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1. Inledning 
I Östergötland precis som i hela Sverige pendlar män och kvinnor för att ta sig till och från 
sina arbetsplatser. Det finns föreställningar om att kvinnor generellt reser klimatsmartare än 
män. Det var också utgångspunkten för att undersöka hur det ser ut i Östergötland. Fokus 
ligger på att jämföra arbetspendling med bil respektive kollektivtrafik. Denna rapport ämnar 
alltså att synliggöra män och kvinnors resvanor i Östergötland.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka arbetspendlingen i Östergötland med ett 
könsperspektiv. Fokus kommer ligga vid i vilken utsträckning män och kvinnor väljer att 
pendla genom att köra bil eller åka kollektivt. Detta leder till syftet att ta reda på hur mycket 
koldioxid som skulle kunna sparas om män, i samma utsträckning som kvinnor, pendlade med 
tåg eller buss. För att sedan fördjupa resonemanget om koldioxidutsläppen. Fem 
frågeställningar är utgångspunkten för analysen.  

1. Hur stora är CO2- utsläppen per färdmedel uppdelat på de olika sträckorna?  
2. Hur stor skulle skillnaden i CO2- utsläpp bli om män reste som kvinnor?  
3. Hur stor skulle skillnaden i CO2- utsläpp bli per sträcka?  
4. Hur mycket motsvarar denna skillnad jämfört med konsumtionsbaserade 

växthusgasutsläpp per år samt en flygresa till Thailand?  
5. Hur många män skulle behöva börja pendla kollektivt för att uppnå denna skillnad?  

1.2 Relevans  
Inspiration till detta arbete kommer från Umeå kommun. Deras resvaneundersökning från 
2014 visar att om män reste som kvinnor skulle kommunens mål om 55 % hållbara färdmedel 
uppnås. Den visar också att kvinnor och män gör lika många resor och lägger ungefär lika 
mycket tid på resor, men att män reser längre och använder bilen i större utsträckning.  

Utgångspunkten är att kvinnor reser kollektivt i högre utsträckning än män utifrån Årsrapport 
2018 Kollektivtrafikbarometern – Östgötatrafiken som gjorts av Svensk Kollektivtrafik.1 
Detta leder till hypotesen att män reser mer med bil. Genom denna utgångspunkt är det 
intressant att undersöka vilka effekter det får i form av CO2- utsläpp. Utgångspunkten är att 
om kvinnor kan resa kollektivt i den utsträckningen de gör borde detta också vara möjligt för 
män. I denna undersökning kommer fokus att ligga på just det, vad som händer om män reser 
som kvinnor. Det som är viktigt att lägga till här är att såklart finns det en aspekt av att både 
kvinnor och män behöver resa mer kollektivt och helst inte resa så mycket alls för att minska 
CO2- utsläppen. Men det är inte där fokus ligger i denna undersökning. En annan diskussion 
kring denna fråga som varit är att infrastrukturplaneringens fokus på allt längre 
pendlingsavstånd gynnar välutbildade män som grupp och missgynnar kvinnor som grupp2.   

1.3 Begrepp 
I detta arbete när ordet kollektivtrafik används så innefattar det resor med tåg eller buss samt 
resor med tåg och buss vid sammanställningar.  

                                                           
1 Svensk Kollektivtrafik (2018 s 5)  
2 Börjesson 
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Den kemiska beteckningen CO2 kommer att användas och med det menas koldioxid.  

CO2e betyder koldioxidekvivalenter. För att kunna jämföra olika växthusgaser som 
exempelvis koldioxid, metan och dikväveoxid så multipliceras alla utsläpp med en global 
uppvärmningspotential. Denna faktor är olika för respektive gas och ger det totala bidraget till 
den globala uppvärmningen för den aktuella gasen.3 

WTW står för ”Well-To-Wheel” och används för att beskriva vilka delar i kedjan som tagits 
med i beräkningen av klimatpåverkan från drivmedel. WTW tar hänsyn till hela kedjan från 
produktion, distribution och användning av drivmedlet.4 

Pkm betyder personkilometer, dvs. antalet kilometer per person. Används vid beräkning av 
CO2- utsläpp genom att få fram CO2 g/pkm= CO2 utsläpp i gram, per person och kilometer 
på en resa.  

Färgförklaring, generellt så kommer färgerna betyda detta i diagrammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Naturvårdsverket (2017)  
4 SÅ Klimat Calc 
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2. Jämställdhet och transporter  
Detta inledande kapitel ämnar att beskriva hur transporter och jämställdhet hänger ihop samt 
varför det är både intressant och viktigt att ta in ett könsperspektiv när det kommer till 
transporter. Denna rapport fokuserar inte på hur transportsystemet ska bli jämställt men det 
hänger ihop med att ta in ett könsperspektiv i statistiken därför fungerar en förklaring om 
jämställdhet inom transportsektorn som en bakgrund till detta arbete.  

Det övergripande nationella transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Det övergripande målet delas in i ett hänsynsmål och ett funktionsmål. Inom 
funktionsmålet finns skrivningen att ”Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt 
svara mot kvinnor respektive mäns transportbehov”.5  
 
Enligt regeringskansliet är jämställdhet prioriterat inom den svenska transportpolitiken och 
regeringen arbetar för ett mer jämställt transportsystem genom att ta hänsyn till kvinnors och 
mäns behov av transporter, se till att kvinnors och mäns perspektiv och värderingar synliggörs 
inför beslut samt att se till att kvinnor och män är med i beslutande organ och har samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning. 6 
 
Jämställdhet handlar inte om att göra lika eller att kvinnor ska göra som män. Det handlar om 
att ha samma makt (möjligheter, rättigheter och skyldigheter) att påverka samhället och sitt 
eget liv. Vid synliggörandet av skillnader mellan kvinnor och män i trafiken går det att se att, 
kvinnor och män beter sig olika, tycker olika samt har olika makt.7 

