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Föreliggande rapport är ett diskussionsunderlag. I fokus står distansarbetets omfattning och
konsekvenser för Sörmlands utveckling. Detta mot bakgrund av den kraftiga expansionen
av distansarbete under pandemin och en generellt snabb utveckling när det gäller
användning av ny digital teknik.
Fortfarande saknas dock mycket kunskap och rapporten skall därför ses som en
”lägesrapport” över vad vi funnit hittills.

Kontaktpersoner:
Göran Wide, goran.wide@regionsormland.se, 072 – 740 22 26
Bo Victorin, bo.victorin@regionsormland.se, 0709 – 390 624
Jon Wiggh, jon.wiggh@regionsormland.se, 073 – 324 87 70

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 1(31)

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Innehållsförteckning
Förord ..................................................................................................................................... 1
Inledning ................................................................................................................................ 3
Utgångspunkter ...................................................................................................................... 3
Restiden en viktig faktor ........................................................................................................ 5
Kan ökade möjligheter till distansarbete förändra pendlingens omfattning? ........................ 6
Hur många kan distansarbeta? ........................................................................................... 6
Hur har omfattningen av distansarbetet förändrats under pandemin och vad skall vi tro
om framtiden? .................................................................................................................. 11
Distansarbetets konsekvenser för arbetspendling och resande i Sörmland efter pandemin. 12
Arbetsresornas omfattning på längre sikt............................................................................. 15
En jämförelse mellan beräknade förändringar i pendlingsresande och faktiska
förändringar under pandemin ........................................................................................... 17
Distansarbetets betydelse för de regionala utvecklingsmålen.............................................. 19
Hur påverkas flyttmönstren och Sörmlands bostadsmarknad av en ökad omfattning av
distansarbete. .................................................................................................................... 20
Hur påverkas utbildning? ................................................................................................. 21
Hur påverkas arbetsmarknad och näringsliv? .................................................................. 23
Hur påverkas hälsan? ....................................................................................................... 23
Behov av mer utvecklade mät- och analysmetoder – några kommentarer .......................... 23
Bilaga 1 ........................................................................................................................ 24
Bilaga 2 ........................................................................................................................ 26

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(31)

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Inledning
Sedan inledningen av pandemin, och den kraftiga ökningen av distansarbete som därmed
skedde, har region Sörmland på olika sätt försökt bedöma omfattningen av distansarbetet
idag och i framtiden samt försökt uppskatta vilka konsekvenser det skulle kunna få för
regionens utveckling. Detta är ett i hög grad pågående arbete och ännu så länge saknas
mycket kunskap och många frågor återstår att besvara. Rapporten skall därför mer ses som
en ”lägesrapport” över vad vi kommit fram till hittills, baserat på den kunskap vi har för
närvarande. Kort sagt: Se det som ett diskussionsunderlag eller ”så här skulle man kunna
betrakta frågan”.
Delar av undersökningarna har vi gjort tillsammans med våra kollegor i östra
Mellansveriges regioner samt Värmland.

Utgångspunkter
Få ekonomiska samband är så väl dokumenterade som det mellan tillgänglighet och
ekonomisk tillväxt. Man kan med andra ord vara säker på att minskade handelshinder och
ett ökat handelsutbyte mellan världens länder gynnar en ekonomisk utveckling samtidigt
som en ökad protektionism leder till motsatsen. Avveckling av tullar, administrativa
handelshinder och effektivare transporter till trendmässigt allt lägre kostnader har skapat
en väsentligt bättre utveckling för världens länder än vad som annars hade varit fallet.
Ovanstående samband är i princip inte annorlunda på regional nivå. Effektivare och
billigare transporter har på ett dramatiskt sätt ökat tillgängligheten för både människor och
företag. Det har skapat förutsättningar för många företag att vidga sin marknad och öka sin
produktivitet. I sin tur har det inneburit högre löner för de anställda. En ökad tillgänglighet
har också bidragit till en större frihet för både människor och företag att bosätta sig eller
etablera sig där man vill. En grundläggande förutsättning har dock varit omfattande
investeringar i transportinfrastruktur och effektivare färdmedel. Det funktionella omlandet
för många platser har med andra ord ökat kraftigt.
På ett tydligt sätt kan sambandet illustreras med arbetsmarknadsregioners storlek och
sysselsättningstillväxt (diagram 1) respektive lönenivå (diagram 2).
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På en större funktionell arbetsmarknad fungerar helt enkelt matchningen mellan utbud och
efterfrågan bättre än på en mindre. Det innebär alltså att förutsättningarna för mer
specialiserade jobb är större på den större arbetsmarknaden, vilket innebär en högre
produktivitet i näringslivet och därmed också högre löner. Investeringar i en bättre
tillgänglighet, det som ofta kallas regionförstoring, innebär således att jobben både blir fler
och bättre betalda än vad som annars hade varit fallet.
Givetvis finns det även andra faktorer som påverkar utvecklingen, som exempelvis tillgång
till specifika råvaror eller kunskap. Den funktionella arbetsmarknadens storlek framstår
trots detta som den generellt sett viktigaste faktorn. Man skulle kunna utrycka det som att
en ökad tillgänglighet bidrar till att på ett bättre sätt ta till vara värdet av andra
investeringar, som exempelvis i utbildning och ny kunskap.

