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Förord
Effektiva och väl fungerande transporter och pendling är avgörande för
Unionens medlemmar i Stockholm. Det krävs för att arbetsmarknaden ska
fungera, och därmed för tillväxten och fortsatt välstånd. Dessvärre finns det
betydande och dessutom växande problem i Stockholmsregionen vad gäller
infrastrukturen. Det visar sig i växande svårigheter för företagen att hitta
arbetskraft, och även problem för enskilda att kunna ta nya jobb. Det visar
sig också i svårigheterna att bygga tillräckligt många bostäder.
Frågan om problemen med pendling och transporter samt bristerna på
bostadsmarknaden är de alldagligaste, vanligaste men just därför viktigaste
frågorna för Unionen Stockholm. En medlem hos oss pendlar i snitt drygt 3
mil, eller i ca 1 timme och kvart, per dag. På ett år motsvarar det ca fem
arbetsveckor eller lika lång tid som den lagstadgade semestern.
Stora och viktiga investeringsbeslut har tagits de senaste åren. Det ger bättre
möjligheter för framtidens pendling och bostadsmarknad. Investeringshorisonten är dock mycket lång – i vart fall ur perspektivet dagens sysselsatta.
Inom överskådlig tidshorisont finns därför de problem som uppfattas som
allra största av våra medlemmar kvar – trängsel, köer och dåligt samordnade
tidtabeller.
Unionen Stockholms utgångspunkter för framtidens infrastruktur och
pendling är:


Planeringen måste utgå från att människor kan ha sin bostad och sitt
arbete inom rimligt tidsavstånd från varandra.



Förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad hemma eller under
resor måste förbättras.



Det är önskvärt att kollektiva, spårbundna och miljövänliga kommunikationer tar en växande andel av pendlingsresorna, med hänsyn till en
utveckling mot ett hållbart samhälle.



Det är nödvändigt att vägstandard liksom väghållning och snöröjning
hålls på en god nivå för både vägar och cykelbanor. I mindre tättbefolkade delar av regionen är vägtrafik med egen bil ofta det enda rimliga
alternativet;
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Mer konkret driver Unionen därför följande frågor:


Ökade investeringar i infrastruktur och underhåll.



Bygg ut tunnelbanan även till Täby och Tyresö.



Se över möjligheten att öka turtätheten på tunnelbanan och tidtabellerna
så att det lättare går att kombinera olika transportslag.



Öka kapaciteten på de digitala kommunikationsmöjligheterna inom
regionen vilket ökar möjligheterna att arbeta på distans och därigenom
minska trycket på pendlingen.



Öka antalet infartsparkeringar.



Förbättra snöröjningen.



Öka säkerheten och underhållet på cykelbanorna.



Undersök möjligheten att öka användningen av vattnet för kollektivtrafik.

Fler och bättre jobb i Stockholm förutsätter bra pendling. Det jobbar vi i
Unionen Stockholm för!

Maria Nilsson
Ordförande Unionen Stockholm

Karin Skånberg
Regionchef Unionen Stockholm

Juni 2017
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Bra pendling – en nödvändighet för tillväxt,
välstånd och ett fungerande samhälle
Ett framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för fortsätt välstånd och
välfärd. Det är genom de privata företagen och deras anställda som den
absoluta majoriteten av de skattemedel som behövs för den offentliga sektorn skapas. Ett konkurrenskraftigt privat näringsliv är därmed en grundförutsättning för en hållbar tillväxt.
Men även andra delar av samhällsekonomin är givetvis viktiga. En sektor
som ofta glöms bort men som spelar en stor roll inte minst för välfärden,
kulturen och idrotten är de ideella organisationerna och föreningslivet. Och
givetvis är också en effektiv och bra offentligt finansierad service en förutsättning för välstånd och ett väl fungerande samhälle.
Konkurrenskraften i företagen, liksom utvecklingskraften i organisationer
och föreningar, bestäms i sin tur i avgörande och växande grad av de anställdas kompetens, i hög grad kopplad till företagens, organisationernas och
samhällets innovationsförmåga. Att företagen och organisationer kan hitta
arbetskraft, och att Unionens medlemmar kan hitta ”rätt jobb” för sin kompetens är därmed nyckelfaktorer för den framtida utvecklingen.
Effektiva och väl fungerande transporter och pendling är helt avgörande
faktorer för att arbetsmarknaden ska fungera, och därmed för tillväxten och
fortsatt välstånd. Effektiva transporter är också helt nödvändiga för en välfungerande bostadsmarknad, och då inte minst för att det ska vara möjligt att
öka bostadsbyggandet. Med ineffektiva transporter och dålig infrastruktur
minskar antalet platser där det går att bo givet var ens arbete är beläget.
Fungerande infrastruktur är också i hög grad en förutsättning för att det ska
vara möjligt och lönsamt att bygga nya bostäder på nya platser i regionen. En
fungerande infrastruktur är i flertalet fall en förutsättning för att det ska vara
möjligt att bebygga nya områden och därmed kraftigt öka bostadsinvesteringarna.
Frågan om fungerande transporter, infrastruktursatsningar å ena sidan samt
högre bostadsinvesteringar och bostadsmarknadens funktion å den andra är
därmed i hög grad två sidor av samma mynt.
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I bägge dessa avseenden finns det uppenbara och dessvärre snabbt växande
problem i Stockholmsregionen. Det visar sig i växande svårigheter för företagen att hitta arbetskraft, och även problem för enskilda att kunna ta nya
jobb1. Frågan om problemen med pendling och transporter samt bristerna på
bostadsmarknaden är också de sammantaget viktigaste frågorna för Unionen
Stockholm. Fler och bättre jobb i Stockholm förutsätter bra transporter.
Denna rapport syftar till att beskriva hur pendlingen och transporterna i
Stockholmsregionen ser ut och fungerar i verkligheten för Unionens medlemmar. Den syftar därmed till att ge ett faktaunderlag för den oerhört
viktiga diskussionen om hur pendlingen och infrastrukturen i Stockholmsregionen – och därmed både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kan
förbättras.