Män och kvinnor gör ungefär lika många resor och lika många ärenden. Skillnaden ligger i 
längden på resan och färdmedel, där män gör betydligt fler kilometer i bil och flyg än kvinnor. 
Detta gäller även när hänsyn har tagits till att män i större utsträckning arbetar mer och längre 
bort från hemmet än kvinnor. Män reser med bil längre för alla typer av ärenden jämfört med 
kvinnor och skillnaderna är störst när det gäller tjänsteresor. Skillnaderna går även bortanför 
löneskillnader och tillgång till bil. Det finns alltså skillnader som inte kan förklaras av olika 
lön eller olika tillgång till bil som skulle kunna förklaras av exempelvis normer kring vad som 
är manligt eller vad en man förväntas göra. Generellt sätt skulle bilanvändningen per capita 
behöva minska med 32 % för att en klimatomställning skulle ske. För att män och kvinnor 
(som grupper) skulle komma ner på samma nivå skulle kvinnor behöva minska sin 
bilanvändning med 17 % och motsvarande siffra för män skulle vara 42 %.8 

Kvinnor och män tycker också olika när det kommer till transportsektorn. Kvinnor vill 
sammanfattningsvis ha mer av trafiksäkerhets- och trygghetsåtgärder, lägre hastigheter, 
satsningar på gång och cykel, kollektivtrafik och åtstramningar för bil än män. Generellt 
tycker kvinnor att klimatomställningen är viktigare än vad män tycker. Inom transportsektorn 
är skillnaderna stora mellan vad män och kvinnor tycker, kvinnor är högre grad positiva till 
klimatomställningen i koppling till transportsektorn. Inom många andra områden inom 
klimatomställningen är skillnaderna mellan könen mindre, det kan t.ex. handla om hur kläder 

                                                           
5 Prop. (2009 s 14- 16)  
6 Regeringskansliet (2019-03-06)  
7 Smidfelt Rosqvist (2019) 
8 Smidfelt Rosqvist (2019) 



4 
 

bör tvättas eller hur hus bör värmas upp. Detta visar igen på att det finns tydliga normer kring 
manlighet och att vara man inom transportsektorn.9 

Kvinnor och män har också olika makt när det kommer till att fatta beslut om frågor kring 
transportsektorn. 2017 räknade Trivector och Lunds Universitet antalet kvinnor och män i 
Sveriges kommuners nämnder som tar beslut kring transportfrågor. 21 % av de kommunala 
nämnderna hade en jämställd fördelning (minst 40 % och högst 60 % av ena könet). 2 % av 
nämnderna hade en majoritet kvinnor. Detta medför att 77 % av nämnderna hade en majoritet 
av män.10 

Men det är viktigt att tillägga att representation inte garanterar jämställdhet. Bara för att en 
kvinna har en maktposition är det inte säkert att hon förstår vad jämställdhet är eller att hon är 
representativ för vad gruppen kvinnor anser eller vill. Det krävs mycket mer än att räkna 
huvuden för att uppnå en jämställd makt.11 

Det går att problematisera på flera sätt vad som menas med ett jämställt transportsystem. Om 
satsningar görs på de delar av transportsystemet som idag nyttjas mest av kvinnor är det inte 
automatiskt så att ett jämställt transportsystem uppnås och i förlängningen ett jämställt 
samhälle. Det är inte heller så att jämställdhet innebär att kvinnor anammar det som idag är 
mer ”manliga resmönster”. Ojämställdheten finns i Sverige inom många områden och 
transportplaneringen bör beakta de konsekvenser detta får för resbehov och resvanor.12 
 
Här är ett sätt att se på vad ett jämställt transportsystem är:  

1. Kvinnors resvanor väger lika tungt i planeringen  
2. Kvinnors inställning till utformning av transportsystemet tillmäts lika stor vikt 
3. Kvinnors förutsättningar och värderingar inkluderas i hela beslutsprocessen – från 

problemformulering via alternativgenerering till fastställande av planer13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Smidfelt Rosqvist (2019) 
10 Smidfelt Rosqvist (2019) 
11 Smidfelt Rosqvist (2019) 
12 SIKA (2008 s 50- 51) 
13 Smidfelt Rosqvist (2019) 
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3. Material  
Det material som undersökningen utgår ifrån är valda relationer mellan olika tätorter i 
Östergötland. För att välja relationer har två villkor formulerats:  

- Goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik 

Detta är en förutsättning för undersökningen. Eftersom syftet är undersöka arbetspendling 
och i hur stor utsträckning den sker med bil respektive kollektivtrafik så måste 
förutsättningarna att resa kollektivt på sträckorna finnas.  

- Över 200 stycken arbetspendlande  

Detta är ett villkor som valdes för analysen utifrån att relationer med under 200 
arbetspendlande i denna undersökning inte kommer ha så stor påverkan på 
helhetsperspektivet och slutresultatet. Merparten av all arbetspendling i Östergötland täcks 
på detta sätt in samtidigt som det förenklar analysen.   

 

Bild 1: Arbetspendling 2016 – Total14 

Bild 1 har legat till grund för valet av relationer. Där har hänsyn främst tagits till den blå 
markeringen som visar ett primärt pendlingsområde.  

                                                           
14 Region Östergötland (2019 s 18) 
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Bild 2: Arbetspendling Totalt, 2014 Antal personer15 

Även Bild 2 har legat till grund för valet av relationer.  

De relationer som har valts ut är:  

Relation Avstånd Färdmedel 
Linköping - Norrköping  42,4 + 38,6 (f)  40,5 km  TÅG 
Linköping - Finspång 57 + 68,7 + 55,2 + 34 (f)  53, 725≈ 53,7 km  BUSS 
Linköping - Motala 47,3 + 49,9 + 44,7 + 36,3 (f) 44,55≈ 44,6 km TÅG 
Linköping - Mjölby 34,2 + 34,4 + 30,3 (f)  32,966.. ≈ 33,0 km TÅG 
Linköping - Mantorp 25,4 + 24,7 + 20,5 (f)  23,533.. ≈ 23,5 km TÅG 
Linköping - Åtvidaberg 36,6 + 38,1 + 42,5 + 32,1(f)  37,325≈ 37,3 km BUSS 
Linköping - Grebo 23,1 + 25,3 + 23,8 + 18,8 (f)  22,75≈ 22,8 km BUSS 
Linköping - Rimforsa 38,2 + 49,5 + 30,7 (f)  39,466.. ≈ 39,5 km  BUSS 
Norrköping – 
Söderköping 

16,3 + 14,6 (f)  15,45≈ 15,5 km  BUSS 

Norrköping-
Valdemarsvik 

52,4 + 49 (f)  50,7 km  BUSS 

Norrköping - Finspång 31,8 + 39,4 + 27,7 (f)  32,966.. ≈ 33,0 km  BUSS 
Motala - Vadstena 15,8 + 18,1 + 13,5 (f)  15,8 km  BUSS 
Motala - Mjölby 28,6 + 28,2 + 24,4 (f)  27,066.. ≈ 27,1 km  TÅG 
Mjölby - Boxholm 16,7 + 14,7 (f)  15,7 km  TÅG 

