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Lång dags färd mot jobb,  en rapport av Kommunal och Hyresgästföreningen

Sammanfattning
Kommunal och Hyresgästföreningen har tillsammans tagit fram denna  
rapport om medlemmarna i Kommunals boende och pendling. Rapporten har 
gjorts med hjälp av en undersökning bland 2277 medlemmar, och är utförd av 
undersökningsföretaget Novus.

•	 Att bo i eget hus är det vanligaste 
alternativet bland medlemmarna i 
Kommunal – 44 procent har svarat 
detta. Ungefär 36 procent av de 
svarande bor i hyresrätt och 17 procent 
i bostadsrätt. Drygt 3 procent bor i 
någon tillfällig boendeform, såsom 
andrahandskontrakt, inneboende eller 
boende hos anhörig eller förälder.

•	 Bland medlemmarna i Kommunal 
i någon av de tre storstäderna – 
Stockholm, Göteborg och Malmö, bor 
mer än varannan i hyresrätt, nästan 
var fjärde i bostadsrätt och knappt 17 
procent i eget hus. Andelen som bor i 
tillfälligt boende är drygt 7 procent i 
storstäderna. För ungdomar är andelen 
betydligt högre - av dem som är födda 
1980 eller senare bor drygt 14 procent i 
olika former av tillfälligt boende. 

•	 Den genomsnittliga pendlingsresan enkel 
resa för medlemmarna i Kommunal 
tar drygt 23,5 minuter mellan hem 
och jobb. Pendlingstiden skiljer sig 
markant mellan storstadsområdena 
och resten av landet. Både de i mindre 
kommuner och de i större städer runt 
om i landet har en genomsnittlig restid 
på ungefär 20 minuter, medan de som 
bor i storstäderna samt i storstädernas 
förortskommuner har mer än 30 
minuters restid i genomsnitt. 

•	 Ungdomar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö tillbringar allra mest tid på 
sina arbetsresor. I genomsnitt lägger 
storstadsungdomar 35 minuter per 
enkelresa, mellan hem och jobb.

•	 Drygt hälften av de svarande i vår 
enkät använder bil för att ta sig till 
och från arbetet. Bilpendling är 

betydligt vanligare på landsbygden 
än i storstadsområdena. I 
mindre kommuner använder 
nästan två tredjedelar bil för 
att ta sig till arbetet. I de tre 
storstadskommunerna använder 29 
procent bilen. Knappt en av fem av 
de tillfrågade använder kollektivtrafik 
(här inkluderar vi buss, tunnelbana, 
pendeltåg och reguljärtåg) för att ta 
sig till arbetet. Cykeln används av 16 
procent av de tillfrågade.

•	 Totalt svarar cirka en fjärdedel att 
de önskar att de kunde bo närmare 
arbetet. På frågan om vad som är det 
främsta hindret till att bo närmare 
arbetet svarar 35 procent att det inte 
går att få tag på bostad närmare, 
alternativt att de inte har råd. 

•	 I Stockholm önskar 37 procent av de 
svarande att de kunde bo närmare 
sitt arbete, vilket är betydligt fler än 
i andra delar av landet, och av dessa 
menar 41 procent att det inte går att 
få tag på bostad närmare, eller att de 
inte har råd. 

•	 I storstädernas förortskommuner 
anger en knapp tredjedel att de skulle 
vilja bo närmare arbetet, och mer än 
hälften av dessa anser att det inte går 
att få tag på bostad närmare eller att 
de inte har råd. Störst missnöje är det 
även här bland storstadsbor under 
35 års ålder, där 41 procent önskar 
att de kunde bo närmare sitt arbete. 
58 procent av dessa menar att det är 
bostadsmarknaden som hindrar dem. 

•	 Totalt uppger 6 procent av de som 
svarade på vår enkät att de någon 
gång under de senaste fem åren 
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har tackat nej till ett arbete på 
grund av att de inte kunnat hitta 
bostad i närheten av arbetet. I 
Stockholmsområdet är samma 
siffra 10 procent och bland de 
under 30 års ålder är siffran 
än högre - 15 procent, dvs. var 
sjunde ung Kommunalmedlem, 
har tackat nej till jobb under de 
senaste fem åren på grund av att 
hen inte kunnat hitta bostad.

•	 Nästan var fjärde svarar att de 
skulle kunna tänka sig att flytta till 
någon av de tre storstäderna om 
de blev erbjudna ett arbete och en 
hyresrätt i närheten av arbetet. 
Bland de under 30 år svarar 42 
procent att de skulle kunna tänka 
sig detta.

Människor lever dagligen med 
konsekvenserna av bostadsbristen. 
Många pendlar längre än de önskar 
eller tvingas säga nej till jobb för 
att de inte kan få tag på en bostad. 
Det ställs i dag höga krav från 
hyresvärdar och långivare på de som 
vill hyra eller köpa en bostad och 
tillgången till bostäder är på många 
orter långt under behovet. Bland 
medlemmarna i Kommunal är det 
svårast för unga i storstäderna. För 
att åtgärda bostadsbristen anser 
Kommunal och Hyresgästföreningen 
att nyproduktionen av bostäder 
måste öka. För detta har de båda 
organisationerna följande förslag:

•	 Den svenska modellen på 
hyresmarknaden ska försvaras 
och utförsäljningen av den 
kommunala allmännyttan stoppas 

•	 Kommunerna ska använda sin 
mark och sina bostadsbolag för att 
bygga fler hyresrätter.