Diagram 1 Antal invånare 2018 och syssel
sättningsförändring för nattbefolkningen (20-64) år
2008 till 2018 per arbetsmarknadsregion.
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Diagram 2 Antal invånare samt lönesumma
per sysselsatt (nattbefolkning) per arbetsmarknads region år 2018
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Anm. I diagrammen ovan används Tillväxtverkets FA- regioner som definition för arbetsmarknadsregioner.
Källa: Egna bearbetningar/Tillväxtverket (rAps)/SCB
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Restiden en viktig faktor
Det finns många faktorer som förklarar varför arbetspendlingen till och från olika platser
skiljer sig åt. Arbetspendlingens omfattning varierar mellan olika grupper beroende på
utbildning, yrke, kön, inkomst, kostnader, transportmedlens bekvämlighet, etc. Den helt
avgörande faktorn är dock restiden mellan målpunkterna.
Av diagram 3 framgår restiden med tåg för inpendlare till Stockholm från ett antal
kommuner i Ostlänksstråket år 2014. Diagrammet är illustrativt också för andra
pendlingsstråk i Sverige. Det visar att andelen pendlare börjar öka vid restider omkring en
timme, men ökar mer påtagligt när restiderna är 40 minuter eller därunder. Tidigare
forskning pekar också på att det framför allt är i restidsspannet mellan 40 och ned till 20
minuter som andelen pendlare ökar. 1
En restidsförkortning mellan Nyköping och Stockholm från 65 minuter till säg 40 minuter
innebär således att vi kan förvänta oss att andelen pendlare från Nyköping till Stockholm
borde öka från fyra till omkring åtta procent. I sin tur innebär det att arbetsmarknaden för
fler Nyköpingsbor blir större och att den genomsnittliga lönenivån blir högre. På
motsvararande sätt blir det också möjligt för företag i Nyköping att hitta personer med rätt
kompetens och därmed öka produktiviteten. Samtidigt ökar konkurrensen om
arbetskraften.

Andel utpendlare

Diagram 3 Inpendling till Stockholm, andel utpendlare av sysselsatt nattbefolkning år 2014 per
utpendlingskommun och kortaste restid med SJ.
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Källa: Egna bearbetningar/SCB/SJ

Se exempelvis Regionalpolitiska utredningens (SOU 2000:87) rapport 5 eller Johansson, B (Eds),
Europakorridoren – Resvolymer, pendling och regionförstoring, Institutet för Näringslivsanalys (INA),
Working Paper Series No. 2004-1
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Kan ökade möjligheter till distansarbete förändra pendlingens
omfattning?
Den snabba tekniska utvecklingen, med bland annat nya digitala
kommunikationslösningar, har skapat ökade möjligheter att arbeta på distans. Fram till
Coronakrisen har andelen sysselsatta som arbetar på distans ökat långsamt, om än stabilt
under de senaste tio åren. 2 Under pandemin har dock denna andel ökat mycket kraftigt. I
slutet av år 2019 var det lite drygt sex procent av alla sysselsatta i Sverige som uppgav i
SCB:s AKU undersökning att de ”vanligtvis arbetade på distans”. I maj året därpå uppgav
drygt 31 procent att det arbetade på distans minst halva arbetstiden. Den kraftiga ökningen
har inneburit att väsentligt fler än tidigare har vant sig vid ny teknik och nya arbetssätt.
Hittills tyder mycket på att det i många avseenden varit gynnsamt för både den enskilde
som för verksamheters effektivitet. Det gäller dock sannolikt inte alla, varför man också
kan tänka sig att motsatsen kan vara fallet.
Det är givetvis för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur den ökade mängden
distansarbete under Coronakrisen påverkat både anställda och företag. Det gäller inte minst
arbetsmiljö, arbetssätt och organisationskultur. En rimlig hypotes är dock att det inte fullt
ut kommer att ske en återgång till det läge som rådde innan krisen. Mer troligt är att
omfattningen av distansarbetet kommer att vara fortsatt högre efter, men förmodligen på en
lägre nivå än under, krisen.
Det finns givetvis många yrken där det i stort sett saknas möjligheter att jobba på distans.
Man måste helt enkelt vara fysiskt närvarande för att utföra sitt arbete. Det gäller
exempelvis brevbärare, vårdpersonal eller restauranganställda. Det är å andra sidan heller
inte troligt att så stora yrkesgrupper helt skulle kunna substituera fysisk arbetspendling
med distansarbete.

Hur många kan distansarbeta?
Region Skåne har använt en modell, baserad på amerikanska studier, där man klassat alla
yrken i yrkesstatistiken (SSYK 4) efter om man kan bedömas kunna jobba på distans eller
inte. 3 I den skånska studien har man jämfört andelen sysselsatta, som potentiellt skulle
Källa: SCB:s AKU undersökningar
Se Hur många kan potentiellt jobba på distans i Skåneanalysen augusti 2020. Rapporten är författad av
Henrik Bengtsson

2
3
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kunna arbeta på distans, mellan Sveriges regioner. Stockholmsregionen intar här en
särställning, där drygt 40 procent bedöms kunna arbeta på distans. I Sörmland är
motsvarande andel endast omkring 20 procent, vilket är den näst lägsta andelen bland
regionerna. Endast Kalmarregionen har en lägre andel.
När vi har utgått från den modell Skåne använt för att klassa olika yrken i distansrespektive icke distansyrken så hade 24 procent av nattbefolkningen i Sörmland ett
distansarbetsyrke år 2018. Motsvarande andel för dagbefolkningen är 22 procent.
Majoriteten av alla sysselsatta i Sörmland har med andra ord inte ett yrke där det framstår
som möjligt att arbeta på distans idag.
Skillnaderna mellan olika kommuner och platser i Sörmland är dock stora. I Vingåker och
Oxelösund är det omkring 16 procent av de sysselsatta som bor i kommunerna som
bedöms kunna arbeta på distans. I Trosa och Strängnäs är andelen nära nog den dubbla.
Skillnaden mellan natt- och dagbefolkning i Trosa, Strängnäs, men även Gnesta, är dock
betydande, då andelen sysselsatta med arbetsplats i kommunerna (dagbefolkning) är
väsentligt lägre.
Diagram 4 Andel sysselsatt natt- (med bostad i kommunen) och dagbefolkning (med arbetsplats i
kommunen) som har ett yrkes där det bedöms möjligt att arbeta på distans år 2018.
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen
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En förklaring till skillnaden, i speciellt vissa kommuner, mellan natt och dagbefolkning är
att andelen som har ett ”distansarbetsyrke” är högre bland dem som arbetspendlar. 34
procent av utpendlarna i Sörmland har ett distansarbetsyrke, medan andelen bland
inpendlarna är 29 procent. Det kan jämföras med motsvarande andel som inte pendlar alls
(bor och arbetar i samma kommun), som är 21 procent. Även här är dock skillnaderna stora
mellan kommunerna (diagram 5).
Diagram 5 Andel med ett distansarbetsyrke som pendlar ut respektive in från och till
Sörmlandskommuner eller bor och arbetar i samma kommun år 2018.
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Med en finare geografisk indelning blir skillnaderna än tydligare. Av karta 1 framgår andel
distansarbetsyrken för nattbefolkningen i Sörmlands 177 demografiska statistikområden
(Deso). I de rödfärgade områdena är andelen lägre och i de grönfärgade högre. Andelen
varierar mellan fem och 44 procent! Här framträder ett tydligt mönster där andelen är högst
i ett stråk i östa Sörmland eller i eller i närheten av större kommuncentra som Eskilstuna
och Nyköping (gröna områden) och lägst i västra Sörmland (röda områden).
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Karta 1 Andel sysselsatt nattbefolkning som har ett distansarbetsyrke per Deso i Sörmland år 2018