                                                           
15 Region Östergötland (2018 s 18)  
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Diagram 1: Avstånd – Enkel resa  

Avståndet på relationen kommer från ett medelvärde mellan bilvägen och fågelvägen 
(markerat med (f)). Om det funnits fler alternativ för bilvägar har de också tagits med i 
beräkningen av medelvärdet. Varför inte endast bilvägen har tagits med är för att sträckan för 
kollektivtrafik kan skilja sig från bilvägen. Källan som användas för att mäta sträckorna är 
Google Maps. Arbetet kommer utgå ifrån att avståndet på relationen är lika långt för alla även 
om det inte är så i verkligheten då personer kan ha olika långt att ta sig från hemmet till 
arbetet, även om dem pendlar från samma tätort och till samma tätort. Detta beror ju på vart 
hemmet och arbetet är placerade. Detta har gjorts för att det exakta pendlingsavståndet på 
individnivå inte varit tillgänglig information.  

Av de valda relationerna syns att 6 stycken trafikeras med tåg medan 8 stycken trafikeras med 
buss. Valet av kollektivt färdmedel har gjorts utifrån det mest förekommande sättet att resa på 
sträckan och det sättet som ses som enklast att resa kollektiv på. Detta val har gjorts för att 
kunna göra beräkningarna. Sedan ska det också tilläggas att syftet inte är att jämföra tåg och 
buss utan bil och kollektivtrafik (tåg och buss tillsammans) därmed skulle inte skillnaden bli 
så stor om ett annat kollektivt färdmedel hade valts på någon sträcka. Avståndet för 
pendlingen har räknas som resan till arbetet och hem från arbetet. Sträckorna ovan kommer 
alltså att dubbleras för att räkna på den totala pendlingssträckan på en dag och per person.  

3.1 Data   
Data som används i beräkningarna kommer från Region Östergötlands databas som baseras på 
registerdata från SCB (Statistiska centralbyrån) som anger vart en person är folkbokförd samt 
vart personens arbetsställe är beläget. Materialet innehåller bara personer som arbetar och då 
antas att personen är över 18 år och därmed skulle kunna ha körkort och bil. Materialet har 
utgått från pendling mellan tätort till tätort och inte pendling från kommun till kommun. Detta 
har gjorts för att lättare kunna bestämma ett avstånd och jämföra tätorterna.   
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3.2 Avgränsning och antaganden  
En avgränsning som har gjorts i arbetet är att beräkningarna utgår ifrån den kapacitet av 
kollektivtrafik som finns idag. Det vill säga att beräkningen av CO2- utsläpp där män i samma 
utsträckning som kvinnor reser med kollektivtrafik utgår ifrån att det inte skulle behöva sättas 
in fler bussar eller tåg. Detta sätt gör det enklare att beräkna även om det är en förenkling av 
verkligheten.   

Ett antagande som har gjorts för att kunna beräkna detta är att utgå ifrån att alla som har en 
arbetsplats i någon av tätorterna i relationerna som valts (och bor i en annan tätort) pendlar till 
och från jobbet varje dag. Även om det är möjligt att hemarbete sker eller övernattning i den 
stad personen arbetar i.  

I denna rapport används begreppen kvinnor och män, det är dock med medvetande om att alla 
människor inte definierar sig som antingen kvinna eller man. En förenkling har gjorts genom 
att använda könen kvinna och man, då det saknas statistik med en annan uppdelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Metod 
Metoden som används kommer baseras på tre faser som kallas NULÄGE, OM MÄN RESTE 
SOM KVINNOR samt SKILLNAD. En bild kommer visas för varje fas och sedan en 
beskrivning av vad bilden handlar om. Dessa faser och steg har gjorts för alla relationer.  

4.1 NULÄGE 

  

Bild 3: Beskrivning av NULÄGE 

Steg 1, totalt antal kilometer uppdelat på kön, handlar om att räkna ut det totala antal 
kilometer som gruppen män respektive gruppen kvinnor pendlar. Beräkningen som då har 
gjorts är:  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑝𝑝å 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑝𝑝ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 ×  𝑠𝑠𝐴𝐴𝑝𝑝ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑚𝑚               
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑝𝑝å 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑝𝑝ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑝𝑝ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑚𝑚
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 

Inför steg 2 behövs marknadsandelar för kollektivtrafik och bil uppdelat på kön. 
Utgångspunkten blir antaganden om fördelningen av arbetspendlingen mellan färdmedel, 
mellan bil och kollektivtrafik, uppdelat på män och kvinnor. Det underlag som används är 
Årsrapport 2018 Kollektivtrafikbarometern – Östgötatrafiken som gjorts av Svensk 
Kollektivtrafik. Detta antaganden gäller marknadsandelen för kollektivtrafik. Med 
marknadsandel menas andel kollektivtrafikresor av samtliga resor med motorburen trafik. 
Dessa siffror kan ha brister då det specifikt inte är arbetspendling som siffrorna anger utan att 
samtliga resor beräknas. Samt att kollektivtrafikresor kan innefatta fler trafikslag än tåg och 
buss (som används i denna undersökning) som t.ex. spårvagn. Men detta är den siffra som 
bedömdes var bäst att använda och som var närmast verkligheten.  
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Marknadsandel kollektivtrafik: 

• Män: 17 %  
• Kvinnor: 24 %16 

Marknadsandel bil:  

• Män: 100 % - 17%= 83 %  
• Kvinnor: 100 % - 24%= 76 %   

Utifrån marknadsandelen för kollektivtrafik kommer övriga procent tänkas tillhöra bilen, även 
om det här också finns en faktor av att motorburen trafik även skulle kunna vara t.ex. moped 
eller motorcykel. Steg 2 blir sedan att räkna ut totala antal km uppdelat på kön och färdmedel 
enligt nedan:  

Män: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 ×  0,83 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 × 0,17 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

Kvinnor: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 ×  0,76 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 × 0,24 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 

Inför steg 3 behövs nivåer av CO2- utsläpp i gram per personkilometer. Detta för att kunna 
räkna ut hur mycket CO2- utsläpp föregående svar innebär, alltså hur mycket CO2- utsläpp 
män respektive kvinnor släpper ut genom sitt pendlande med bil, tåg/buss och totalt. För mer 
utförlig beskrivning av vilka nivåer av CO2- utsläpp som har valts, se kapitel 5. Steg 3 blir 
sedan att räkna ut de totala CO2- utsläppen uppdelat på kön och färdmedel enligt nedan:  