Stor brist på bostäder
Problemen med det låga bostadsbyggandet är välkända och diskuteras
dagligen. Utöver de tillväxtproblem det låga byggandet innebär, har det
också direkta kopplingar till hela den makroekonomiska stabiliteten. Det
låga byggandet trissar upp priserna på de bostäder som finns (både på
den vita marknaden och på marknaden för svarta kontrakt). Det leder i sin
tur till ökad skuldsättning bland hushållen och därmed till risken för
överbelåning och bubblor som i värsta fall kan utlösa en ny fastighets/bostadskris.
Bristen på bostäder i Stockholm kan belysas på många olika sätt. En
enkel beräkning på basis av befolkningsutvecklingen (antalet vuxna i
åldern 20+) och ett antagande om 1,7 vuxna per lägenhet (snittet för
Storstockholm) visar att det under perioden 2004 – 2015 borde ha byggts
ca 50 000 fler lägenheter i Stockholms län.
I verkligheten är detta en betydande underskattning eftersom det redan
2004 var en betydande bostadsbrist i regionen. Gamla synder i form av
ett lågt byggande och en fortsatt snabb befolkningstillväxt pekar därmed
på ett fortsatt mycket stort nybyggnadsbehov. Landstinget i Stockholm
gör i sin senaste analys bedömningen att det behövs ca 20 700 nya
bostäder per år i regionen.

1

Såväl i Företagarnas som Stockholms Handelskammares återkommande mätningar över tillväxthindrande
faktorer, anges bristen på arbetskraft som det enskilt största tillväxthindret i Stockholmsregionen.
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Unionen i Stockholm
Unionen är Stockholms största fackförbund. Totalt sett har vi omkring
165 000 medlemmar. Av dessa är ca 144 000 yrkesverksamma medlemmar,
medan övriga 21 000 är främst studenter och pensionärer. Medlemmarna i
regionen är de som har sin arbetsplats registrerad i regionen oberoende av
bostadsort.
Antalet medlemmar har vuxit mycket snabbt under de 8 åren sedan Unionen
bildades. Medlemmarna finns inom i stort sett alla privata branscher och
givetvis över hela regionen. De tre sektorer där flest medlemmar arbetar är
IT & Telekom, Handel samt Konsult & Finans. Vi har många medlemmar
som är egenföretagare och även många som både driver eget företag och
innehar anställning, så kallade kombinatörer.

Medlemmar per branschområde, procent
Transport & Logistik
Service & Tjänster
Organisationer & Föreningar
Okänd
Media & Kommunikation
Konsult & Finans
IT & Telekom
Industri & Teknik
Handel
Farmaci & Hälsa
Energi & Miljö
Bygg & Fastighet
0,0

2,0

4,0

6,0
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8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Medlemmarna finns givetvis över hela regionen både vad gäller bostadsort
och arbetsställen. Vad gäller bostadsort finns det även många medlemmar
som bor i andra län, framför allt i Mälardalen. För att kunna analysera pendlingsmönstren har vi bland samtliga yrkesverksamma medlemmar dels tagit
bort de som är arbetslösa eller mellan två arbeten, dels valt ut de som bor
inom postnummerorter där det stora flertalet av medlemmarna pendlar
dagligen till Stockholm. Analysen baseras därmed på ca 110 000 medlemmar2.
I tabellen på nästa sida syns andelen just nu yrkesverksamma medlemmar
(ca 110 000 personer) samt andelen arbetsplatser, uppdelade efter postnummerorter. Som framgår dominerar postnummerort Stockholm både vad gäller
boende och framför allt vad gäller arbetsplatser. Mer än varannan medlem i
Stockholmsregionen arbetar således på postnummerorten Stockholm, medan
knappt var femte även bor där. Även Solna och Kista är en inpendlingsort
medan i stort sett alla övriga postnummer (netto) är utpendlingsorter.
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Bland dessa är branschfördelningen denna:
Bygg & Fastighet
Energi & Miljö
Farmaci & Hälsa
Handel
Industri & Teknik
IT & Telekom
Konsult & Finans
Media & Kommunikation
Okänd
Organisationer & Föreningar
Service & Tjänster
Transport & Logistik

