentliga sektor beror på profilen hos immigranten jämfört med den inhemska arbetskraften. Om invandraren regelmässigt oftare är i aktiv ålder drar naturligtvis invandringslandet fördelar av immigrationen. Å andra sidan kan de ha lägre löner och förvärvsfrekvens och då går omfördelningen åt andra hållet. Det är därför enligt Andersson och Wadensjö svårt att säga något generellt om i vilken riktning omfördelningen genom den offentliga sektorn går mellan invandrare och icke-invandrare.


Men empirisk forskning av arbetskraftsinvandring till Sverige (från bland annat Finland) visar på en omfördelning från invandrare till övriga i offentliga sektorn. Resultaten pekar på att migration inom Norden sannolikt medför nettoöverföringar från invandrare till den offentliga sektorn i invandringslandet. Mycket talar också för att migration innebär en försvagning av de offentliga finanserna i utflyttningsländerna.


Enligt Andersson och Wadensjö finns det inga motsvarande undersökningar vad gäller pendlingens effekter för den offentliga sektorn finanser i inpendlingsländerna. En central aspekt är var pendlaren beskattas. Huvudregeln i det skatteavtal som gäller mellan de nordiska länderna (se Bilaga) är att tjänsteinkomster beskattas i den stat där arbetet är utfört. Detta är också internationell praxis som kommit till uttryck bla i OECD:s modellavtal för skatteavtal. Det finns dock undantag för så kallade gränsgångare (se Bilaga). För Sverige och Danmark gäller dock huvudregeln enligt ett avtal från 1997. 


Pendlarna (utom just gränsgångare) betalar således skatt i det land de arbetar i. Liksom i fallet med migration sker därför en nettoöverföring från inpendlare till den offentliga sektorn i inpendlingslandet och en försvagning av de offentliga finanserna i det land pendlarna är bosatta i. Eftersom pendlingen inte påverkar inkomsttransfereringar och övriga offentliga utgifter blir effekten mindre. Effekterna på offentlig sektor förstärks av att pendlarna tar del av offentlig konsumtion i det land de bor i. Hur mycket skatteinbetalningarna ökar beror på hur avtalet mellan ut- och inpendlingsländerna är utformat. 


Eftersom Skånska kommuner inte får skatteintäkter från personer som är bosatta inom kommunerna och som arbetar i Danmark har Sverige och Danmark ingått ett avtal om vissa skattefrågor som bl.a. innehåller en särskild utjämningsordning. Denna ordning innebär att arbetsstaten betalar ett utjämningsbelopp till folkbokföringslandet för att kompensera för skattebortfallet. 


I de gränsområden där inkomstskatt betalas i hemlandet vid pendling över landgräns torde pendlingen mildra effekterna på de lokala skattebaserna i jämförelse med flyttning. Det kan innebära att den befintliga offentliga infrastrukturen och bostadskapitalet bättre utnyttjas. 


12. Avslutande kommentarer

Strävan efter att människor ska kunna bo kvar i glesbygd är gemensam för de nordiska länderna. Att flytta dit jobben finns är inte en lika självklar lösning som i det övriga Europa. Att skapa förutsättningar för arbetspendling är därför av gemensamt nordiskt intresse. 


Syftet med den här rapporten är att göra en kunskapsöversyn, dels av hur pendlingen ser ut, dels de ekonomiska drivkrafterna och effekterna av densamma.


Utveckling och trender


Efter att ha gått igenom statistiskt material och annan information växer en bild fram där vissa drag är tydligare än andra. 

I det följande sammanfattas trenderna i nordisk arbetspendling 2001-2004 (siffror för 2005 redovisas i den mån statistik är tillgänglig): 


Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har formellt varit i kraft sedan 1954 men är reellt ett resultat av en utveckling som startade redan tidigare. 


Pendlingen över landgränser har tenderat att öka under senare år. Pendlingen har under senare år haft större betydelse än flyttningarna.


År 2004 hade 71 393 personer löneinkomster i ett annat nordisk land än sitt eget och av dessa klassificerades 36 582 personer som arbetspendlare över riksgräns. 


År 2004 gick de största pendlingsströmmarna från Sverige till Norge och från Sverige till Danmark. Lönerna är högre i Danmark och Norge än i Sverige vilket antas vara en bidragande faktor till att många svenskar valt att arbeta på andra sidan svenska gränsen.


Antalet pendlare mellan de nordiska länderna ökade mellan 2001 och 2004 från knappt 29 000 till drygt 36 500 personer. Detta motsvarar en ökning på 26 procent totalt sett och en årlig ökning på drygt 8 procent.