Män: 

Bil: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 ×  𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑔𝑔/𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 

Tåg/Buss: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 × 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑔𝑔/𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠   
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 

Total: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴   
+  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠   
=  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

                                                           
16 Svensk Kollektivtrafik (2018 s 17)  
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Kvinnor:  

Bil: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 ×  𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑔𝑔/𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 

Tåg/Buss: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 × 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑔𝑔/𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠   
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 

Total: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴   
+  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠   
=  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑔𝑔) 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 
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4.2 OM MÄN RESTE SOM KVINNOR 

 

Bild 4: Beskrivning av OM MÄN RESTE SOM KVINNOR 

I denna bild så är Steg 1 lika som innan. Steg 2 kommer att förändras på det sättet att för män 
blir marknadsandelen för kollektivtrafik 24 % och för bil 76 %. Alltså samma siffror som för 
kvinnor. Det leder oss sedan till steg 2 då uträkningarna blir dessa:  

Män: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 ×  0,76 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 × 0,24 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 

Kvinnor: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 ×  0,76 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 × 0,24 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐴𝐴å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑘𝑘𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑝𝑝 

Steg 2 kommer förändras då det blir en lägre siffra för det totala antalet kilometer som män 
reser med bil och en högre siffra för det totala antalet kilometer som män reser med 
kollektivtrafik. Det totala antalet kilometer för män kommer vara detsamma.   

Steg 3 kommer förändras på grund av ändringen i Steg 2 som beskrivs ovan. Det kommer att 
göra att CO2- utsläppen för män kommer förändras genom att utsläppen för bil kommer bli 
lägre och utsläppen för kollektivtrafik högre. Det totala utsläppet kommer att minska. 
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4.3 SKILLNAD 

 

Bild 5: Beskrivning av SKILLNAD 

För att sedan räkna ut hur mycket CO2 som skulle sparas om män i samma utsträckning som 
kvinnor reste med kollektivt behöver denna beräkning göras: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 (𝐵𝐵𝑖𝑖𝐴𝐴 83 %,𝑇𝑇å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 17 %)  
−  𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓ö𝑝𝑝 𝑚𝑚ä𝐴𝐴 (𝐵𝐵𝑖𝑖𝐴𝐴 76 %,𝑇𝑇å𝑔𝑔/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 24 %)
=  𝑆𝑆𝑐𝑐𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑏𝑏𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴ä𝑝𝑝𝑝𝑝 
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5. Koldioxidutsläpp per pkm 
Källorna som används för de olika nivåerna av CO2- utsläpp kommer från The Network for 
Transport Measures (NTM), Svensk Kollektivtrafik samt Östgötatrafiken. Svensk 
Kollektivtrafik används där utsläpp fanns uppdelade efter olika bränslen17. NTM användas då 
utsläppen redovisas i koldioxidekvivalenter som omfattade WTW (Well-To-Wheel)18. 
Östgötatrafiken används då det är de som ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. De har 
av Region Östergötland, som är ägare, fått uppdraget att planera, samordna och driva 
kollektivtrafiken.19 Nivåerna av CO2- utsläpp är här även uppdelade på pkm och när det 
kommer till utsläppen för bil är tanken att det är en person i bilen och därmed är utsläppen per 
kilometer för bil samma som utsläppen per person och kilometer samma sak. För att kunna 
jämföra så kommer två nivåer av utsläpps att räknas på, det är Östgötatrafikens nivå samt en 
Positiv/negativ nivå.  

5.1 Östgötatrafikens nivå 
Denna nivå av CO2- utsläpp är den nivån som valdes för att den ska vara närmast 
verkligheten och mest trovärdig i att det är såhär utsläppen ser ut idag.  

Bil på landsbygden= 180 g CO2/pkm  
Buss= 8 g CO2/pkm 
Tåg= 0,03 g CO2/pkm 
Källa: Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningar20 

5.2 Positiv/negativ nivå  
Denna nivå kallas för Positiv/negativ nivå detta är för att syftet är att nivån ska vara positiv 
mot bil samt negativ mot kollektivtrafik. Detta fyller sitt syfte genom att urskilja om det finns 
en stor skillnad även om en skulle köra med den mest miljövänliga bilen och om 
kollektivtrafiken skulle köras med icke- miljövänligt bränsle. Om det ändå går att se en 
skillnad visar det att denna fråga inte bara handlar om att köra miljövänligare bilar utan att det 
handlar om att byta från bil till kollektivtrafik.  

Bil förnybart drivmedel = 76 g CO2/pkm  

Buss: Buss RME21= 46 g CO2/pkm 

Källa: Bilaga 1, Svensk Kollektivtrafik 

Tåg: Regional train, EU average: 0,05250 kg CO2e/pkm= 52 g CO2e/pkm 

Källa: Network For Transport Measures,”Train travel baselines 2018” 22 

                                                           
17 Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 
länstrafikbolagen i Sverige. Svensk Kollektivtrafik  
18 NTM är en ideell organisation som startades 1993 och syftar till att skapa en gemensam värderingsgrund för 
hur en beräknar miljöpåverkan för alla olika trafikslag, inklusive godstransporter och persontrafik. Network For 
Transport Measures ”About NTM” 
19 Östgötatrafiken (2019)  
20 Trafikverket (2018) 
21 Rapsmetylester  
22 Network For Transport Measures ”Train travel baselines 2018”  
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6. Bakgrund  
Detta kapitel är en bakgrund till hur pendlingen i Östergötland ser ut idag. En grund för att 
kunna besvara frågeställningarna blir att kartlägga hur pendlingen ser ut. Det handlar om hur 
många det är som pendlar på varje relation och hur könsfördelningen ser ut bland de som 
pendlar. Det är också intressant att kartlägga män och kvinnors pendlingsvanor för att se om 
det finns något mönster i hur män respektive kvinnor pendlar när det gäller avståndet på 
sträckan.  

En annan sak som kommer tas upp i bakgrunden är antalet män och kvinnor som pendlar med 
bil respektive tåg/buss på de olika sträckorna. Detta för att kunna jämföra och se vart 
skillnaden mellan män och kvinnor är som störst. För att fördjupa bakgrunden ytterligare 
kommer också andelen av förvärvsarbetarna i Linköping och Norrköping som pendlar att 
undersökas, för att få en förståelse av hur stor del av alla som arbetar som faktiskt pendlar. Ett 
annat perspektiv som undersöks är andelen som bor och arbetar i tätort samt andelen som bor 
i och arbetar utanför tätort. 