•	 Inför ett investeringsstöd till 
nybyggnation av hyresrätter och 
studentlägenheter med villkor om 
rimliga hyror.

•	 ROT-avdraget ska riktas om mot 
hållbar-ROT för renovering av 
flerbostadshus.

•	 Inför statsbidrag för att öka 
antalet platser i särskilda boenden 
för äldre, det skulle också frigöra 
bostäder.

•	 Staten bör se över 
beskattningen mellan de olika 
upplåtelseformerna, i dag är 
hyresrätten starkt missgynnad.

•	 Staten bör tillsammans med 
kommunerna stimulera till 
billigt byggande av småhus i alla 
upplåtelseformer - egna hem, 
bostadsrätt och hyresrätt.

•	 Forskningsmedel för billigt och 
miljömässigt hållbart byggande 
bör prioriteras.
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Inledning 
fram till år 2023. I det större 
perspektivet handlar det om 
hela ekonomins funktionssätt. 
Att arbetstagare, boende och 
arbetsplatser kan matchas är helt 
enkelt en grundförutsättning för en 
fungerande ekonomi. 

Eftersom välfärdens arbetsuppgifter 
utförs överallt där det finns människor 
i Sverige, finns det också medlemmar 
i Kommunal som arbetar över hela 
landet. Därför är det ett grundläggande 
krav att det ska finnas en väl 
fungerande infrastruktur med bostäder 
och fungerande kommunikationer som 
gör det möjligt för medlemmarna i 
Kommunal att bo där de arbetar. 

GEOGRAFISKA AVVÄGNINGAR

Förutsättningarna vad gäller 
boende och resor skiljer sig avsevärt 
mellan olika delar av landet. Därför 
kommer vi återkommande att betona 
skillnaderna mellan storstad och 
landsbygd i denna rapport. Det finns 
mängder av möjliga sätt att dela in 
landet för att undersöka detta. Vi 
har i huvudsak valt en indelning 
med fyra olika kategorier: mindre 
kommuner, större kommuner, 
de tre storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt de tre storstädernas förorts- 
och kranskommuner. Vi kommer i 
många fall även att behandla de olika 
storstadsområdena separat.

DE SOM SVARAT PÅ ENKÄTEN

Denna rapport bygger på en enkät som 
undersökningsföretaget Novus skickat 
ut till ett urval av medlemmarna i 
Kommunal. Enkäten har besvarats 
av 2277 personer, vilket innebär en 
svarsfrekvens på omkring 40 procent. 

VARFÖR EN RAPPORT OM BOENDE 

OCH PENDLING?

Kommunals kongress 2013 beslutade 
bland annat att Kommunal ska agera 
för att ”Alla ska ha rätt till en bostad”. 
Kommunal har som en del i detta 
uppdrag valt att arbeta ihop med 
Hyresgästföreningen. 

Kommunal är Sveriges största 
fackförbund och företräder mer 
än en halv miljon medlemmar. 
De vanligaste yrkesgrupperna är 
vårdbiträden, undersköterskor och 
barnskötare. Kommunals uppgift 
är att tillvarata medlemmarnas 
intressen på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet i övrigt. 

Hyresgästföreningen består av  
525 000 hushåll. Föreningens 
verksamhet omfattar allt från lokala 
trivselfrågor i bostadsområdet till 
förhandlingar om hyresnivåer och 
opinionsbildning för bättre villkor  
för hyresgäster.

Denna rapport beskriver hur 
medlemmarna i Kommunal bor och 
vad deras boende innebär för deras 
arbetsliv. Uppgifterna i rapporten 
bygger i huvudsak på en enkät 
som skickats ut till medlemmarna 
i Kommunal och som avser att 
ge underlag för att beskriva hur 
medlemmarna bor och hur de tar sig 
till sina arbetsplatser. Detta är inte 
bara en fråga om drygt en halv miljon 
individers, i första hand kvinnors, 
levnadsstandard och välmående. Det 
är också en fråga om förhållanden 
för kompetensförsörjningen inom 
välfärdssektorn. 

Sverige står inför en stor utmaning. 
Enligt Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, kommer välfärden 
behöva 500 000 nya medarbetare 
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Av de svarande är 80 procent kvinnor 
och 20 procent män, vilket speglar 
Kommunals medlemsbas väl. De 
svarande är mellan 19 och 69 år gamla 
och medelåldern är 47 år. Knappt 60 
procent av de svarande arbetar heltid, 
26 procent deltid och resterande 
14 procent är antingen sjukskrivna, 
studerande, tjänstlediga, arbetslösa, 
förtidspensionerade, barnlediga eller 
har svarat ”övrigt” på frågan. 

RAPPORTENS STRUKTUR

Rapporten börjar med en 
sammanfattning och förslag till åtgärder, 
därefter en inledning med syfte och 

metod. I rapporten ges en allmänt 
hållen beskrivning av den svenska 
bostadsmarknaden, arbetsmarknaden 
och svenska arbetstagares 
pendlingsmönster. Vi går sedan in på 
de enkätsvar från intervjupersonerna 
som är huvudfokus för rapporten och 
analyserar personernas bostads- och 
pendlingssituation. Rapporten avslutas 
med förslag på åtgärder.