Mellan 2001 och 2004 stagnerade arbetspendlingen mellan Sverige och Norge medan den från Sverige till Danmark ökade med 85 procent.


Den totala ökningen av pendlare beror främst på en allt större utpendling från Sverige till Danmark i Öresundsregionen.


Av åtta mätta pendlingsströmmar 2001 och 2004 har alla har ökat utom från Sverige till Norge och mellan Danmark och Norge i båda riktningarna.


Hälften av de uppmätta pendlingsströmmarna gick till Norge och knappt en fjärdedel till Danmark. Studerar vi utpendlingsland utgick nästan två tredjedelar av strömmarna från Sverige. I nästan 9 av 10 fall berörs Sverige på grund av sitt centrala läge av antingen ut- eller inpendling.


Drygt en tredjedel av pendlingen över de nordiska gränserna sker från Sverige till Norge. Denna utpendling ligger fortfarande på en hög nivå, men har stabiliserat sig och tenderar – om än mycket lite – att minska.


Inpendlarna är oftast födda i utpendlingslandet. Två undantag utgörs av att den största andelen inpendlare till Finland från Sverige är födda i Finland samt att nästan hälften av inpendlarna till Danmark från Sverige är personer födda i Danmark.

Det är vanligare att män pendlar än kvinnor vilket följer mönstret för arbetspendling generellt. Undantaget är pendling från Finland till Sverige, där hälften är kvinnor och hälften är män. 


Många som rör sig över gränserna är unga. Pendling över landsgränserna har en viktig roll att fylla för att ge förutsättningar för unga att debutera på arbetsmarknaden.


Eftergymnasialt utbildade dominerar bland pendlare mellan Sverige och Danmark och bland pendlare i riktningen från Sverige till Finland. Mellan Sverige och Norge och från Sverige till Finland dominerar pendlare med gymnasieutbildning. 


Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är liten i förhållande till den totala pendlingen över de nordiska riksgränserna. Undantaget är Öresundsgregionen där den gränsnära pendlingen mellan de två storstadsområdena Köpenhamn och Malmö dominerar hela pendlingsströmmen.


Givet att nuvarande trend fortsätter så kommer Malmö med omgivande kommuner enligt SCB:s modell att om 5 till 10 år ingå i LA med Köpenhamns kommun.
 Det krävs cirka 7 500 pendlare totalt från Malmöområdet för att så ska bli fallet. År 2004 var antalet drygt 2 000 personer. 


På samma sätt kan de svenska kommunerna Strömstad och Tanum som i dag tillsammans bildar LA komma att ingå i norska Fredriksborg-Sarpsborg LA. Strömstad har totalt sett en lika stor utpendling till Norge som till svenska kommuner. En tredjedel av utpendlingen går till kommuner inom Fredrikstad-Sarpsborg LA.


Det är mycket vanligt att vid flytt över riksgräns behålla sitt gamla arbete och pendla tillbaka till utflyttningslandet.


De statistiska metoderna inkluderar bland annat inte korttidsarbeten, varför arbetspendlingen tenderar att underskattas snarare än överskattas.


Den ökade pendlingen mellan de nordiska länderna kan ses som en fortsättning på en generellt utveckling där arbetspendlingen ökar kraftigt inom många länder.  


Arbetspendlingen ökar i alla OECD-länder. Den allt mer omfattande pendlingen mellan de nordiska länderna är med andra ord inte att se som en avvikelse. 


Drivkrafter och effekter


Teoribildning om migration och arbetspendling saknas inte men det är ändå svårt att säga något bestämt om arbetspendlingens drivkrafter och effekter. De lokala arbetsmarknaderna över gränserna kan ha olika förutsättningar i form av gränshinder vilket gör att drivkrafternas orsaker och styrkor varierar från område till område. Trots förbättringen av tillången på relevant statistik är det fortfarande svårt att få en klar uppfattning om arbetspendlingens konjunkturella effekter. Det är också svårt att isolera effekterna av pendlingen eftersom den så ofta har ett nära samband med migration. Därför är det vanskligt att dra långtgående slutsatser om effekterna på löneutveckling, sysselsättningssiffror och offentlig sektor. Vi försöker här ändå säga något om effekter och drivkrafter med hjälp av vår empiri och befintlig teoribildning: 


Eftersom pendlingen ökar kan vi anta att drivkrafterna är starka men det är svårt att dra entydiga slutsatser om drivkrafternas prioriteringsordning.


Trots att den egna försörjningen är viktig är det svårt att visa att det är den dominerande drivkraften bakom arbetspendlingen.