4,8%
1,0%
4,2%
18,4%
9,0%
19,2%
13,2%
8,4%
2,0%
6,5%
9,3%
3,8%
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Bostadsort och arbetsort 2017
Bostadsort/
postnummerort

Andel av yrkesverksamma medlemmar

Arbetsplatsort/
postnummerort

Andel av arbetsplatser

Stockholm

19,9%

Stockholm

50,8%

Solna

5,0%

Solna

10,6%

Hägersten

4,4%

Kista

8,7%

Bromma

4,4%

Bromma

2,8%

Järfälla

3,9%

Sollentuna

2,0%

Sollentuna

3,6%

Hägersten

1,9%

Täby

3,2%

Järfälla

1,5%

Sundbyberg

2,9%

Johanneshov

1,5%

Huddinge

2,7%

Sundbyberg

1,5%

Tyresö

2,4%

Stockholm-Arlanda

1,0%

Upplands Väsby

2,4%

Täby

1,4%

Nacka

1,8%

Nacka

1,3%

Älvsjö

1,7%

Upplands Väsby

1,1%

Vällingby

1,7%

Danderyd

0,9%

Åkersberga

1,7%

Spånga

0,8%

Johanneshov

1,7%

Farsta

0,8%

Lidingö

1,6%

Årsta

0,7%

Enskede

1,6%

Jordbro

0,6%

Hässelby

1,6%

Älvsjö

0,6%

Saltsjö-Boo

1,6%

Huddinge

0,6%

Vallentuna

1,6%

Kungens Kurva

0,5%

Farsta

1,5%

Lidingö

0,5%

Bandhagen

1,4%

Arlandastad

0,5%

Spånga

1,4%

Tumba

0,4%

Årsta

1,3%

Skärholmen

0,4%

Märsta

1,2%

Nacka Strand

0,4%

Kista

1,1%

Norsborg

0,4%

Vendelsö

1,1%

Tyresö

0,4%

Övriga

19,5%

Övriga

5,4%
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Denna rapport
Det stora antalet medlemmar i Unionen medför att studier av hur Unionens
medlemmar upplever pendlingen och infrastrukturen dels är viktiga i sig
eftersom de privata tjänstemännen är en nyckelgrupp på arbetsmarknaden
och för tillväxten, dels eftersom våra medlemmar står för en så stor andel av
arbetsmarknaden att svaren torde vara representativa för hela den arbetande
befolkningen.
I denna rapport redovisas tre olika analyser av hur Unionens medlemmar ser
på infrastrukturen i Stockholm och deras pendlingsmönster. För det första
en övergripande undersökning av hur Unionens klubbar ser på de olika
formerna av infrastruktur i regionen, för det andra en totalanalys av hur
110 000 arbetande medlemmar i Stockholmsregionen pendlar samt för det
tredje en enkätundersökning som besvarats av drygt 500 Unionenmedlemmar
i Stockholm.
Rapporten fokuserar på medlemmarnas pendlingsresor till och från arbetet.
Andra typer av transporter, framför allt godstransporter och resor i tjänsten,
är givetvis också oerhört viktiga. Dessa ligger dock huvudsakligen utanför
ramarna för denna rapport.
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Övergripande: Stora brister i infrastrukturen
Unionen frågade 2015 våra klubbar hur de såg på infrastrukturen och hur väl
anpassad den är till företagens behov. Totalt 202 företag i Mälardalsregionen
med cirka 268 000 anställda i deltog, varav 137 stycken i Stockholmsregionen
med 186 000 anställda3. Svaren har sedan viktats efter företagsstorlek. Eftersom enkäten gick ut till företag i hela landet fanns inte någon specifik
fråga om tunnelbanan/spårvagn etc med. Resultaten har därför sannolikt en
tyngdpunkt på hur de olika transportslagen är anpassade för företagens
godstransporter.
Resultaten visar att bristerna i infrastrukturen i Stockholmsregionen generellt upplevs som något mindre än i landet som helhet. Detta torde i sin tur i
hög grad förklaras av att den mycket transporttunga basindustrin spelar en
mindre roll i Stockholm än generellt i landet. Den slutsatsen stärks av att en
högre andel företag i Stockholm anger järnvägen, hamnar och vägnät som ”ej
aktuellt”.
Trots en något bättre situation än Sverige i stort är dock andelen som anger
infrastrukturen som bra eller mycket bra oroväckande låg i Stockholm. Totalt
sett är vartannat företag nöjd med infrastrukturen. Siffrorna lyfts dock av höga
nöjdhetstal för IT-infrastrukturen och elförsörjningen. För transporter, liksom för
bostäder, är nöjdheten lägre.