Att arbetstagare, boende 
och arbetsplatser kan 
matchas är helt enkelt en 
grundförutsättning för en 
fungerande ekonomi. 
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Varför bostadsbrist och 
pendling? 

ALLMÄNT OM BOSTADSSITUATIONEN 
I SVERIGE

Den svenska bostadsmarknaden 
går att dela in i tre olika former av 
bostäder: hyresrätter, bostadsrätter 
och s.k. äganderätter vilket i första 
hand avser villor. Enligt Boverket 
fanns det 4,6 miljoner bostäder i 
Sverige i slutet av 2014. Av dessa var 
36 procent hyresrätter, 23 procent 
bostadsrätter och 41 procent 
äganderätter. Lite mindre än hälften 
av hyresrätterna hör till allmännyttan. 
De allmännyttiga bostadsbolagen, i 
regel kommunägda, ska drivas enligt 
affärsmässiga principer och tillgodose 
allmännyttiga ändamål, såsom att 
främja bostadsförsörjningen.

MARKNADEN FÖR HYRESRÄTTER

Marknaden för hyresrätter i 
Sverige omfattas av den så kallade 
bruksvärdesprincipen, vilket innebär 
att det är bostadens praktiska värde 
för hyresgästen i allmänhet som 
avgör hyran och att lika lägenheter 
ska ha lika hyra. Med utgångspunkt 
från detta förhandlar hyresvärdar 
och hyresgäster om hyresnivåerna. 
Detta system har hållit nere hyrorna, 
motverkat stora prissvängningar och 
värnat de boendes besittningsskydd. 

Trots att bruksvärdessystemet och 
förhandlingarna håller hyrorna nere 
lägger hyresgäster i genomsnitt en 
större andel av sin disponibla inkomst 

på sitt boende än vad bostadsrätts- 
och villaägare gör, delvis som en 
följd av att hyresgäster i allmänhet 
har lägre inkomster än andra 
grupper. Dessutom har kostnaderna 
ökat snabbare för hyresrätter än för 
andra upplåtelseformer sedan 2006. 
Nyproducerade hyreslägenheter är i 
allmänhet betydligt dyrare än äldre 
lägenheter.1

I den bostadspolitiska debatten hörs 
ofta krav på rättvisa förhållanden 
mellan olika upplåtelseformer. 
Exempelvis är ränteavdrag och 
ROT-avdrag enbart tillgängliga 
för bostadsrättsägare och 
egnahemsägare. Det innebär ett 
bortfall från statskassan med 
uppskattningsvis 14 miljarder för 
ROT-avdragen och 26 miljarder 
för ränteavdragen. På detta sätt ges 
alltså 40 miljarder kronor varje år 
i skattelättnader till dem som äger 
sitt boende utan att någon liknande 
förmån ges till dem som bor i hyresrätt.

BOSTADSBRIST

Boverket beskrev i december 2014 
läget på bostadsmarknaden som 
”obalanserat” i Stockholmsområdet, 
Göteborgsområdet och på de större 
högskoleorterna. Enligt Boverkets 
rapport, som bygger på uppgifter 
från landets 21 länsstyrelser, har 
storstadslänen Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne stora underskott 
på bostäder. Framför allt är det 
behovet av hyresrätter som lyfts fram.2 

1 Hyresgästföreningen (2014). 
2 Boverket (2014). 
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Som en följd av detta har individer 
med svag ekonomi, i första 
hand ungdomar och nyanlända 
invandrare, svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Nyproducerade 
hyreslägenheter är ofta för dyra och 
bolån är svårt att få för den som inte 
har en god och stabil ekonomi. Dessa 
gruppers svårigheter förstärks av 
att bostadsbristen gett hyresvärdar 
utökade möjligheter att ställa höga 
krav på den som vill hyra. Krav på fast 
inkomst, goda boendereferenser och 
prickfritt förflutet blir allt viktigare 
för att få en hyresbostad.3 Denna 
utveckling har skett parallellt med en 
förändring på arbetsmarknaden där 
allt fler får osäkra anställningar.4 

Den som inte har råd att köpa en 
bostad och har för kort kötid för 
att få en hyresrätt är ofta hänvisad 
till andrahandsmarknaden. Här är 
skyddet minimalt för den boende och 
efter en lagändring, av den borgerliga 
regeringen 2014, kan privatpersoner 
ta ut relativt höga hyror när de hyr ut 
en privat bostad. 

Flera länsstyrelser, framför allt i 
de tre storstadslänen, bedömer att 
bristen på hyresrätter riskerar att 
hämma tillväxten, eftersom tillgång 
till bostäder är en förutsättning för 
att säkra tillgången på arbetskraft. 
Svårigheten att hitta bostad på en 
viss ort avhåller rimligen människor 
från att ta jobb där. Detta problem 
torde vara allra störst för lågavlönade 
grupper, såsom exempelvis 
medlemmarna i Kommunal, där 
många inte har möjlighet att köpa 
bostadsrätt i storstäderna. Detta 
betyder naturligtvis inte att det arbete 
de utför är mindre efterfrågat där.

