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Bakgrund 

I Skåne finns en politisk vilja att skapa en flexibel arbetskraft där man kan bo i en 
ort och jobba i en annan. Anledningen till detta är att man med en flexibel 
arbetskraft vill öka den ekonomiska tillväxten genom att man lättare kan matcha 
kompetens hos arbetare och efterfrågan hos företag. Arbetarna förväntas, enligt 
ekonomisk teori, bli kompenserade genom att t.ex. få högre lön, bo billigare eller 
bättre och kunna få ett mer tillfredställande arbete. Om detta hade varit fallet hade 
det inneburit att personer som pendlar längre sträckor till jobbet skulle må lika bra 
som personer som pendlar kortare sträckor. Denna rapport presenterar resultat 
från ett fyraårigt doktorand projekt som genomförts vid avdelningen för Arbets- 
och miljömedicin vid Lunds universitet baserat på data från de skånska 
folkhälsoenkäterna som samlats in av Region Skåne.  
 
Vad är pendling? 
Det förekommer olika definitioner av pendling. Enligt SCB definieras en pendlare 
som en person som bor i en kommun och arbetar i en annan. Pendlare kan också 
definieras utifrån personer som spenderar en viss tid eller åker ett vist avstånd 
mellan hemmet och arbetet. Inom ramen för det arbete som presenteras i denna 
rapport definieras alla personer som dagligen behöver transportera sig mellan sitt 
hem och sitt arbete, oberoende av tid och färdsätt, som pendlare.  
 
Hur ser pendlingssituationen ut i Skåne idag? 
Skåne hade år 2015 drygt 1,3 miljoner invånare, av vilka ungefär hälften arbetar för 
att försörja sig och därmed är potentiella pendlare. Befolkning och 
transportinfrastruktur är centrerad mot västkusten där också regionens största stad 
Malmö med drygt 320 000 invånare ligger. Järnvägar och vägar i Skåne är tungt 
belastade och t.ex. södra stambanan, som är en pulsåder för spårburen trafik ner 
mot Europa, utnyttjas nära sin fulla kapacitet. Detta innebär att förseningar inte 
bara påverkar enskilda tåg utan även får följdkonsekvenser för andra tåg. 
Kapacitetsbrist i kombination med ett eftersatt underhåll på järnvägarna gör att 
förseningar inte är ovanliga. Precis som på internationell och nationell nivå så är bil 
det vanligaste färdsättet, följt av aktiv pendling (gång eller cykling) och 
kollektivpendling (buss eller tåg).     
 
Pendling och hälsa 
Hur man upplever sin pendling kan skilja sig åt och upplevelsen kan vara både 
positiv och negativ. Hur och var man pendlar, livssituation, arbetssituation, 
möjlighet att kunna utnyttja tiden man pendlar och inställning till pendling är 
exempel på viktiga faktorer som kan påverka upplevelsen. Tidigare studier har visat 
att man genom att pendla aktivt ökar den fysiska aktiviteten och på så sätt kan få 
positiv hälsopåverkan genom bland annat minskad övervikt och skyddande effekter 
på hjärt- och kärlsystemet. Men pendling kan också vara stressande och ha en 
negativ påverkan på hälsan. Bilköer, förseningar, buller, trängsel, oförutsägbarhet, 
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en känsla av att inte ha kontroll är exempel på saker som pendlare anger som 
stressande. Beroende på hur mottaglig pendlaren är och vilka möjligheter man har 
att hantera situationen kan pendlaren uppleva sig stressad i olika grad. Stress är ett 
sätt för kroppen att förbereda sig för att hantera en utmaning. Men om man inte får 
utlopp för denna aktivering och regelbundet utsett för stress så belastar detta 
kroppen och kan leda till negativ hälsopåverkan. Tid som spenderas på pendling 
innebär också tid som är förlorad för andra aktiviteter som kan vara mer 
hälsofrämjande som träning, sömn, återhämtning, socialt umgänge och matlagning. 
Man har i tidigare forskningsstudier sett kopplingar mellan längre pendlingstid och 
sämre självskattad hälsa, det vill säga att långtidspendlare verkar må sämre. Vidare 
har man sett kopplingar mellan längre pendling och sämre och kortare sömn. God 
sömn är viktigt för fysisk återhämtning, metabol balans, immunförsvaret, kognitiva 
funktioner och för stresstålighet. En rubbad sömn kan därför leda till att vi mår 
sämre och utvecklar sjukdomar. I svenska registerstudier har man funnit att 
långdistanspendlare verkar leva något kortare än kortdistanspendlare. Det är inte 
bara tiden som är viktig när man studerar samband mellan pendling och hälsa utan 
även färdsättet. Upplevelsen mellan att gå, åka bil eller använda kollektivtrafik kan 
skilja sig mycket. Om man åker bil, men även kollektivtrafik, så innebär pendlingen 
att man spenderar mycket tid sittandes. Att sitta still mycket kan ha negativ 
påverkan på hälsan och man har i tidigare studier sett kopplingar med högre 
dödlighet, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och viktökning hos personer 
som sitter still mycket.  
 