Dansk invandringslagstiftning har lett till att många väljer att flytta till Malmöområdet för att kunna gifta sig och kunna bo tillsammans med partner från icke EU-land.


Möjligheterna att pendla spelar roll på individnivå och har stor betydelse för ekonomin i vissa gränskommuner. 


På grund av brist på forskning är det svårt att med säkerhet säga vilken betydelse arbetspendling och migration har för inkomster och regional utjämning på samhälls-ekonomisk nivå. Det är dock mycket som talar för att de som väljer att pendla eller flytta över en landgräns får en högre lön än de annars skulle ha haft.


Det går inte att påvisa några entydiga resultat om hur lönenivån för den infödda befolkningen påverkas av invandring eller pendling. Effekterna är i regel små i de undersökningar som gjorts internationellt. Studier av invandringens betydelse på regional arbetslöshet visar små effekter.


Pendling påverkar den offentliga sektorns finanser främst genom ökade eller minskade skatteinbetalningar. Nettoeffekten avgörs av hur avtalen mellan in- och pendlings-länderna ser ut. 


Efterfrågan på arbetskraft och högre lön inom vissa branscher i Norge har varit drivande för pendling dit. Det finns anledning att tro att drivkrafterna har förändrats över tiden och att de handlar om ett begränsat arbetsplatsutbud i glesbygd och ökad konkurrens om arbete från icke nordiska länder. 


Migration och pendling kan bidra till en utjämning av bostadspriserna över landsgränserna.


Lägre bostadspriser och boendekostnader har drivit på flyttströmmarna från Danmark, Norge och Finland till Sverige med resultatet att arbetspendlingen tillbaka till Danmark och Norge ökar då flyttarna tenderar att behålla sina jobb i hemlandet. Goda möjligheter för pendling kan vara utjämnande mellan ländernas bostadsmarknader.


Det tar lång tid att öka utbudet av bostäder i inflyttningslandet. Den ökade efterfrågan kan pressa upp priserna. Exempelvis är tendensen fortsatt stigande priser på bostadsrätter och villor i Malmöområdet.

Länderna möter olika branschrelaterade arbetskraftsbrister. Exempelvis har brist på arbetskraft i finska Tornedalen lett till efterfrågan på svensk arbetskraft. I Norge är det främst byggbranschen som efterfrågat utländsk arbetskraft. 


Enligt en prognos i rapporten Arbetsmarknaden i Tornedalen 2006 behövs ett stort tillskott på arbetskraft på grund av åldrande befolkning. Bristen på båda sidor kommer troligen öka rörligheten på arbetsmarknaden och ställa krav på goda förutsättningar för pendling.


Nationella regelverk påverkar drivkrafternas styrka och pendlingens riktning. Det gäller exempelvis A-kassa, socialförsäkringar och skatter. Därtill förekommer mytbildning om att hindren är större än de är. Det gäller framför allt uppfattningen hos svenskar i Tornedalen om lägre lönenivåer och förmåner på den finska sidan. 


I Öresundsregionen närmade sig arbetslöshetsnivåerna varandra under några år fram till 2003. Därefter har gapet mellan nivåerna ökat. Malmö kommun har i dag Skånes högsta arbetslöshet (4 %). Det kan vara en indikation på att integrationen av arbets-marknaderna inte riktigt ger förväntade effekter och att dessa möjligheter inte utnyttjas till fullo av alla. Vi kan därför inte med säkerhet säga om integrationen av arbetsmarknaderna lett till utjämning. 


Det finns en möjlighet att inflyttning åtföljd av utpendling har regionala utjämnande effekter på konjunkturen på grund av ökad efterfrågan på varor och tjänster i folkbokföringslandet. 


Goda möjligheter att pendla bidrar till att många väljer att flytta för att sedan pendla tillbaka till sitt gamla arbete. Det gör att matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare på den integrerade arbetsmarknaden löper risk att inte motsvara förväntningarna. Vi vet emellertid inte om dessa pendlare på lång sikt söker sig ett arbete i det nya landet eller flyttar tillbaka. 


Pendlingen kan i framtiden hamna i konflikt med andra intressen exempelvis pendlingens belastning på miljön och statens kostnader för subventioner av arbetsresor.  


Den samlade lönesumman för löneinkomsttagare som jobbade i ett annat land i Norden var närmare 12 miljarder SEK 2004 och för arbetspendlarna uppgick den till 9 miljarder SEK.


Pendlingen från Sverige står för den största delen av arbetspendlingen i Norden, ungefär 65 procent av alla pendlare pendlar från Sverige. Samtidigt står svenska arbetspendlare för hela 72 procent av den totala lönesumman, vilket innebär att svenskarna tjänade relativt sett mer per person på sin pendling än arbetspendlare från andra länder. 