Anm. Deso är en indelning av Sörmland i s k demografiska statistikområden som skapats av SCB för att
kunna göra analyser på en mer detaljerad nivå. Totalt delas Sörmland in i 177 Deso, vilka är förhållandevis
jämnstora. Indelningen har gjorts inom respektive kommun.
Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Mönstret är det samma även när vi betraktar ett större geografiskt område (karta 2). Högst
andel finns i regionernas största orter med universitet eller högskola och i synnerhet i
centrala Stockholmsregionen.
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Karta 2 Andel sysselsatt nattbefolkning med ett distansarbetsyrke per Deso i östra Mellansverige samt
Värmland år 2018

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen samt motsvarande databaser i övriga regioner

I de områden som ligger på ett större avstånd från regionala centra är bilden den motsatta.
En slutsats vi kan dra är med andra ord att områden med en redan hög fysisk tillgänglighet
till större, och därmed också mer kvalificerade, arbetsmarknader också har väsentligt fler
sysselsatta som har möjlighet att arbeta på distans. I områden med en låg fysisk
tillgänglighet till arbetsmarknaden är också förutsättningarna att arbeta på distans betydligt
lägre.
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Hur har omfattningen av distansarbetet förändrats under pandemin och vad
skall vi tro om framtiden?
Under första kvartalet år 2021 genomförde Region Sörmland en undersökning av hur
omfattningen av distansarbetet under pandemin förändrats. En enkätundersökning riktades
till samtliga anställda inom Region Sörmland, förutom anställda inom sjukvården, och
Länsstyrelsen. (I huvudsak var det anställda med yrken där arbetsuppgifterna var möjliga
att genomföra på distans.) Inom samma organisationer gjordes också intervjuer med
chefer. Ett femton tal företag inom olika branscher har också intervjuats. 4
Resultaten från enkätundersökningarna i de två organisationerna ger ett förhållandevis
likartat resultat och stämmer också väl med andra undersökningar. 5 Före pandemin var det
en tredjedel av de svarande i båda organisationerna som aldrig arbetat på distans och det
var få som gjorde det mer regelbundet varje vecka (diagram 6). Under pandemin har det av
förklarliga skäl varit en kraftig ökning av distansarbetet, i synnerhet på Länsstyrelsen då
man inom statliga organisationer varit direkt uppmanad att arbeta på distans.
Diagram 6 Andel anställda som arbetat på distans före och under Coronapandemin samt i vilken
omfattning man skulle vilja arbeta på distans efter pandemin.
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Källa: Region Sörmland

En mer detaljerad redovisning av undersökningsresultaten finns presenterad i PowerPointformat hos
Region Sörmland
5
Se exempelvis Förändrade vanor efter pandemin – Så påverkas arbetsplatserna och staden, rapport från
Stockholms Handelskammare, 2021
4
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När vi frågat om man skulle vilja fortsätta arbeta på distans svarar en klar majoritet att man
helst skulle vilja arbeta ungefär halva tiden på kontoret och halva tiden på distans. Få vill
arbeta till hundra procent vare sig hemma eller på arbetsplatsen.
Många upplever, såväl anställda som chefer, både för- och nackdelar med att arbeta på
distans. Till fördelarna hör framför allt att man tycker att man kan koncentrera sig bättre,
”får mer gjort”, spar tid (slipper resor) och kan planera arbetsdagen mer flexibelt och få
den lättare att harmoniera med familjelivet. Till de främsta nackdelarna som man lyfter
fram hör framförallt kontakterna med arbetskamrater. Avsaknaden av vissa typer av möten
(mer kreativa möten) och bristen på spontana möten ser dock också många som en
nackdel. Flera chefer lyfter också fram svårigheten att riktigt veta hur de anställda mår.
En intressant iakttagelse är att en stor majoritet blivit mer positiva till distansarbete och
digitala möten än de var före pandemin.
Sammantaget, om vi väger samman svaren i våra undersökningar, innebär detta att man
skulle vilja arbeta på distans drygt 40 procent av arbetstiden och återstoden av tiden på
kontoret. En vanlig arbetsvecka motsvarar det alltså i genomsnitt två dagar distansarbete
och tre dagar på arbetsplatsen. Även detta är i paritet med det som framkommit i andra
undersökningar. 6
I jämförelse med distansarbetets omfattning före pandemin är det i så fall fråga om en
fyrdubbling, från i genomsnitt en dags distansarbete varannan vecka till två dagar i veckan.