Pendling och socialt umgänge 
Socialt umgänge kan öka livskvalitén och göra att vi mår bättre. Man har funnit att 
långtidspendlare gör färre resor som är kopplade till socialt umgänge. 
Långtidspendlare upplever också lägre social tillfredställelse. Detta kan både ha 
konsekvenser för pendlaren själv, men också för pendlarens familj. I en svensk 
studie fann man att långtidspendlare oftare skiljer sig. Även samhällsengagemanget 
kan påverkas negativt genom att resan till jobbet tar tid och energi och man har sett 
att långtidspendlare hade lägre generellt förtroende för människor i allmänhet.  
 

Pendling och hälsa i Skåne 

För att bättre förstå hur pendlingstid och pendlingssätt är kopplat till hälsa och 
välmående genomfördes ett avhandlingsarbete med att studera detta under drygt 
fyra års tid. Inom ramen för detta projekt gjordes fyra studier för att undersöka 
olika aspekter av detta samband. För att bättre förstå pendlingen i en svensk 
kontext så valdes studiepopulationen utifrån personer som svarat på 
folkhälsoenkäten i Skåne. 
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Studiepopulation 
Studiepopulationen för samtliga av de fyra studierna valdes från folkhälsoenkäterna 
i Skåne. Folkhälsoenkäterna skickas ut vart fjärde år med syfte att kartlägga 
folkhälsan i Skåne. Enkäterna skickades ut första gången år 2000 till ungefär 25,000 
personer varav lite mer än hälften svarade. För åren 2000, 2004, 2008, 2012 och 
2016 skickades enkäten ut till runt 50,000 personer. Över åren har svar frekvensen 
sjunkit från 55 % till 50 %. Enkäterna innehåller mer än hundra frågor rörande 
bakgrundsinfo (ålder, kön, utbildningsnivå m.m.), familjesituation, arbetssituation, 
hälsa och pendling. Sammansättningen av frågor i enkäterna har genom åren i stort 
sätt varit desamma, även om det har tillkommit en del nya frågor i de senare 
enkäterna. 
 
Karaktärisering av pendling  
Självrapporterad pendlingstid och färdsätt användes för att karäktarisera pendling. 
Färdsätt bestämdes av frågan ”Hur tar du dig vanligtvis till arbetet?” Med alternativen 
går, cyklar, bil, buss, tåg och annat. Dessa alternativ delades in i tre kategorier aktiv, 
bil och kollektiv pendling. Pendlingstid besämdes av frågan ”Hur lång tid tar det 
vanligtvis för dig att ta dig till jobbet?” med sex stycken alternativ på pendlingtider som 
delades in i mindre än 30 minuter, 30-60 minuter och mer än 60 min. Detta sätt att 
karaktärisera pendlingen användes i studie ett och två. Den exakta pendlingstiden 
eller rutten var inte känd så pendlingsavstånd och tid beräknades utifrån bostad och 
arbete för studie tre och fyra med hjälp av GIS (Geografiska Infromations System). 
I den tredje studie beräknades euklidiskt avstånd mellan hem och arbete och i den 
fjärde studie beräknades avstånd och tid i Googlemaps. Detta gav en mer nogrann 
beräkning av det faktiska avståndet och tiden som det tog att transportera sig 
mellan hem och arbete. 
 