3 Totalt i Sverige svarade 476 företag med 594 000 anställda på enkäten. Antalet anställda gäller totalt sett i
Sverige, inte bara inom respektive region.
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För bostäder och hamnar är nöjdheten i Stockholm betydligt lägre än i landet
i stort. Bostadsbristen i Stockholm är ett snabbt ökande tillväxthinder, vilket
också andra undersökningar av Stockholms Handelskammare och Företagarna pekat på4.

4 Strukturen i näringslivet i regionen kan delvis beskrivas utifrån andelen företagen som anger att respektive
infrastrukturslag är ”ej aktuellt” för dem. Andelen varierar från under 5 procent vad avser IT-infrastrukturen, till
drygt 55 procent för hamnar. Ca 30 procent av företagen i Stockholm anger bostadsfrågan som ej aktuell. Detta
kan rimligen tolkas som att knappt en tredjedel av företagen inte nyanställt och därmed påverkats av svårigheten att hitta bostad varför frågan inte alls diskuterats ur ett företagsperspektiv. Ungefär 15 procent av företagen
anger elförsörjningen som ”ej aktuell” vilket inte kan tolkas som att företaget inte använder hel, utan istället som
att frågan inte diskuterats i samband med diskussioner om tillväxt, konkurrenskraft och rekrytering.
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Drygt 3 mil pendling i snitt per dag
På basis av postnumren och de olika postnummerdistrikten för dels bostadsorten, dels arbetsställets besöksadress för samtliga anställda medlemmar som
arbetar och bor i Stockholmsområdet har vi analyserat de genomsnittliga
pendlingsavstånden. Totalt sett bygger analysen på 97 områden från Adelsö
till Österskär, med Stockholm som överlägset störst som bostadsort med
nästan 21 000 medlemmar följt av Solna med drygt 5 300. Minsta postorter
är Landfjärden och Adelsö med endast cirka 15 medlemmar boende5.
För varje postnummerområde har en geografisk mitt beräknats varifrån
sedan avståndet till arbetsstället beräknats per individ på basis av google
maps. Dvs det framräknade avståndet för ett visst område beror på var
respektive medlem i det området faktiskt arbetar. Avståndet har beräknats
som avstånd med bil, dvs det kan skilja sig framför allt från om man åker
kollektivt (som oftast blir längre, framför allt om man byter färdmedel) eller
om man t ex kan cykla (oftast något kortare).
Analysen visar att stockholmsregionens medlemmar i snitt reser knappt 16 km
mellan bostads och arbetsplats, dvs pendlar 32 km i genomsnitt6. Sammantaget
kan man därmed konstatera att medlemmarnas resor varje dag motsvarar
omkring 65 gånger jordens omkrets, eller ca 4 resor till månen tur och retur7.
Pendlingsavstånden skiljer sig, rätt naturligen, rätt mycket mellan olika orter.
I tabellen nedan syns det genomsnittliga avståndet för alla postnummerorter
med mer än 1 000 boende medlemmar. Den kortaste genomsnittliga pendlingen har de som bor i postnummerort Stockholm med ett genomsnittligt
avstånd mellan bostad och arbetsplats på 8 km, de längsta de boende i
Åkersberga med 32 km enkel resa. Detta beror i hög grad på att jobben
framför allt finns i centrala Stockholm – i stort sett oberoende av var man bor.

5 Medlemsdata från mars 2017.
6 Alla pendlar dock inte varje dag, utan det
7 I denna beräkning har vi antagit att drygt

finns förhållandevis många som arbetar hemma periodvis.
75% av medlemmarna pendlar varje dag och 10% några dagar i

vecka, se nästa kapitel.
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Pendlingsavstånd 2017
Boendeort / postnummerort

Genomsnittligt avstånd till arbetsplats (km)

Bandhagen

13,6

Bromma

10,6

Enskede

11,6

Farsta

14,6

Huddinge

18,0

Hägersten

11,7

Hässelby

16,4

Johanneshov

9,7

Järfälla

18,6

Kista

12,5

Lidingö

14,2

Märsta

25,2

Nacka

12,7

Saltsjö-Boo

19,3

Sollentuna

15,3

Solna

9,3

Spånga

13,9

Stockholm

7,8

Sundbyberg

10,7

Tullinge

23,3

Tyresö

21,2

Täby

17,6

Upplands Väsby

20,4

Vallentuna

27,1

Vendelsö

24,2

Vällingby

14,6

Åkersberga

31,6

Årsta

10,3

Älvsjö

13,3
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Män pendlar genomsnittligt sett något längre än kvinnor, 16,5 km jämfört
med 14,9 km. Den allmänna bilden av att kvinnor till följd av att de tar ett
större ansvar för familj och hem ofta arbetar något närmare hemmet får
alltså visst stöd i undersökningen.
Uppdelat på ålderskategorier är skillnaderna större. Ju äldre medlemmarna
är, desto längre pendlar de. Bland de som är yngre än 35 är genomsnittspendlingen enkel resa 13,9 km. I åldersgruppen 35-49 år har snittet
stigit till 16,2 km, och i gruppen 50-65 år ytterligare något till 16,5 km. En
sannolik förklaring är att betydligt fler unga medlemmar bor centralt för att
sedan flytta utåt förorterna i samband med familjebildande och barn.