Den största lönesummeökningen, 86 procent, noterades för bosatta i Sverige som pendlar till Danmark. Man kan också tillägga att andelen löneinkomster intjänade i annat nordiskt land kan vara av större betydelse i ett regionalt perspektiv med andelar uppemot 25 procent i vissa svenska gränskommuner.


Regelverken påverkar pendlingen


Pendling över landsgränserna sker på olika villkor beroende på över vilken gräns pendlingen sker samt längden på pendlingssträckan. Ett exempel på olika villkor är de tre skatteavtalen:

1. skatt betalas i arbetslandet


2. skatt betalas i bostadslandet vid pendling mellan gränskommuner


3. skatt betalas i arbetslandet men jämnas ut genom avtal mellan länderna (mellan Sverige och Danmark).


Generellt sett gäller variant 1, det vill säga att inkomstskatt betalas i arbetslandet. Den varianten är mest positiv för inpendlingslandet och sämst för utpendlingslandet. Det gäller för alla pendlare som inte pendlar mellan gränskommuner. 


Enligt det nordiska gränsgångaravtalet betalar pendlare skatt i hemkommunen (variant 2). Eftersom Sverige och Danmark delas av vatten klassificeras inte Öresundsregionens kommuner som gränskommuner. Där gäller variant 3 i form av kompenserande utjämningsavtal. Den här typen av avtal kräver anpassning till rådande förutsättningar över tid. Det är bland annat den ökande pendlingen från Sverige till Danmark som har väckt debatten om avtalet mellan Sverige och Danmark till liv. 


Olika skattenivåer i Sverige, Norge och Danmark kan få effekten att pendlare väljer att arbeta på andra sidan gränskommunen längre in i landet för att få en lägre skatt. Det gäller till exempel pendlare bosatta i svensk gränskommun som pendlar till Oslo i stället för norsk gränskommun. Det kan omvänt innebära att pendlare bosatta i norsk gränskommun väljer bort andra svenska kommuner för den svenska gränskommunen. Storleken på effekten är oklar men vi kan konstatera att beteendet hos enskilda pendlare finns liksom att regelmässiga förutsättningar för pendling rimligen påverkar vilka drivkrafter som slår igenom för densamma. En eventuellt ökande långväga pendling öppnar för en motsvarande debatt för avtal mellan övriga nordiska länder. 


Det är naturligtvis långt ifrån bara skatteregler som påverkar i vilken mån arbetstagare väljer att pendla. Nordiska ministerrådet har gett ut en förteckning över satsningar på information som ska underlätta för pendlare, åtgärdade gränshinder under tidsperioden 2003-2007 och de hinder som bedöms kvarstå. Gränshindren har sin hemvist i en rad olika regelverk: finans- och näringslivsregler, socialförsäkringar, pensionssystem, utbildning och arbetsmarknad för att nämna några.
 Listan kan som sagt göras lång på hinder som leder till osäkerhet och merkostnader som följd. Det påpekas inte minst i det allt intensivare lobbyarbetet från främst Öresundsregionens aktörer.
 


Det ligger inte i uppdraget att här diskutera alla detaljer men det som är av intresse är främst de problem och gränshinder som hör hemma i finans-, arbetsmarknads-, och socialförsäkringsområdena. Vi ska här peka på några av dessa. 


Många upplever trots informationsinsatser att det är svårt att få besked om skatteregler och rättigheter vid pendling och att ansvariga instanser i länderna själva är osäkra på vilka regler som gäller. 


Vi pekade ovan på att gränsgångaravtalat påverkar pendlingsströmmarna. Gränsgångavtalet är givetvis viktigt för att förenkla för att de som bor i gränskommuner. Men om arbetstagare har flera arbetsgivare på båda sidor om gränsen gäller olika skattesatser varför arbetstagaren måste kunna särskilja vilka inkomster som kommer från vilka arbeten. Krånglet gör att arbetstagaren riskerar att välja A-kassa framför att anta erbjudande om arbete. Även ur ett arbetsgivarperspektiv är frågan intressant eftersom en dansk arbetsgivare med Sverigebosatt anställd med arbete på båda sidor om gränsen måste betala ett arbetsgivarbidrag till den svenska arbetsgivaren. Konsekvensen är en ekonomiskt ogynnsam situation för arbetsgivare och att svensk arbetskraft inte anställs som också arbetar i Sverige eller att personer med anställning i Danmark tvingas skriva på avtal på att inte samtidigt arbeta i Sverige. 