Karaktärisering av hälsa 
För att kunna studera hälsa och välmående i ett bredare perspektiv användes ett 
antal indikatorer på god hälsa. Dessa indikatorer baserades på självrapporterade 
svar från enkäten och skiljde sig mellan de olika studierna. I studie ett användes sex 
indikatorer; vardagsstress, sömnkvalite, vitalitet, mental hälsa, sjävskattad hälsa och 
sjukfrånvaro. Fokus på studie två var social deltagande och generellt förtroende för 
andra människor, vilket kan ses som en viktig del för vårt välmående. I studie tre 
användes endast vardagsstress då syftet med denna studie var att studera skillnader i 
upplevd stress hos 30-60 min bilpendlare i olika delar av Skåne. Den fjärde studien 
vände på frågeställningen och där studerades hur hälsa kan ha en påverkan på hur 
man väljer att pendla till jobbet. Vid sidan av vardagsstress och vitalitet användes 
fetma, ha problem att gå och långvarig sjukdom som indikatorer för hur hälsan kan 
påverka pendlingen.  
 
 
 
 



 5 

Förväxlingsfaktorer  
Som beskrivits tidigare så skiljer sig förutsättningarna för individuella pendlare sig 
åt. Om man vill studera sambandet mellan pendling och hälsa är det därför viktigt 
att ta hänsyn till detta. Detta gjordes genom att i de statistiska modellerna justerades 
för så kallade förväxlingsfaktorer. Förväxlingsfaktorer är faktorer som i dessa 
studier är kopplade både till pendling och hälsa, och kan göra att sambanden man 
ser blir istället speglar skillnader i sammansättning av studiedeltagare, mellan de 
olika grupper man jämför. I dessa studier justerades för ett flertal 
förväxlingsfaktorer som ålder, kön, utbildningsnivå, familjesitutation och 
arbetssitutation.  
 
Reslutat från studierna 
Bilpendling var det dominerade färdsättet följt av aktiv- och kollektivpendling. 
Pendlingmönstrena skiljde sig mellan män och kvinnor och olika socioekonomiska 
grupper. Kvinnor använde mer aktiv- och kollektivpendling än män. 
Låndtidspendlare (mer än 60 min) hade högre utbildningsnivå, speciellt dom som 
använde sig av kollektiva färdmedel. För att kunna jämföra samband mellan 
pendling och hälsa i studie ett utgick vi ifrån en jämförelsegrupp som var aktiva 
pendlare mindre än 30 min. Denna grupp av pendlare jämfördes med tre grupper 
av bilpendlare (mindre än 30 minuter, 30-60 minuter, mer än 60 minuter) och tre 
grupper av kollektivpendlare (mindre än 30 minuter, 30-60 minuter, mer än 60 
minuter). Bilpendlare som ingick i studie två visade generellt en trend med lägre 
självskattad hälsa än jämförelsegruppen. Störst var skillnaden i gruppen 30-60 min 
bilpendlare som hade mest ohälsa. För kollektivpendlare så var det gruppen som 
pendlade mer än 60 min som hade lägst självskattad hälsa.  
 
Socialt deltagande och generellt förtroende för andra människor undersöktes i 
studie två. Samma jämförelsegrupper användes som i studie ett. Resluten visade att 
bilpendlare som ingick i studien hade lägre social deltagande och lägre generellt 
förtroende för andra människor än de som pendlade aktiv mindre än 30 minuter. 
För kollektivpendlare var det inga skillnader i jämförelse med de aktiva pendlarna, 
förutom för de som pendlade längre än 60 minuter som hade lägra socialt 
deltagande.  
 