Distansarbetets konsekvenser för arbetspendling och resande i
Sörmland efter pandemin.
Om vi nu utgår från att fördelningen mellan distansarbete och arbete på arbetsplatsen
skulle bli som ovan innebär detta förstås väsentliga konsekvenser för hur omfattande
arbetsresorna och arbetspendlingen blir.
Konsekvenserna blir dock olika för olika delar av Sörmland och beroende på vilka platser i
och utanför regionen man bor och arbetar i. Detta främst beroende på att
yrkessammansättningen och därmed möjligheten att arbeta på distans skiljer sig betydligt
åt. En viss betydelse har också restiden, eftersom undersökningsresultaten visar att de med
en längre restid har en något högre benägenhet att vilja arbeta på distans.

6
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Beräkningarna och antagandena ovan innebär att andelen distansarbete skulle öka för
samtliga med arbetsplats i Sörmland (dagbefolkningen) från 2,2 till 9,0 procent.
Motsvarande för samtliga sysselsatta med bostad i Sörmland (nattbefolkningen) är 2,4
respektive 9,8 procent.
Andelen distansarbete blir högre bland pendlarna (över kommungräns), eftersom de i högre
grad har yrken där distansarbete är möjligt. Bland dem som pendlar ut från en kommun i
Sörmland ökar andelen distansarbete från 3,4 till 13,4 procent, medan motsvarande andelar
för inpendlarna är 2,9 och 11,7 procent. Lägst andel distansarbete återfinns bland dem som
bor och arbetar inom samma kommun, vilket sammantaget för Sörmland innebär en ökning
från 2,1 till 8,2 procent.
Av tabell 1 framgår motsvarande uppgifter per kommun i Sörmland. Andelarna är, i likhet
med uppgifterna ovan, angivna med decimaler. Beräkningarna är dock uppskattningar och
skall inte tolkas som att bedömningarnas kvalité motsvarar den precisionen. Syftet är
istället att visa de gradskillnader som finns mellan olika grupper sysselsatta och mellan
olika kommuner.
Tabell 1 Uppskattade andelar distansarbete för totalt antal sysselsatta per kommun efter respektive
före (inom parentes) pandemin.
Kommun

Nattbefolkning

Vingåker
6,5 % (1,6 %)
Gnesta
10,0 % (2,5 %)
Nyköping
10,3 % (2,6 %)
Oxelösund
6,4 % (1,6 %)
Flen
8,4 % (2,1 %)
Katrineholm
8,2 % (2,1 %)
Eskilstuna
9,8 % (2,4 %)
Strängnäs
11,6 % (2,9 %)
Trosa
11,9 % (3,0 %)
Sörmland
9,8 % (2,4 %)
Källa: Region Sörmland

Dagbefolkning
6,2 % (1,6 %)
7,4 % (1,9 %)
10,1 % (2,5 %)
5,2 % (1,3 %)
7,9 % (2,0 %)
7,4 % (1,8 %)
9,8 % (2,5 %)
8,9 % (2,2 %)
8,2 % (2,1 %)
9,0 % (2,2 %)

Bor &
arbetar
5,1 % (1,3 %)
6,6 % (1,7 %)
9,5 % (2,4 %)
4,2 % (1,1 %)
6,6 % (1,6 %)
6,7 % (1,7 %)
8,8 % (2,2 %)
8,1 % (2,0 %)
8,3 % (2,1 %)
8,2 % (2,1 %)

Pendlar ut

Pendlar in

8,3 % (2,1 %)
12,4 % (3,1 %)
12,6 % (3,2 %)
9,7 % (2,4 %)
11,5 % (2,9 %)
13,0 % (3,2 %)
14,5 % (3,6 %)
15,7 % (3,9 %)
14,9 % (3,7 %)
13,4 % (3,4 %)

9,1 % (2,3 %)
9,5 % (2,4 %)
12,3 % (3,1 %)
6,5 % (1,6 %)
11,0 % (2,8 %)
9,7 % (2,4 %)
15,2 % (3,8 %)
11,4 % (2,9 %)
8,1 % (2,0 %)
11,7 % (2,9 %)

Beroende på varifrån och vart man pendlar varierar omfattningen av distansarbete. När det
gäller den pendling som sker från och till Sörmland till kringliggande regioner så är
skillnaderna mellan regionerna förhållandevis små (diagram 7). Andelen utpendlare som
arbetar på distans är högst bland dem som arbetar i Stockholmsregionen och lägst i
Östergötland. Bland inpendlarna beräknas distansarbetet var mest omfattande bland dem
som bor i Västmanland och därefter Stockholmsregionen. Även här är andelen lägst bland
dem som pendlar in från Östergötland. Skillnaderna bland pendlarna för den pendling som
sker till och från grannlänen är dock förhållandevis marginell och i all synnerhet om man
jämför den med pendlingen mellan kommunerna i Sörmland, där andelen distansarbete
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beräknas bli betydligt lägre. En ökning av distansarbetet i enlighet med vårt antagande
ovan innebär att andelen distansarbete bland utpendlarna till Stockholmsregionen ökar från
knappt fyra procent till 15 procent. Till och från övriga regioner är andelarna något lägre.
Diagram 7 Andel ut- och inpendlare från Sörmlands kommuner per region som beräknas arbeta på
distans före respektive efter pandemin.
Före pandemin