BYGGANDET HALKAR EFTER

Antalet nybyggda lägenheter har 
varit lågt i Sverige under lång tid. 
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 
ökade byggandet något under 2013 
då antalet färdigställda lägenheter 
var det högsta sedan 2008. Det 
är emellertid inte tillräckligt för 
att möta behoven. I landet som 
helhet byggdes ungefär lika många 
hyresrätter som bostadsrätter under 
2013, men i storstäderna var 58 
procent bostadsrätter. Detta trots 
att Boverket identifierat en tydlig 
brist på just hyreslägenheter.5 
Hyresgästföreningen gör 
bedömningen att det behövs 
byggas 20 000 hyresrätter per år 
de kommande tio åren. Idag byggs 
knappt en tredjedel av detta.

Den statligt tillsatta bostads-
beskattningskommittén konstaterade 
att hyresrätten var skattemässigt 
missgynnad i förhållande till det ägda 
boendet. Att rätta till den obalansen 
skulle rimligtvis innebära att fler 
hyresrätter byggdes i förhållande till 
bostadsrätter. Om staten dessutom 
gav investeringsstimulanser till byg-
gande av hyresrätter som motsvarade 
det stöd som ägda bostäder fått, skulle 
byggandet i allmänhet öka.6 

ALLMÄNT OM PENDLING

Många känner nog igen sig i 
beskrivningen av pendling som ”fritid 
som äts upp av arbetslivet”. Därför är 
det rimligt att tro att många gör vad 
de kan för att minimera restiderna till 
och från arbetet för att slippa se sin 
fritid uppäten. 

3 Boverket (2014). 
4 Kommunal (2013). 
5 Statistiska Centralbyrån (2014) samt Boverket (2014). 
6 Hyresgästföreningen (2014) samt Bostadsbeskattningskommitén (2014). 
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Långa restider till arbetet kommer 
i denna rapport i första hand att 
betraktas som något negativt, även 
om det naturligtvis också kan finnas 
personer som uppskattar den där 
tiden på bussen, i bilen eller på cykeln 
varje morgon och kväll. Det är i första 
hand individens egen upplevelse av 
sin situation som avgör om pendling 
är ett problem eller ej. 

BEGREPP OCH DISTINKTIONER  
KRING PENDLING

När pendling diskuteras akademiskt 
skiljer man ibland på karriärpendling 
och boendependling. Karriärpendlar 
gör den som väljer att arbeta lite 
längre från hemmet för att hen 
sett större karriärmöjligheter där. 
Boendependlar gör den som väljer 
att bosätta sig lite längre från 
arbetsplatsen för att hen inte kan 
motstå att bo på ett visst ställe. Det 
är alltså en fråga om individens eget 
perspektiv och preferenser. 

En annan viktig distinktion är den 
mellan frivilliga och ofrivilliga 
pendlare. Till de frivilliga pendlarna 
hör i första hand de som valt att börja 
pendla på grund av karriär- eller 
bostadsskäl, som nämnts ovan. Viktiga 
anledningar till ofrivillig pendling 
är brist på arbete som kan tvinga 
personer att ta arbete längre från 
hemmet än de önskat eller att en dåligt 
fungerande bostadsmarknad hindrar 
personer från att hitta boende i närhet 
till arbetsplatsen. Det säger sig självt 
att andelen ofrivilliga arbetspendlare 
är högre i yrken med högre 
arbetslöshet, bland personer med lägre 
inkomster (som har mindre möjlighet 
att välja en passande bostad) samt i 
storstadsområden där bostadspriserna 
i regel är högre och bostadsmarknaden 
svårare att ta sig in på. Medlemmarna 

i Kommunal har i allmänhet låga löner 
och det finns därför anledning att tro 
att de är mer benägna att återfinnas 
bland de ofrivilliga pendlarna än 
många andra yrkesgrupper. 

 

PENDLINGENS UTVECKLING

Mellan åren 1993 och 2011 ökade 
andelen personer som pendlade 
över en kommungräns från cirka 
25 procent av de förvärvsarbetande 
till cirka 33 procent. Detta har tre 
huvudsakliga förklaringar, varav 
den första är negativ och de två sista 
positiva. Den första förklaringen är 
att 1990-talskrisen förändrade den 
svenska arbetsmarknaden i grunden 
och tvingade många att söka jobb i 
andra kommuner. Ökningen förklaras 
också av vad som benämns ”mental 
regionförstoring”, nämligen att 
människor helt enkelt är beredda att 
resa längre sträckor för att kombinera 
det boende de vill ha med det arbete de 
vill ha. Den tredje förklaringen är att 
infrastrukturen och kollektivtrafiken 
blivit bättre. 7 

Pendlingen är i allmänhet störst i 
storstädernas kranskommuner. Hur 
många som passerar en kommungräns 
är dock ett ganska dåligt mått för 
att säga något om pendlingen. 
Restiden är i regel ett betydligt mer 
relevant mått, både för individens 
upplevelse av pendlingen och för hur 
människor väljer att leva sina liv. Inom 
forskningen nämns ofta en timmes 
pendling som en smärtgräns som folk 
är ovilliga att gå över när de väljer 
var de ska arbeta och bo. Avståndet i 
kilometer eller antalet kommungränser 
som passeras är alltså inte avgörande 
faktorer för hur långt människor kan 
tänka sig att pendla.8 Hur långt man 
kan ta sig på en timme skiljer sig också 

7 Sveriges kommuner och landsting (2013). 
8 Trafikanalys (2011), sida 44.
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väsentligt beroende på infrastruktur 
och andra förutsättningar. Därför 
kan förbättringar av infrastrukturen 
vara värdefulla insatser om de gör 
pendlingen trevligare och/eller 
kortare i tid, trots att avståndet 
naturligtvis förblir oförändrat.