En liknande situation kan uppstå för personer bosatta i Haparanda som riskerar bli ointressant på den finska sidan om de arbetar om än så lite som en timme i Sverige. Inget grannland vill anställa svensk arbetskraft som samtidigt utför arbete i Sverige eftersom det medför en kostnad för arbetsgivarbidrag till den svenska arbetsgivaren. 


Exempel från socialförsäkringsområdet visar att långtidssjukskrivna i Danmark kan mista sin danska sjukersättning om de bor i ett annat nordiskt land. Vid deltidssjukskrivning skapar överlag deltidsarbete, timanställningar, vikariat och kortare anställningar problem vid sjukdom delvis beroende på att det inte är möjligt att vara försäkrad i två system samtidigt. Det regleras i EG-förordning 1408/71. 


Vid friskskrivning mister en person rätten till A-kassa om han eller hon flyttat till annat land under sjukskrivningen. En pendlare bosatt i Sverige som pendlar till Danmark är skyldig att betala till dansk A-kassa. Vid arbetslöshet får pendlare ändå bara ersättning från den svenska A-kassan vilken är lägre än den danska. 


Resultatet av att ha tagit steget att pendla över riksgränser kan I värsta fall leda till inkomstbortfall som har sin grund i regler för arbetslöshetsersättning och socialförsäkringar. 


Nordiska ministerrådets förteckning över gränshinder i Norden listar exempel från verkligheten där arbetstagare hamnat mellan stolarna. 


Ett exempel som lyfts fram är att trygghetssystemens olika utformning i länderna gör att pendlare i värsta fall riskerar att falla mellan systemen vid sjukdom. 


Allt detta visar att arbetspendling mellan länder med skillnader i utformning av skatte- och trygghetssystem sammanfattningsvis ställer krav på beslutsfattande på både samhälls- och individnivå.


Tanken på att hitta den optimala rörlighetsnivån
 på arbetsmarknaden för en ekonomi är lockande men ett riskfyllt projekt. Det vi däremot kan göra är att konstatera att förväntningarna är stora på att en hög rörlighet ger goda förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden, för god produktivitet och för god löneutveckling och därmed sannolikt för samhällsekonomin. En strävan om att skapa sådana förutsättningar ställer därför krav på beslutsfattare hittar lösningar som undanröjer hindren för en gynnsam utveckling och att tydligt klargöra hur långt man är villig att gå i harmoniseringsfrågor. Lobbyarbetet från aktörer i Öresundsregionen signalerar att det finns en misstro mot ambitionerna hos beslutsfattarna i dessa frågor. 


Sammantaget betyder det att processen inte sköter sig själv utan att regionförstoring och integration över landgränserna ställer krav på politisk vilja och beredskap. Det politiska arbetet behöver inte begränsas till att avskaffa hinder i form av byråkrati, skillnader i regelverk och bristfälliga kommunikationer. Arbetet kan också gå ett steg längre och aktivt skapa incitament för att arbetstagare ska ta steget att pendla över landsgränserna för att i första hand undvika arbetslöshet.


Att det positiva överväger betyder inte att vi helt kan bortse från oväntade eller eventuella negativa effekter. Det gäller exempelvis miljöfrågor då ökad pendling ökar belastningen på miljön och statliga kostnader för subventioner av arbetspendling. Effekterna på utpendlingsländer på den inhemska arbetsmarknaden kan också få effekter liksom att det nuvarande utjämningsavtalet mellan Danmark och Sverige riskerar att bli otillräckligt vid en eventuell kraftig ökning i pendlingen från Sverige till Danmark. 


Frågor för framtiden


Ambitioner om att kunna dra slutsatser för arbetspendlingens drivkrafter och effekter på löner, sysselsättning och utjämning ställer givetvis krav på statistiken. Den statistik som nu tagits fram i form av en pendlingskarta är ett viktigt steg på vägen. Pendlingskartan publicerades första gången 2006 med siffror från 2001. I årets pendlingskarta med siffror från 2004 har utförligheten ökat avsevärt. 


Väsentlig information i studiet av geografisk rörlighet är kombinationen av individers arbetsplatser och bostadsorter samt deras inkomster. Avgörande är statistik på individnivå om den som börjat arbetspendla över gräns bytt arbete, gått från arbetslöshet till arbete eller flyttat för att sedan pendla tillbaka. Att ta fram motsvarande information som redan finns för nationell migration och pendling är av vikt för framtida forskning om arbetspendling över gränser. Det är lätt hänt att underskatta sysselsättning i gränskommunerna på grund av att statistik om arbetspendlare saknas. Det leder till risk för felaktiga slutsatser om arbetspendlingen. 