6.1 Pendlingen i Östergötland 

 

Diagram 2: Antal pendlare per relation  

Det totala antal pendlare per relation redovisas här för varje sträcka samt antal pendlare per 
relation uppdelat på män och kvinnor. Diagrammet är rangordnat efter den relationen med 
totalt minst antal pendlare till totalt flest antal pendlare. Av de 14 sträckor som undersöks är 
sträckan med minst antal pendlare Norrköping- Valdemarsvik och sträckan med flest pendlare 
är Linköping- Norrköping. De sträckor som ligger i mitten är Linköping- Mantorp samt 
Motala- Vadstena. Ett mönster som går att se är att på nästan alla sträckor är det fler män än 
kvinnor som pendlar. Samt att det är sträckan Linköping- Norrköping sticker ut mest med 
många som pendlar på sträckan.  
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Diagram 3: Könsfördelning på pendlarna 

Av de som arbetspendlar i Östergötland är 57 procent män och 43 procent kvinnor, det 
bekräftar vår hypotes om att det generellt är fler män än kvinnor som pendlar. Uttryckt i antal 
motsvarar detta 9535 män och 7143 kvinnor som pendlar på de 14 relationer som studeras. 
Det innefattar en skillnad på 2392 fler män än kvinnor som pendlar.   

6.2 Män och kvinnors pendlingsvanor 

 
Diagram 4: Andel män som pendlar per relation  

Den lodräta axeln av detta diagram motsvarar andelen män som pendlar per relation och på 
den vågräta axeln finns avståndet, enkel resa, per sträcka. Där relationerna är rangordnade 
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efter den kortaste sträckan till den längsta sträckan. Varje punkt är en sträcka och när alla 
punkter placeras ut går det att se att när avståndet på relationen ökar så ökar andelen män som 
pendlar på sträckan. Det finns alltså ett positivt samband mellan ett ökat pendlingsavstånd och 
andel män som pendlar på sträckan. Detta motsvarar att i genomsnitt för varje kilometer som 
avståndet ökar så ökar andelen män som pendlar med 0,29 procentenheter. Denna siffra går 
att få ut genom att dra en rak linje (trendlinje) mellan punkterna.  

 
Diagram 5: Andelen kvinnor som pendlar per relation  

Den lodräta axeln av detta diagram visar andelen kvinnor som pendlar per relation och den 
vågräta axeln visar avståndet, enkel resa, per sträcka. Där relationerna är rangordnade efter 
den kortaste sträckan till den längsta sträckan. Varje punkt är en sträcka och när alla punkter 
placeras ut går det att se att när avståndet på relationen ökar så minskar andelen kvinnor som 
pendlar på sträckan. Det finns alltså ett negativt samband mellan ett ökat pendlingsavstånd 
och andel kvinnor som pendlar på sträckan. Detta motsvarar att i genomsnitt för varje 
kilometer som avståndet ökar så minskar andelen kvinnor som pendlar med 0,29 
procentenheter. Denna siffra går att få ut genom att dra en rak linje (trendlinje) mellan 
punkterna.  

Det finns många svar på vad detta mönster kan bero på. Kvinnodominerade arbetsplatser är i 
större utsträckning än mansdominerade arbetsplatser lokalt placerade i en tätort. Det finns 
studier som visar på att mäns arbetsplatser generellt sett ligger på ett längre avstånd från 
bostaden än vad kvinnors gör. Kvinnodominerade arbetsplatser är mer geografiskt utspridda 
än männens och därmed finns det större möjligheter för kvinnor att arbeta nära bostaden. En 
annan anledning skulle kunna vara att kvinnor anpassar sig till hemarbete och därmed väljer 
en arbetsplats nära bostaden.23 Någonting som visar på att detta även stämmer i Östergötland 
                                                           
23 Vägverket (2009 s 16) 
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är att både män och kvinnor har fem primära arbetscentrum medan kvinnor har fyra sekundära 
arbetscentrum medan män bara har ett sekundärt arbetscentrum. Det kan ses visa på att mäns 
arbetsplatser är mindre lokala än kvinnors arbetsplatser.24 

En annan faktor till detta mönster kan ligga i att män i större utsträckning än kvinnor arbetar 
inom den privata sektor medan kvinnor i större utsträckning än män arbetar inom den 
offentliga sektorn. Detta är ett mönster som vi kan se baserat på Region Östergötlands data 
över förvärvsarbetande mellan 20-64 år. 26 % av de som arbetar inom offentlig sektor är män 
medan 74 % är kvinnor. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 65 % män och 35 % 
kvinnor. Detta skulle i sin tur kunna göra att män är mer benägna att pendla en längre sträcka 
då det kan medföra en högre lön. Medan en längre pendlingssträcka för kvinnor som arbetar 
inom offentlig sektor i lägre utsträckning medför en högre lön. Detta är något som andra 
studier också visat på, att kvinnor i stor utsträckning arbetar inom offentlig sektor och därmed 
ofta inte uppnår en högre lön genom ökad pendling25.  

6.3 Antal män och kvinnor som pendlar med bil respektive kollektivt  
I Diagram 6 och Diagram 7 är sträckorna rangordnade efter den sträcka med minst totalt antal 
pendlare per färdmedel som är Norrköping- Valdemarsvik till den sträcka med flest totalt 
antal pendlare per färdmedel som är Linköping- Norrköping.  

 
Diagram 6: Antal män/kvinnor som pendlar med bil 

Antalet män respektive kvinnor som pendlar med bil på de olika sträckorna varierar. Detta 
visar antal kvinnor och män som pendlar på de olika sträckorna med bil i intervallet 0 till 

                                                           
24 Region Östergötland (2019 s 19-20)  
25 Vägverket (2009 s 16)  
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2500 personer. Generellt pendlar fler män med bil på varje sträcka jämfört med antalet 
kvinnor, störst skillnad är det på sträckorna Norrköping- Finspång samt Linköping- 
Norrköping.  

 
Diagram 7: Antal män/kvinnor som pendlar med tåg/buss 

Det är ungefär lika stort antal män och kvinnor som pendlar med kollektivtrafik på de olika 
sträckorna, i intervallet 0 till 500 stycken. Generellt är det på nästan alla sträckor marginellt 
fler kvinnor som pendlar med kollektivtrafik på sträckorna.  