PENDLING OCH ARBETSMARKNADEN

Att pendla kan alltså vara ett problem 
i vardagen. Det kan naturligtvis också 
vara något som möjliggör att man 
kan ta ett nytt och bättre jobb lite 
längre från hemmet, eller att man 
flyttar någonstans där man trivs 
bättre. Att pendlingen från Skåne 
till Danmark ökade kraftigt när 
Öresundsbron invigdes kan tjäna 
som ett exempel på hur pendling kan 
göra arbetsmarknaden större och 
ge människor bättre chans att hitta 
tillfredsställande jobb. 

Att människor kan ta de jobb de 
vill ha är viktigt både för dem 
som individer och för ekonomin. 
Att det finns tillgängliga bostäder 
och/eller möjlighet att pendla till 
arbetsplatsen är en förutsättning 
för detta. Alla dessa parametrar 
påverkar människors rörlighet och 
mer rörlighet leder till högre kvalitet 
och effektivitet i matchningen 
på arbetsmarknaden.9 Därför 
är bostadsmarknaden, precis 
som infrastrukturen, viktig för 
matchningen på arbetsmarknaden.

FAKTORER SOM PÅVERKAR 
PENDLINGEN

Den största andelen av 
pendlingsresorna i Sverige sker 
med bil, men olika former av 

kollektivtrafik, samt gång och 
cykling, är andra vanliga sätt att ta 
sig till arbetet. Exempelvis märker 
cyklingen ut sig i Malmöområdet och 
andelen kollektivtrafikresor är hög i 
Stockholm. 10 Alla resformer har det 
gemensamt att de är beroende av 
någon form av infrastruktur. Därför är 
bra kommunikationer, såväl vägar och 
trottoarer som spår och cykelbanor, 
viktiga för att göra pendlingen så 
behaglig som möjligt och därmed att 
utjämna obalanser i tillgången på 
bostäder och arbetskraft.

I en jämförelse mellan hur kön 
påverkas av trafiksituationen så är 
kvinnor i allmänhet missgynnade. 
När myndigheten Trafikanalys 
försökte kvantifiera de kostnader 
som resenärer drabbas av till följd 
av förseningar noterade man att 
kvinnor drabbas av betydligt högre 
kostnader. Samtidigt visade studien 
att män ger upphov till betydligt 
större kostnader för samhället i form 
av transportrelaterade utsläpp än 
kvinnor. Detta framför allt eftersom 
män kör mer bil än kvinnor. Vid 
sidan av detta finns dessutom ett 
skatteavdrag för resor som till 
övervägande del gynnar den som tar 
bilen till arbetet.11

Något som påverkar förutsättningarna 
för pendling är arbetstiden. Vissa 
arbetstider kan vara svåra att 
kombinera med kollektivtrafikens 
tidtabeller. Betydligt enklare är det för 
den som har makt över sin arbetstid. 
Välfärdens arbetsuppgifter måste 
utföras även på helger och nätter, vilket 
gör det svårt att åka kollektivt för vissa. 

9 Trafikanalys (2011), sida 21. 
10 Trafikanalys (2011), sida 8. 
11 Trafikanalys (2011), sida 16, sida 103 samt sida 166. 
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PENDLING OCH HÄLSA

Det finns mycket forskning som visar 
hur pendling påverkar människors 
hälsa. Den som pendlar långt tenderar 
att, i högre utsträckning än andra, lida 
av högt blodtryck, muskelspänning 
och nedstämdhet – både i arbetet 
och på fritiden. Långa pendlingsresor 
har även negativa effekter för 
arbetsgivare, så som frånvaro, minskad 
arbetstillfredsställelse och högre 
personalomsättning.12

Det är framför allt förseningar och 
bristande tillförlitlighet som leder 
till stress bland pendlare. Studier 
har visat att resenärer ser själva 
risken för försening som ett större 
problem än restiden i sig. Dessutom 
blir resenärer i regel mer stressade 
om de upplever att de saknar 
kontroll över resan.13 

12 Trivector (2011). 
13 Trafikanalys (2011), sida 22 samt sida 158. 
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Så här bor och pendlar 
medlemmarna i Kommunal 

BOSTADSSITUATIONEN FÖR 
MEDLEMMARNA I KOMMUNAL

Av de som svarat på undersökningen 
bor knappt 80 procent i samma 
kommun som de arbetar. Skillnaden 
är dock betydande mellan 
storstadsregionerna och resten av 
landet. Bland de av medlemmarna 
i Kommunal som bor i större 
kommuner (men inte Stockholm, 
Göteborg eller Malmö) svarar  
92 procent att de bor och arbetar i 
samma kommun. I de tre storstäderna 
svarar bara 69 procent att de bor och 
arbetar i samma kommun, och bland 
de som bor i förorter till storstäderna 
svarar endast 61 procent att de 
arbetar i hemkommunen. Detta är 
naturligtvis inte förvånande. Det 
är betydligt enklare att pendla över 
kommungränsen i ett tätt område som 
Stockholm, där vissa tunnelbanelinjer 
skär genom flera kommuner, än att 
göra samma sak i Norrlands inland 
där avstånden är stora. 