För att kunna svara på frågor om arbetspendling leder till utjämning av löner, sysselsättning och konjunkturer behövs tillgång till uppgifter om individernas konsumtion i både inpendlings- och utpendlingsland. Det gäller efterfrågan på både offentligt och privat producerade tjänster och varor. I dag är sådan statistik tidskrävande och kostsam att få fram. 


Arbetspendling kan verka i två motsatta riktningar på utjämning av konjunkturen vilket försvårar i försöket att dra tydliga generaliserande slutsatser för pendlingens effekter.


Som grund för utformningen av skatteavtal mellan länderna behövs empiriska underlag för pendlingsströmmarnas omfattning och pendlarnas löneinkomster med större precision än vad som är fallet i dag. Något som också saknas är kunskap om vilka kostnader som är rörliga och kopplade till enskilda individer.


Därutöver finns en rad andra företeelser som påverkar rörligheten. Det gäller i synnerhet dåligt fungerande bostadsmarknader som kan tvinga arbetstagare att pendla långt. För att vi ska förstå hela bilden kan det också finnas anledning att undersöka andra värdens drivkraft än de klassiska ekonomiska, till exempel val av bostad eller sociala/kulturella värden. Här kan ett post-modernistiskt synsätt vara en hjälp på vägen. Det innebär att attraktiva boendemiljöer spelar större roll på en framtida arbetsmarknad än arbetsplatsens lokalisering. Att allt fler flyttar oberoende av arbetets lokalisering tyder på att så är fallet. I litteraturen konstateras att det troligen finns samband mellan bostadsmarknadernas och behovet av forskning konstateras upprepade gånger. 


Viktigt är också att arbetskraftsbristen har uppmärksammats i de nordiska länderna. Flera länder utreder just nu arbetskraftsförsörjningen i framtiden och möjligheten till arbetskraftsinvandring 


Det är sammanfattningsvis intressant inte minst ur ett statsfinansiellt perspektiv att i framtiden undersöka: 


· de skilda skatte- och transfereringssystems påverkan på integrationen av arbets-marknaderna mellan länderna,


· effekterna av olika utformade skatteavtal mellan länderna och hur de faktiska konsekvenserna korrelerar med dessa, samt 


· på vilket sätt pendlings- och tidskostnader påverkar framtida pendlingsströmmars  styrka och riktning. 
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� Rapporten har utarbetats av Evald Nalin, Anna Lund samt Anders Samuelsson från Finansdepartemenetet i Sverige.


� 	Sveriges Televisions nyhetssajt, 2007-09-11. Siffrorna kommer från skattemyndigheten Skat Öresund.


� 	Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden var i praktiken en realitet innan den reglerades genom avtalet 1954. Från första januari 1943 behövde danska, finska, norska och isländska medborgare inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Visumkrav avskaffades för danska och isländska medborgare från 19 augusti 1945, för norska medborgare 11 augusti 1945 och finska 15 december 1949. 


�	Långtidsutredningen 2008 resonerar kring matchningsprocessen, SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 109. 


�	Mandatet återfinns i sin helhet i rapportens bilaga 3. 


�Den svenska långtidsutredningen analyserar den ekonomiska utvecklingen på 15-20 års sikt. En central uppgift är att uppmärksamma långsiktiga utmaningar och möjligheter för den svenska ekonomin och studera vad de betyder för den ekonomiska politikens utformning. Långtidsutredningen 2008 är den tjugonde i ordningen sedan den första utredningen 1948. Utredningen omfattar ett antal expertbilagor och ett huvudbetänkande som kommer att publiceras under 2008. SOU 2007:35, Långtidsutredningen 2008, Bilaga 3. 


� 	Se: � HYPERLINK "http://www.norden.org/pub/ebook/2002-719.pdf" ��http://www.norden.org/pub/ebook/2002-719.pdf�.


� 	Ett exempel är att finländsk brandmannaexamen inte ger behörighet att verka i Sverige.


� 	Exempelvis att samtliga nordiska avtal ska vara tillgängliga elektroniskt på de nordiska språken och att Nordiska ministerrådets informationsplats på Internet, hallonorden.org, ska förstärkas.


� 	Se: � HYPERLINK "http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:221" ��http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:221�.


� Gränsregionala optimala lösningar i Norden - goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader (G.O.L.I.N. 2003-2005). Se: � HYPERLINK "http://www.norden.org/pub/miljo/regional/sk/TN2005540.pdf" ��http://www.norden.org/pub/miljo/regional/sk/TN2005540.pdf� 


�	Öresundskommittén, Gränskommittén, ARKO och Haparanda-Tornio.