I Diagram 6 och Diagram 7 ser vi att skillnaden mellan män och kvinnor främst ligger i 
antalet som pendlar med bil, att det är fler män än kvinnor som pendlar med bil, medan det 
ungefär är lika många som pendlar kollektivt. Sedan innan finns också kunskapen om att det 
är fler män än kvinnor som generellt arbetspendlar. Det totala antalet som pendlar med 
kollektivtrafik är högre för kvinnor än för män medan det totala antalet som pendlar med bil 
är högre för män än för kvinnor. Det visar på att de fler män än kvinnor som generellt 
arbetspendlar, gör det med bil.  

6.4 Andel av förvärvsarbetarna som pendlar  
För att förstå hur många av de som arbetar som faktiskt pendlar in till en stad får Linköping 
och Norrköping bli exempel. Dessa tätorter väljs då det sker pendling ifrån flera tätorter i 
Östergötland till Linköping eller Norrköping.  

För Linköping så är det 7422 stycken personer som pendlar in till Linköping för arbete från 
Norrköping, Finspång, Motala, Mjölby, Mantorp, Åtvidaberg, Grebo och Rimforsa. Det totala 
antalet personer som arbetar i Linköping är 68 049. 7422 personer motsvarar ungefär 11 
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procent av de totala antalet personer som arbetar i Linköping. Det betyder att 11 procent av de 
som arbetar i Linköping pendlar från dessa orter.  

För Norrköping så är det 3961 stycken personer som pendlar in till Norrköping från 
Linköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Det totala antalet personer som arbetar 
i Norrköping är 51 827 stycken. 3961 personer motsvarar ungefär 8 procent av det totala 
antalet personer som arbetar i Norrköping. Det betyder att 8 % av de som arbetar i Norrköping 
pendlar från dessa orter. 

6.5 Andel som bor och arbetar i tätort      
Varje punkt i dessa diagram är en av de tätorter som studeras. Tätorterna har rangordnats 
utefter de totala antalet förvärvsarbetare som bor i tätorten. De är i ordningen Grebo, 
Valdemarsvik, Rimforsa, Boxholm, Mantorp, Vadstena, Åtvidaberg, Söderköping, Finspång, 
Mjölby, Motala, Norrköping och Linköping.  

 

Diagram 8: Andel bor och arbetar i tätort Män 

Alla punkter som motsvarar en tätort visualiseras i ett diagram där den lodräta axeln är 
andelen män som bor och arbetar i tätort och den vågräta axeln är totalt antal förvärvsarbetare 
som bor i tätorten. Då syns ett tydligt positivt samband vilket visar på att när det totala antalet 
förvärvsarbetare som bor i tätorten ökar så kommer andelen män som bor och arbetar i 
tätorten också öka.  
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Diagram 9: Andel bor och arbetar i tätort Kvinnor 

Alla punkter som motsvarar en tätort visualiseras i ett diagram där den lodräta axeln är 
andelen kvinnor som bor och arbetar i tätort och den vågräta axeln är totalt antal 
förvärvsarbetare som bor i tätorten. Då syns ett tydligt positivt samband vilket visar på att när 
det totala antalet förvärvsarbetare som bor i tätorten ökar så kommer andelen kvinnor som bor 
och arbetar i tätorten också öka.  

6.6 Andel som bor och arbetar utanför tätort      

 

Diagram 10: Andel bor i tätort och arbetar utanför tätort Män 

Alla punkter som motsvarar en tätort visualiseras i ett diagram där den lodräta axeln är 
andelen män som bor i tätort och arbetar utanför tätort och den vågräta axeln är totalt antal 
förvärvsarbetare som bor i tätorten. Då syns ett tydligt negativt samband vilket visar på att när 
det totala antalet förvärvsarbetare som bor i tätorten ökar så kommer andelen män som bor i 
och arbetar utanför tätorten minska.  
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Diagram 11: Andel bor i tätort och arbetar utanför tätort Kvinnor 

Alla punkter som motsvarar en tätort visualiseras i ett diagram där den lodräta axeln är 
andelen kvinnor som bor i tätort och arbetar utanför tätort och den vågräta axeln är totalt antal 
förvärvsarbetare som bor i tätorten. Då syns ett tydligt negativt samband vilket visar på att när 
det totala antalet förvärvsarbetare som bor i tätorten ökar så kommer andelen kvinnor som bor 
i och arbetar utanför tätorten minska.  

Sammantaget visar detta att när förvärvsarbetare som bor i en tätort ökar så minskar andelen 
som bor i och arbetar utanför tätorten för både kvinnor och män. Samt i tidigare kapitel att när 
förvärvsarbetare som bor i en tätort ökar så ökar också andelen som bor och arbetar i tätorten 
för både kvinnor och män. Detta resonemang skulle teoretiskt sätt kunna säga att för att 
minska på resandet och därmed utsläppen av CO2 så mycket som möjligt, skulle det bästa 
vara att koncentrera arbete och boende till vissa platser. Men detta kan bli ett dilemma i andra 
frågor gällande t.ex. att gynna landsbygden och människors olika val av boendeform.  
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7. Utsläpp av CO2 
Denna del är räknade med Östgötatrafikens nivå av CO2- utsläpp. Detta då den nivån är 
närmast verkligheten.  

 
Diagram 12: Total CO2- utsläpp färdmedel 

För att visualisera de totala CO2- utsläpp uppdelat på färdmedel är den lodräta axeln ton CO2 
i intervallet 0 till 60. Den vågräta axeln består av de olika sträckorna från den med minst 
totala utsläpp vilket är Mjölby- Boxholm till den med högst totala utsläpp vilket är Linköping- 
Norrköping.  

En sak att ha med sig i Diagram 12 är att den orangea stapeln som motsvarar utsläpp för 
tåg/buss nästan inte syns i diagrammet. Det visar på att det är bilen som står för stora delen av 
de totala CO2- utsläppen. Detta är något som generellt går att se för alla undersökta sträckor, 
att bilen står för en majoritet av det totala utsläppen. En annan sak som syns är att sträckan 
Linköping- Norrköping står för stora utsläpp. Den sträcka som står för näst mest CO2- utsläpp 
är Linköping- Motala. Om man jämför dessa två är det en skillnad på 32 ton CO2, då de totala 
utsläppen för Linköping- Norrköping är 54 ton CO2 och motsvarande siffra för Linköping- 
Motala är 22 ton CO2. 