I tabellerna på följande sidor framgår 
hur de svarande bor. Det vanligaste 
alternativet bland medlemmarna 
i Kommunal är att bo i eget 
hus– 44 procent har svarat detta. 
Ungefär 36 procent av de svarande 
bor i hyresrätt och 17 procent i 
bostadsrätt. Drygt 3 procent bor i 
någon tillfällig boendeform, såsom 
andrahandskontrakt, inneboende eller 
boende hos anhörig eller förälder. 

Boendeformernas fördelning skiljer 
sig emellertid beroende på var i 
landet man bor. Bland medlemmarna 

i Kommunal i någon av de tre 
storstäderna bor mer än varannan i 
hyresrätt, nästan var fjärde i bostadsrätt 
och knappt 17 procent i eget hus. 
Andelen som bor i tillfälligt boende är 
drygt 7 procent i storstäderna. När det 
gäller de unga i storstäderna, födda 1980 
eller senare, så bor drygt 14 procent 
i olika former av tillfälligt boende 14. 
Att bo i bostadsrätt är bara marginellt 
vanligare i denna grupp - 17 procent 
gör det. Notera att detta är en grupp 
människor där de flesta har fast arbete, 
många är över 30 och några har barn. 

PENDLING BLAND MEDLEMMARNA I 
KOMMUNAL

Den genomsnittliga pendlingsresan, 
en enkelresa, bland medlemmarna 
i Kommunal tar cirka 23,5 minuter. 
Skillnaden är emellertid avsevärda 
mellan storstadsområdena och resten 
av landet. Både de i mindre kommuner 
och de i större städer runt om i 
landet har en genomsnittlig restid på 
ungefär 20 minuter, medan de som 
bor i storstäderna samt i storstädernas 
förortskommuner har mer än 30 
minuters restid i genomsnitt. De som 
angett att de bor inom kommunerna 
Stockholm, Göteborg eller Malmö har 
något kortare restid än de som bor i 
storstädernas förortskommuner. 

De restider som angavs i vår enkät 
stämmer i stort överens med andra 
studier om pendling. Myndigheten 
Trafikanalys angav i sin studie om 
arbetspendling i storstadsregionerna 

14 Det kan tyckas väl generöst att definiera den som är född 1980 eller senare som ung.  
Antalet unga svarande är dock för litet för att tillåta en snävare definition.  
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att den genomsnittliga restiden 
var 29 minuter i Stockholm, 24 
minuter i Göteborg och 20 minuter 
i Malmö.15 När vi gör en liknande 
uppdelning bland medlemmarna i 
Kommunal finner vi att genomsnittlig 
restid är drygt 32 minuter i 
Stockholmsområdet, drygt 26 minuter 
i Göteborgsområdet och strax under 
25 minuter i Malmöområdet. 16

Genomsnittlig pendlingstid i riket är 
enligt Trafikanalys 39 minuter per 
dag, dvs. strax under 20 minuter per 
resa. Det är vanskligt att göra en direkt 
jämförelse mellan vår studie och den 
som Trafikanalys gjorde cirka fyra 
år tidigare. Det är dock betryggande 
att våra resultat stämmer så pass väl 
överens med de som Trafikanalys 
fann. Om siffrorna ovan stämmer 
någorlunda överens med verkligheten 
har medlemmarna i Kommunal alltså 
något längre restider i allmänhet än 
andra grupper. En trolig delförklaring 
är medlemmarna i Kommunals 
situation på bostadsmarknaden. 
Med lägre inkomster än de flesta 
andra grupper17 har medlemmarna i 
Kommunal sämre valmöjligheter när 
det kommer till bostäder. 

De som har det allra svårast på 
bostadsmarknaden är de unga i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Detta återspeglas också i deras 
arbetsresor, som i genomsnitt tar 35 
minuter per enkelresa, vilket är mer 
än någon annan grupp. De som är 
födda 1980 eller senare har i allmänhet 
något längre restid än äldre, även ute 
i landet. Skillnaden är avsevärt större 
i storstäderna där unga människor i 
genomsnitt pendlar 6 minuter längre 
per resa än sina äldre kollegor. 

VAL AV RESFORM

Drygt hälften av de svarande i vår 
enkät använder bil för att ta sig till 
och från arbetet. Föga förvånande är 
andelen bilpendlare betydligt högre på 
landsbygden än i storstadsområdena. 
I mindre kommuner använder nästan 
två tredjedelar bil för att ta sig till 
arbetet. I de tre storstadskommunerna 
använder 29 procent bilen. 

Knappt en av fem använder 
kollektivtrafik (här inkluderar vi buss, 
tunnelbana, pendeltåg och reguljärtåg) 
för att ta sig till arbetet. Uppdelat över 
landet är kollektivtrafikanvändandet 
något av en spegelbild av bilismen – i 
de mindre kommunerna uppger sju 
procent av de svarande att de använder 
kollektivtrafiken. Detta medan 
ungefär en tredjedel reser kollektivt 
till arbetet i storstäderna och deras 

15 Trafikanalys (2011). Notera att dessa siffror avser genomsnittlig restid för pendlare inom 
storstadsregionerna. Studien gav andra restider för personer som pendlade in till eller ut från 
storstadsområdena. Vår enkät tillåter oss inte att göra denna distinktion. 