Studie tre hade en annan studiedesign än de två första och där undersöktes om det 
fanns skillnader i stressnivå för olika delar av Skåne för 30-60 minuters bilpendlare. 
Med hjälp av GIS identifieras områden som hade högre stress i förhållande till 
andra delar av Skåne. Denna studie var en uppföljningsstudie och tre olika 
tidpunkter undersöktes år 2000, 2005 och 2010. För år 2000 och 2005 fanns det 
område som hade högst andel stressade i sydvästra delen av Skåne, medan det år 
2010 hade flyttat upp till nordvästra Skåne. Skillnaderna i stress mellan de olika 
områdena kunde inte förklaras med skillnader i sammanstättningen av vilka det var 
som pendlade där, så en trolig förklaring till detta kan vara att de geografiska 
förutsättningarna för pendling skiljer sig mellan de olika områdena. 
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Vidare läsning 
Vill man läsa mer om pendling och hälsa och det arbete som denna rapport sammafattar så 

hänvisas till avhandlingen ”Commuting, Health, and Wellbeing – Mode and duration 

matter” som är skriven av Kristoffer Mattisson. 

 

http://portal.research.lu.se/portal/files/17016270/Commuting_Health_and_Wellbeing_Mo

de_and_duration_matters.pdf  

 

 
I den fjärde studien undersöktes hur valet av färdsätt är kopplat till hälsa. 
Resultaten visade att det finns flera faktorer som påverkar valet av färdsätt. Av de 
fem hälsoindikatorer som inkluderades i modellen så var det färre personer som 
hade svårt att gå som använde aktiv och kollektiva färdmedel i jämförelse med bil. 
Det var också färre personer som var obesa eller stressade som använde aktiv 
pendling. 
  
Diskussion och slutsatser 
Pendling är en central del i många människors liv och konsumerar ofta en ansenlig 
del av dygnets 24 timmar. För att skapa en mer flexibel arbetskraft som genererar 
ekonomisk tillväxt förväntas pendlare att åka långt för att ta sig till jobbet. Enligt 
ekonmisk teori så kompenseras pendlare för längre pendlingtid genom att få en 
högre lön, billigare boende eller ett bättre jobb. Resultat från denna studie, i 
enlighet med tidigare forskning, tyder på att så inte verkar vara fallet. En majoritet 
av de som förvärvsarbetar behöver dagligen  transportera sig mellan hem och 
arbete. Det finns därför ett stort behov av att förstå hur arbetare påverkas av sin 
pendling. Den enskilda pendlaren, dennes familj och vänner, hälsa och välmående 
kan påverkas och potentiellt få stora konsekvenser. Men negativ hälsopåverkan 
genererad av pendling orsakar också kostnader för samhället. Ur samhällsperspektiv 
är det därför viktigt att förstå vilka konsekvenser och kostnader som pendlingen får 
för att kunna göra prioriteringar kring hur mycket resurser som ska läggas på att 
förbättra pendlarnas situation. Genom att förstå vad de är med pendlingen som kan 
orsaka negativ hälsopåverkan kan man också identifiera vilka åtgärder som är 
viktigast att göra för att få pendlare att må bättre. Eftersom en stor andel av 
befolkningen pendlar på dagligbasis kan detta potentiellt få stor positiv påverkan på 
folkhälsan. Hur långt vi pendlar och vilket färdsätt som används påverkar även 
omgivningsmiljö och klimatet genom utsläpp av luftföroreningar och buller. Olika 
färdmedel tar också olika mycket yta i anspråk inne i städer. För att kunna skapa 
hållbara och attraktiva samhällen behöver vi därför förstå hur pendling påverkar vår 
hälsa både direkt och indirekt.  
 

 

 

 

 

 

http://portal.research.lu.se/portal/files/17016270/Commuting_Health_and_Wellbeing_Mode_and_duration_matters.pdf
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Arbete befordrar hälsa och välmående men vad betyder arbetspendling? 
Pendlingstider och avstånd ökar i Sverige och i Skåne beroende på politisk 
vilja att vidga lokala arbetsmarknadsregioner och skapa en mer flexibel 
arbetskraft, då detta anses generera högre ekonomisk tillväxt. Men hur 
påverkar detta pendlarnas hälsa?  
 
Denna rapport beskriver kortfattat resultatet av ett fyra årigt 
doktorandarbete vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin på Lunds 
universitet. Syftet med projektet var att studera sambandet mellan 
pendling och hälsa i en skånsk kontext och består av fyra delstudier.  
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