På Diagram 13 och Diagram 14 är att den lodräta axeln som står för utsläppen av CO2 olika 
graderade och därför kan diagrammen visuellt inte jämföras. Men valet att gradera axlarna 
olika grundar sig på syftet för att kunna visualisera skillnader mellan sträckorna uppdelat på 
bil och kollektivt.  
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Diagram 13: Utsläpp CO2 Bil 

Utsläpp av CO2 för bilen visualiseras genom ett diagram där den lodräta axeln är ton CO2 i 
intervallet 0 till 60 medan den vågräta är de olika sträckorna rangordnade efter den med längst 
totalt utsläpp för bil till högst totalt utsläpp för bil. Den generella bilden här är att män släpper 
ut mer CO2 genom att pendla med bil, detta gäller för majoriteten av sträckorna. De tio 
sträckor med minst utsläpp håller sig i intervallet 0 till 11 ton totalt CO2 utsläpp för bilen. 
Sedan är det fyra sträckor som sticker ut där det totala CO2- utsläppet för bilen är mellan 16 
till 54 ton CO2. De är sträckorna Norrköping- Finspång, Linköping- Mjölby, Linköping- 
Motala och Linköping- Norrköping med högst totala utsläpp.   

 

Diagram 14: Utsläpp CO2 Tåg/Buss 
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Utsläpp av CO2 för tåg/buss visualiseras genom ett diagram där den lodräta axeln är ton CO2 
i intervallet 0 till 0,2 medan den vågräta är de olika sträckorna rangordnade efter den med 
längst totalt utsläpp för tåg/buss till högst totalt utsläpp för tåg/buss. Generellt går det att se att 
utsläppen med tåg och buss totalt sett är mycket lägre jämfört med utsläppen för bil. Det totalt 
högsta utsläppet är för sträckan Norrköping- Finspång som har ett totalt utsläpp på ungefär 0,2 
ton CO2.  

Ett annat mönster som går att urskilja är att de sex sträckorna av fjorton som har lägst utsläpp 
körs med tåg medan de resterande åtta sträckorna körs med buss och därmed har ett högre 
total utsläpp. Detta då buss släpper ut mer CO2 än tåg utifrån Östgötatrafikens nivå. När det 
kommer till skillnader mellan män och kvinnor finns det inget tydligt mönster, då män står för 
det högsta utsläppen med tåg/buss på vissa sträckor och kvinnor står för det högsta utsläppen 
med tåg/buss på vissa sträckor.  
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8. Om män reste som kvinnor- skillnad i CO2- utsläpp  
Baserat på ovanstående beräkningar har modellen använts för att beräkna skillnaden i CO2-
utsläpp om män i samma utsträckning som kvinnor åkte kollektivt, alltså om 24 % av männen 
åkte kollektivt och 76 % åkte bil. Som beskrivet i metodavsnittet görs två beräkningar i syfte 
att få så robusta resultat som möjligt. Med nödvändighet betyder det att resultatet blir mindre 
precist. 

• Östgötatrafikens nivå: 8,2 ton CO2 per dag 
o 8,2 x 5 dagar = 41 ton CO2 per arbetsvecka 
o 8,2 x 20 dagar = 164 ton CO2 per arbetsmånad 

• Positiv/Negativ nivå: 1,2 ton CO2 per dag 
o 1,2 x 5 dagar= 6 ton CO2 per arbetsvecka  
o 1,2 x 20 dagar= 24 ton CO2 per arbetsmånad 

Med utgångspunkt i Östgötatrafikens nivå på CO2- utsläpp skulle 8,2 ton CO2 kunna sparas 
varje dag om alla män som pendlar på dessa sträckor i samma utsträckning som kvinnor reste 
kollektivt. Med utgångspunkt i Positiv/Negativ nivå skulle motsvarande siffra vara 1,2 ton 
CO2. 

Genom att det blir en skillnad även på Positiv/Negativ nivå går det att dra slutsatsen att även 
om pendlingen skulle ske med den mest miljövänliga bilen och den sämsta kollektivtrafiken 
ur miljösynpunkt skulle det ändå sparas koldioxid om män i högre utsträckning pendlade 
kollektivt. Detta visar på att det inte bara handlar om att åka bilar som är miljövänligare utan 
att det som måste förändras är att gå från att åka bil till att åka kollektivt.  

 

Diagram 15: Skillnaden i CO2- utsläpp per dag 
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skulle skillnaden per dag vara under 0,6 ton CO2. Samt att det är fyra sträckor där skillnaden 
per dag skulle vara mellan 0,9- 2,7 ton CO2, det är sträckorna Linköping- Mjölby, 
Norrköping- Finspång, Linköping- Motala och med störst skillnad på sträckan Linköping- 
Norrköping.  
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9. Jämförelse med andra CO2- utsläpp 
För att kunna jämföra och förstå hur mycket 8 ton CO2 faktiskt är kan en jämförelse göras 
med konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen per person och år i Sverige. De 
konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i 
Sverige oavsett var utsläppen sker. Denna siffra har under en längre tid varit 10 ton CO2e per 
person och år. På bilden nedan går det att se att hushållens årliga konsumtion står för cirka 7 
ton CO2e per person. De största utsläppsminskningarna som en privatperson kan göra är 
genom färre internationella flygresor, mindre köttkonsumtion samt mer hållbara transporter. 
Bilden nedan visar också att två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion 
och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar, i form av t.ex. 
byggnader och maskiner. 26 

 

Bild 6: Konsumtionsbaserade utsläpp, 201627 

Ett annat sätt att se på detta är att en Thailandsresa med flyg per person tur och retur släpper 
ut 2,5 ton CO2 per person28. Tre personers Thailandsresor tur och retur släpper alltså ut 7,5 
ton CO2. Vilket i princip motsvarar den dagliga mängden CO2 som skulle kunna sparas, 8 ton 
CO2 per dag, beräknad med Östgötatrafikens nivå.  

9.1 Utsläpp per arbetsvecka  
Beräknat med Östgötatrafikens nivå blir en arbetsveckas utsläpp 41 ton CO2. Hur många 
personers årliga konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år skulle det motsvara om den 
siffran är 10 ton CO2e per person?  

 41
10
≈  4. Det motsvarar ungefär 4 personers konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år.  