Samma avstånd som 2013
Jämfört med 2013 (det första år som denna typ av statistik finns) är pendlingsavstånden i genomsnitt oförändrade. Även då var således enkelresan till
jobbet i snitt knappt 1,6 mil. Statistiken visar dock ett antal andra intressanta
förändringar vad gäller bostadsort och arbetsort.
För det första att andelen av medlemmarna som bor i postnummerort
Stockholm ökat från 18 till 20 procent. Även i Bromma, Hägersten, Solna
och Sundbyberg har andelen medlemmar ökat. Nedgångar noteras främst i
Tumba och Huddinge.
Vad gäller arbetsplatsernas lokalisering har andelen med postort Stockholm
gått ned från drygt 55 till 51 procent mellan 2013 och 2017. Istället är det
framför allt Solna och Kista som ökat andelen arbetsplatser där Unionens
medlemmar arbetar. Även i Haninge, Farsta och Globen minskar andelarna
av medlemmar som arbetar medan Hägersten och Johanneshov ökar. Skillnaderna mellan åren är överlag små, men ger ändå visst stöd för hypotesen
att arbetsplatserna flyttat norrut.
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Medlemmarna och pendlingen
Statistiken ovan visar på ett övergripande plan pendlingsmönstren i regionen.
Avståndet är dock grovt och schematiskt beräknade och utgår t ex från bilavståndet mellan två orter. Verklighetens pendling kan därmed skilja sig
kraftigt från dessa mer teoretiska mått. Givetvis är det exempelvis den faktiska
tid man ägnar åt pendling varje dag som är avgörande och inte avståndet.
Vi har därför också skickat en enkät till ett slumpmässigt mindre urval av
Unionens medlemmar i Stockholm. Enkäten har besvarats av drygt 500 personer under mars 20178. Kombinationen av totalstatistik och enkät ger en sammantaget bra bild av pendlingen och de problem som våra medlemmar möter.
Det vanligaste är att man pendlar till arbetet varje dag. Det anger 76 procent
av de svarande. Var tionde anger att de reser till arbetet några dagar i veckan,
medan 9 procent anger att de inte pendlar till arbetet (sannolikt arbetar
hemma eller hos olika kunder). Nästan alla, 89 procent, åker alltid ensamma
medan 7 procent samåker och 3 procent anger att det varierar.

Hur ofta reser/pendlar du till arbetet?
Varje dag

76%

Några dagar i veckan

10%

Sällan

1%

Varierar

2%

Pendlar inte
Vet ej

9%
0%

Frågan är ej relevant för mig

2%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enkäten bekräftar också den snabba strukturomvandlingen på arbets- och
bostadsmarknaden i Stockholm. I det närmaste 60 procent av medlemmarna
har bytt resrutt de senaste fem åren till följd av antingen byte av arbete eller
bostad.

8

Enkäten skickades ut den 6e mars 2017 .
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Mest kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är det vanligaste transportslaget i regionen. Två av tre
anger att de oftast åker kollektivt, medan 40 procent åker bil (att det blir mer
än 100 procent beror på att knappt 10 procent tar bilen till kollektivtrafiken,
medan lägre andelar på annat sätt använder flera färdsätt, t ex cykel till
tunnelbanan). Omkring var tionde medlem cyklar, och resterande tar sig
fram på okänt sätt (sannolikt en hel del innerstadsbåtar).

Hur reser du oftast
Bil

40%

Kollektivt
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Cykel
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Annat
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När det gäller de kollektiva transportmedlen står användandet av tunnelbanan
i särklass. Tre av fyra kollektivåkare använder tunnelbanan, vilket innebär att
hälften av alla medlemmar i Stockholmsregionen åker tunnelbana till arbetet.
Omkring 60 procent av de kollektivåkande åker buss, var tredje använder
pendeltåget och var sjätte tvärbanan. Lägger man till Lidingöbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Spårvagnen till Djurgården är det drygt var femte
medlem som åker på dessa olika spårvagnslinjer.
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Du har angivit kollektivtrafik, kryssa för vilka kollektiva
färdmedel du använder
33%

Pendeltåg
Roslagsbana

2%

Lidingöbana

2%

Saltsjöbana

2%
14%

Tvärbana

75%

Tunnelbana
59%

Buss
1%

Spårvagn

6%

Annat
0%
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Man kan notera att få medlemmar åker båt till arbete (ingår i Annat, 6 procent). Med tanke på att Stockholmsregionen, och då framför allt de centrala
delarna, är uppbyggd kring och på vattnet kan man fråga sig om inte denna
andel kunde vara högre.