16 Uppdelningen är här gjord utifrån vilken fackavdelning den svarande är medlem i.  

17 Medianinkomsten i Kommunal är 22390 kronor. Den var 23166 kronor i riket år 2012.

Hur lång är din genomsnittliga restid mellan arbete och bostad (enkel resa)? Minuter

GGenomsnitt      Kvinnor Män Storstäder 
(Stockholm,  
Göteborg, 
Malmö)

Mindre  
kommun

Restid 23,9 23,8 24,3 32,8 19,5

Tabell 1
 

Fråga: Hur lång  
är din genom-
snittliga restid 
mellan arbete och 
bostad (enkel resa)? 
Svar i minuter.
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förortskommuner. Cykeln används av 
16 procent av de tillfrågade. 

Att män använder bilen vid pendling 
något mer än kvinnor är belagt i 
ett antal studier. Medlemmarna 
i Kommunal skiljer sig inte i den 
bemärkelsen. Nästan hälften av de 
kvinnor som besvarat enkäten säger att 
de tar bilen till arbetet. Bland männen 
är det 55 procent. På motsvarande sätt 
använder kvinnor kollektivtrafiken i 
lite högre utsträckning än män. 

ÄR PENDLINGEN ETT PROBLEM?

Som nämnts tidigare kan man inte 
med nödvändighet säga att längre 
pendlingsresor är av ondo. Många 
tycker säkert det, men vissa har valt 
att arbeta lite längre från bostaden 
för att detta gett dem möjlighet att 
ta ett bättre, roligare och/eller mer 
tillfredsställande jobb. Ytterligare 
andra har valt att bo lite längre från 
arbetet för att de fått möjlighet att 
bo någonstans där de verkligen trivs. 
Då kan den långa pendlingen vara ett 
pris man gärna betalar. För att kunna 
uttala oss om ifall medlemmarna 
i Kommunals arbetsresor är ett 

problem eller ej, ställdes frågan om 
de önskade att de kunde bo närmare 
arbetet.

Totalt svarar cirka en fjärdedel att 
de önskar att de kunde bo närmare 
arbetet. På frågan om vad som är det 
främsta hindret till att bo närmare 
arbetet svarar 35 procent att det inte 
går att få tag på bostad närmare, 
alternativt att de inte har råd. I 
Stockholm önskar 37 procent av de 
svarande att de kunde bo närmare 
sitt arbete, vilket är betydligt fler än 
i andra delar av landet, och av dessa 
menar 41 procent att det inte går att 
få tag på bostad närmare, eller att de 
inte har råd. 

I storstädernas förortskommuner 
anger en knapp tredjedel att de skulle 
vilja bo närmare arbetet, och mer 
än hälften av dessa anser att det 
inte går att få tag på bostad närmare 
eller att de inte har råd. Andelen är 
störst bland storstadsbor under 35 
års ålder, där 41 procent önskar att 
de kunde bo närmare sitt arbete, och 
58 procent av dessa menar att det är 
bostadsmarknaden som hindrar  
dem från det. 

Vilket är den vanligaste resformen för dig mellan bostad och arbete? Procent

 Resform      Andel kvinnor Män

Bil   51          49           55

Cykel 16          16           17

Gång 13          14           11

Buss 12          12            9

Tunnelbana 3           4            3

Pendeltåg 3           1            3

Övrigt 2           2            2

Total

Tabell 2
Fråga: Vilket är 
den vanligaste 

resformen för dig 
mellan bostad  

och arbete?  
Svar i procent.
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Av det ovan nämnda framgår 
tydligt att många av medlemmarna 
i Kommunal pendlar längre än de 
önskar. Att det inte går att få tag 
på arbete närmare bostaden är en 
vanlig anledning till detta, men 
även bostadsmarknaden är en viktig 
förklaring, framför allt i storstäderna. 

Tidigare nämndes ”mental 
regionförstoring” som en anledning 
till att pendlingen ökat. En anledning 
till det är att den tekniska utvecklingen 
möjliggjort för många grupper av 
arbetstagare att vara mer flexibla med 
sin arbetsplats, exempelvis arbeta på 
tåget eller från hemmet. Det är viktigt att 
komma ihåg att denna möjlighet sällan 
finns för medlemmarna i Kommunal. 
Liksom de flesta andra medlemmar i  
LO-förbund, utför medlemmarna i 
Kommunal i hög grad allt arbete på sin 
specifika arbetsplats och under den tid 
som är schemalagd. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi har tidigare nämnt att bristen på 
bostäder riskerar att hämma ekonomisk 
utveckling genom att avhålla människor 
från att ta jobb de egentligen skulle vilja 
ha och där deras kompetens efterfrågas 
av arbetsgivaren. Totalt uppger 6 
procent av de som svarade på vår enkät 
att de någon gång under de senaste 
fem åren har tackat nej till ett arbete 
på grund av att de inte kunnat hitta 
bostad i närheten av arbetet.  
I Stockholmsområdet är samma 
siffra 10 procent och bland de under 
30 års ålder är siffran än högre - 15 
procent, dvs. var sjunde ung medlem i 
Kommunal har tackat nej till jobb under 
de senaste fem åren på grund av att de 
inte kunnat hitta bostad. 