Hur många personers Thailandsresor motsvarar då 41 ton CO2 skillnad i utsläpp per 
arbetarvecka om en person släpper ut 2,5 ton CO2 per Thailandsresa? 

41
2,5
≈ 16 Det motsvarar alltså ungefär 16 stycken personers Thailandsresor tur och retur.  

                                                           
26 Naturvårdsverket (2018) 
27 Naturvårdsverket (2018) 
28 Jackson (2016)  
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9.2 Utsläpp per arbetsmånad 
Beräknat med Östgötatrafikens nivå blir en arbetsmånads utsläpp 164 ton CO2. Hur många 
personers årliga konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år skulle det motsvara om den 
siffran är 10 ton CO2e per person? 

 164
10

≈  16. Det motsvarar ungefär 16 personers konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per 
år.  

Hur många personers Thailandsresor motsvarar då 164 ton CO2 skillnad i utsläpp per 
arbetarvecka om en person släpper ut 2,5 ton CO2 per Thailandsresa? 

164
2,5

≈ 66 Det motsvarar alltså ungefär 66 stycken personers Thailandsresor tur och retur.  
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10. För att uppnå skillnaden i CO2- utsläpp 
Totala antalet män som pendlar på dessa sträckor är 9535 stycken.   

Nuläge utifrån fördelningen att 83 % av männen pendlar med bil och 17 % av männen pendlar 
med kollektivtrafik.  

Bil: 0,83 𝑥𝑥 9535 =  7914 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 

Kollektivt: 0,17 𝑥𝑥 9535 =  1621 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 

Om män skulle pendla som kvinnor, alltså 76 % av männen som pendlade med bil och 24 % 
av männen som pendlar med kollektivtrafik.  

Bil: 0,76 𝑥𝑥 9535 =  7247 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 

Kollektivt: 0,24 𝑥𝑥 9535 =  2288 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑇𝑇𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 

Skillnaden: 

Kollektivt (Nuläge) – Kollektivt (Om män pendlar som kvinnor) =  

2288 –  1621 =  667 𝑚𝑚ä𝐴𝐴  

Det skulle alltså vara 667 stycken män som skulle behöva gå från att åka bil till att åka 
kollektivt för att spara (Östgötatrafikens nivå) 8 ton CO2 per dag.  

667 av 7914, vilket är antal män som åker bil i nuläget, motsvarar 8,4 %. 8,4 % av de som 
idag åker bil skulle alltså behöva välja att pendla kollektivt istället.  

Om dessa 8,4 % skulle förändra sig så kan det inte ses som en sådan radikal förändring 
eftersom 91,6 % av männen som idag åker bil skulle fortsätta göra det.  
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11. Resultat 
11.1 Utsläpp av CO2 

Utsläppen av CO2 på de valda sträckorna kommer främst från bilar och väldigt liten andel av 
utsläppen kommer från kollektivtrafiken. Det går också att urskilja att den sträcka som tydligt 
står för mest utsläpp är Linköping- Norrköping. Ett annat mönster är att män släpper ut mer 
CO2 genom sitt pendlande än kvinnor, detta gäller i princip alla de undersökta sträckorna och 
är en följd av att fler män pendlar. När det gäller utsläppen av CO2 från kollektivtrafiken så 
kan det konstateras att busstrafiken har högre utsläpp än tågtrafiken.  

11.2 Skillnad i CO2- utsläpp 
Om män reste som kvinnor, 24 % kollektivt och 76 % bil, så skulle det sparas:  

- Östgötatrafikens nivå: 8,2 ton CO2 per dag 
o 41 ton CO2 per arbetsvecka 
o 164 ton CO2 per arbetsmånad 

- Positiv/Negativ nivå: 1,2 ton CO2 per dag 
o 6 ton CO2 per arbetsvecka  
o 24 ton CO2 per arbetsmånad 

En förändring i resvanor handlar inte bara om att välja miljövänligare bilar utan det måste ske 
fler resor med kollektivtrafik. På sträckan Linköping- Norrköping skulle det största skillnaden 
i CO2- utsläpp finnas, räknat på Östgötatrafikens nivå.  

11.3 Jämförelse med andra CO2- utsläpp 
Skillnaden, räknat med Östgötatrafikens nivå, blev 8,2 ton CO2 per dag. Det går att jämföra 
med: 

- Hushållets årliga konsumtion står för cirka 7 ton CO2e per person  
- En persons konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp på 10 ton CO2e   
- Tre personers Thailandsresor tur och retur släpper ut cirka 7,5 ton CO2 

Skillnaden, räknat med Östgötatrafikens nivå, blev 41 ton CO2 per arbetsvecka. Det går att 
jämföra med: 

- 4 personers konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år 
- 16,4 personers Thailandsresor tur och retur  

Skillnaden, räknat med Östgötatrafikens nivå, blev 164 ton CO2 per arbetsmånad. Det går att 
jämföra med: 

- 16 personers konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år 
- 65,6 personers Thailandsresor tur och retur  

11.4 För att uppnå skillnaden i CO2- utsläpp 
667 stycken av de 7914 män som pendlar på någon av sträckorna med bil måste välja 
kollektivt istället för att uppnå den tidigare redovisade skillnaden i CO2 utsläpp. Det handlar 
om 8,4 % av de män som åker bil idag måste byta till kollektivtrafik 
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12. Slutsatser  
Slutsatserna blir: 

- CO2- utsläppen på de valda sträckorna kommer främst från pendling med bil och det 
är sträckan Linköping- Norrköping som står för en stor del av utsläppen 

- Om män reste som kvinnor så skulle mellan 1,2- 8,2 ton CO2 sparas varje dag  
o Mest CO2 skulle kunna sparas på sträckan Linköping- Norrköping 

- Det handlar inte bara om att välja miljövänligare bilar utan det måste ske en 
förändring i resvanor, från att välja bil till att välja att resa kollektivt  

- Varje dag skulle 8,2 ton CO2 sparas om män reste som kvinnor (beräknat med 
Östgötatrafikens nivå) det motsvarar ungefär hushållets årliga konsumtion per person 
eller tre personers Thailandsresor tur och retur.  

- 667 stycken män som idag pendlar med bil på någon av de valda sträckorna skulle 
behöva välja att pendla kollektivt istället för med bil. Det motsvarar 8,4 % av de som 
idag pendlar med bil som istället måste välja att pendla kollektivt.  
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