Stora individuella förändringar i valet av färdsätt, men på övergripande
nivå rätt oförändrat
Som framgått ovan är det en majoritet av medlemmarna som bytt pendlingsrutt de senaste fem åren. Det avspeglas också i att ca hälften av medlemmarna förändrat sitt val av färdsätt. Knappt en femtedel anger att de åker mer bil,
en lika stor andel att de åker mer kollektivt, och knappt var tionde mer cykel.
Totalt sett är därmed fördelningen mellan bil och kollektiv rätt oförändrad,
medan andelen cyklister ökat.
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Har du under de senaste fem åren ändrat resandet
vad avser färdsätt?
Ja – mer bil

19%

Ja - mer kollektivt

19%

Ja - mer cykel

8%

Ja - annat

5%

Nej

53%

Vet ej
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Över en timme per dag i arbetspendling
Enligt medlemsstatistiken ovan är det genomsnittliga avståndet mellan
bostad och arbete ca 16 km, varför man totalt sett pendlar i snitt drygt 3 mil
per dag. Enligt de schabloniserade beräkningarna på Google (som baseras på
bilåkande) borde detta i genomsnitt ta lite drygt 20 minuter per resa, eller
omkring 41 minuter per dag.
Föga förvånande uppger medlemmarna i snitt att det i verkligheten tar
längre tid. Knappt var femte anger kortare tid än 20 minuter. 37 procent
anger 20–39 minuter per resa och 28 procent att resan tar mellan 40–59
minuter. 16 procent har en resa som tar över en timme per riktning. Den
genomsnittliga tiden per resa blir därmed ca 38 minuter. Varje medlem ägnar
därmed i snitt ca en timme och en kvart varje dag åt att arbetspendla.
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Hur lång tid tar varje resa?
0-19 min
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20-39 min
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40-59 min
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60-79 min
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80+ minuter
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Vet ej
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Uppdelat på de som endast åker kollektivt respektive endast åker bil är
pendlingstiderna generellt sett längre för de kollektivåkande. De spenderar i
snitt 40 minuter per enkelresa jämfört med 35 minuter för bilåkarna. De som
åker både bil och kollektivtrafik har de absolut längsta pendlingstiderna men
statistiken för dem är osäker med tanke på att det högsta svarsintervallet var
plus 80 minuter där relativt många av dem befinner sig.
De angivna tiderna är för en normal resa. Förseningar är dock ett betydande
problem, framför allt för pendeltågs- och fjärrtågtrafiken. Dessa förseningar
leder till betydande samhällsekonomiska kostnader. Om vi antar, lågt räknat,
att produktionen per passagerare vid sin arbetsplats är värd 500 kronor per
timme, blir samhällets kostnad i form av produktionsbortfall runt 70 000
kronor för en försening på tio minuter för ett enskilt pendeltåg som tar ca
850 passagerare. Vi vet samtidigt att stopp i tågtrafiken tenderar att drabba
brett. Produktionsbortfallet blir därigenom ofta betydande.
Knappt varannan medlem anger att de i någon mån kan arbeta under pendlingen. Det är dock bara 5 procent som anger att de oftast gör det, medan 18
procent uppger ibland och 23 procent sällan. Tar man dock hänsyn till att
omkring 40 procent åker endast bil eller cykel (och därmed egentligen inte
kan arbeta) kan man dock notera att en majoritet av de övriga använder
delar av pendlingen till arbete. Detta reser å ena sidan frågan om vikten av
fungerande uppkoppling för att kunna arbeta, å andra sidan frågan om
riskerna med att ständigt vara uppkopplad9.

9

Se Unionens återkommande rapporter om det gränslösa arbetslivet .
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Brukar du arbeta under arbetspendlingen?
Ja, oftast
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Ja, ibland
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Ensamt resande
Den övergripande majoriteten av medlemmarna reser ensamma, medan
omkring var tionde anger att de samåker ibland eller ofta. Andelen är i stort
sett den samma oberoende av om man åker bil eller kollektivt. Med samåkning brukar ju avses att dela bil, men svaren här visar att det är lika vanligt
att åka tunnelbana tillsammans. Vi vet inte av svaren om de som samåker
gör det med en utomstående eller familjemedlem.
Det finns ett visst intresse för ökad samåkning, från lite drygt var tredje medlem. Samtidigt finns det många logistiska problem både vad gäller barnlämning- och passning, samt de alltmer flexibla arbetstiderna som gör samåkning
svårt.

Reser du oftast ensam eller samåker du med någon?
Ensam
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Samåker
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Varierar
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Sämre fungerande pendling de senaste fem åren
Medlemmarna anser att pendlingen fungerar något sämre jämfört med för
fem år sedan. Andelen som anger svarsalternativen ”mycket bättre” eller
”bättre” är 16 procent, medan den som tycker att det blir ”sämre” eller
”mycket sämre” är 31 procent. Man kan notera att var tionde medlem tycker
att pendlingen fungerar mycket sämre. Lite drygt en tredjedel anger inget
förändringen, medan knappt var tionde av olika orsaker (t ex nytt jobb,
annan bostadsort mm) inte kan jämföra mellan åren.