� 	Se � HYPERLINK "http://www.utbnord.se/" ��http://www.utbnord.se/�. 


� 	Se � HYPERLINK "http://epubl.luth.se/1403-5294/2002/027/LTU-CUFS-SKR-02027-SE.pdf" ��http://epubl.luth.se/1403-5294/2002/027/LTU-CUFS-SKR-02027-SE.pdf�.


� 	Se � HYPERLINK "http://www.gtm.nu/" ��http://www.gtm.nu/�.


�	Se � HYPERLINK "http://www.nordisketax.net" ��http://www.nordisketax.net�/.


�	Notera dock omläggning av statistiken Pedersen, m.fl. (2007), s. 18.


�Pedersen, m.fl., 2007.


�Av migrationsstatistiken framgår inte skälet till migration. Det kan ju handla om arbete, studier, familjeskäl, mm.


�	Pedersen, m.fl..2007.


�SOU 2007:35, Långtidsutredningen 2008, Bilaga 3, s. 9.


�SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 109 ff.


�SOU 2007:35, Bilaga 3, s. 108 ff.


�Långtidsutredningen använder tre kategorier av arbetspendlare: pendling över kommungräns, pendling mellan regioner/län och pendling över gränser för vad som klassas som lokal arbetsmarknad (LA). LA innebär ”funktionella arbetsmarknadsområden som bygger på statistik över arbetspendling mellan kommuner. Se SOU 2007:35, s. 69. LA diskuteras också i vårt avsnitt om definitioner i kapitel 1.


�	SOU 2007:35, bilaga 3, s. 110-112


�SOU 2007:35, bilaga 3, s. 108 ff. 


�Långtidsutredningen gör en genomgång av migration i Finland, Norge och Danmark i bilaga 3, s. 62-64.


�Exempelvis: Finland: Landsbygdens nuläge och framtid i Egentliga Finland (2006/2007),  Danmark: ”Er Danmark for lille til at have regionale arbejdsmarkeder?” (2007) av Kongshøj Madsen, Ålborgs universitet, Norge: ”Økt integrasjon og pendling omkring Oslo”, � HYPERLINK "http://www.regeringen.no" ��www.regeringen.no�, 2006-2007. 


�Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet, �2005, s. 3.


�Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet, �2005, s. 3.


�Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet, �2005, s. 6.


�Strömmarna mellan Finland och Dan�mark har inte mätts på grund av att den nuvarande lagstift�ningen i de båda länderna inte medger ett utbyte av individmaterial, som är en förutsättning för att kunna mäta pendling över riksgräns. Storleken på arbets�ström�marna mellan Finland och Danmark bedöms vara av liten omfattning beroende på det långa avstån�det mellan Danmark och Finland. Island deltar inte i samarbetet. 


�  I oktober 2007 tillgängliga data för 2005


�	Information från projekten ”Grenseindeks” och ”Grense-SWOT”.


�Överhuvudtaget sker en stor inpendling till Oslo-regionen. Av de omkring 600 000 personer som är sysselsatta i regionen är 150 000 inpendlare. Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i Olso-området. PM från referensgruppen.


�Detta är förmodligen en underskattning eftersom många i branschen får jobbet genom ett bemanningsföretag och därigenom blir registrerade som sysselsatta i tjänstesektorn.


�Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i Olso-området. PM från referensgruppen.


� Nordisk pendling og effekt på arbeidsmarkedet i Olso-området. PM från referensgruppen.


�Nordisk pendlingskarta, 2007.


�Nordisk pendlingskarta, 2007.


� Nordisk pendlingskarta, 2007.


� Arbetsmarknaden i Tornedalen. Utredning om gränskommunernas arbetsmarknadsutsikter år 2006 i området Crossborder Tornedalen, 2006, s. 42.


� Arbetsmarknaden i Tornedalen, s 19.


� Arbetsmarknaden i Tornedalen, s. 42.


� Projektsammafattning av Nycklar till ett integrerat näringsliv i svenska och finska Tornedalen, Eures Crossborder Torndalen, s. 2.


�I den danska delen av regionen ingår de kommu�ner som ligger på öarna Själland, Lolland, Falster, Møn och Born����holm. Den svenska delen av regionen omfattar kommunerna i Skåne. Således används begreppet gränspendling på ett annat sätt mellan kommu�ner i Sverige och i Danmark (DK) och syf�tar på alla kommuner i Öresundsregionen även om de inte har någon gräns mot Öre�sund. 