Efter pandemin

16,0%

16,0%

11,0%

11,0%

6,0%

6,0%

1,0%

1,0%

-4,0%

-4,0%

UT

IN

UT

IN

Källa: Region Sörmland

Av tabell 2 och 3 framgår den beräknande minskningen av antalet arbetsresor mellan
enskilda kommuner i enlighet med vårt antagande. (Endast pendlingsrelationer med minst
25 personer är inkluderade i redovisningen.) Här är skillnaderna i den uppskattade andelen
distansarbete väsentligt större och effekter på resandet blir med andra ord mer omfattande.
I vissa pendlingsrelationer, som exempelvis från Eskilstuna till Nyköping eller Stockholm,
från Strängnäs till Stockholm eller Solna, beräknas andelen resor i samband med
arbetspendling minska med som mest 20 procent. I andra relationer, som exempelvis från
Katrineholm till Oxelösund, är minskningen väsentligt mindre, eller bara två procent. Hur
utvecklingen av distansarbetet framöver påverkar den fysiska pendlingens omfattning
varierar med andra ord starkt beroende på pendlingsrelation.
Tabell 2 Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin från Sörmlands kommuner till de för
Sörmland viktigaste inpendlingskommunerna.
Till:
Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen
Katrineholm Eskilstuna Strängnäs
-12%
-16%
-12%
-14%
-15% -18%
-18%
-20%
Stockholm
Södertälje
-8%
-7%
-7%
-8%
-8%
-9%
-7%
-8%
Nyköping
-13%
-7%
-7%
-9%
-9%
-20%
-17%
-4%
-2%
Oxelösund
Katrineholm -5%
-6%
-6%
-9%
-9%
Eskilstuna
-7%
-8%
-10%
-9%
-11%
-11%
-6%
-10%
-6%
-8%
-7%
Strängnäs
Västerås
-10%
-13% -12%
-13%
-15%
Källa: Region Sörmland
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I vissa fall är det en förhållandevis stor skillnad mellan hur ut- och inpendlingsresor totalt
sett förändras. Det gäller exempelvis ut- och inpendling mellan Trosa och Stockholm, där
utpendlingsresorna från Trosa beräknas minska med 19 procent, medan inpendlingen
minskar med väsentligt mindre, eller 10 procent. I andra pendlingsrelationer, som mellan
Flen och Nyköping beräknas pendlingsresor i båda riktningar minska lika mycket, eller
med nio procent. I bilaga 1 och 2 finns en mer fullständig redovisning över hur
pendlingsresorna beräknas förändras till följd av en ökad omfattning av distansarbete och i
vilka pendlingsstråk där andelen distansarbete är hög, medelhög respektive låg.
Tabell 3 Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin till Sörmlands kommuner från de för
Sörmland viktigaste utpendlingskommunerna.
Vingåker Gnesta
Nyköping Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Till:
Stockholm
Södertälje
Nyköping
Oxelösund
Katrinehol
-6%
Eskilstuna
Strängnäs
Västerås
Källa: Region Sörmland

-11%
-6%
-9%

-7%

-14%
-10%
-7%
-9%
-20%
-17%
-17%

-5%

-9%

-12%

-5%

-9%

-7%

-2%

-7%
-9%
-12%

-9%
-9%

-17%
-7%
-16%

-15%
-8%
-14%

-11%

-8%
-7%

-11%
-15%

-16%

Arbetsresornas omfattning på längre sikt
Inledningsvis kunde vi konstatera att andelen som väljer att arbetspendla en viss sträcka är
starkt kopplad till restid. (Även om det, som sagts ovan, också finns andra faktorer som
påverkar.)
Om vi nu utgår från att distansarbetet efter pandemin ökar i den omfattning som antas ovan
innebär det samtidigt att uppoffringen för att pendla minskar för stora grupper på
arbetsmarknaden i motsvarande mån. Det skulle sannolikt i sin tur innebära att fler skulle
vara beredda att pendla en viss sträcka jämfört med tidigare.
Idag har vi dessvärre inte några kunskapsunderlag som visar hur sambandet mellan restid
och andel pendlare förändras i de fall man inte behöver resa mellan bostaden och arbetet
varje dag. Tillsvidare antar vi därför att andelen som är villiga att pendla förändras
proportionellt med minskningen av resandebehovet till följd av ett ökat distansarbete.
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 15(31)

Trosa

-10%
-5%
-5%

Handläggare

Datum

Bo Victorin 070-939 06 24

2021-06-21

Dokumentnummer

Det innebär att det minskade arbetsresandet också skulle kunna ses som en minskad
uppoffring för att pendla. Det skulle i så fall innebära att den minskade genomsnittliga
tidsuppoffringen för pendlingsresor, bland dem som har möjlighet att distansarbeta,
minskar från i genomsnitt från 4,5 dagar till 3 dagar per vecka (i enlighet med antagandet
ovan), det vill säga med en tredjedel. I exemplet med pendlingen från Nyköping till
Stockholm skulle det innebära att restiden på 65 minuter istället skulle upplevas som 43
minuter bland dem som har möjlighet att distansarbeta. Detta som sagt under förutsättning
att den minskade genomsnittliga restidsuppoffringen upplevs på samma sätt som en faktisk
restidsminskning skulle göra. Det innebär i sin tur att andelen pendlare, i enlighet med
modellen från diagram 3, ökar från omkring fyra procent till drygt sju procent bland
utpendlarna som kan distansarbeta. Det motsvarar en ökning med lite drygt 80 procent
(diagram 8).
Diagram 8 Uppskattad förändring av utpendling från Nyköping till Stockholm till följd av en ökning
av distansarbetet
60,0%

Andel utpendlare
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En ökning av antalet pendlare från Nyköping till Stockholm, i gruppen som har möjlighet
att distansarbeta, med 80 procent innebär att antalet personer med distansarbeten ökar från
530 till drygt 950. Den totala pendlingen från Nyköping till Stockholm ökar därmed med
30 procent, vilket innebär att antalet pendlingsresor ökar med 21 procent. Det kompenserar
mer än väl för det minskade resandet till följd av ett ökat distansarbete. Ökningen av
antalet resor till följd av att fler pendlar blir i detta fall 60 procent fler än den minskning
som sker till följd av att distansarbetet i genomsnitt ökar i omfattning.
Hur arbetsresandet förändras när distansarbetet ökar i omfattning är dock olika beroende på
pendlingsrelation. Om minskningen i arbetsresandet till följd av en ökning av
distansarbetet kan tänkas uppvägas av att fler kommer att pendla är starkt beroende av hur
restidsavståndet ser ut. I flera kommuner i Sörmland är dock förutsättningarna för pendling
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till och från Stockholm förhållandevis likartade. I dessa fall borde vi alltså kunna förvänta
oss att pendlingen och arbetsresandet (bland dem som kan distansarbeta) kommer att
förändras i ungefär samma omfattning som i exemplet Nyköping, lite mer i kommunerna
närmare Stockholm och lite mindre i kommunerna längre ifrån.