Hur upplever du att pendlingen fungerar
jämfört med 5 år sedan?
1%

Mycket bättre

15%

Bättre

35%

Oförändrat
21%

Sämre
10%

Mycket sämre

7%

Vet ej

9%

Ej relevant/kan ej svara
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Det finns stora skillnader mellan bil- och kollektivtrafikanter i hur man
upplever att pendlingen förändrats. Biltrafikanterna är betydligt mer negativa. Här uppger bara 13 procent att pendlingen fungerar bättre, medan
närmare 43 procent svarar att den blivit sämre. För de kollektivåkande är
andelen som svarar bättre drygt 19 procent, medan drygt 26 procent svarar
sämre. Det vanligaste svaret för dem är ”oförändrat”.
Bakom bilpendlarnas ökade missnöje kan orsaker vara längre köer och mer
trafik, men även höjningen av trängselavgifterna. Till detta kommer att inga
större nya vägförbindelser öppnats under de senaste åren. För kollektivresenärerna kan resultatet, med tanke på de problem som vi återkommer till
nedan, kanske främst tolkas som att problemen med trängsel, stora förseningar i fjärrtåg och pendeltåg samt dåliga tidtabeller även fanns för fem år
sedan.
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Utbyggd tunnelbana och bättre tvärförbindelser viktigast att satsa på
Investeringar för att bygga ut tunnelbanan samt bättre tvärförbindelser är de
två områden som Unionens medlemmar ser som viktigast för att underlätta
arbetspendlingen. Detta anges av runt hälften av de svarande (varje
person kunde ange max tre viktiga åtgärder, varför andelen svar totalt sett
överstiger 100 procent). Var tredje person anger bättre busslinjenät, och var
fjärde väginvesteringar respektive att förbättra cykelbanorna. Det är också
intressant att knappt var tionde anger bättre bredband/wifi i kollektivtrafiken
som en av de tre viktigaste åtgärderna.

Vilka satsningar i Stockholm anser du är viktigast för att
underlätta arbetspendlingen (ange max tre)?
52%

Utbyggd tunnelbana
33%

Bättre busslinjenät

29%

Ökad pendeltågskapacitet

48%

Bättre tvärförbindelser
25%

Väginvesteringar

23%

Cykelbanor
Bättre bredband/wifi i kollektivtrafiken

8%
12%

Annat
Ingen, bra som det är

3%
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I enkäten lämnas också utrymme för fritextsvar vad gäller viktigaste än mer
konkreta satsningar och liksom vad som är de värsta problemen. De svar
som återkommer oftast är:


Trängsel, främst på tunnelbanan men även på bussar och pendeltåg
– 27%



Svårt med byten/dåliga tidtabeller – 19%



Dåligt fungerande pendeltåg/fjärrtåg – 12%



Essingeleden med påfarter – 7%



Snöröjningen – 6%



Dåliga tvärförbindelser – 5%



Dåliga cykelbanor – 5%



Brist på infartsparkeringar – 4%.

Vad avser de värsta fysiska flaskhalsarna gällande kollektivtrafiken hamnar
Slussen klart i topp, följt av Gullmarsplan, Brommaplan och T-centralen. På
vägsidan dominerar Essingeleden stort som även framgår av listan ovan.
Svaren pekar på ett antal andra problem. Bland dem kan t ex nämnas bristen
på bredband, wifi och laddningsstationer; dåligt fungerande rulltrappor och
snuskiga hissar vilket främst drabbar rörelsehindrade medlemmar; samt
avsaknaden av fungerande luftkonditionering i kollektivtrafiken på sommaren.
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Avslutning och slutsatser
Effektiva transporter och bra fungerande pendling är en av de alldagligaste
men just därför viktigaste frågorna för Unionens medlemmar i Stockholm.
En Unionenmedlem i Stockholm pendlar i snitt drygt 3 mil, eller i ca 1
timme och kvart, per dag. På ett år motsvarar det ca fem arbetsveckor eller
lika lång tid som den lagstadgade semestern10.
Infrastruktur och pendling är också avgörande i ett större samhällsekonomiskt perspektiv för att arbetsmarknaden ska fungera. Det är också en förutsättning för en bättre fungerande bostadsmarknad eftersom fungerande
infrastruktur är en förutsättning för att det ska gå att lönsamt bygga bostäder,
liksom för att det i praktiken ska gå att bo där. Bättre transporter är en förutsättning för en bättre bostadsmarknad även om en rad andra åtgärder vad
gäller regelverk, skatter och hyror också krävs.
Tyvärr har utvecklingen de senaste fem åren gått i motsatt riktning. Pendlingen fungerar sämre.
Inför det kommande decenniet talar allt för en fortsatt snabb – sannolikt än
snabbare – strukturomvandling i takt med en tuffare internationell konkurrens, snabb teknikutveckling, fortsatt digitalisering och framväxten av digitala
arbetsplattformar. Till detta kommer en snabb befolkningstillväxt och fortsatt urbanisering som ställer ytterligare krav både på infrastrukturen, pendlingen och på bostadsmarknaden. Frågan om hur vi får en bättre fungerande
pendling blir därmed än mer central.
Ur ett regionalt perspektiv har flera positiva beslut fattats och investeringar
genomförts eller kommer att ske i närtid. Vi kan framför allt peka på att
citybanan öppnar i juli 2017, men även på det gemensamma biljettsystem
som nu tas i bruk inom Mälardalen, och på de nya tåg och den utökade
trafiken som sker gradvis under 2017/2018 på Mälardalsbanan. Även de nya
båtlinjer som finns t ex mellan Värmdö/Nacka och Innerstaden (Sjövägen),
liksom pendelbåten över Riddarfjärden, är positiva inslag. Det är viktiga
investeringar som förhoppningsvis minskar en del av alla de problem som i
dagsläget finns med pendeltågs- och fjärrtågstrafiken i regionen.