� SCB och Danmark Statistik bearbetar årligen statistisk om regionen och presenterar den på en särskild Internet-adress: � HYPERLINK "http://www.orestat.scb.se" ��www.orestat.scb.se�. Stati��stik om ar�bets�pendling i regionen finns från 1997 och innehåller bland annat information om pendlarnas bostadsort och arbetsplatser samt branscher och löner. 


�Flyttning och pendling över Öresund. Rapport från Örestat.


�Skat Öresund, (februari 2007).


�Priserna på småhus och bostadsrätter är väsentligt lägre i Skåne än på Själland och låga boendekostnader är den enskilt viktigaste orsaken som de som flyttat från Danmark uppger. De flesta flyttar till bostadsrätt eller småhus. Man har grovt beräknat att inflyttare från Danmark svarade för 8-10 procent av alla köp av bostadsrätt eller småhus i Malmö år 2004. Det verkar därför som om efterfrågan från danska husköpare haft en tydlig effekt på den västskånska bostadsmarknaden. Det har till synes inte gjort några mer systematiska studier av effekten på fastighetsmarknaderna av arbetskraftens rörlighet över nationsgränserna. 


�Flyttning och pendling över Öresund. Rapport från Örestat.


� Bostäder och bostadsmarknad. Rapport från Örestat.


� 	Öresundesinstitutet (september-november 2006)


� 	Danmarks statistik (jaunuari 2007).


�AKU-statistik från Skåne (3:e kvartalet 2006).


�Wadensjö och Andersson, 2007, s. 23.


� Länsarbetsnämnden i Malmö. Prognos 2006.


� Öresundsregionens arbetsmarknad. Rapport från Örestat.


�	Prognosen är gjord av Öresundsbrokonsortiet.


�	Nordisk pendlingskarta, 2007.


�Med tanke på Ålands litenhet innebär detta ändå en rätt så kraftig överrepresentation av ålänningar i de svenska migrationsströmmarna.


� 	Av dessa kommer huvuddelen från de svenskspråkiga delarna av landet (Österbotten och de sydvästra kust-områdena).


�Lettland stod sålunda för den enskilt största icke-nordiska invandrargruppen år 2005. Som en bekräftelse på den snabbt växande icke-nordiska inflyttningen kan nämnas att det bland den bofasta befolkningen 2005 fanns invandrare från 76 olika stater med sammanlagt 49 olika modersmål.


� Nordisk pendlingskarta, 2007.


�SOU 2007:35, bilaga 3, s. 31.


�	Det är således troligt att indivi�der som väljer att pendla eller flytta över landsgränsen kommer att ha en högre lön än de skulle ha haft om de inte hade gjort det. 


�	Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 7.


�	Rörligheten mellan de nordiska länderna kan i mycket likställas med rörligheten mellan regioner inom ett land, eftersom man kan röra sig fritt över gränserna mellan de nordiska län�derna och det går att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet från ett annat land i hemlandets socialförsäkringssystem.


� 	Ett undantag är dock Danmark där arbetslösheten i hemlandet har en positiv verkan på migrationen. Detta visar även en studie av Lundborg (1991). Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 9.


� 	SOU 2007:35, bilaga 3, s. 70.


�	Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 20.


�	Det finns empiriska problem att belysa rörlighetens inkomsteffekter, eftersom det är svårt att särskilja egenskaper mellan dem som flyttar och dem som stannar. Optimalt vill man observera samma individer före och efter flyttningen eller bytet till ett arbete som innebär pendling, samt en jämförelsegrupp av individer under samma period som inte flyttat eller börjat pendla. Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 17.


�	SOU 2007:35, bilaga 3, s. 18.


�	Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 20. 


�	Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 31.


�	Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 34-35.


� 	SOU 2007:35, bilaga 3, s. 133.


�SOU 2007:35, bilaga 3, s. 22.


� Regionförstoring – en litteraturstudie, Transportforskningsenheten, Umeå universitet, �2005, s. 18.


�Wadensjö och Andersson, Arbetskraftens rörlighet i Norden, 2007, s. 45.


�	Totalt finns det tolv pendlingströmmar, men statistik saknas mellan Danmark och Finland för båda åren samt mellan Norge och Finland för år 2001.


� 	LA, sammanhållen lokal arbetsmarknadsregion enligt en matematisk definition som används av bland annat SCB.


� 	Arbetsmarknaden i Tornedalen, s. 42.


� 	Förteckning över lösta gränshinder i Norden 2003-2007, Nordiska Ministerrådet. 


�	Öresundskommittén och Öresundsdelegationen


�	Begreppet används i bilaga 3 till SOU 2007:35. 