En jämförelse mellan beräknade förändringar i pendlingsresande och
faktiska förändringar under pandemin
Exemplet med utpendlarna från Nyköping visade att de uppskattade skillnaderna i
minskning av pendlingsresornas omfattning skiljer sig betydligt åt beroende på vilka
pendlingsstråk (eller målpunkter) det handlar om. Skillnaderna förklaras av att pendlarnas
yrkessammansättning, och därmed förutsättningarna för att arbeta på distans, varierar. Där
pendlingsresorna förväntas minska mest till följd av en ökad omfattning av distansarbete är
med andra ord där pendlarna har högst andel med yrken där distansarbete är möjligt och
vice versa.
Av diagram 9 framgår faktiskt förändring av det totala resandet från Nyköping till de
viktigaste inpendlingskommunerna mellan år 2019 och 2020.
Diagram 9 Förändring av resande från Nyköping till de viktigaste inpendlingskommunerna mellan år
2019 och 2020

Källa: Egna bearbetningar/Telia Crowd Insights
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När vi jämfört de faktiska restidsföränderingarna i diagram 9 med den uppskattade andelen
distansarbete bland utpendlarna före pandemin i de olika pendlingsrelationerna visar det en
mycket god överensstämmelse (diagram 10).
Skillnaderna i andel distansarbete synes vara den helt dominerande förklaringen till
skillnader i faktiska förändringar i resande då regressionskoefficienten är 0,84. Trots detta
finns det ändå vissa avvikelser. Dessa skulle kunna förklaras av att restidsavståndet också
skulle kunna ha en viss påverkan. Vår bedömning av vilka som kan respektive inte kan
distansarbeta skulle säkert också kunna förbättras. Det kan också bero på något annat.
Trots dessa och andra tänkbara brister så ger uppskattningarna av skillnaderna i
möjligheter att distansarbeta en god uppfattning om hur pendlingsresornas omfattning
påverkas i de olika stråken när distansarbetets omfattning förändras.

Resandevolym

Diagram 10 Uppskattad andel distansarbete före pandemin bland utpendlare och förändrad
resandevolym 2019 till 2020 från Nyköping till de viktigaste kommunerna
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Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen/Telia Crowd Insights

Karta J och K i bilaga 2 visar de pendlingsrelationer som har högst respektive lägst andel
distansarbete och där pendlingsresandet följaktligen beräknas förändras mest respektive
minst. Det är framförallt långväga resor till Stockholm och regioncentra som minskat mest,
medan resor inom Sörmland och exempelvis resor till industristaden Södertälje påverkats i
mindre grad.
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Distansarbetets betydelse för de regionala utvecklingsmålen
Figur 1 illustrerar Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, där de för individen
och befolkningen centrala utvecklingsfaktorerna är ömsesidigt beroende av varandra. En
god livsmiljö (boende) befordrar exempelvis också en växande arbetsmarknad (arbete) och
vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer påverkas också av mer grundläggande
förutsättningar och mer eller mindre påverkbara omvärldsfaktorer. Tillgänglighet är en
sådan grundläggande faktor. En betydande förändring av tillgängligheten till följd av en
kraftig ökning av distansarbete kan med andra ord förväntas direkt och indirekt påverka
samtliga dessa utvecklingsfaktorer.
Figur 1 En modell för hållbar utveckling i Sörmland
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Hur påverkas flyttmönstren och Sörmlands bostadsmarknad av en ökad
omfattning av distansarbete.
Befolkningsutvecklingen är av grundläggande betydelse för hur en region utvecklas över
tid. En intressant fråga är därför om en ökning av distansarbetet också kan tänkas påverka
flyttmönstren, och därmed befolkningsutvecklingen på sikt?
Det finns ett antal fakta som tyder på att den kraftiga ökningen av distansarbete redan
skulle haft en effekt på den omflyttning som skett inrikes under år 2020. Det gäller inte
minst Stockholmsregionens klart negativa flyttnetto under året. Frågan är dock i vilken
utsträckning som detta kan kopplas till den ökande omfattningen av distansarbete, eftersom
det också kan tänkas bero på andra faktorer, som exempelvis årskullarnas storlek,
bostadsbrist, m m? En ytterligare fråga är om det i så fall är en bestående trend eller om år
2020 är att betrakta mer som ett undantagsår?
Betydande negativa flyttnetton i Stockholmsregionen är dock inget nytt fenomen utan har
funnits återkommande under senare decennier (diagram 11). I Sörmland har motsvarande
utveckling varit med omvända förtecken. Negativa flyttnetton i Stockholmsregionen har
vanligen inneburit positiva i Sörmland och vice versa. Utvecklingen under det allra senaste
decenniet visar emellertid inte samma entydiga samband.
Diagram 11 Inrikes flyttnetto i Stockholms- och Sörmlandsregionen som andel av medelfolkmängden
år 1970 – 2020, per antal 10 000 invånare
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Under det senaste decenniet ökade utflyttningen från Stockholmsregionen stadigt, men
avtar mot slutet av perioden. Inflyttningen till Stockholmsregionen viker nedåt 2018 och
2019. Under pandemiåret ökar dock utflyttningen kraftigt igen, medan inflyttningen inte
förändras nämnvärt. Det är alltså uppenbart att den ökade omfattningen av distansarbete
sker parallellt med en signifikant ökning av utflyttningen från Stockholmsregionen, vilket
bidrar till en fortsatt ökande inflyttning till Sörmland. Det återstår dock att klarlägga
orsakerna till den utveckling vi sett under senare år och försöka värdera vilken betydelse en
ökning av distansarbete kan tänkas ha i detta sammanhang. Vilka livsmiljöer i Sörmland
framstår som mer attraktiva med en sådan utveckling vi skisserat ovan? Hur kan
boendeattraktiviteten stärkas?