10 Beräknat som pendlingstid på ca 1,25 timmar per dag under 220 arbetsdagar, korrigerat för att inte alla
medlemmar pendlar varje dag. Totalsumman har därför multiplicerats med 0,76 som är den andel av medlemmarna
som anger att de pendlar varje dag.
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Även andra mer långsiktiga beslut är oerhört viktiga. Dit hör byggandet av
Förbifart Stockholm, utbyggnaden av tunnelbanesystemet med nya stationer
till Solna, Nacka och Älvsjö, av Roslagsbanan till Stockholms City samt av
tvärbanan till Kista och Helenelund, samtidigt som de två separata signalsystemen på tvärbanan till slut kan samordnas. Dit hör också beslutet om
Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Genom överenskommelserna
förbättras pendlingen och infrastrukturen, och nya bostäder kan byggas11.
Investeringshorisonten är dock i vissa fall mycket lång – i vart fall ur
perspektivet dagens sysselsatta.
Inom andra områden saknas motsvarande positiva investeringsplaner. Inte
minst gäller det problemet som uppfattas som det allra största av Unionens
medlemmar – trängseln i kollektivtrafiken samt de dåliga och inte samordnade tidtabellerna.
För att säkerställa bra pendling och infrastruktur och därmed en fungerande
arbetsmarknad vill Unionen betona dessa viktiga utgångspunkter för samhällets planering12:


Planeringen måste utgå från att människor kan ha sin bostad och sitt
arbete inom rimligt tidsavstånd från varandra. Avstånd kan givetvis uttryckas i kilometer, men inte minst i tätbefolkade områden är det rimligt att uttrycka avståndet i minuter restid;



Förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad hemma eller under
resor måste förbättras, då den digitala infrastrukturens status är ett viktigt element för en regions konkurrensförmåga;



Det är önskvärt att kollektiva, spårbundna och miljövänliga kommunikationer tar en växande andel av pendlingsresorna, med hänsyn till en
utveckling mot ett hållbart samhälle. För att möjliggöra detta krävs en
fortsatt utbyggnad av spår och tillgänglighet;



Det är nödvändigt att vägstandard och väghållning hålls på en god nivå,
Det gäller både bilvägar och cykelbanor. I mindre tätbefolkade delar av
regionen är vägtrafik med egen bil det enda rimliga alternativet då busstrafik inte är ett tillgängligt alternativ; I städer är cykelbanor i många fall
både effektiva och bra för miljön.

11

Spårväg Syd-överenskommelsen innebär att Huddinge kommun lovar bygga 18 500 nya bostäder utmed
spårvägens sträckning. I Hagalund planeras omkring 4 000 nya bostäder och utmed tunnelbanan Älvsjö –
Fridhemsplan 48 000 nya lägenheter.
12 Om Mälardalen – tillväxten och dess förutsättningar. Unionen 2013 .
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Dessa utgångspunkter innebär i sin tur följande mer konkreta åtgärder:


Ökade investeringar i infrastruktur och underhåll. På nationell nivå bör
diskuteras om inte en investeringsbudget borde återinföras för att säkerställa att inte långsiktiga investeringar direkt ställs mot kortsiktig konsumtion eller transfereringar.



Bygg ut tunnelbanan även till Täby och Tyresö.



Se över möjligheten att öka turtätheten på tunnelbanan och tidtabellerna så att det lättare går att kombinera olika transportslag.



Öka kapaciteten på de digitala kommunikationsmöjligheterna inom
regionen vilket ökar möjligheterna för många medlemmar att arbeta på
distans och därigenom minska trycket på pendlingen.



Öka antalet infartsparkeringar.



Förbättra snöröjningen.



Öka säkerheten och underhållet på cykelbanorna.



Undersök möjligheten att öka användningen av vattnet för kollektivtrafik.
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