
 

 

 

 

   

Kraftfältskartor över 
tätortspendling i Norrland 
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KRAFTFÄLTSKARTA
Tätortspendling i Norrland

Primärt arbetsmarknadscentrum 

Sekundärt arbetsmarknadscentrum 
Arbetsmarknadssatellit

Primärt

Sekundärt

Primärt arbetsmarknadscentrum
är tätorter som saknar enskilda
pendlingsströmmar större än 10
procent av de som arbetar i den
egna eller annan tätort

Sekundärt
arbetsmarknadscentrum är
tätorter som har
utpendlingsström till ett primärt
arbetsmarknadscentrum större
än 10 procent samtidigt som
det finns minst en
inpendlingsström större än 10
procent från en annan tätort.

Arbetsmarknadssatelllit är
tätorter som har
utpendlingsström större än 10
procent till ett primärt eller
sekundärt
arbetsmarknadscentrum och
saknar inpendlingsström större
än 10 procent.

SWEREF 99TM
Bearbetad data från SCB 2020



Primärt arbetsmarknadscentrum är tätorter som 
saknar enskilda pendlingsströmmar större än 10 
procent av de som arbetar i den egna eller 
annan tätort.

Sekundärt arbetsmarknadscentrum är 
tätortersom har utpendlingsström till ett primärt 
arbetsmarknadscentrum större än 10 procent 
samtidigt som det finns minst en 
inpendlingsström större än 10 procent från en 
annan tätort.

Arbetsmarknadssatelllit är tätorter som har 
utpendlingsström större än 10 procent till ett 
primärt eller sekundärt arbetsmarknadscentrum 
och saknar inpendlingsström större än 10 
procent.

Primärt arbetsmarknadscentrum 

Sekundärt arbetsmarknadscentrum 
Arbetsmarknadssatellit

Primärt 

Sekundärt 
Länsgränser

SWEREF 99TM
Bearbetning av data från SCB 2020

KRAFTFÄLTSKARTA 
Tätortspendling i Jämtlands län



KRAFTFÄLTSKARTA 
Tätortspendling i Norrbottens län

Primärt arbetsmarknadscentrum

Sekundärt arbetsmarknadscentrum 
Arbetsmarknadssatellit

Primärt 
Sekundärt 
Länsgräns

Primärt arbetsmarknadscentrum är 
tätorter som saknar enskilda 
pendlingsströmmar större än 
10 procent av de som arbetar 
i den egna eller annan tätort

Sekundärt arbetsmarknadscentrum
 är tätorter som har utpendlingsström 
till ett primärt arbetsmarknadscentrum 
större än 10 procent samtidigt som det 
finns minst en inpendlingsström större än 
10 procent från en annan tätort.

Arbetsmarknadssatelllit är 
tätorter som har 
utpendlingsström större än 
10 procent till ett primärt eller 
sekundärt arbetsmarknadscentrum 
och saknar 
inpendlingsström 
större än 
10 procent.

SWEREF 99TM
Bearbetad data från SCB 2020

Gunilla
Överstruket



KRAFTFÄLTSKARTA 
Tätortspendling i Västerbottens län

Primärt arbetsmarknadscentrum 

Sekundärt arbetsmarknadscentrum
Arbetsmarknadssatellit

Primärt 

Sekundärt 
Länsgräns

Primärt arbetsmarknadscentrum är tätorter som saknar enskilda 
pendlingsströmmar större än 10 procent av de som arbetar i den 
egna eller annan tätort.

Sekundärt arbetsmarknadscentrum är tätorter som har 
utpendlingsström till ett primärt arbetsmarknadscentrum större än 
10 procent samtidigt som det finns minst en inpendlingsström 
större än 10 procent från en annan tätort.

Arbetsmarknadssatelllit är tätorter som har utpendlingsström större 
än 10 procent till ett primärt eller sekundärt 
arbetsmarknadscentrum och saknar inpendlingsström större än 10 
procent.

SWEREF 99TM
Bearbetad data från SCB 2020



KRAFTFÄLTSKARTA 
Tätortspendling i Västernorrlands län

Primärt arbetsmarknadscentrum är tätorter som 
saknar enskilda pendlingsströmmar större än 
10 procent av de som arbetar i den egna eller 
annan tätort.

Sekundärt arbetsmarknadscentrum är 
tätortersom har utpendlingsström till ett primärt 
arbetsmarknadscentrum större än 10 procent 
samtidigt som det finns minst en 
inpendlingsström större än 10 procent från en 
annan tätort.

Arbetsmarknadssatelllit är tätorter som har 
utpendlingsström större än 10 procent till ett 
primärt eller sekundärt arbetsmarknadscentrum 
och saknar inpendlingsström större än 10 
procent.

Primärt arbetsmarknadscentrum

Sekundärt arbetsmarknadscentrum

Arbetsmarknadssatellit

Primärt

Sekundärt 

Länsgräns
SWEREF 99TM
Bearbetad data från SCB 2020



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