Hur påverkas utbildning?
En bidragande orsak till skillnaderna i andel sysselsatta med ett distansarbetsyrke mellan
olika delar av regionen är skillnader i utbildningsnivå. I sin tur kan detta ha sin förklaring i,
förutom fysisk tillgänglighet, skillnader i näringsstruktur mellan olika platser.
I diagram 12 framgår att det framför allt är högutbildade (med en eftergymnasial
utbildning) som har ett yrke som bedöms ha förutsättningar för att jobba på distans. Bland
högutbildade män är andelen med ett distansarbetsyrke högre än bland högutbildade
kvinnor, 43 respektive 35 procent för nattbefolkningen (de som bor i Sörmland) och 40
respektive 34 procent för dagbefolkningen (de som arbetar i Sörmland). Det är en
väsentligt lägre andel än den som gäller för lågutbildade (saknar gymnasieutbildning), där
endast en tiondel av alla sysselsatta män och kvinnor har ett distansarbetsyrke. Bland dem
med en medelhögutbildning (gymnasial utbildning) är andelen kvinnor med ett
distansarbetsyrke något högre än bland män.
Diagram 12 Andel sysselsatt natt- respektive dagbefolkning som har ett distansarbetsyrke respektive
pendlar för män och kvinnor med låg, medel och hög utbildningsnivå i Sörmland år 2018.
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Skillnaderna i andel som pendlar mellan män och kvinnor och olika utbildningsgrupper
följer delvis samma mönster, men är inte lika påtaglig som när det gäller andelen med ett
distansarbetsyrke. Exempelvis pendlar 30 procent av männen med en låg eller medelhög
utbildning som bor i Sörmland, vilket kan jämföras med 40 procent bland män med en hög
utbildning. Bland kvinnor är motsvarande andelar omkring 20 respektive 29 procent. Det
innebär att ökade möjligheter att arbeta på distans kan antas bidra till att arbetspendlingen
för framför allt högutbildade påverkas. Det gäller i större utsträckning högutbildade män
än högutbildade kvinnor. För låg och medelutbildade påverkas sannolikt den fysiska
pendlingen i väsentligt lägre utsträckning.
Det finns med andra ord ett starkt samband mellan vilken utbildningsnivå man har och
vilka förutsättningar man har för att både distansarbeta och arbetspendla. Det innebär i sin
tur, eftersom utbildningsnivån varierar kraftigt mellan olika delar av Sörmland, att
möjligheterna att arbeta på distans varierar betydligt inom regionen. Diagram 13 visar
andelen sysselsatt nattbefolkning med ett distansarbetsyrke respektive med en hög
utbildningsnivå per Deso.
Diagram 13 Andel sysselsatta (nattbefolkning) med en hög (eftergymnasial) utbildning och andel med
ett distansarbetsyrke per Deso i Sörmland år 2018.
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Som synes är sambandet mycket starkt (R =0,73), ju högre utbildningsnivån är desto fler
har möjlighet att arbeta på distans.
Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller andelen sysselsatta med
ett distansarbetsyrke. Andelen kvinnor är något högre, eller 26 procent, vilket kan jämföras
med motsvarande andel för män som är 23 procent. Det är heller ingen större skillnad
mellan könen när det gäller sambandet mellan utbildningsnivå och distansarbete. Ju högre
andel högutbildade desto större andel med ett distansarbetsyrke gäller på samma sätt både
kvinnor och män.
En betydande ökning av tillgängligheten till kvalificerade arbetsmarknader kan dock på
sikt förändra vilka utbildningsval man gör.
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Hur påverkas arbetsmarknad och näringsliv?
En ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden underlättar matchning. Det blir alltså möjligt
för fler att skaffa sig ett mer specialiserat yrke, samtidigt som näringslivet i Sörmland får
lättare att rekrytera kvalificerad kompetens. På sikt borde detta bidra till att både den
genomsnittliga lönenivån och näringslivets produktivitet ökar, vilket vi konstaterade i det
inledande avsnittet.
Det blir också möjligt för fler kvalificerade företag, som är beroende av att rekrytera
personal från en tillräckligt stor arbetsmarknad, att lokalisera verksamheter till Sörmland. I
vissa kanske mer extrema fall (ex. Spotify) är man i det närmaste helt oberoende av var
den för företaget attraktiva arbetskraften bor. Om detta blir en mer vanlig företeelse är
dock ovisst.
Hur påverkas hälsan?
Vilka direkta hälsoeffekter en ökad omfattning av distansarbete har är delvis
motsägelsefull. I vår undersökning uppger en stor grupp att de känner sig mindre stressade
och får mer tid över att röra sig. Vissa trivs dock inte alls med att arbeta på distans och har
svårt att särskilja arbets- från fritid, har inga lämpliga arbetsförhållanden i hemmet eller
känner sig socialt isolerade.
Flera av de chefer vi intervjuat anser också att det är svårt att riktigt veta hur medarbetarna
egentligen mår när man inte träffas alls eller mer sällan.
Hur levnadsvanor och hälsa påverkas på längre sikt är också ovisst.
Det finns därför anledning att uppmärksamma denna fråga mer framöver då effekterna på
hälsan framstår som mycket olika, beroende på vem man är.

