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På spåret - en studie om pendling och regionsförstoring 
Allt fler människor väljer boendeort utifrån andra aspekter än att det ligger 
nära arbetet och människor är idag mer benägna att pendla längre sträckor för 
såväl arbetets som boendets skull. Denna rapport sätter fokus på varför männi-
skor pendlar samt hur orsakerna till pendling varierar på olika sätt. Studien 
visar bl.a på ett antal viktiga konsekvenser av förbättrade pendlingsmöjligheter: 
• att människor får fler alternativ i sina val av boende och arbete 
• att efterfrågan och utbud av arbetskraft lättare kan mötas 
• att sårbarheten minskar vid strukturomvandling på lokal nivå 
• att utbytet av idéer, kunskap och erfarenheter ökar mellan aktörer på          
   arbetsmarknaden. 
 
Rapporten innehåller en kvantitativ undersökning med geografisk uppdelning 
av pendlingen och en kvalitativ studie där ett antal representanter för fem 
kommuner berättar om sina tankar kring pendling och regionförstoring. Vi 
hoppas bl.a. att rapporten bidrar med kunskap om pendlingens orsaker och 
möjligheter samt dess betydelse för den lokala arbetsmarknaden.  
                                                                       
Studien har genomförts i samarbete mellan Svenska Kommunförbundet och 
projektet Arena för tillväxt. Rapporten och kompletterande tabeller finns på 
hemsidan www.svekom.se under Statistik och Nyckeltal. Vid frågor kontakta Jan 
Torége vid Svenska Kommunförbundet, telefon 08-452 78 89 alt. jan.torege @ 
svekom.se. Rapporten skickas i tre gratisexemplar till varje kommun. Ytterligare 
ex. kan beställas via telefon 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40. Rapporten har 
ISBN-nr: 91-7289-180-7. Pris 150 kr exkl. moms, porto och exp. avgift. 
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