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De nya resvanorna blev till vardag 
- hybridarbetsplats, nya fordon 
och el-boom
WSP har för tredje året i rad studerat hur pandemin påverkat vårt rese- och 
pendlingsmönster och vilka beteenden som nu har blivit bestående. Utöver 
pandemin ligger även orsaker så som distansarbete, klimatförändringar och ny 
teknik till grund för hur det vardagliga resebeteendet ser ut i dagens samhälle.

I juni 2022 genomfördes den tredje omgången av 
WPSs stora mobilitetsstudie. Denna gång genomfördes 
även parallella studier i de nordiska grannländerna 
Norge, Finland och Danmark för kunna se vilka 
likheter och skillnader som finns i respektive 
land. Resultaten för dessa går att hitta i rapporten 
WSP's mobility study 2022 : Travel habits before 
and after the pandemic - A Nordic comparison.

Resultaten i årets studie visar att kollektivtrafiken 
har vunnit tillbaka allt fler resenärer, men inte fullt 
ut. Andelen som primärt pendlar kollektivt har 
sjunkit från mellan 38 och 47 procent innan pandemin 
till cirka 32 procent i juni 2022. Årets studie visar 
också att elektrifieringen är på frammarsch. Jämfört 
med förra årets studie har tillgången till elbil eller 
elsparkcykel fördubblats och resultaten visar på en 
fortsatt accelerering i ökningen av elfordon. Samtidigt 
visar rapporten att det inte är alla som har tillgång 
till eldrivna fordon eller möjlighet till distansarbete. 

Lasse Brand
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lasse.brand@wsp.com

Björn Öhman 
sektionschef
Bjorn.ohman@wsp.com
010 7227297
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En hybrid arbetsvardag - mer än 
var tionde pendlingsresa har 
försvunnit
Studiens resultat visar genomgående 
att pandemin har påverkat mobiliteten 
permanent. Det har länge talats om “det 
nya normala” som ett framtida scenario 
med anledning av pandemins konsekvenser. 
Studiens resultat visar att det kan vara 
nu som vi befinner oss i den situation 
som definitionen avsett. Resvanorna har 
delvis återgått till hur de såg ut innan 
pandemin, men många förändringar 
har delvis bestått. Pandemin har fått 
bestående konsekvenser i hur vi reser, 
pendlar och arbetar i storstadsregionerna. 

Fler har återgått till att arbeta från 
kontoret nu jämfört med förra året. 
Men jämfört med innan pandemin har 
distansarbete blivit mycket vanligare. 
Pandemin har påskyndat digitaliseringen 
och gjort det enklare och mer accepterat 
att jobba hemifrån. Framförallt har det 

blivit mycket vanligare att jobba hemifrån 
delar av veckan. En majoritet av de 
svarande jobbar hemifrån minst en dag 
per vecka i nuläget, jämfört med att bara 
en tredjedel gjorde det innan pandemin. 
En hybrid arbetsvardag har blivit det nya 
normala för många kontorsarbetare.

Enligt våra resultat har mer än var tionde 
pendlingsresa försvunnit till följd av ökat 
distansarbete. Det totala antalet resor 
baserat på svaren om resefrekvens 
ligger nu cirka 13 procent under den 
förpandemiska nivån. Dessutom är det 
anmärkningsvärt att pendlingsfrekvensen i 
juni 2022 stämmer ganska väl överens med 
hur folk i förra årets enkät prognosticerade 
att de skulle pendla efter pandemin. 
Vi är i det nya normala nu med färre 
pendlingsresor i storstadsregionerna.
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Stockholm är inte längre 
den främsta staden för 
distansarbete

I Stockholm var omställningen till 
distansarbete under pandemin mest 
utpräglad, förmodligen på grund av sin 
sociala- och jobbstruktur. Men nu har 
mönstren blivit mer lika i de andra två 

storstadsregionerna i landet. I både 
Göteborg och Malmö har distansarbete 
blivit mycket vanligare än innan 
pandemin. Stockholm sticker inte längre 
ut lika mycket jämfört med dem.
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Ökat intresse för hubkontor

Anmärkningsvärt är det ökande intresset 
för så kallade hubkontor. 2022 är 40 
procent av de svaranden intresserade 
av ett hubkontor, jämfört med 32 
procent 2021 och 28 procent 2020.Den 
positiva trenden fortsätter trots att de 
flesta delvis har återgått till att arbeta 
från kontoret. Intresset bland yngre 
personer är större än bland äldre. 

Nu när pandemins mest kritiska fas – då 
det kändes okej att jobba från köksbordet 
– är förbi, kan det behövas lösningar för 
en bättre och social arbetsmiljö nära 
hemmet eftersom många fortsatt kommer 
att jobba på distans delar av veckan. Då 
kan Hubkontor bli ett verktyg för att 
professionalisera distansarbetet för att 
uppnå vissa av kontorets fördelar såsom 
bättre tekniska lösningar, ergonomiska 
möbler, ett socialt sammanhang utan 
nackdelen med pendlingsresan.

Hur intresserad skulle du vara av att ha möjlighet att arbeta från ett
hubkontor eller coworking space i ditt närområde?
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Ändrade resvanor- 
kollektivtrafiktapp och 
cykeluppsving
Pendlingsvanorna i Sveriges 
storstadsregioner har delvis återgått 
till hur de såg ut innan pandemin, men 
långt ifrån helt. Kollektivtrafiken har 
vunnit tillbaka resenärer jämfört med 
2020 och 2021, men har inte lyckats 
återhämtat sig fullt ut. Andelen som 
primärt pendlar kollektivt har sjunkit 
från 38-47 procent innan pandemin 
till cirka 32 procent i juni 2022. Bland 
våra svaranden har kollektivtrafiken 
därmed förlorat mellan 15-30 procent 
av sina tidigare pendlingsresenärer. 

Vinnaren är fortsatt cykeln enligt vår 
mätning. Trenden som syntes under 
pandemin verkar hålla i sig. Svarsandelen 
som tar cykeln eller elcykeln till jobbet 
eller studierna har ökat från 9-12 procent 
innan pandemin till 16 procent. Det är en 
kraftig ökning som tyder på att många 
kollektivtrafikresenärer har övergått 
till tvåhjuliga trafikslag. Både klassiska 
cyklar och elcyklar gynnas i liknande 
utsträckning. Andelen som promenerar 
däremot, som också hade gått upp i våra 
resultat 2020 och 2021, sjönk tillbaka 
till samma nivå som innan pandemin 
och ligger på 8 procent i vår mätning. 
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Stockholms kollektivtrafik 
drabbas hårdast

Våra mätningar visar att Stockholm 
erfar den största minskningen i andelen 
kollektivresenärer och är också den region 
där bilandelen ökat mest.. Förändringen 
syns i alla tre av landets storstadsregioner, 
där kollektivtrafiken tappar och cyklandet 
ökar. Dock är förändringen tydligast i 
huvudstaden. Kollektivtrafiken minskade 
som huvudsakliga färdsätt med runt 10 
till 20 procentenheter för både privata 
resor och pendlingsresor, och ligger 
idag på nivåer som motsvarar 70 till 80 
procent av andelen innan pandemin. 

Samtidigt ökade bilanvändningen tydligt. 
Stockholm har fortfarande en markant 
högre andel kollektivresor och lägre andel 
bilresor än Göteborg och Malmö även 
efter pandemin, både för privata resor 
och pendlingsresor. Fördelarna av ett 
starkt tunnelbanesystem försvinner inte 
så lätt, men försprånget har minskat. 

Samtidigt är det viktigt att inte dra alltför 
långtgående slutsatser. Även om våra 
resultat baseras på ett representativt 
urval av svarande i Stockholm så 
innebär en webbpanelstudie vissa 
osäkerheter. Dock borde resultaten 
betraktas som ett varningstecken och 
en indikation på att det kommer behövas 
stora insatser för kollektivtrafikens 
återhämtning i Stockholm.

För att validera vårt resultat så har vi 
jämfört med kollektivtrafikbolagens egna 
resandestatistik. Den publicerade datan 
är begränsat, men ligger ungefär i linje 
med våra resultat. Enligt Storstockholms 
Lokaltrafiks senaste publicering från 
slutet av juni har fler börjat åka med SL 
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under våren. Men antalet inpassager 
till tunnelbanan och pendeltågen 
stabiliserades på bara drygt 80 procent av 
2019 års nivåer innan sommaren och ligger 
kvar på samma nivå även nu på hösten.1 & 2

I Göteborg och Malmö verkar 
kollektivtrafiken ha återhämtat sig något 
snabbare. Enligt Västtrafiks senaste 
pressmeddelande motsvarar deras 
resandenivåer under de senaste månaderna 

innan sommaren cirka 90 procent av 
nivåerna före pandemin. Tågresandet är 
nästan tillbaka på samma nivåer som 2019. 
Enligt Region Skånes Kollektivtrafiknämnds 
senaste månadsuppföljning låg antalet 
kollektivtrafikresor i Skåne i maj på 
cirka 85 till 90 procent av resandet 
maj 2019 och i augusti på över 90 
procent av samma månad 2019.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Antal resor (tusental)

Spärrutångar 
T-bana & pendel (milj) 

Figur 7. Resande i kollektivtrafiken, från och med den 1 mars 2010
till och med vecka 38, 2022
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1SL 22 juni 2022, https://www.mynewsdesk.com/se/sl/news/stabilt-resande-under-vaaren-oevergaar-nu-i-hemesterperiod-450006 och Folkhälsomyndigheten, 

Månadsrapport om rörelse- och resemått vecka 38.  
2https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/analys-och-prognoser/rapport-om-rorelse-
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Malmö toppar cykeltrenden

Malmö fortsätter att ligga i topp bland 
storstäderna när det gäller cykling. Andel 
svarande som cyklade innan pandemin 
var högst i södra Sverige. Motsvarande 
andel i Göteborg och Stockholm 
ökade visserligen under pandemin, 
framförallt för arbetspendlingen. 

Men Malmö lyckades behålla sin ledning 
genom att också öka takten. Hela 15 
till 16 procent av de svarande uppger 
att de valde cykeln som huvudsaklig 
färdmedel för sina resor. Andelen privata 
cykelresor är nu till och med lika högt 

som i Köpenhamnsregionen, även om 
andelen cykelpendlare fortsatt ligger 
betydligt lägre.  Tillsammans med 
elcykelandelen, som också fortsätter 
öka och ligger på 5 till 7 procent, är 
det nu mer än var femte Malmöbo som 
huvudsakligen cyklar i vardagen. 

En annan fördel med Malmös stadsstruktur 
visar sig i de kortare restiderna. Jämfört 
med Göteborg eller Stockholm lägger 
svarande i Malmö mindre tid på pendling 
och bor närmare arbete eller studier.
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Hur lång tid tar det för dig att resa från hemmet till arbete/studier?
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Privat tar vi bilen men allt fler 
upptäcker cykeln

Vad gäller privata resor i 
storstadsregionerna följer de samma 
mönster. Andelen bilresor är generellt 
högre och andelen kollektivresor lägre 
vid pendling. Pandemieffekten är 
tydlig. Svarsandelen som reser med 
kollektivtrafiken har sjunkit markant 
jämfört med innan pandemin medan 
cykelandelen har ökat. Svaren för 
bilanvändandet innan och efter pandemin 
har glidit upp, vilket kan tolkas som ett 
ökat bilresande även för privata ärenden.

Vanligaste färdmedel
för privata resor 
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Ser vi en omedveten ökning av 
bilanvändandet?

Resultaten gällande andelen bilresor som 
görs i landet är något svårtolkade. Svaren 
från enkäten tyder på en ökning, men 
som de svarande inte är helt medvetna 
om. Endast sett till årets enkät så syns 
ingen förändring. Där 40 procent anger 
att de huvudsakligen bilpendlar till jobbet 
eller studierna nu i juni 2022 och precis 
samma andel anger att de gjorde det innan 
pandemin. Detta liknar förra årets resultat 
där bilandelen också stagnerade mellan hur 
de svarandes mindes sina resvanor innan 
pandemin och hur de beskrev avsikterna 
för hur de skulle resa efteråt. Dock har den 
absoluta bilandelen innan pandemin ökat 
med varje enkät, från 28 procent 2020 till 
34 procent 2021 och upp till 40 procent i 
årets enkät. Precis samma trend syns för 
privata resor, där bilandelen går upp från 
40 procent 2020 till 45 procent förra året 
och 49 procent i årets resultat. En rejäl 
ökning som inte kan förklaras av slumpen.

Två relevanta metodändringar gjordes 
mellan enkäterna och det är viktigt att 
utesluta att de eventuellt orsakat att 
svaren går upp. För det första genomfördes 
enkäten vid olika tider på året. År 2020 
hämtades svaren in i maj, år 2021 i april 
och i år i juni. Men det kan inte förklara 
den stora ökningen, eftersom årets enkät 
genomfördes en varmare månad och under 
en vecka med bra väder, vilket snarare 
borde lett till minskat bilanvändande. 
För det andra ändrades det geografiska 
urvalet i år från län till storstadsområde 
för Västra Götalandsregionen / Göteborg 
och Skåne / Malmö. Ändringen innebär 
att ett mer tätbebyggt och mindre 
bilberoende geografiskt område kartlagts 
och det kan heller inte förklara ökningen. 
En jämförelse av storstadsregionerna 

visar dessutom att andelen bilresor har 
ökat främst i Stockholm. I Göteborgs- och 
Malmöregionen har “innan-värdet” ökat 
mycket mindre, förmodligen på grund av 
det ändrade geografiska urvalet. Detta 
stärker vår tes om att metodändringar 
inte orsakat ökningen. Vi tolkar snarare 
ökningen av bilanvändandet som en 
faktisk ökning som de svarande kanske 
inte är helt medvetna om. Det är över 
två år sedan pandemin började och det 
kan vara möjligt att respondenterna har 
fått allt svårare att minnas hur de reste 
innan pandemin. Därför har de omedvetet 
anpassat sina svar om hur de reste förr 
till hur de reser idag. Denna analys tyder 
på en stor ökning av andelen bilresor på 
grund av pandemin. Viktig att nämna 
är dessutom att ökningen lär variera 
beroende på bostadsort och med ett 
betydligt starkare uppsving för bilresandet 
i pendelorter runtom storstäderna. 

En annan viktig pusselbit för våra framtida 
resvanor är bilinnehavet. När vi tittar 
närmare på frågan om tillgången på 
bilar har ökat på grund av intresset för 
ett smittsäkert resande så är bilden 
otydlig. Biltätheten har ökat något 
under pandemin, från 474 personbilar i 
trafik per 1000 invånare i mars 2020 till 
478 i mars 2022.3 Men utvecklingen är 
anmärkningsvärd eftersom det skedde 
samtidigt som en samhällsekonomisk 
nedgång och att det innan pandemin fanns 
en försiktig minskningstrend. De senaste 
decennierna har präglats av en konstant 
stigande biltäthet, med undantag för 
finanskrisen 2008-2009, var åren 2018 
och 2019 de första åren där antalet bilar 
per capita sjönk trots god konjunktur.4
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Har pandemin bromsat den positiva 
utvecklingen innan den ens tagit fart? 
Och hur kommer utvecklingen påverkas 
framöver av höga bensinpriser, inflation, 
elbrist och en annalkande lågkonjunktur? 
Vi kommer behöva vänta och se. Andra 
indikatorer tyder nämligen snarare på en 
stagnerade biltillgång under pandemin. 
Enligt Kollektivtrafikbarometern har 
varken andelen personer som äger en bil 
eller andelen som lånar av vänner eller 
bekanta ökat under pandemin.5 Antalet 
nyregistrerade fordon ligger fortsatt på 
en tydlig lägre nivå än innan pandemin 
och har det senaste halvåret minskat 
ytterligare bland annat till följd av 
leveransproblem och komponentbrist.6 
Även WSPs enkätresultat visar ingen 
ökning i andelen som planerar att köpa 
en bil de kommande tre åren. Andelen 
utan planer på bilköp har inte ändrats 
nämnvärt och ligger på runt 45 procent. 
Mycket pekar på att framförallt personer 
som redan hade tillgång till bil började 
använda den mer under pandemin. Men 
också att de utan tillgång till bil inte heller 
köpte en ny bil i någon större utsträckning.

Vanligaste färdmedel för resa innan
pandemin enligt…

arbete/
studier 

privata
resor

Bil
 Enkät 2020
Enkät 2021 
Enkät 2022
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40%
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5Kollektivtrafikbarometern Temarapport Coronapandemin sida 33, och Årsrapport 2021 sida 49
6https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon
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Bestående förändringar för alla 
typer av resor

Våra resultat visar att samtliga typer 
av resor har förändrats av pandemin. 
Enkätsvaren tyder på att tjänsteresorna 
har återgått allra minst till hur det var 
innan. Dessutom syns en tendens att 
privata resmönsters förändringar har 
skett i större utsträckning och är mer 
bestående i jämförelse med pendlingsresor. 
Detta är överraskande med tanke på 
att över 90 procent av de svaranden 
önskade en återgång för den privata 
resevardagen i förra årets enkät. 

Dessutom tyder resestatistik på att det 
är särskilt arbetspendlingen som inte 
har återgått till tidigare nivåer. Enligt 
både Storstockholms Lokaltrafik och 
Skånetrafiken har kollektivresandet 
på vardagar återhämtad sig mindre 
än resandet på helger och kvällar.7

Det primära resultatet är att en 
betydande del av alla restyper har 
endast delvis eller inte alls återgått till 
de nivåer som var innan pandemin.

Har din egen vardag återgått till hur
det var innan pandemin vad gäller...

...resor till arbete/studier?

...privata resor?

...resor i tjänsten?
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7https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/allt-fler-skaaningar-reser-kollektivt-igen-3183421
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17

https://www.skane.se/namndshandlingar/8116189/


El-boom för många 
men inte för alla

En annan viktig pusselbit är vilka 
energikällor som används för motoriserade 
transporter, eftersom det har stark 
påverkan på transportsystemets 
klimatutsläpp. Här ser vi att el-
boomen fortsätter på bred front. 
Elektrifieringen har pågått med full 
fart under pandemin och vi ser en 
kraftig ökning i tillgång till elfordon 
bland våra svaranden senaste året. 

Jämfört med studien 2021 har tillgången till 
elbil eller elsparkcykel nästan fördubblats. 
Elcykeln är fortfarande det vanligaste 
elfordonet. Svaren tyder till och med på en 
fortsatt accelerering av elektrifieringen. 
Där är även fler som anger att de 
började använda elfordon senaste året i 
jämförelse med 2021. 11 procent började 
använda elcyklar, jämfört med 7 procent 
förra året. 9 procent började använda 
elsparkcyklar, jämfört med 6 procent 
som svarade samma sak föregående år.

Även utbyggnaden av laddinfrastruktur 
tar stora kliv framåt. Redan nu är det 40 
procent som anger att det finns möjlighet 
att ladda elfordon nära sin bostad och 
samma andel som har laddmöjlighet nära 
arbetsplatsen. Vad gäller bostadsform 
visar resultaten ingen tydlig skillnad på 
laddmöjlighet hemma mellan de som bor i 
lägenhet och de i villa eller radhus. Däremot 
syns en skillnad för laddmöjligheterna 
nära arbetsplatsen. Kanske kan det 
bero på att lägenhetsboende tenderar 
att arbeta i centralare lägen där det 
är svårare att installera laddboxar. 

Tillgång till elfordon 2021
2022

17%

23%

6% 6%

12%

21%

9%

17%

Elcykel Eldriven
personbil 

Egen
elsparkcykel 

Elvespa/
moped

Tillgång till att ladda elfordon
(2021 jmf 2022)

2021  2022
27%

40%

26%

40%Nära din
arbetsplats

Nära din
bostad

...att ladda elfordon (beoendeform) 
Lägenhet   Radhus/villa

39%

42%

38%

46%Nära din
arbetsplats?

Nära din
bostad ?
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För att få till en lyckad elektrifiering 
som gynnar hela samhället är det 
viktigt att ta hänsyn till elfordonens 
olika fördelningseffekter. Likt förra 
året används elcyklar och elsparkcyklar 
av alla inkomstgrupper och främst 
av yngre personer. Elbilar däremot 
är tydligt kopplade till inkomst: 
både tillgången och användningen 
är högre inom samhällsgrupper med 
en hög inkomstt. Situationen är den 
omvända gällande kollektivtrafiken. 
Den används i högre utsträckning av 
personer med en lägre inkomst.

Om vi vill uppnå en socialt balanserad 
elektrifiering av transportsystemet bör 
inte bara elbilar främjas ekonomiskt. 
Kollektivtrafiken, elcyklar och elsparkcyklar 
spelar en ännu viktigare roll för att 
uppnå en el-boom som inkluderar fler. 

När det gäller pendlingsavstånd uppger 
de svarande som bor mellan 5 till 20 km 
från sitt arbete/studier i högre uträckning 
att de äger en elcykel. Vilket tyder på att 
elcykeln ofta används som pendlingscykel. 
De som bor närmare än 5 km klarar sig 
förmodligen med en vanlig cykel och mer 
än 20 kilometer upplevs som för långt 
för att cykla, oavsett med eller utan el. 

Även delningsekonomin gör försiktiga 
framsteg i transportsystemet. 
Bilpooler, cykelpooler och hyrsystem för 
elsparkcyklar etablerar sig. Däremot 
syns ingen tydlig ökning i andelen 
svarande som använder dem.

Har tillgång till elcykel
(fördelat på inkomst per månad)

Har tillgång till egen elsparkcykel
(fördelat på inkomst per månad)

Har tillgång till elbil/laddhybrid
(fördelat på inkomst per månad)

Har du tillgång till elcykel?
(i förhållande till pendlingsavstånd)
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25%

75%

28%
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28%
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85%
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32%

18%
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0% 50% 100%
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mindre än 14 999 kr

15 000 - 29 999 kr

30 000 - 44 999 kr

45 000 - 59 999 kr
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60 000 kr eller mer

mindre än 14 999 kr
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60 000 kr eller mer

kortare än 5 km

mellan 5 km - 1 mil

mellan 1 - 1,5 mil

mellan 1,5 - 2 mil

mellan 2-5 mil

längre än 5 mil
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Spaningar framåt
Så kan resmönstren utvecklas framöver

Pandemin har resulterat i en påskyndad 
utveckling inom distansarbete, digitala 
möten och e-handel. Vissa förändringar 
kommer att bli bestående. Det finns 
flera faktorer som pekar på att vi nu 
har uppnått det nya normala, och att 
resevolymerna inte kommer återgå 
eller öka mycket mer i närtid. 

Men vad de långsiktiga effekterna för våra 
resmönstren blir, är svårt att bedöma 
eftersom det är många aspekter som 
samspelar. För vissa passar flexibelt 
hybridarbete kanske sämre ihop med 
ett fast månadskort. För andra är 
bilpendlingen bekvämare eftersom de kan 
undvika bilköerna i rusningstrafiken. Medan 
vissa har vant sig vid att cykla, med eller 
utan el, till jobbet. Anledningarna kan vara 
många, men gemensamt är om eller när de 
kommer förändras är inte givet i dagsläget. 

Den svenska ekonomin bedöms gå in i 
lågkonjunktur nästa år, vilket historiskt 
har inneburit minskad biltrafik. Faktorer 
så som ökade bensinpriser och generellt 
ökade utgifter för hushållen kommer 
ha en inverkan på både bilresandet och 
andra transportmedel. Om hushållens 
köpkraft minskar kan det leda till att 
omställningen till ett elektrifierat 
transportsystem bromsar in. Elbilar är en 
dyr investering för hushållen och de höga 
elpriserna kan också påverka valet av bil. 

Vidare kan även osäkerheten kring elpriser, 
kraftförsörjning och en orolig omvärld 
avskräcka att köpa en elbil, även om det 
fortfarande idag är billigare att ladda 
en elbil än att tanka bensin och diesel.
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En hybrid arbetsvardag...

Att fler har börjat välja bilen kan Att fler 
har börjat välja bilen kan vara oroväckande 
för dem som bor i storstadsregioner 
och som redan idag lider av buller, 
luftföroreningar, trafikolyckor och 
trängsel. Det finns dock en viktig faktor 
att ta hänsyn till, att fler kanske väljer att 
fortsätta jobba hemma i viss utsträckning.

Pandemins distansarbete har övergått 
till ett hybrid arbetsvardag där många 
jobbar på distans delar av veckan. 
Mycket tyder på att fenomenet 
kommer bestå i stor utsträckning.  
Enligt Kollektivtrafikbarometerns 
Halvårsrapport 2022 har andelen som inte 
får distansarbeta ökat bara marginellt 
mellan maj 2021 och maj 2022. Just nu syns 
inga tecken på att många kontorsarbetare 
kommer tvingas tillbaka till kontoret hela 
veckan. Dessutom finns ingen större 
missnöjdhet bland de anställda. Vi har inte 
tröttnad på att arbeta digitalt. Många 
upplever fortsatt att det fungerar rätt 
bra, till och med lite bättre än förra 
året, även om vi saknar den sociala 
kontakten. Så även från de anställdas sida 
förväntas ingen stark trend att återgå 
till kontorsarbete på heltid i närtid.

Hur har distansarbetet utvecklats
Halvårsrapport Kollektivtrafikbarometern 2022
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(diskussioner,
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...socialt
(samhörighet,

personligt
utbyte etc)

Hur upplever du att de digitala
arbetsmötena fungerar vad gäller... 
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...men inte för alla

Alla har naturligtvis inte möjlighet 
till hemarbete. En WSP-studie visar 
dock att cirka 28 procent av Sveriges 
arbetstagare, runt 1,3 miljoner av totalt 
4,6 miljoner, har yrken där distansarbete 
kommer att vara ett alternativ. 

I storstadsregionerna är andelen ännu 
högre. I topp ligger Stockholms med 
44 procent, följt av Skåne och Västra 
Götaland där nästan var tredje person har 
ett sådant yrke.8 Vilket bekräftas av våra 
enkätresultat, där hela 53 procent upplever 
att de har möjlighet att arbeta på distans.

44 %

31 %

25 %

29 %

23 %

23 %

21 %

22 %

25 %

28 %

24 %
24 %

25 %

24 %

30 %

23 %

27 %

23 %

26 %

21 %

24 %

8https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/okat-distansarbete-sa-paverkas-svenska-stader-och-kommuner
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Framtidens stad

En ytterligare viktig faktor för 
framtidens resvanor är stadsstrukturen. 
Ökat hemarbete kan medföra att fler 
väljer att bo utanför staden, längre 
bort från arbetsplatsen och i mer 
bilberoende områden. Detta kan vara 
en till fördel för ytterförorterna, men 
skulle också kunna innebära en ökad 
bilanvändning, längre reseavstånd och 
höjda kostnader för kollektivtrafiken.

Bostadsmarknadens prisutveckling under 
pandemin tyder på ett ökat intresse för att 
bo i villaområden i och runt storstäderna. 
Städerna är fortsatt mer attraktivt än 
landsbygden. Sett till hur priserna har 
utvecklats syns inga tecken på en grön 
våg till landsbygden på bekostnad av 
städerna. Men inom storstadsregionerna 
har villapriserna ökat betydligt mer än 
lägenhetspriserna, 31 procent mellan 
2019 och 2021 jämfört med 16 procent. 
Storstäder och pendlingskommuner nära 
storstäder visade samma prisutveckling.9 
Även flyttstatistiken pekar åt samma 
håll, där vi kan se ett negativt inrikes 
flyttnetto i storstäderna. Kommunerna 
som har störst ökning av inrikes 
flyttar är olika pendlingskommuner 
till storstad eller till större stad.10

Under det första halvåret 2022 har 
bostadsmarknaden dock tagit en ny 
riktning. Den dominerande trenden är 
nu fallande priser för både villor och 
bostadsrätter till följd av inflation och 
räntehöjningar. Sett till det senaste året 
syns inte längre någon tydlig skillnad 
i prisutvecklingen mellan villor och 
bostadsrätter. Utan båda har sjunkit 
de senaste månaderna och ligger kring 
nivån för 12 månader sedan i alla tre 

storstadsregioner.11 I dagsläget är det 
oklart om villatrenden kommer att hålla i 
sig i det nya och svårare marknadsläget.

Även om våra resultat inte ger ett tydligt 
svar så pekar de på en trend mot att 
bo i större bostäder, men ingen trend 
mot att fler flyttar ut från staden. 
Det syns heller ingen tydlig förändring 
i toleransen för pendlingstid jämfört 
med innan pandemin eller 2021. 

9https://www.hemnetgroup.se/files/Main/19340/3535659/kartlaggning_bosprisutveckling-per-kommun_2019-2021.pdf
10WSP 2022, Regionernas kamp
11https://www.maklarstatistik.se/pressmeddelanden/bred-nedgang-pa-bostadsmarknaden-2/
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Hur lång restid från bostad till arbete kan/kunde du tänka dig att ha om du
tänker dig livet...... som du tror att det kommer att se ut efter pandemin?

max 20 minuter

max 30 minuter

max 60 minuter (1 timme)

max 90 minuter (1,5 timme)

längre än 90 minuter (+1,5 timme)

0%

25%

25%

22%

33%

34%

38%

32%

31%

33%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

40% 60% 80% 100%

2020
2021
2022
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Framtida trafikmängder  
Kommer kollektivtrafiken  
någonsin komma tillbaka?
Kollektivtrafiken har vunnit tillbaka många 
resenärer under våren men befinner sig 
fortsatt i en återhämtningsprocess. 
När restriktionerna togs bort gick 
återhämtningen i viss mån snabbare än 
väntat. Samtidigt har resenärssiffrorna 
fortfarande inte kommit tillbaka till de 
nivåer som fanns innan pandemin. Detta 
trots rekordhöga bränslepriser. Det 
tyder på en risk att kollektivtrafiken kan 
ha tappat en del resenärer permanent. 
Genom att de har bytt färdsätt, att de 
jobbar hemifrån oftare eller både och. 
Uppgiften framåt blir att vinna tillbaka 
de sista 10-20 procent som ännu inte 
återvänt. Men detta förutspås bli mycket 
svårt, eftersom det kan handla om 
resenärer som har vant sig vid ett annat 
färdsätt eller jobbar hemifrån oftare. 

Våra resultat visar att kollektivtrafiken 
riskerar att förlora cirka en av tio resenärer 
i storstadsregionerna. Tveksamheten till 
att efter pandemin åka kollektivt i samma 
utsträckning som tidigare har visserligen 
minskat något jämfört med förra året. 
Men det är fortfarande över 30 procent av 
dem som åkte kollektivt innan pandemin 
som anger att de är tveksamma. 

Samtidigt finns en positiv långtidstrend 
till mer kollektivtrafik i de växande 
storstadsregionerna. Antal påstigande 
i Stockholm har växt med cirka 30 
procent mellan år 2003 och 2019 och 
även andelen kollektivtrafikresor 
ökade.12 Så om investeringarna i 
kollektivtrafiken fortsätter kan det 
finnas goda chanser att kompensera för 
pandemins negativa effekter med tiden. 

Nu när pandemin ebbat ut, hur tveksam är du inför att åka kollektivt på samma
sätt och i samma omfattning som innan pandemin?

mycket tveksam

lite tveksam

inte alls tveksam

var ganska tveksam redan innan, men
har/hade inget alternativ

åkte aldrig kollektivt innan pandemin

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12https://miljobarometern.stockholm.se/trafik/kollektivtrafik/kollektivresor-antal-pastigande/table/
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Kommer storstadsvägarna 
belastas av ökad biltrafik?

Om pandemin har lett till att fler väljer 
att ta bilen till jobbet, samtidigt som fler 
jobbar hemma en eller flera dagar i veckan 
och vissa bor längre bort från jobbet – har 
reserekommendationerna då totalt sett 
ökat eller minskat biltrafiken på lång sikt? 
Än så länge är det för svårt att dra alltför 
långtgående slutsatser baserat på denna 
undersökning. Men tittar vi på resor till 
jobbet finns det skäl att tro att pandemin 
varken haft en positiv eller negativ 
långsiktig inverkan på trafikmängden. 
Ökningen av biltrafik på grund av 
en fortsatt högre andel bilpendlare 
kompenseras av den minskade biltrafiken 
som följer av att fler fortsätter att delvis 
jobba hemifrån.* Resor till arbetsplats, 
skola eller i tjänsten utgör dock endast 
cirka hälften av alla personresor. Den 
ökade andelen bilresor för privata ärenden 
kompenseras inte av uteblivna privatresor 
på samma sätt. Vår studie tyder därför på 
en bestående ökning av bilresandet totalt 
sett till följd av pandemin. En fördel ur 
kapacitetsperspektiv är att privata resor 
inte är lika koncentrerade till rusningstid. 

Trafikstatistik för Stockholmsregionen 
bekräftar vår spaning om en ökad 
biltrafik till följd av pandemin. Trafiken 
över regioncentrumsnittet minskade 
både 2018 och 2019, men ökade under 
pandemin. Regionen hade lika mycket 
biltrafik i oktober 2021 som i oktober 2017. 
Dock visar trängselskattemätningar en 
annan bild. Antalet bilar som kör in eller 
ut från Stockholms innerstad till vardags 
under dagtid minskade drastiskt i början 
av pandemin och låg i september 2022 
fortfarande under den förpandemiska 
nivån. Trängselskatten är dock främst 
en indikator för arbetspendlingen till 

innerstaden. Detta stärker vår spaning 
om ett stagnerande antal pendlingsresor 
och en övergång till cykel eller elcykel på 
sträckor under 5 kilometer, samt trenden 
om minskad trafik över innerstadssnittet 
men en ökning i regionen. Anmärkningsvärt 
är dock att trängselskattspassagerna 
under första halvan av 2022 inte alls ökade 
jämfört med 2021. Antalet arbetspendlare 
som återvänder till arbetsplatsen verkar 
hittills kompenseras  av de som åter 
pendlar kollektivt. Pandemieffekterna 
borde dessutom betraktas i kontext 
av långtidsprognosen. Trafikverkets 
basprognos, baserat på siffror före 
pandemin, förutspår 30 till 40 procent 
mer trafikarbete i storstadsregionerna 
fram till år 2040 till följd av ökande 
befolkning och ekonomisk tillväxt.13

Dessutom visar våra enkätresultat en 
högre bilandel just i Stockholm, där 
vägtrafiken redan prognosticeras öka 
mest, med hela 43 procent till år 2040 
enligt Trafikverkets basprognos. Om 
detta stämmer kommer det att bli en 
stor utmaning för huvudstaden. För 
att undvika en högre belastning av 
storstadsvägarna är det därför avgörande 
att stärka styrmedlen som förbättrar 
de hållbara färdmedlens attraktivitet 
vad gäller restid, bekvämlighet och 
resekostnad. Men även andra faktorer 
såsom parkeringsavgifter, trängselskatt, 
omfördelning av gatuutrymmet, justering 
av hastighetsgränser och prioritering 
vid trafiksignaler påverkar huruvida 
vi kommer att nå klimatmålen. 

*(Det ska dock påpekas att osäkerhetsmarginalerna här är stora. Upp till 7 procentenheter högre bilandel kompenseras av den 13 procentiga minskningen i antalet pendlingsresor vid 
stagnerande reslängder. Dessutom bortser vi här från eventuella effekter av lågkonjunktur.) 

 13https://bransch.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2022/trafikupprakningstal---vaganalyser-eva-220620.pdf
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Till sist finns det stora  
osäkerhetsfaktorer såsom bränsle- och 
elpriser samt det globala säkerhetsläget 
som gör det allt svårare att förutspå 

utvecklingen. Om de höga bränslepriserna 
har haft en dämpande effekt på 
bilresandet, finns det en risk att trafiken 
ökar så fort priserna sjunker i framtiden.

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm14 

Passager över trängselskattesnittet kl 630 - 183015

Indikatorn visar totala antalet passager kl 630-1830 vid betalstationerna för trängselskatt. Passager vid betalstationen på Essingeleden ingår inte i indikatorn

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm14 

Passager över trängselskattesnittet kl 630 - 183015

Indikatorn visar totala antalet passager kl 630-1830 vid betalstationerna för trängselskatt. Passager vid betalstationen på Essingeleden ingår inte i indikatorn

Antal fordonspassager per dygn i Stockholm14 

Passager över trängselskattesnittet kl 630 - 183015

Indikatorn visar totala antalet passager kl 630-1830 vid betalstationerna för trängselskatt. Passager vid betalstationen på Essingeleden ingår inte i indikatorn

14https://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/trafikfloden-innerstaden-och-regioncentrum/?start=2012&end=2021
15https://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/trangselskattesnittet-passager-per-vardag/?start=2018&end=2022
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WSP:s mobilitetsstudie 2022 
Resvanor före och efter pandemin  
- En nordisk jämförelse
Till följd av pandemin har våra resvanor förändrats och mycket tyder på att 
vissa kommer att bestå även framöver. WSP har tidigare undersökt frågan kring 
vilka effekter som pandemin har haft på mobilitet- och transportsystem i andra 
länder. Årets studie kompletteras därför med en nordisk parallell studie som 
undersöker mobiliteten efter pandemin i våra nordiska grannländers huvudstäder 
Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Genom att vidga upptagningsområdet har 
flertalet spännande likheter, skillnader och utmärkande drag kunnat identifieras. 

Ta del av den nordiska rapporten på wsp.com 

Tidigare studier

I maj 2020 genomfördes WSPs stora mobilitetstudie 
för första gången med 1800 svarande från 
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län 
för att ta reda på hur människor förändrat sina 
resvanor i samband med pandemin. Ett år senare 
genomfördes en uppföljande enkät kombinerat 
med en litteraturstudie och en omvärldsanalys för 
att se hur beteenden och attityder förändrats.

WSPs mobilitetsstudie 2022

WSPs mobilitetsstudie 2022

Enkät via CINT* med ett representativt 
urval i åldern 18–70 år

Sverige: 1000 svarande i Stockholmsregionen 
(Stockholms län), 500 i Göteborgsregionen (Storgöteborg) 
och 500 i Malmöregionen (gamla Malmöhus län)

WSPs mobilitetsstudie 2022 – 
Nordiska storstadsregioner

Pandemins följdeffekter på pendlingsvanorna 
ur ett nordiskt perspektiv Enkät via CINT* med 
ett representativt urval i åldern 18–70 år

— Sverige: 1000 svarande i 
Stockholmsregionen (Stockholms län)

— Finland: 500 svarande i Helsingforsregionen

— Danmark: 500 svarande i Köpenhamnsregionen

— Norge: 500 svarande i Osloregionen

— Datainsamling juni 2022

*CINT är en marknadsplats för olika paneler. Panelerna i CINT’s följer ESOMAR’s (European Society for Opinion and Market Research)regler för panelhantering. De flesta panelerna ägs av marknad-
sundersökningsföretag, mediabolag och idrottsföreningar men det existerar även andra typer av panelägare. Panelmedlemmarna i de olika panelerna rekryteras via olika metoder, t.ex via hemsidor, 
nyhetsbrev, telefonundersökningar, postala undersökningar samt personliga undersökningar. Panelmedlemmar ges ersättning för att delta i undersökningar och ersättningsmetoder som de olika 
panelägarna erbjuder inkluderar presentkort, lotter, välgörenhet, surfdata/sms samt pengar (via PayPal och liknande tjänster).
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