Behov av mer utvecklade mät- och analysmetoder – några
kommentarer
För att kunna följa utvecklingen av distansarbetets utveckling över tid och på en tillräckligt
detaljerad nivå behöver nya mätmetoder utvecklas. Det ter sig både omständligt och
kostsamt att göra det med endast enkätbaserade data.
Indelningen av yrkesstatistiken i ”kan distansarbeta” respektive ”kan inte distansarbeta”
tycks dock ge en hygglig bild, men behöver fördjupas och konfirmeras ytterligare. Många
yrken kan man nog också tänka sig följer en mer glidande skala där man kan jobba på
distans till en del, förhållandevis mycket men inte jämt, osv.
En ytterligare fråga är hur människor upplever restiden i samband med pendling och
distansarbete. Här saknas i hög grad belägg för de antaganden vi gjort, även om de kan
förefalla rimliga.
Vilken betydelse en kraftigt ökad omfattning av distansarbete har för människors val av
boende och flyttmönster är ytterligare en aspekt som kan få stor betydelse, men här saknas
också en hel del kunskap.
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Tabell A Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin från Sörmlands kommuner till
inpendlingskommuner med minst 25 utpendlare år 2018.
Till:
Huddinge
Botkyrka
Nykvarn
Stockholm
Södertälje
Solna
Uppsala
Enköping
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Finspång
Linköping
Norrköping
Örebro
Kungsör
Hallstahammar
Västerås
Köping
Arboga

Vingåker

-12,1%
-8,0%

Gnesta
-9,1%
-10,3%
-6,5%
-16,3%
-6,8%
-16,0%

Nyköping
-8,8%
-7,1%
-6,7%
-11,7%
-6,8%
-11,5%
-10,5%

Oxelösund

-14,4%
-7,8%

Flen
-3,7%

-15,5%
-7,9%
-16,8%

Katrineholm

-17,7%
-9,0%
-19,0%

Eskilstuna
-7,6%
-8,5%
-8,2%
-18,0%
-6,8%
-16,6%
-13,8%
-9,8%

Strängnäs
-8,9%
-7,3%
-6,6%
-20,2%
-8,5%
-20,9%
-14,7%
-11,4%

Trosa
-10,4%
-15,3%
-4,9%
-19,0%
-8,9%
-17,0%

-20,2%

-7,5%
-17,4%

-4,8%
-8,4%

-6,3%
-7,1%
-12,5%
-6,6%
-5,3%
-7,2%

-7,4%
-7,5%
-7,9%
-6,4%
-5,1%

-6,5%
-4,1%
-6,7%
-5,5%
-10,3%
-9,7%
-4,4%

-5,2%
-9,5%

-6,2%
-8,8%
-5,8%

-4,9%
-7,8%
-7,4%

-10,3%
-8,4%

-9,9%

-10,2%

-13,8%

- 12,5%

-8,8%
-2,3%
-7,1%
-10,7%
-8,2%
-5,2%
-12,9%
-12,8%
-7,7%

-12,3%

-8,6%
-8,8%

-12,4%
-9,4%
-11,0%

-6,8%

-9,4%
-12,4%
-14,4%
-3,9%
-10,0%
-13,1%
-8,0%
-9,6%

-16,8%

-14,8%
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Tabell B Förändring av antalet arbetsresor efter pandemin till Sörmlands kommuner från
inpendlingskommuner med minst 25 inpendlare år 2018.
Till:
Huddinge
Botkyrka
Nykvarn
Stockholm
Södertälje
Solna
Uppsala
Enköping
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Finspång
Linköping
Norrköping
Örebro
Kungsör
Hallstahammar
Västerås
Köping
Arboga

Vingåker

Gnesta

-11,2%
-6,3%

Nyköping
-11,8%
-14,9%

Oxelösund

-13,8%
-9,7%

-5,1%

Flen

-9,4%

Katrineholm

-12,2%

-9,7%
-12,5%
-7,4%
-9,3%
-5,2%
-6,3%
-7,5%
-4,8%

-4,8%
-6,5%
-9,5%
-8,8%
-20,2%
-17,4%
-8,4%

-6,6%
-7,5%
-8,6%

-9,0%

-6,8%
-6,2%

-2,3%

-7,1%
-8,6%
-12,4%

-4,8%
-13,7%
-7,8%
-6,6%

-5,3%

-7,7%

-13,3%

-17,2%

-8,8%
-9,4%
-7,3%
-13,1%
-11,9%
-8,7%

Eskilstuna
-13,2%
-6,6%
-15,0%
-17,1%
-7,0%
-13,8%
-13,2%
-12,3%
-7,2%
-7,9%
-15,6%
-8,8%
-10,7%

Strängnäs

Trosa

-8,1%
-8,5%
-14,9%
-8,0%

-4,7%

-11,4%
-6,6%
-6,4%
-14,3%
-5,8%
-8,2%
-6,8%

-11,0%

-18,9%
-13,7%
-15,3%
-8,3%
-9,8%
-14,9%
-9,6%
-9,6%

-16,4%
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Karta A Andel utpendlare från Vingåker till de viktigaste
inpendlingskommunerna
Röd = hög andel
Gul = medelhög andel
Grön = låg andel

Karta B Andel utpendlare från Gnesta till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta C Andel utpendlare från Nyköping till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta D Andel utpendlare från Oxelösund till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta E Andel utpendlare från Flen till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta F Andel utpendlare från Katrineholm till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta G Andel utpendlare från Eskilstuna till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta H Andel utpendlare från Strängnäs till de viktigaste
inpendlingskommunerna
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Karta I Andel utpendlare från Trosa till de viktigaste
inpendlingskommunerna

Karta J Viktigaste utpendlingsrelationer för Sörmlands kommuner
med störst andel distansarbete
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Karta K Viktigaste utpendlingsrelationer för Sörmlands kommuner
med lägstandel distansarbete
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