Vilket är det huvudsakliga skälet till att du inte bor närmare ditt arbete? Procent

Innan  
föräldraledighet Genomsnitt Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)

Partner eller familj har arbete  
eller annat närmare

        9         6

Jag har inte råd att flytta närmare  
- boendet är så dyrt

       17        20

Det går inte att få tag på bostad närmare        18        23

Det är ett tillfälligt arbete         3         5

För stort besvär att flytta 5         6

Jag trivs bra och vill inte flytta       39        31

Annat/vet inte 9         8

Skulle du vilja bo närmare ditt arbete? Procent

Ja Nej vet ej

Alla 24   69 7

Storstad  
(Stockholm,  
Göteborg, Malmö)

37 55 8

Tabell 3
Fråga: Skulle 
du vilja bo 
närmare ditt 
arbete? Svar 
i procent.

Tabell 4
Fråga: Vilket är 
det  huvudsakliga 
skälet till att du 
inte bor närmare 
ditt arbete? Svar i 
procent.
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Det är inte märkligt att det kan 
vara svårt att motivera personal 
att flytta till områden där bostäder 

är svåra att få tag på. Det är inte 
heller märkligt att branscher med 
lägre löner kan drabbas hårdare 
än andra, eftersom lågavlönade 
personer är mindre benägna än 
andra att kunna få tag på en lämplig 
bostad. Vår undersökning visar att 
var sjunde ung medlem i kommunal 
har tvingats tacka nej till ett jobb 
på grund av bostadssituationen. 
Konsekvenserna är redan uppenbara 
inom en rad välfärdsområden som 
har svårt att rekrytera personal i 
storstadsområdena. 

Vi kan också konstatera att det inte 
råder brist på intresse för att flytta till 
storstäderna bland medlemmarna i 
Kommunal. Nästan var fjärde svarar 
att de skulle kunna tänka sig att flytta 
till någon av de tre storstäderna om 
de blev erbjudna ett arbete och en 
hyresrätt i närheten av arbetet. Bland 
de under 30 års ålder svarar 43 procent 
att de skulle kunna tänka sig detta. 

Tabell 6
Fråga: skulle du  

kunna tänka dig att 
flytta till en storstad 

(Stockholm, Göteborg, 
Malmö) om du blev 

erbjuden en hyresrätt 
i närheten av arbetet? 

Svar i procent

Skulle du kunna tänka dig att flytta till en 
storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) om 
du blev erbjuden en hyresrätt i närheten av 
arbetet? Procent

Andel under 29 år

Ja  23            43

Nej  66            45

Vet ej         11            13

Har du någon gång de senaste fem åren 
tackat nej till ett arbete för att du inte haft 
tillgång till boende i närheten av arbetet? 
Procent

Alla  under 29 år

Ja  6               14

Nej  92               85

Vet ej          2                1

Tabell 5
Fråga: Har du  

någon gång de  
senaste fem åren  
tackat nej till ett 
arbete för att du  
inte haft tillgång  

till boende i  
närheten av  

arbetet?  
Svar i procent.
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FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD

Människor lever dagligen med konsekvenserna av bostadsbristen. 
Många pendlar längre än de önskar eller tvingas säga nej till jobb för 
att de inte kan få tag på en bostad. Den som tjänar sämre eller har 
tillfällig anställning drabbas hårdare eftersom hyresvärdar kan ställa 
högre krav på fast inkomst när det råder bostadsbrist. Den som vill 
köpa en bostad måste dessutom ha ett eget kapital. Värst är det för 
unga i storstäderna. För att åtgärda bostadsbristen anser Kommunal 
och Hyresgästföreningen att nyproduktionen av bostäder måste öka. 
För att uppnå detta har vi följande förslag:

•	 Den svenska modellen på hyresmarknaden ska försvaras 
och utförsäljningen av den kommunala allmännyttan 
stoppas. 

•	 Kommunerna ska använda sin mark och sina bostadsbolag 
för att bygga fler hyresrätter.

•	 Inför ett investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter 
och studentlägenheter med villkor om rimliga hyror.

•	 ROT-avdraget ska riktas om mot hållbar-ROT för 
renovering av flerbostadshus.

•	 Inför statsbidrag för att öka antalet platser i särskilda 
boenden för äldre, det skulle också frigöra bostäder.

•	 Staten bör se över beskattningen mellan de olika 
upplåtelseformerna, i dag är hyresrätten starkt 
missgynnad.

•	 Staten bör tillsammans med kommunerna stimulera till 
billigt byggande av småhus i alla upplåtelseformer - egna 
hem, bostadsrätt och hyresrätt.

•	 Forskningsmedel för billigt och miljömässigt hållbart 
byggande bör prioriteras.
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Människor lever dagligen med konsekvenserna av 
bostadsbristen. Många pendlar längre än de önskar eller 
tvingas säga nej till jobb för att de inte kan få tag på 
en bostad. Det ställs i dag höga krav från hyresvärdar 
och långivare på de som vill hyra eller köpa en bostad 
och tillgången till bostäder är på många orter långt 
under behovet. Bland medlemmarna i Kommunal är 
det svårast för unga i storstäderna. För att åtgärda 
bostadsbristen anser Kommunal och Hyresgästföreningen 
att nyproduktionen av bostäder måste öka. Läs mer i 
rapporten om hur Kommunal och Hyresgästföreningen 
tycker att denna omställning bör utformas.

KOMMUNAL I SAMARBETE MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN


