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Denna rapport  är  resultatet  av ett  projekt ,  

Jämstäl ldhetsperspektiv i  teori  och praktik.  

Två fa l ls tudier  med fokus på arbetsresor,  

som Vägverket  f inansierat .  Upphovet  t i l l  

projektet är det nyligen införda delmålet om 

jämställdhet i  transportpolit iken. Det behövs 

uppenbarl igen idéer och förslag på hur man 

kan gå ti l lväga för att införliva jämställdhets-

aspekter i  verksamheter som är inriktade på 

t ransporter.  Mot  den bakgrunden utveck-

lades projektet  i  r iktning mot att  fördjupa 

förståelsen för hur jämställdhet skulle kunna 

hanteras i  en organisat ion som Vägverket .  

Ytterst  handlar  det  om förmågan att  tänka 

k r ing  könsprob lemat iken .  Det  empi r i ska 

mater ia let  har  hämtats från resenärer  och 

busschaufförer i  Östergötlands län, närmare 

bestämt arbetspendling med buss sträckan 

Norrköping – Finspång och arbetspendl ing 

med tåg sträckan Linköping – Boxholm.
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Förord
Denna rapport är resultatet av ett projekt, Jämställdhetsperspektiv i 
teori och praktik. Två fallstudier med fokus på arbetsresor, som Vägver-
ket finansierat. Upphovet till projektet är det nyligen införda delmålet 
om jämställdhet som lagts till de tidigare fem delmålen inom transport-
politiken. Arbetet inleddes med en del överläggningar med represen-
tanter från Vägverket. Det var uppenbart att de som fått i uppdrag att 
konkretisera delmålet om jämställdhet inom Vägverket behövde idéer 
och förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för att införliva jäm-
ställdhetsaspekter i verksamheten. Mot den bakgrunden utvecklades 
projektet i riktning mot att fördjupa förståelsen för hur jämställdhet 
skall kunna hanteras inom en organisation som Vägverket. Ytterst 
handlar det om förmågan att tänka kring kvinnor/män och kvinnligt/
manligt, kort sagt könsproblematiken. Det empiriska materialet har 
hämtats från resenärer och busschaufförer i Östergötlands län, närmare 
bestämt arbetspendling med buss på sträckan Norrköping – Finspång 
och arbetspendling med tåg på sträckan Linköping – Boxholm. Till alla 
dem som beredvilligt delat med sig av sina erfarenheter av sitt dagliga 
pendlande samt de som arbetar inom kollektivtrafiken vill vi framföra 
ett stort tack. Utan dem hade inte studien kunnat genomföras. 

Till projektet har funnits en referensgrupp med Karl-Erik Axelsson och 
Arne Fasth Vägverket, Sten-Anders Hofvendahl och Katarina Svärdh 
Östsam, Stefan Dahlskog Östgötatrafiken som bidragit med synpunk-
ter och varit behjälpliga med att förmedla kontakter. Varmt tack för 
visat intresse. Värdefulla kommentarer har också erhållits från forskar-       
kollegerna Björn Horgby, Lars Kvarnström och Helena Kåks. 

Tora Friberg, projektledare 
Centrum för kommunstrategiska studier/Tema Kultur och samhälle 

Linköpings universitet 

Mats Brusman
Tema Kultur och samhälle

Linköpings universitet

Micael Nilsson
Tema Kultur och samhälle

Linköpings universitet

»Bussarna kommer alltid 
för tidigt eller för sent«
Att förflytta sig från en plats till en annan med bil, buss, tåg, motorcykel, 
moped eller till fots tillhör de mest vanliga sysselsättningar man kan tänka 
sig. Dagens samhälle ställer stora krav på sina invånare att vara rörliga. 
Avstånden som skall överbryggas blir allt längre vilket är en följd av ett 
mer utspritt bosättningsmönster, förtätad lokalisering av arbetsplatser och 
väl utbyggd infrastruktur. En spegling av detta är bilsamhällets expan-
sion. Merparten av det dagliga resandet sker också med bil. Samtidigt är 
det många människor som utnyttjar kollektivtrafik, eftersom de föredrar 
detta färdsätt eller för att det är det enda alternativet som står dem till 
buds. Fler män än kvinnor har tillgång till och förfogar över en bil. Fler 
kvinnor än män utnyttjar kollektivtrafik. Alla har de en förklaring till 
varför de förflyttar sig som de gör och de har åsikter om vad som är bra 
eller dåligt. 

Den nytillträdde chefen för Stockholms lokaltrafik, sl, har enligt upp-
gift varit på turné i sitt trafikområde och samlat på sig kommentarer 
från resenärer. I helsidesannonser i Svenska Dagbladet 2004-03-20 och i 
Dagens Nyheter 2004-03-22 publicerades en hel del av dessa kommen-
tarer1. Om de ca 200 kommentarerna, som fanns listade i annonsen i dn, 
kategoriseras utkristalliserar sig ett antal teman. Det handlar ofta om 
avgifterna och kortsystemen, … det borde finnas rabatter för studenter, 
… för dyrt för oss pensionärer, … borde finnas ett familjekort, … vi vill 
ha kvälls- och helgkort.

Synpunkter som berör personalen och informationen är också mycket 
vanliga: … spärrpersonalen sköter inte sitt jobb. De har dålig servicekäns-
la, läser tidningen, har besök, talar i telefon osv. … förare kör väldigt 
ryckigt, så att färden blir rätt obekväm särskilt för stående passagerare … 
satsa på mer elektronisk information (GPS) till fler busslinjer.

Tidtabelläggning och inte minst samordning mellan olika linjer är enligt 
många något som borde förbättras då det finns en hel del brister i systemet: 
Bussarna kommer alltid för tidigt eller för sent, dålig samordning mellan 
spårvagn och tunnelbana.

Kommentarer som rör städning, bekvämlighet är också frekventa: Det 
borde göras tätare översyner av trasiga och smutsiga säten, … alltid gamla, 
skitiga bussar som aldrig städas, … sällan något flyt i körningen. Förarna 
kör stötvis och ryckigt. Snälla, gör något åt det! Starta kameraövervakning 
i hissarna som numera verkar fungera som pissoarer.

Arga påpekanden rör inte minst klotter och tjuvåkning men även tiggeri 
väcker negativa reaktioner: … Se för fan till att eliminera klottrarna! Ni 
måste stoppa tiggeriet och buset … Jag är jättearg på alla tjuvåkare.

1 Det skulle också kunnat vara chefen för Östgötatrafiken, dock 

skulle kommentarerna då utgått från förhållandena i detta 

bolags trafikområde. Här tas SL som exempel dels för att det 

är ett mycket aktuellt exempel dels för att det avspeglar en 

medveten strategi för att få kontakt med resenärerna.
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mellan Norrköping och Finspång och tåg mellan Linköping och Box-
holm. Sträckan Norrköping – Finspång trafikeras med både express-
bussar och vanliga bussar. På sträckan Linköping – Boxholm finns en 
särskild tågpendel. Genom samtal med ett antal resenärer har vi som 
forskare fått veta av hur de upplever sina arbetsresor. Genom liknande 
samtal med busschaufförer har vi fått del av fördelar och nackdelar med 
deras yrke och hur de ser på sin uppgift. Deras situation och iakttagelser 
lyfts fram i denna rapport. Analysen bygger på intervjuer vägledda av 
en intervjuguide. Alla intervjuerna har bandats och skrivits ut som hjälp 
för analysarbetet.

För att skapa den förståelse för vad resandet kan innebära har hela 
resan dvs. hela sträckan från dörr till dörr varit i blickfånget. Studien 
är av explorativ karaktär, vilket innebär att den är utforskande eller 
upptäckande. Det fanns inga självklara förklaringar eller hypoteser till 
hands när studien inleddes. Inga samband skulle testas.

Rapporten är upplagd i tre delar. Den andra delen är en fördjup-
ningsstudie som bygger på intervjuer med resenärer och den tredje delen 
är en fördjupningsstudie som bygger på intervjuer med busschaufförer. 
Dessa studier är placerade längst bak i denna rapport. Den första in-
ledande delen har plockat upp väsentliga resonemang och slutsatser 
från dessa fördjupningsstudier, men även tillfogat en del andra aspekter. 
Resultatet kommer förhoppningsvis att utgöra en del i ett kunskapsun-
derlag för mer praktiskt hanterande av jämställdhetsfrågor av trafikverk 
och trafikbolag.

Det är således arbetspendling som är satt under lupp. Det är ett ange-
läget område som berör många förvärvsarbetande i deras dagliga liv. Det 
är också angeläget mot bakgrund av den debatt som förs om utveck-
lingsmöjligheter för små kommuner som antas ligga i att infrastrukturen 
förbättras så att det blir möjligt för allt fler att pendla allt längre sträckor 
till sina arbetsplatser. Ett nyckelord i den debatten är ”regionförsto-
ring”. Om inte denna utökade pendling enbart skall bestå av bilpendling 
behöver kollektivtrafiken öka sin attraktionsförmåga och både bibehålla 
och få nya grupper som resenärer. Att anlägga jämställdhetsaspekter på 
kollektivtrafiken kan ses i det sammanhanget och handlar därmed inte 
bara om ”rättvisa” mellan könen utan också om att förbättra  kollektiv- 
trafikens kvalité genom att lyfta fram olika kundgruppers behov och 
prioriteringar. 

Trygghetsaspekterna tas också upp t.ex. i form av krav på över-
vakning och fler vakter: … Sätt upp fler övervakningskameror! Jag vill 
ha väktare på tåget.

En del mer konstruktiva, nydanande förslag förmedlas: Fler linjer, fler 
tåg och kanske speciella bussar för cyklister … Gör mer av det offentliga 
rummet. Varför inte ha vagnar med kaffeservering till exempel?

Det framgår emellertid inte vem som har formulerat de kommentarer 
som publiceras i annonsen. Är det pensionärer, studenter, skolungdomar, 
män eller kvinnor? Det finns ett par kommentarer som det ligger närmast 
till hands att lägga i en kvinnas mun, men det kan vara en fördomsfull 
tolkning: Vad gör ni åt klotter och trygghet? Kommer ni att införa tjej-
vagnar? samt Det saknas en barnvagnsramp vid Rotebro. 

Måhända har sl den informationen men valt att inte publicera just 
dessa fakta. Ur jämställdhetssynpunkt finns således inte mycket att 
hämta från dessa kommentarer, som i övrigt är intressant information 
om vad resenärer tycker. Uppenbarligen är frågan om jämställdhet inte 
något som anses vara viktigt att framhålla i detta sammanhang, trots det 
nya delmålet. Eller avslöjar det en oförmåga eller en ovana att handskas 
med jämställdhet? Hur skall första steget i så fall tas om man inte nöjer 
sig med att mekaniskt räkna hur många kvinnor och hur många män 
som lämnat en kommentar?

För en jämställdhets/genusforskare är svaret tämligen självklart: Man 
måste lära sig att tänka kring kön och i detta tänkande vara observant 
på att kön görs dvs. om målet är att åstadkomma att jämställdheten 
skall få större tyngd i transportfrågor är det nödvändigt att lära sig 
att medvetet tänka/reflektera kring kön, avtäcka hur handlingar och 
åtgärder bidrar till att kön skapas och dra slutsatser som påverkar det 
praktiska handlandet t.ex. planering av kollektivtrafiken. I den process 
som tankearbetet kring kön genererar kommer omedvetna och oreflek-
terade föreställningar om kön att utmanas i och med att dessa kommer 
upp till ytan och artikuleras.

Syfte och genomförande
Syftet med denna studie är att belysa hur jämställdhet – kön eller ge-
nus – kan tolkas och hanteras i transportsammanhang. Fokus är fram-
för allt inriktat på kvinnor men även i viss utsträckning män. Denna 
tyngdpunktsfördelning är inte självklar eftersom jämställdhet i princip 
berör både kvinnor och män. Valet att ändå lyfta fram kvinnors erfa-
renheter mer än mäns kan förklaras med att transportsektorn i så hög 
grad är manligt präglad2. Man kan förmoda att detta återverkar på den 
planeringsfilosofi som utvecklats på ett sätt så att mäns erfarenheter haft 
genomslagskraft i betydligt större omfattning än kvinnors.

Det empiriska materialet har hämtats från arbetspendling med buss 

2 SOU 2001:44
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viss del av ett tunnelsystem under järnvägen. Vid uppfarten ur tunneln 
kan man gena över gräsmattan, men då måste man också ta sig över en 
starkt trafikerad väg. Nina känner att hon måste vara en förebild för 
eleverna och använder det anlagda gångstråket. Den sista sträckan fram 
till skolan består av en lång uppförsbacke. Nina är på jobbet ca halv 
åtta. Resvägen tillbaka är som regel en spegelbild av framresan.

Att åka tåg tycker Nina är en fördel. Det går bra att slappna av, att 
sitta och tänka eller halvsova eller att prata med jobbarkompisar. Hon 
försöker aldrig jobba på tåget utan restiden är en ren avslappningstid. 
Eftersom det är en hel del som pendlar regelbundet upplever Nina att 
det skapar en speciell samhörighet mellan dem. De är en grupp som 
kommit överens om att sitta i sista vagnen och där får de nästan alltid 
sittplats tillsammans. De pratar aldrig jobb utan deras samtal kretsar 
kring hemmet och familjen, vilket Nina tycker är skönt. På det viset får 
hon möjlighet att verkligen lämna jobbet bakom sig när hon åker hem. 
Restiden uppfattar hon som en meningsfull tid. När hon började sin 
anställning som lärare hade hon alltid mycket att bära, prov och böcker 
av olika slag. När man har bil är det lätt att bara ta med sig allt man 
tror man kan behöva. Nu när hon tågpendlar är det ryggsäck som gäller. 
Den kanske inte är så lätt att cykla med, men orsaken till att hennes 
man skjutsar henne till och från stationen beror mest på att hon själv 
tycker att det är bekvämare.

Nina uppskattar således tågresan och har aldrig upplevt något obehag- 
ligt i samband med den. Däremot tycker hon det är trist att väntkurerna i 
Boxholm ofta är vandaliserade och att det verkar som om ingen gör något 
åt det. Trasiga fönsterrutor i kurerna gör att de inte fungerar så bra som 
vindskydd. Tåget är relativt pålitligt vad gäller att hålla tiderna. Under 
hösten var det försenat ett par gånger när hon skulle till jobbet. Men det 
kommer alltid upp skyltar om förseningen så informationen fungerar bra. 
För Nina att det är viktigt att tåget håller tiderna på morgonen så att hon 
slipper komma för sent. Det är inte lika känsligt när hon skall hem.

Berättelsen om Nina
För att komma till klarhet om hur jämställdhet och transportpolitik 
hänger ihop är det nödvändigt att finna skärningspunkten dem emellan. 
Sökandet efter denna hopkoppling kan underlättas om man närmar sig 
den på en nivå där den enskilda individen kan urskiljas mycket konkret. 
Denna konkretion kan direkt ge en del insikter, men framför allt kan 
den hjälpa till att resa frågor som kan leda sökandet vidare. Berättelsen 
nedan om hur Nina gör för att ta sig till och från jobbet är ett exempel 
på sådan konkretion som i sin förlängning visar en ingång i analysen 
där det dagliga resandet står i centrum.

Nina är 28 år, gift och har två barn, en 6-åring och en baby. Familjen 
bor i ett hus utanför Mantorp. Familjen har 
en bil som makarna växlar om att använda 
beroende på var och när Nina och hennes 
man jobbar. Hon är grundskollärare och ar-
betar i Boxholm. Mannen arbetar i Mjölby, 
ibland på kvällar och nätter. Då kan Nina lätt 
använda bilen. Tidigare när mannen läste på 
Komvux använde han familjens bil beroende 
på att han hade kortare arbetsdagar än Nina 
och därför föll det på hans lott att lämna och 
hämta barn hos dagmamman som bor nära 
stationen i Mantorp. Under den perioden åkte 
Nina alltid tåg. Tågpendling är det vanligaste 
sättet för Nina att komma till arbetet. Hon 
upplever att det fungerar bra men tycker det 
är besvärligt att det bara går ett tåg varannan 
timme på eftermiddagen. Som lärare är arbets-
dagen slut på eftermiddagen och passar inte 
med tågtiderna. Det händer därför att hon tar 
buss till Mjölby och sedan tåg därifrån. Hon 
konstaterar att det gäller att lägga schemat så 
att det passar med tågtiderna.

För det mesta går det till så, i den fas 
familjen befinner sig i just nu, att mannen 
skjutsar henne till tåget dvs. stationen i Man-
torp. Sträckan mellan bostaden och stationen 

är ca två kilometer lång och utgörs av en relativt trafikerad landsväg 
utan markerad cykel- och gångbana. Med bil tar det fem minuter. Med 
cykel, som hon egentligen hade tänkt sig att använda, tar det 15-20 
minuter. Tåget till Boxholm tar ca 20 minuter. Från stationen i Boxholm 
går hon till skolan vilket tar ca 10-15 minuter. Gångvägen består till 

1. Nina går ut till bilen.

2. Maken skjutsar henne till stationen.

3. Hon väntar på tåget på perrongen … 4. … stämplar sitt kort …
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gångstråk med många trappor för att komma under järnvägen. Dåligt 
underhåll av väntkurar. Därtill kommer en tidtabelläggning som inte är 
avpassad efter hennes arbetstider. Kollektivtrafikens svaghet och bilens 
överlägsenhet när det gäller att slippa passa tider och snabbare och lättare 
kunna hämta och lämna barn hos dagmamman. Slutsatsen är att ett jäm-
ställdhetsperspektiv inom transportsektorn inte snävt kan uppehålla sig 
vid själva förflyttningen i ett fordon utan för det första måste vidgas till att 
omfatta hela förflyttningssträckan. För det andra måste perspektivet vara 
gränsöverskridande och omfatta de villkor människor lever under, både 
kvinnors och mäns. På en övergripande nivå behöver en förståelse skapas 
för hur hela samhällets könsordning tagit gestalt och hur det återverkar 
i skilda sammanhang.

Berättelsen om Nina reser ett antal frågor som pockar på svar och som 
i sin tur kan ge vägledning för vad som är angeläget att ta fasta på i en 
diskussion om jämställdhet i transportsammanhang. Hur ser arbetsdel-
ningen ut mellan kvinnor och män? Vilka effekter får det på kvinnors och 
mäns resmönster? Vad framhåller kvinnor respektive män när de berättar 
om sina arbetsresor? Tycker kvinnor alltid annorlunda än män? Finns det 
frågor som i hög grad särskiljer kvinnor och män? Vad innebär det att 
ha en kvinnas kropp i dessa sammanhang? Om och hur slår en manlig 
norm igenom i transportpolitiken och i sektorns arbetskultur? Hur kan 
man definiera kvinnligt och manligt i transportsammanhang? Hur är det 
att vara manlig respektive kvinnlig bussförare? Hur stor betydelse har 
anslutningsvägarna mellan bostaden/jobbet och hållplatserna för valet 
att åka med kollektiva färdmedel? Vad förväntar sig en resenär av sina 
medpassagerare å ena sidan och förare och annan personal å andra sidan? 
Vad tycker kvinnor respektive män om hållplatser, väntsalar, turtäthet, 
körstilar, trafikinformation, tågkupéer, busskupéer, bekvämlighet, säker-
het/trygghet etc.? Vilka är de största bristerna? Här kommer inte alla 
frågor att kunna besvaras fullödigt. De fungerar mer som vägvisare för 
en analys. 

Det hon också uppskattar med tåget är att 
det finns ett speciellt närområdeskort som är 
tvåhundra kronor billigare än fullt express-
kort. På närområdeskortet kan hon inte åka 
från Mantorp, där hon bor, till Linköping men 
däremot till Boxholm som ligger längre från 
Mantorp. Hon förstår inte logiken bakom den 
zonindelningen. Hon kommer att överväga att 
börja köra bil om biljettpriset höjs ännu mer. 
Självfallet önskar hon att turtätheten ökar på 
eftermiddagen så att det passar hennes ar-
betstider bättre än nu. Själva pendlandet har 
hon absolut inget emot. Hon vill inte ha ett 
lärarjobb där hon bor, dvs. den mindre orten 
Mantorp. I Boxholm blir hon igenkänd som 
läraren, i Mantorp är hon mamma till sina 
barn och en av invånarna. Förutom ett höjt 
biljettpris skulle en försämring av turtätheten 
vara en faktor som skulle kunna få henne att 
övergå till att pendla med bil istället. Samti-
digt som Nina pekar ut tågpendlingen som det 
hon föredrar uppstår situationer när fördelen 
med bilen blir stor förutom känsligheten för 
pris och turtäthet. I slutet på sin graviditet 
körde hon bil. Hon tyckte då att det blev tungt 
att röra sig. Det var halt ute, eftersom det var 
vinter, och när hon kom fram till Boxholm på 
morgonen hade de inte hunnit sanda och hon 
måste igenom ett tunnelsystem med trappor 
för att komma under järnvägen och vidare 
till skolan. Hon var rädd för att ramla. Med 
bil kunde hon komma från dörr till dörr. En 
annan anledning till att ta bilen är när hon 
skall hämta och lämna barnen hos dagmam-
man. Till detta fogar Nina att det är en fördel 
att  inte ha en press på sig att passa tider när 
man skall hem utan kunna göra färdigt och 
slippa bära hem saker som måste vara klara 
till dagen därpå. En bil ger den friheten.

Att lägga märke till i Ninas berättelse om 
hur hon tar sig till och från jobbet är inte själva 
tågresan – den fungerar bra med något undan-
tag när tåget är försenat – utan sträckorna från 
och till stationen. Där är hon utelämnad till 
väder och vind. Uppförsbacke utan cykelba-
na. Halt och icke sandat på vintern. Besvärligt 

5. … slår sig ner på sätet …

6. … stiger av och går under spåret via en trappa …

7. … och genom en tunnel …

8. … sista sträckan till skolan utgörs av en backe.
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att utveckla en minimistrategi som direkt avslöjar att man inte bemödat 
sig. Detta kan exemplifieras med vinnova’s programråd för infrastruk-
tur5. Programrådet behandlade hösten 2003 över hundra ansökningar 
och ett krav som ställdes på de sökande var att de i sin ansökan un-
der en särskild rubrik skulle kommentera hur de beaktat jämställdhets-
problematiken i projektet. En vanligt förekommande kommentar var 
att forskarna hävdade att de hade frågat kvinnliga kolleger om de ville 
vara med i projektet men att dessa kvinnor tackat nej. Därmed ansåg 
de sökande att kravet var uppfyllt från deras sida. En extrem variant 
av naivitet eller nonchalans visades i ett projekt där den sökande helt 
frankt hävdade att  frågan om jämställdhet var irrelevant eftersom han 
inte hade tänkt genomgå något könsbyte. Ett enkelt sätt att komma 
undan. En del av de övriga sökanden planerade att ha kön som variabel 
i sina analyser, vilket visar att det börjar finnas en medvetenhet om att 
analyser kan få olika utslag för kvinnor och män och därför kan ge 
intressanta resultat. Endast någon enstaka forskare hade för avsikt att 
behandla jämställdhetsproblematiken på ett djupare sätt och planerade 
att arbeta utifrån feministisk teoribildning. Närmast till hands låg således 
att tolka jämställdhetsperspektivet som om det handlade om könet på 
forskarna eller att även ta upp kön som variabel. Ytterst få hade lagt ner 
någon möda på att tänka lite djupare kring ett jämställdhetsperspektiv 
och lyfta fram relevanta frågeställningar och teoretiska anknytningar. 
Slutsatsen är att de flesta behandlade frågan mycket lättvindigt och att få 
har adekvata kunskaper.

  Omdefiniera

Eftersom det mesta som rör jämställdhet uppenbarligen är laddat kan 
denna typ av frågor också hanteras genom att en omformningsstrategi 
tillämpas. Bakom den kan skönjas en stark önskan att slippa undan 
problematiken manligt – kvinnligt och därför görs en skicklig, medveten 
eller omedveten, manöver som går ut på att problemet omdefinieras. I 
stället för att tala om kvinnligt lyfts det mänskliga fram. Innebörden 
i det som traditionellt förknippas med kvinnligt ges samma definition 
som mänskligt dvs. humant, omsorgsinriktat, inkännande, lyssnande 
och varsamt. Det kvinnliga omformas till det mänskliga och därmed av-
laddas kön och omkonstrueras till det könsneutralt mänskliga. Genom 
att sätta fokus på det mänskliga eller människor förskjuts fokus från 
kön till alla de som bör uppmärksammas, vilket brukar uttolkas som 
svaga grupper eller problemgrupper som unga, gamla, handikappade, 
invandrare etc. En annan del i denna strategi kan vara att förlägga prob-
lematiken manligt – kvinnligt till privatlivet och hävda att den inte berör 
uppgifterna i arbetslivet6. Dessa omformningsstrategier, som kommer 
till uttryck i sättet att agera, kan tolkas som att det finns en rädsla för 
att särbehandla kvinnor, vilket skulle kunna innebära att i och för sig 

Jämställdhetens glastak
Att tänka kring jämställdhet är mödosamt och det kan vara en lång 
process att komma fram till något hanterbart som har bredare vyer än 
egna förutfattade meningar eller personliga erfarenheter. Det blir tydligt 
vid en systematisk genomgång av vilka reaktioner tjänstemän och/eller 
politiker visar när de ställs inför kravet att ta hänsyn till jämställdhet i 
den sektor de har ansvar för eller arbetar inom. Dessa reaktioner kan 
placeras in på en skala som sträcker sig från förnekande till vad som 
skulle kunna betecknas som fördjupad förståelse. Trots uttalade poli-
tiska målsättningar om jämställdhet och att ett jämställdhetsperspektiv 
skall innefattas i det s.k. ordinarie arbetet, gender-mainstreaming med 
engelsk terminologi, hamnar frågor som berör jämställdhet lätt vid sidan 
om, tappas bort eller stannar upp när ett minimimål uppnåtts. Det finns 
ett glastak som är svårt att tränga igenom. När så ändå sker, vilket är 
målet med jämställdhetspolitiken, har glastaket krackelerat och jäm-
ställdhetsaspekterna till fullo införlivats i den verksamhet som bedrivs. 
Transportsektorn har en lång väg att vandra innan man kommer dit. 

  Förneka

För det första kan en tjänsteman eller politiker förneka att jämställdhet 
är något som berör just den sektor de själva arbetar i eller den fråga 
de för tillfället är engagerade i. Således negligerar man eller vägrar att 
befatta sig med jämställdhetsfrågor. Erfarenheten säger att det sällan 
blir några sanktioner om en tjänsteman struntar i att ta upp frågor 
om jämställdhet. Ett svar i en enkät som sändes till de som ansvarar 
för fysisk översiktlig planering i kommunerna belyser denna inställ-
ning. Frågan som ställdes var: Anser du det meningsfullt att diskutera 
jämställdhetsfrågor i samband med översiktlig planering. Svaret löd: 
Våra resurser är tyvärr så små att vi endast kan diskutera väsentliga 
frågor3. I en intervju i samma studie berättade en annan tjänsteman att 
han försökt ta upp frågor om jämställdhet i den politiska nämnden, men 
fick ett nekande svar från den manliga ordföranden med motiveringen 
att denna fråga var kontroversiell och skulle kunna skapa konflikter 
i nämnden och det vore olyckligt. Det är uppenbart att även om en 
kommuns ledning i sina målformuleringar trycker på att jämställdheten 
skall beaktas tappas dessa frågor lätt bort och det blir knappast några 
reaktioner om så sker4.

  Komma undan

En annan strategi är att försöka komma undan så lätt som möjligt sam-
tidigt som man ändå kan hävda att jämställdhetsfrågorna beaktats. Ett 
sätt är att säga att jämställdheten hör till någon annans bord, ett annat 

3 Friberg & Larsson 2000 s 33-35.
4 Det är troligt att svaren skulle bli liknande om en enkät 

skickades till tjänstemän inom transportsektorn. 

5 Tora Friberg är ledamot av VINNOVAs programråd för infrastruktur 

och tar i den egenskapen del av alla ansökningshandlingar.
6 Friberg & Larsson 2000 s 16-17.
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ett icke-kapabelt kön med en kvinnlighet som rent generellt andas svag-
het och hjälplöshet dels att män görs till deras motsats. Sannolikt är de 
verkliga förhållandena mer komplexa.

  Fördjupad förståelse

Det sista sättet att förhålla sig till krav om jämställdhet som skall tas 
upp här är det som kräver mest arbete nämligen att fördjupa förståelsen 
och att sträva efter att erövra kunskap. Det uppfordrar till att tänka 
mer, tänka bredare och tänka med nya infallsvinklar.

Användbara verktyg i denna tankeprocess är teoretiska begrepp och

 att med deras hjälp ge en innebörd till själva begreppet kön/genus

 att vara medveten om att kön inte är givet utan konstrueras

 att se att det finns en könsordning inbyggd i kulturen där kvinnor 
och män tillsammans utformar normer för kvinnligt och manligt

 att kön därmed är ett relationellt begrepp; att man inte kan förstå kvinn-
ligt om man inte har en uppfattning om manligt, och inte minst

 att kvinnligt och manligt inte definieras lika i alla grupper i samhället 
och att kvinnligt och manligt varierar mellan olika kulturer, platser 
och över tid.

Att »tänka kön«. Att »göra kön«
Hittills i texten har begreppet jämställdhet använts som det mål politi-
ken strävar mot för att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och män. 
Av det följer att jämställdhet bör betraktas som ett politiskt ord på 
samma sätt som jämlikhet, men med specifik udd mot relationen kvinnor 
– män. Det finns en standardformulering på jämställdhet som regeringen 
och departementen använder. Den lyder: ”Jämställdhet innebär att kvin-
nor och män har lika rättigheter och möjligheter att ha ett arbete som 
ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn samt delta i politiska, 
fackliga och andra aktiviteter”. Jämställdhetsmålet skall genomsyra 
olika verksamhetssektorer, nu även transportsektorn, där målet enligt 
formuleringen på Vägverkets hemsida är: ”Ett jämställt vägtransportsys-
tem: Vägtransportsystemet utformas så att det svarar mot både kvinnors 
och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter 
att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning, 
och deras värderingar skall tillmätas samma vikt”10.

För att göra det lättare att avtäcka verkligheten behöver tankegångar 

viktiga frågor görs till kvinnofrågor som av erfarenhet visat sig inte tas 
på samma allvar som förment könsneutrala frågor. Kvinnofrågor förs 
lätt till ett sidospår och hamnar utanför i arbetsprocessen. På så sätt kan 
de negligeras. Omformningsstrategin kan också tolkas som en oförmåga 
eller ett ointresse för en problematisering utifrån kön.

  Skapa stereotyper

Motsatsen till förnekanden, undanmanövrar och omdefinieringar 
förekommer också i den meningen att man bestämmer sig för att ta jäm-
ställdhetsfrågorna på allvar. Det mynnar ofta ut i att jämställdhetsfrågor 
blir en kvinnofråga något som kvinnor förväntas driva och något som 
enbart skall gynna dem. Inte sällan leder detta till att bilder av kvinnor 
och kvinnligt blir stereotypa, likaså bilder av män och manligt. Manligt 
och kvinnligt görs till varandras motpoler. Kvinnor kan behäftas med 
en kvinnoroll à la 50-talets hemmafruideal alternativt med en divaroll 
à la Marilyn Monroe eller som sexsymbol i illustrerade veckotidningar. 
I Boverkets handbok om översiktplanering finns en teckning där kvin-
nan går ut med soppåsen i snäv kort kjol, högklackade skor och litet 
midjeförkläde7, en variant där rollerna kombinerats. Tydligast framkom-
mer dessa stereotyper i reklamen. En variant på stereotypa bilder fanns 
i Skånetrafikens kampanj senhösten 2003, som använde sig av stora an-
nonser som propagerade för kollektivtrafik med en argumentation som 
gick ut på att man sparar tid på att åka kollektivt. På stora affischpelare 
fanns en teckning av en kvinna som åker tåg och samtidigt hänger tvätt på 
ett klädstreck som är spänt över sätet. Hon kan på så sätt förflytta sig hem 
alternativt till jobbet och samtidigt utföra en traditionell kvinnosyssla. 
Därmed försummar hon inte hemarbetet och sin traditionella kvinnoroll8. 
Ett kul bild, ett skämt, effektiv marknadsföring? Dock stereotypt. För 
dagens förvärvsarbetande kvinna, ofta klädd i långbyxor och med andra 
kvalifikationer än bara utseendet – kort sagt dagens moderna kvinna 
– känns den typen av bilder främmande. Det kan finnas skäl att redan 
här påpeka att förvisso är grunden i jämställdhetspolitiken att se till att 
kvinnors rättigheter och möjligheter vidgas, särskilt om det gäller infly-
tande och resurser, men i politiken betonas att även mäns rättigheter och 
möjligheter skall breddas. Tydligast framträder det i föräldraförsäkringen 
som kan utnyttjas av både kvinnor och män.

Den fråga som lättast accepteras som en jämställdhetsfråga inom trans-
portområdet verkar vara kvinnors rädsla för våld i det offentliga rum-
met efter mörkrets inbrott9. Kvinnor kan i sådana situationer betraktas 
som rädda svaga varelser som inte kan klara sig själv och därför kräver 
beskydd. Om detta lyfts fram alltför ensidigt och oproblematiserat finns 
risken att polariseringen mellan könen stärks. Kvinnor görs stereotypt 
kvinnliga. I detta finns en fallgrop genom dels att kvinnokönet görs till 

7 Boverket 1996, Boken om Översiktsplan del III.
8 Det fanns en affisch med en manlig pensionär som 

sitter och skalar potatis medan han åker tåg.
9 Under de senaste åren har en del studier ägnats åt 

trygghetsfrågor.

10 I prop. 2001/02:20 står: Målet skall vara ett jämställt 

transportsystem, där transportsystemet är utformat så att 

det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. 

Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka 

transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och 

deras värderingar skall tillmätas lika vikt”.
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dagens samhälle att en manlig bussförare skulle bära kjol, såvida det inte 
är en protesthandling. Detta är en del av det könskontrakt som råder i 
yrket. Ett könskontrakt finns också mellan ett samboende/gift par, vilket 
speglas i hur arbetsfördelningen i hemmet ser ut, vem som anpassar sina 
tider efter barnens scheman och eller dagistider, vem som använder bilen 
etc. Vi kan också föreställa oss att en viss typ av könskontrakt råder 
inom olika grupper av befolkningen och det kan också prägla en bygd 
eller en region. En bruksort med sitt arv av specifik brukskultur kan ge 
avtryck i hur kvinnor och män ser på tillvaron och hur rollfördelningen 
dem emellan utformas. Denna kan stå i kontrast till det könskontrakt 
som utvecklats i storstadsområden.

Fördelningen av makt mellan könen kommer bl.a. till uttryck i fördel-
ningen av de materiella resurserna. Löneskillnader mellan män och kvin-
nor är ett välkänt faktum. Det kan också visa sig i att män oftare är ägare 
till en egen bil och i större grad förfogar över familjens gemensamma 
bil14. Om de finns två bilar i familjen, inte ovanligt i barnfamiljer15 eller 
bland dem som bor i glesbygden, har mannen i familjen oftare den bätt-
re och nyare bilen16.

Maktfördelningen avspeglas inte bara i hur materiella resurser för-
delas utan också i vem som har bestämmanderätt över rummet och hur 
materian i rummet kan nyttjas. För transportsektorn, som är ytterst 
rumslig och materiell i sitt utförande, är det viktigt att  komma under-
fund med hur denna maktfördelning kommer till uttryck. Transporter 
av olika slag försiggår i rum av olika storlekar: en internationell arena, 
en nationell, en regional och en lokal. Linjenätet läggs ut i specifika rum. 
Väntsalar, resecentra, hållplatser består av materia som lokaliserats på 
en specifik plats/ett specifikt rum. En förarhytt är ett slags rum likaså 
en busskupé och en tågkupé. Bussen som sådan är även den en slags 
materia. För att få en föreställning om maktfördelningen kan det vara 
klargörande att formulera ett antal frågor på vilka man tentativt kan 
föreställa sig svaren. Den process som det innebär att anlägga ett nytt 
perspektiv (jämställdhets/könsperspektivet är nytt i dessa sammanhang) 
börjar ofta just med formulerandet att ett antal nya och kritiska frågor. 
Om rum här associeras med trafikrum skulle några spetsfrågor kunna 
vara:

 Vem har makt att skapa (planera, bygga, äga, förvalta) trafikrummet 
och materian i det?

 Vem har rätten att förfoga över trafikrummet och materian i det?

 Vem har möjligheten att förändra trafikrummet och materian i det?

 Vem formar föreställningarna om trafikrummet och materian i det?

Svaren på dessa frågor kan fungera som ögonöppnare och avslöja att 

bakom jämställdhetsmålet lyftas fram och här kan ett antal teoretiska 
begrepp fungera som nycklar. Kön är det mest grundläggande begreppet. 
Det kan inte omedelbart översättas med att det finns två kön: kvinna och 
man. Ur analytisk synvinkel består kön av det biologiska könet, det som 
ett barn har när det föds antingen till pojke eller flicka. Ett litet antal 
barn har ingen entydig könsbestämmelse11. Till det biologiska könet kan 
fogas det sociala könet som är ett resultat av det sätt som vi socialiseras 
in i under rådande könsordning. Redan dessa två begrepp visar att det 
är fråga om komplexa och föränderliga förhållanden. Människor görs 
till det som i kulturen uppfattas som kvinnor/kvinnligt respektive män/
manligt och att detta görande sker på olika sätt. Därmed är det adekvat 
att påstå att kön skapas, medvetet eller omedvetet. Generellt sett finns 
ett könssystem eller en könsordning i alla samhällen som styr denna 
process, men hur den är utformad varierar mellan platser, samhällsskikt 
och tidsepoker. Könsordningen reglerar könens relationer till varandra 
rent bokstavligt, men också genom underförstådda regler och normer.

I Sverige används ofta uttrycket genus och genussystem i stället för 
kön och könssystem framför allt av dem som vill betona det socialt ska-
pade könet eftersom definitionen på genus är just detta12. Här kommer 
företrädesvis ordet kön att användas för att understryka en samman-
fogning av det biologiska och det socialt skapade könet i en och samma 
person. När enbart det biologiska könet åsyftas markeras det, ibland 
med termen kroppsligt och kroppens fakticitet eller enbart kroppen.

Könssystemet kan sägas styras av två logiker eller lagar13. Det är inte 
fråga om juridiska lagar utan en iakttagbar erfarenhet som återkommer 
i sammanhang efter sammanhang. Den första logiken brukar benämnas 
könens isärhållande dvs. att människor regelmässigt sorteras i kategori-
erna man kvinna; män gör något, kvinnor gör något annat även om det 
inte varit den uttalade avsikten från början. Den andra logiken, den 
manliga normens primat, visar på motsvarande sätt att i denna sortering 
är det som män gör det som värderas högst, får mest utrymme, avlönas 
bäst etc. Självklart gäller inte detta för varje enskild individ men visar 
systematiken. Detta pekar på att ett maktsystem är inbyggt i könsord-
ningen och att det råder en asymmetri i fråga om makt och inflytande 
mellan könen som är till mäns fördel. Man kan tillfoga att denna köns-
ordning eller detta könsmaktsystem är sammanfogat av olika köns-
kontrakt. Dessa könskontrakt består av nedärvda överenskommelser 
och formella och informella regler och normer om mäns och kvinnors 
platser, sysslor och egenskaper. Det könskontrakt som utvecklas inom 
bussföraryrket omfattar t.ex. på vilka villkor kvinnor har kommit in i 
yrket, hur de kan göra sig gällande och hur de uppträder. Klart är att 
den traditionella bussförarklädseln, uniformen, är en manlig klädedräkt 
med byxor och skjorta som också bärs av kvinnor. Det vore otänkbart i 

11 Borgström 1998.
12 Påståendet här är kategoriskt men stämmer ändå generellt. 

Hirdman (1990) har inte denna tydliga uppdelning på biolo-

giskt och socialt kön.
13 Hirdman 1990. 

14 Polk 1998.
15 Vilhelmson 1997.
16 Polk 1998.
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vara medveten om att kvinna och kvinnlighet inte är direkta synonymer 
inte heller man och manlighet. Avsikten med detta resonemang är att 
komma fram till att det finns olika kvinnligheter och olika manligheter 
som existerar parallellt. Och att kvinnor som biologiskt kön kan vara 
bärare av olika kvinnligheter och att män som biologiskt kön kan vara 
bärare av olika manligheter. Mer komplext, men nödvändigt att inse, 
är att kvinnor som biologiskt kön kan vara bärare av mer eller mindre 
starka drag av manlighet men också att män som biologiskt kön kan ha 
drag av kvinnlighet. I den bemärkelsen kan vi tala om att det finns fler 
än två kön eller kanske snarare fler än två genus eftersom det sociala 
könets uttrycksformer är mångskiftande.

I den här typen av analyser, framför allt om de är inriktade på or-
ganisationer, används inte sällan begreppet genusregim19. Syftet är att 
poängtera föränderligheten men också att det är fråga om makt. I en 
manligt kodad genusregim har män mer makt än kvinnor och troligtvis 
dominerar ett viss typ av manlighet. I begreppet finns således inbyggt 
relationer mellan kvinnor och män men också mellan grupper av män 
eller olika manligheter. Tidigare i texten användes begreppet köns/        
genuskontrakt. Här används det som ett begrepp som har fokus enbart 
på relationen kvinnor – män således inte som i genusregimbegreppet där 
relationerna kvinna – kvinna eller man – man också ingår.

Kvinnors och mäns skilda livsvillkor 

– avtryck i  statistik och forskning

För att förstå hur kön kommer till uttryck inom transportsektorn be-
hövs faktiska uppgifter om vem som planerar trafiken, resmönster, upp-
levelser av resandet, vilket ger kunskaper och insikter om en konkret 
verklighet. På ett mer abstrakt plan finns frågor om symboler och iden-
titet. Det fordras emellertid också en kunskap som går utöver själva 
transportsektorn nämligen kunskaper om hur människors, kvinnors 
och mäns, livssituation ser ut. En av slutsatserna från detta projekt är 
nödvändigheten av att avtäcka hur människor organiserar sin vardag 
och de skillnader som finns mellan kvinnor och män i grundläggande 
villkor. I vardagens organisation ingår också själva resandet, hur själva 
resan/förflyttningen företas och hur den upplevs. Den breddade kun-
skapsbasen kan handla om att identifiera kvinnoarbetsplatser; sjukhus, 
skolor, daghem, hemvård och hur arbetet organiseras där med schema-
läggning, oregelbunden arbetstid, kvällsarbete etc. Likaså att peka på 
hur situationen förändras i synnerhet för kvinnor när de får barn. Helt 
enkelt att människors livssituation är präglad av kön och på vilket sätt 
det sker. Det är inte fråga om att fördomsfullt sortera kvinnor och 

män har företräde. Samtidigt går det inte på något enkelt sätt att påstå 
att det alltid är män som gör, kan och får. Men kön har ändå betydelse 
och det kan fylla sin funktion att tala om könskodade eller könsmärka 
rum eller könskodad materia i en analys. Man skulle istället kunna an-
vända benämningarna genusmärkta eller genuskodade om man särskilt 
vill markera att det är fråga om resultatet av en socialt formad process 
som också kan förändras.

Om resonemanget renodlas till två kategorier och hur makt kommer 
till uttryck i trafikrummet kan följande påstående göras: a begränsar 
b’s utrymme. a lägger beslag på/hindrar b’s rörelsefrihet och a tar plats 
på b’s bekostnad. a skall här tolkas som män eller kanske snarare den 
manlighet som dominerar i samhället. b skall på motsvarande sätt tolkas 
som kvinnor eller den kvinnlighet som dominerar i samhället.

Situationer där a begränsar b’s utrymme kan handla om att mäns 
yrken innefattar uppgifter som för med sig resor i tjänsten som sträcker 
sig längre bort än kvinnors regelmässigt gör. Detta kan kanske exempli-
fieras med att det så gott som uteslutande är män som kör långtradare17 
och turistbussar utanför Sverige. Kvinnor som förare är dels i minoritet 
dels har de lokala köruppdrag. Detta är inte något som varje individ 
själv fattar beslut om utan finns invävt i vad som uppfattas som lämpligt 
och vad som förväntas.

Som exempel på att a kan hindra b’s rörelsefrihet kan nämnas kvin-
nors oro för att råka ut för övergrepp i det offentliga trafikrummet, 
vilket hindrar dem i deras rörelsefrihet. De ser framför sig att det är 
män som kommer att begå dessa eventuella övergrepp.

a tar plats på b’s bekostnad kan åskådliggöras genom de situationer 
som uppstår när kvinnor undviker att sätta sig bredvid män i bussen 
p.g.a. mäns större kroppshydda och självklara rätt att breda ut sig18. Ett 
annat exempel utgör ett gäng högröstade tonårspojkar som i en väntsal 
lägger rabarber på både talutrymmet och golvytan med följd att inte 
minst kvinnor drar sig undan i den mån det går.

Om vi ser framför oss den fysiska infrastrukturen: transportap-
paraten och hur den planeras, byggs upp och används lutar svaren på 
ovanstående frågor åt att där råder en manlig hegemoni. Med manlig 
hegemoni menas att det finns en manlighet som dominerar och som 
sätter normen för hur man skall tänka, tycka och uppträda och som 
därmed tränger undan andra förekommande manligheter och kvinn-
ligheter. Det utesluter inte att det finns kvinnor i systemet. Om kvin-
nor har eller får inflytande beror i hög grad på om de axlar den roll 
som tjänsten/positionen bjuder. Det finns således inget som säger att en 
kvinna som vägdirektör skulle tänka eller lämna andra typer av förslag 
än en man som vägdirektör. Själva vägdirektörstjänsten påbjuder vissa 
uppgifter och kan i den bemärkelsen uppfattas som könsneutral, men 
om den granskas i sömmarna är den formad av män och av en specifik 
form av manlighet. Denna specifika manlighet kan också en kvinna bära 
upp just i sin roll som vägdirektör. Det är således nödvändigt att också 

17 Nehls 2003.
18 Grahn 2001. 19 Connell 2003.
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Det finns också en typ av studier som är mer beskrivande och av 
kvalitativt slag, där kön finns med men inte problematiseras. Även i 
dessa finns en potential. Exempel på det är Håkan Andreassons (1996) 
artikel om vanekollektivresenärer. Den studie han genomförde i Göte-
borg är inriktad på människors subjektiva uppfattningar; deras attityder 
och värderingar. I analysen behandlas några teman: ekonomi, hälsa 
och avkoppling, flexibilitet vid förflyttningar i centrum samt boende 
och självbestämmande. Av resultatet framgår att många är beredda att 
avsätta stora belopp av sin inkomst på bilen särskilt gäller detta män. 
Kvinnorna står i högre grad än män för ett medvetet bortval. Att åka 
kollektivt kan motiveras med att det inte är så stressigt som att köra 
bil, resan kan också ge tid till att t.ex. läsa böcker. I en storstad ger det 
också utrymme för mer improvisation eftersom bundenheten till den 
parkerade bilen inte finns. Det är också möjligt att mycket medvetet välja 
en bostad så att man har nära till kollektiva färdmedel. I en stad med tät 
turtäthet kan det vara skönt att slippa sitta i bilköer och ha ansvar för 
att köra ett fordon. I artikeln citeras både kvinnor och män men förutom 
att konstatera att kvinnor åker kollektivt mer än män dras inga slutsat-
ser som direkt knyter an till kön. I en annan artikel undersöker Annika 
Sjöberg (1996) ungdomars syn på kollektivtrafik och hennes avsikt är att 
lyfta fram kön. Studien bygger på intervjuer med ett fyrtiotal ungdomar 
i Göteborg. De slutsatser som dras där kön spelar roll bygger delvis på 
andra studier t.ex. att bilreklamen bygger på traditionsbundna ideal 
om kvinnligt och manligt21, att kvinnor i glesbygd associerar bilen till 
självständighet och oberoende22 och att kvinnor i högre grad än män be-
traktar bilen som en trygghetsfaktor23. Sjöbergs slutsats är att oberoende 
av bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund har ungdomarna en 
praktisk syn på bilen, dess symbolvärde kommer i skymundan. Kön har 
framför allt betydelse när det gäller trygghet; flickorna känner i högre 
grad än pojkarna oro för att åka kollektivt på kvällarna och mest utsatta 
känner de sig när de skall stå och vänta vid en hållplats nattetid.

Dessa studier representerar en typ av forskning där kvinnor och män 
i viss mån identifieras, men jämställdhet eller kön lyfts inte fram och det 
sker inte någon analys utifrån teoretiska begrepp. Läsaren svävar i en 
osäkerhet om hur slutsatserna vad gäller kön skall tolkas. Dock pekar 
de på att kön inte är oväsentligt; det har ett förklaringsvärde.

Det görs också en hel del utredningar inom olika trafikbolag. I 
Östergötlands län (denna studies empiriska förankring) har en resva-
neundersökning genomförts24. Rapporten ger en hel del intressanta upp-
lysningar om val av färdmedel, men endast i några fall finns redovisat 
hur kön ”slår”. Ett resultat är att mellan 50-60 procent av de som åker 
bil nyttjar inte kollektivtrafik p.g.a. att det saknas kollektiv förbindelse 
eller att kollektivtrafiken fungerar dåligt. Den största andelen av dessa 
bor på landsbygden. Kvinnor i högre grad än män anger detta som 

män i två separata grupper med helt olika behov utan att nyansera, att 
uppamma en lyhördhet och att spetsa till när så krävs. Denna insikt i 
vardagens villkor kan direkt kopplas till behovet av transporter och 
kollektivtrafik.

Det behövs med andra ord forskning på många olika områden som 
kan kopplas samman för att skapa den nya kunskap som behövs. För-
flyttningar eller resande är ett stort och viktigt forskningsfält som kan 
studeras utifrån många olika aspekter tekniska såväl som ekonomiska 
och kulturella. Hur kommer jämställdheten in där? Det är sällsynt att 
den frågan överhuvudtaget tas upp. I relation till all den forskning som 
görs inom transportområdet kan en försvinnande liten del hänföras till 
jämställdhets- eller genusforskning. Agneta Wargsjö, forskningsansvarig 
på Vägverket nämnde vid ett seminarium att det kommit in 600 an-
sökningar till verkets nya forskningsprogram och vid sökning på orden 
”jämställdhet” och ”kvinnor” fick hon tre respektive sex träffar20. Det 
tyder på att detta är ett fält som fortfarande är i sin linda både vad gäller 
forskningsresultat och antal forskare.

Det har emellertid börjat komma fram en del forsknings- och utred-
ningsresultat med fokus på jämställdhet och kön. En stor del är kartlägg-
ningar av faktiska resmönster och attityder och presenteras som kvanti-
tativa redovisningar av skillnader mellan kvinnor och män utan teoretisk 
förankring. I Louise Erikssons och Jörgen Garvills två rapporter (2000, 
2003) finns en närmare genomgång av det rådande forskningsläget. Vad 
gäller resmönster och könsskillnader kan det vara lämpligt att hänvisa 
till June Ärleskogs (1996) artikel i Boverkets rapport Hela samhället, 
Lars-Gunnar Krantz (1999) genomgång av befolkningens rörlighet, 
Jämits utredning (sou 2001:44) och sika’s (2002) sammanställning samt 
Merrit Polks (1998 m.fl.) forskning med fokus på bilism. Av dessa ges 
en entydig bild av att  kvinnor och män gör nästan lika många resor per 
dag, män 2,9 och kvinnor 2,7. Däremot är det lite större skillnader om 
man mäter reslängd och restid. Män reser i genomsnitt 50 km om dagen 
och kvinnor 36 km varje dag och män lägger ner ca 66 minuter per dag 
på resande fot och kvinnor ca 58 minuter. På den tid män använder till 
resande hinner de således tillryggalägga förhållandevis längre sträckor, 
vilket kan förklaras med att män använder bil i större utsträckning än 
kvinnor och kvinnor utnyttjar kollektivtrafik i högre grad och dess-
utom går de till fots oftare än män. Under de senaste åren har det också 
börjat växa fram forskning som inriktas på trygghet, exempelvis Birgitta 
Andersson (2000, 2004) och Carina Listerborn (2000, 2003), som nu är 
ett mycket aktuellt tema i diskursen kring kvinnor och transporter.

Det finns dock en potential i den forskning som har kön inbäddat 
i forskningsresultaten, men som inte riktigt lyfter fram denna dimen-
sion kanske beroende på bristande intresse eller på otillräcklig teoretisk 
förankring. I en del attitydundersökningar finns t.ex. kön med som 
variabel och svaren sorteras i viss mån på män eller kvinnor men fokus 
ligger någon annanstans.

21 Andreasson 1994.
22 Heurgren 1995.
23 Andreasson 1993.
24 Dahlskog 2000.

20 Seminariet Transportforskningen och jämställdheten 2004-

11-20 arrangerat av nätverket Kvinnor i transportpolitiken.
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perspektivet avslöjar. Dessa behöver inte stå i motsats till de brister 
som en granskning utifrån ett annat perspektiv kan ge upphov till. För 
att undvika missförstånd kan det finns anledning att stryka under att 
brister som kvinnor observerar och pekar ut och vill ha åtgärdade inte 
behöver innebära en nackdel eller försämring för män. Det är heller inte 
uteslutet, framför allt inte om det rör sig om resursfördelning och makt. 
Det måste bedömas från fall till fall.

Metaforen ”de vita fläckarna” har inspirerats av berättelser om 
västerländska upptäcktsresande som ”upptäckte” nya delar av världen 
och på så sätt fyllde ut de delar på kartan som de inte hade kunskap 
om tidigare. Poängen är att det alltid funnits en sådan kunskap hos dem 
som bebodde dessa trakter. I överförd bemärkelse är tanken den att in-
nehållet i de vita fläckarna inte är helt okänt, framför allt inte bland de 
kvinnor som utnyttjar kollektivtrafiken, men att detta inte funnits med 
i transportplaneringen på det insiktsfulla sätt som ett jämställdhetspers-
pektiv kräver.

I en sådan granskning eller bedömning framstår två begrepp som an-
vändbara, nämligen tyngd respektive avlastning26. De är hämtade från 
Dag Østerberg (1998) som i sin bok Stadens illusioner med dessa begrepp 
tar fasta på att samma företeelse kan innebära helt olika saker27. Tyngden 
är upplevelsen av att de materiella strukturerna tynger och begränsar, 
medan avlastning är det materiellas bidrag till känslan av frihet. De 
materiella strukturerna som åsyftas är bebyggelsen och annan infra-
struktur. Østerberg lyfter fram hur skillnaden mellan stad och land sud-
dats ut, exemplet är Osloregionen, och hur bebyggelsen spritts ut över en 
allt större yta. Han betraktar bebyggelsestrukturen som ett sociomateri-
ellt avtryck av olika eror med olika ideal och sätt att se på staden och hur 
den skall byggas. Den sista eran, den postindustriella, ger ett materiellt 
avtryck som kan kallas ”mazdaistisk” (efter bilmärket Mazda). Det 
skall tolkas som att bebyggelsen med dess olika funktioner bara kan 
förenas genom privatbilismen. Han menar att för de flesta är bilen inte 
längre en möjlig tillgång utan ett öde, den är oundviklig. Stora kom-
munikationsytor av typ järnvägar, större och mindre bilvägar, rondeller 
behövs för att foga samman områden som huvudsakligen har en enda 
funktion exempelvis som industriområde, bostadsområde, köpcent- 
ra eller idrottsanläggningar. Trafikytor är en ny slags enfunktionsom-
råden. Är de manligt könskodade? Gatunätet i många städer utformades 
utan att förutse den ökande bilismen och de krav på utrymme den för 
med sig. Frågan är således vilka vardagliga erfarenheter i form av tyngd 
och avlastning gör var och en som är beroende av att kunna förflytta 
sig mellan olika områden i staden eller dess närhet.

Begreppsparet tyngd och avlastning är intressant i detta samman-
hang. I viss mån förskjuts måhända betydelsen genom att analysen här 

huvudskäl till varför de inte åker kollektivt; 61 procent av kvinnorna 
och 49 procent av männen. Det finns också en grupp som anser att 
kollektivtrafiken fungerar så bra att de inte åker bil; 5 procent av män-
nen och 7 procent av kvinnorna. Tillgången till bil bland östgötarna är 
relativt hög, 87 procent av männen och 83 procent av kvinnorna. Vad 
gäller attityder till taxan finns det inte någon större skillnad mellan kvin-
nor och män. Kvinnorna anser dock att det är lite mer prisvärt att åka 
kollektivt än männen. Samtidigt ger kvinnorna ett något bättre betyg 
på standarden i kollektivtrafiken än män. En mer systematisk analys av 
kön skulle kanske kunna ge ännu mer värdefulla iakttagelser.

Statistik om förvärvsarbete, boende och pendling över kommungräns 
uppdelat på kön ger också värdefull information25. Boxholm, som är en 
av de kommuner som denna studie innefattar, är en mindre kommun där 
utpendlingen dominerar över inpendlingen. Andelen av de förvärvsar-
betande kvinnorna som reser över kommungränsen till sitt arbete varje 
dag uppgår till 46 procent (488 personer) och männen till 41 procent (527 
personer). Inpendlingen är betydligt mindre. I Finspång som är den andra 
mindre kommunen i studien är motsvarande utpendlingssiffror för män 
23 procent (1170 personer) och för kvinnor 19 procent (771 personer). 
Inpendlingen för män är här nästan lika stor som utpendlingen medan 
det är betydligt färre kvinnor som pendlar in till Finspång. Från Finspång 
pendlar många till Norrköping och i Boxholm pendlar en hel del till 
Linköping. Dessa två pendlingssträckor är basen för denna studie.

Denna typ av uppgifter visar resandeströmmarna och därmed behovet 
av förbindelser. Inte sällan avslöjas skillnader mellan kvinnor och män, 
men det krävs mer ingående analyser för att förstå varför det ser ut 
som det gör och hur kollektivtrafiken bör anpassas för att svara mot 
dessa behov. 

Analys genom begreppen 
Tyngd och Avlastning 

Om resan betraktas som en kedja av länkar och noder anges ett betrak-
telsesätt som innebär att hela förflyttningen eller resan från dörr till 
dörr granskas, varje delmoment uppmärksammas i relation till helheten. 
Noderna är platserna: bostaden, arbetsplatsen, butiken, busshållplatsen, 
resecentrum etc. Länkarna är själva förflyttningssträckan: vägen genom 
parken, cykelturen genom centrum, promenaden till busshållplatsen 
men också färden med buss eller tåg. Om man utifrån en medvetenhet 
om kön granskar varje del och sätter in delarna i sitt sammanhang – här 
främst planeringen och utförandet av kollektivtrafik – är uppgiften att 
identifiera de vita fläckarna dvs. bristerna i systemet som jämställdhets-

25 Sunnergren 2004.

26 Se Brusmans fördjupningsstudie i denna rapport.
27 Dag Østerberg utgår från den frihetliga situationsfiloso-

fin eller filosofin om den situerade friheten såsom den 

utarbetats av Jean Paul Sartre med grundbegreppen frihet, 

situation och fakticitet samt frihetens förvandling till ofrihet 

genom förtryck.
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som kan skapa olust och rädsla hos kvinnor.
Det kan vara en betungande erfarenhet när alla platser i bussen eller 

tåget är upptagna och en hel del passagerare får stå sammanpressade. 
Det är ansträngande att tvingas hålla sig i en stång eller en stropp. En 
del passagerare breder ut sig och hävdar självklart sin rätt att ta plats. 
Andra försöker göra sig smala och ber mer eller mindre om ursäkt för 
att de finns till. Var och en känner sig hämmade av den andre och re-
duceras till sin kroppsliga fakticitet. Det går att tankemässigt motverka 
obehaget genom att blunda, sova, meditera eller tänka på arbetet, ett knep 
för att komma undan andras kroppslighet. Speciellt påtagligt är det i tun-
nelbanan när det inte finns möjlighet att koppla bort medpassagerarna 
genom att titta ut. Man tvingas lägga märke till medpassagerarna som 
man egentligen inte vill se28. En kvinna som under rusningstid tvingas 
att stå upp p.g.a. platsbrist och märker att en manlig medpassagerare 
trycker sig omotiverat mot hennes kropp känner obehag. Får hon en 
sittplats kan hon känna irritation över att hennes manliga granne breder 
ut sig utöver sin egen sittplats både genom att veckla ut tidningen, sitta 
mycket bredbent och ta hela armstödet i besittning. Kvinnor tvingas att 
hantera denna typ av uppkomna situationer genom att låta incidenten 
passera, byta plats, vilket är vanligast men skulle mycket väl kunna göra 
påpekanden, be om hjälp eller skrika. Resultatet blir att de framöver är 
medvetna om sin kropp, vad som kan hända och förhåller sig till den 
risken. Det kan innebära att tänka ut var i bussen de skall sätta sig, hur 
de skall bete sig för att väcka minst uppmärksamhet, hur de skall ta sig 
till och från busshållplatsen en sen kväll etc.29. I ett sådant rum råder 
således en asymmetrisk könsordning där kvinnor riskerar att komma 
till korta.

  Integritet

Möten med andra människor är kärnan i det sociala livet. De är sti-
mulerande men kan samtidigt vara mycket krävande. Att vara okänd 
och obemärkt bland många andra människor kan därför vara en lättnad. 
Det kan kännas som en avlastning från den konfrontation som möten 
innebär. Då finns inga uttalade krav även om man är medveten om de 
andras närvaro. Som anonym i mängden kan man tillåta sig att vara 
upptagen av egna tankar och är inte intresserad av att bli tilltalad eller 
iakttagen av de andra. Denna avlastning innebär att vara ”ensam med 
sig själv”. Att bara vara och kravlöst iaktta andra, att bildlikt talat ta 
semester från sig själv kan också fungera som en avlastning30. Resan/
förflyttningen kan således fungera som en fredad zon och samtidigt 
skydda en persons integritet. Under den tid resan pågår kan man komma 
undan det som händer på jobbet och avskärma sig från det som händer 
hemma. I bästa fall kan den bli en andningspaus31. Den som blir mycket 
störd när hon/han åker buss eller tåg kan uppleva det som ett irriterande 

har fokus på kön, men dock används begreppen så att de relateras till 
om olika situationer eller företeelser upplevs som om de avlastar det 
vardagliga livet eller om de ger ökad tyngd. En och samma situation 
kan upplevas olika av män och kvinnor. Den kan också ge upphov till 
olika slags upplevelser eller reaktioner samtidigt; den kan således vara 
på gott och ont samtidigt. Det är således inte ett begreppspar som är 
uteslutande dikotomt. En stökig situation på bussen skulle då kunna 
behäftas med tyngd då man som passagerare kan fyllas med stor trött-
het. De som skapar den stökiga situationen tycker troligen att det sätter 
fart på tillvaron och är en kul grej. Vardagen underlättas inte för den 
som blir trött, tvärtom innebär bussresan ytterligare ett moment under 
dagen som upplevs som jobbigt – ger tyngd. Däremot, att sitta på bussen 
när föraren kör lugnt, luftkonditioneringen fungerar, medpassagerarna 
uppträder precis som förväntas och det går bra att läsa sin bok i lugn 
och ro kan betecknas som en avlastning i vardagen. En annan resa kan 
ge tyngd genom att det inte finns någon sittplats tillgänglig samtidigt 
som den ger avlastning genom att chauffören kör lugnt, håller tiden 
och linjesträckning och tidtabell är väl avpassade efter ens personliga 
behov. Kvinnor och män kan ha olika upplevelser av samma resa och 
det kan vara olika faktorer som de tillmäter betydelse. Begreppen tyngd 
och avlastning är talande och ger utrymme för mer nyanser jämfört 
med omdömena bra – dåligt, sant – falskt eller ja – nej. Dessa är alltför 
kategoriska och därmed slutna i motsats till den öppenhet och nyans-
rikedom tyngd och avlastning ger.

Några aspekter kan utgöra verktyg i analysen av kollektivtrafiksyste-
met vid användandet av begreppsparet tyngd och avlastning. Dessa är 
kroppslighet, integritet, fragmentering och valmöjlighet.

  Kroppslighet

Vilken betydelse själva kroppen har vid en förflyttning eller resa har 
med ålder och situation att göra. Att vara bärare av en manskropp eller 
en kvinnokropp kan vara helt egalt. En ung kvinna och en ung man 
kan svinga sig upp på bussen med lika stor lätthet. Under dagtid med 
en viss grupp medpassagerare kan kvinnor och män uppleva resan lika 
behaglig eller lika tröttsam. Det behöver således inte uppfattas som att 
det är något speciellt med en manskropp eller en kvinnokropp men det 
kan vara så. När kvinnor t.ex. är gravida befinner de sig i en specifik 
kroppslig situation där illamåendet i början på graviditeten, den stora 
magen, foglossning, trötthet etc. i andra skeden spelar stor roll för hur de 
upplever en resa/förflyttning. Detta är biologiskt betingat. Sexualiteten, 
som också är kroppsligt situerad, kommer i de här sammanhangen till 
uttryck som en social konstruktion. Det uppstår ibland situationer när 
makt och sexualitet kopplas samman med följd att mäns makt över kvin-
nor yttrar sig i sexuella trakasserier, direkta beröringar och övergrepp 

28 Østerberg 1998 s 71-72.
29 Se Andersson 2001, 2004.
30 Østerberg 1998 s 100-104.
31 Friberg 1999.
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vara dåligt upplyst, ha många trappor som är tunga att bära väskor i, 
otrevliga tunnelsystem och undergångar att ta sig igenom. Därtill kom-
mer miljön kring hållplatsen eller stationen med ibland vandaliserade 
väntkurer, oskyddade cykelställ, låsta eller obevakade väntsalar. Allt 
detta medverkar till att skapa olustkänslor och tvingar resenärerna att 
förhålla sig till skilda fenomen. Om väntsalen inte är öppen tidigt på 
morgonen och det är mörkt och ruggigt väder kanske det är bättre att 
ta bilen. Om den tunga väskan är besvärlig att bära i trappan för att 
inte tala om barnvagnen och hissen, om den finns, är dåligt städad och 
luktar illa kanske det är bättre att ta bilen. Om det förekommer mycket 
cykelstölder kanske det till slut är billigare att samåka eller ta den egna 
bilen. Om tåget eller bussen ständigt är försenad och väntsalen har för 
få sittplatser och är allmänt otrivsam kanske det är bättre att satsa på 
bilen. Detta är exempel på situationer av påfrestningar som också med-
verkar till att resans uppstyckning markeras och dominerar intrycket av 
själva resan i sin helhet.

Fragmentering har på så sätt med flytet i resandet att göra, att stop-
pen och byten fungerar som de utlovats. En resan med hög kvalité 
skall kunna genomföras smidigt så att resan formar en helhet som ger 
den avslappning och därmed den avlastning som kan karaktärisera den 
ideala resan. Tät turtäthet, enkelhet i systemet, väl fungerande trafik-
miljö är positiva faktorer som gör att man kan tala om avlastning i 
detta sammanhang

 
  Valmöjl ighet

Innebörden i avlastning utifrån aspekten om valmöjlighet är att kunna 
åka när man behöver utan att förlora mycket tid, likaså att kunna anpassa 
resan till sina arbetstider och andra tvingande tider och inte tvärtom. 
Likaså att kunna missa en buss utan att det upplevs som en katastrof 
vilket kräver att det strax kommer en ny. Kvinnor med hemmaboende 
barn arbetar deltid i mycket högre grad än män. De har också arbetstider 
som ligger utspridda efter scheman och inte sällan på obekväma tider. Det 
ideala kollektivtrafiksystemet behöver vara uppbyggt så att det underlät-
tar för var och en att råda över sin egen tid. I princip kräver detta en 
utökad turtäthet utanför rusningstiderna. Därmed kan det medverka till 
att skapa en frihetskänsla och i hög grad underlätta det vardagliga livet.

I valmöjligheten ryms också en stor utmaning för kollektivtrafiken 
nämligen dess konkurrens med privatbilismen. Den som utan svårighet 
kan parkera sin bil och ta sig vart som helst och när som helst med bil 
upplever stor frihet. Den som befinner sig i den omvända situationen 
kan uppleva bilen som ständigt bekymmer. De som bor i glesbygden har 
sällan parkeringsproblem för bilen. De kan lätt parkera vid bostaden 
eller affären. Däremot kan kollektivtrafiken fungera mindre bra. I tätt 
bebyggda områden råder omvända förhållanden. Kollektivtrafiken blir 
mer konkurrenskraftig. Kampen om parkeringsplatserna kan vara hård. 

moment och det finns anledning att tala om tyngd. Att däremot få vara 
i fred, att kunna upprätta en fysisk och mental distans, kan betecknas 
som avlastning.

Kvinnor har i hög utsträckning jobb som innebär att de har kontakter 
med människor i egenskap av lärare, kuratorer, sjuksköterskor eller 
vårdpersonal överhuvudtaget. Erfarenheterna från denna studie visar att 
många kvinnor föredrar att inte bo alltför nära det område där arbets-
platsen är belägen. De vill inte möta eleverna eller patienterna i affären 
eller andra offentliga platser. Inför elever, patienter och kunder vill de 
framträda i sin yrkesroll. De vill behålla sin integritet. Speciellt kvinnor 
som har stort ansvar för hem och familj uttrycker stort behov av vila. 
Ett rimligt fysiskt avstånd mellan bostad och arbetsplats kan vara det 
ideala. Det gäller inte bara relationen arbetsplats – bostad. Det gäller 
också fysiskt närhet till medpassagerare. Själva resan eller förflyttningen 
är ett tillfälle att lämna jobbet bakom sig och tömma hjärnan på alla 
intryck. De som har många andra människor runt omkring sig på jobbet 
har behov av att vara ensamma för att vila och slappna av.  De med-  
passagerare som uppfattas som obehagliga skall inte komma för nära. 
Ett sätt att markera detta är att sätta sig på innerplatsen vid fönstret och 
blockera platsen bredvid genom att lägga en väska där. Fysiskt avstånd 
i detta sammanhang går inte att mäta i en exakt sträcka efter någon 
enhetlig norm eftersom det också är fråga om ett mentalt avstånd.

  Fragmentering

Fragmentering är en aspekt som är viktig ur könssynpunkt. Statistiken 
visar att kvinnor genomför fler avbrutna resor, vilket skall tolkas som 
att de uträttar ärenden på väg till och från jobbet. Resan blir uppdelad 
i fragment och kan de olika delarna inte fogas ihop smidigt upplevs hela 
resan som en tyngd. Det vanligaste sättet att tala om och planera en resa 
är att identifiera den genom dess startpunkt och slutpunkt. Avbrutna 
resor är mer oförutsägbara ur planeringssynpunkt. Kvinnors berättel-
ser om vardagen visar att de ofta lämnar/hämtar barn eller handlar 
livsmedel i samband med arbetsresorna32. Det fungerar mindre väl i 
kombination med kollektivtrafiken såvida inte daghemmet och butiken 
finns i omedelbar närhet till bostaden. Det är alltid förenat med vissa 
svårigheter att ha barnvagn med på bussen eller tåget (på x2000 går det 
inte att få in en barnvagn i kupén!) likaså mer än en kasse. Att kunna 
ha en cykel med är en sällsynthet. Det är en utmaning för branschen att 
hitta nya kreativa lösningar.

Kollektivtrafikresandet i sig innebär med nödvändighet en förflyttning 
från bostaden till hållplatsen och efter resan en förflyttning från avstig-
ningshållplatsen till arbetsplatsen och vice versa. Det visar sig att just des-
sa till- och frånsträckor tynger ner kollektivåkandet. Inte minst kvinnor 
har tagit upp detta i sina berättelser om sina arbetsresor. Tillfartsvägen 
kan vara eftersatt i skötsel, dåligt sandad på vintern, sakna cykelbana, 

32 Friberg 1999.
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lägger märke till och fäster stor vikt vid, och som de anser trafikbolagen 
och deras personal bör utforma med stor omsorg och med ambitionen 
att hålla en hög standard. Ett antal områden har trätt fram som viktiga 
att analysera i ett framtida jämställdhetsarbete. Dessa områden eller 
brister i transportsystemet, som framträder vid en köns/genusanalys, 
benämns här de vita fläckarna. Dessa är inte kvantifierbara men är fullt 
möjliga att bedöma kvalitativt. De kan, om så anses lämpligt, på ett 
handgripligt sätt kvalitetssäkras utifrån en skala från 1-10. I den termi-
nologi som Vägverket arbetar med skulle de kunna likställas med indi-
katorer35. Dessa vita fläckar har utkristalliserats genom intervjuer med 
arbetspendlare och busschaufförer (se fördjupningsstudierna om Kvin-
nor och män som resenärer och Kvinnor och män som busschaufförer). 
I ett analysarbete med upprättandet av en jämställdhetsplan kan lämp-
ligen sättet att tänka kring ”tyngd” och ”avlastning” vara till hjälp och 
ge inspiration. Innehållet under nedanstående punkter lyfter fram det 
som karaktäriseras av tyngd. Strävan bör då vara att vända på förhål-
landena så att de i stället kommer att fungera som en avlastning i det 
vardagliga livet. Avsikten här är således att sortera och så konkret som 
möjligt peka ut områden och förhållanden som skulle kunna förbättras. 
Det är inte fråga om att upprätta en 
enkel checklista som kan prickas av 
mekaniskt utan mer vad som bör ob-
serveras och föras resonemang runt i 
ett fördjupat jämställdhetsarbete.

  Trafikrummet

De brister eller vita fläckar som iden-
tifierats är av flera olika slag. Några 
är fysiska platser och kan betecknas 
som trafikrum. Dessa är bl.a. hela 
trafikplatser, busshållplatser, väntsa-
lar, väggar, pelare och andra ytor. De 
är hela eller delar av platser/rum där 
resenärerna befinner sig medan de väntar eller passerar på väg till eller 
från en buss eller ett tåg.

Busshållplatser är ofta utsatta för förstörelse. Rutorna krossas. En hel 
del klotter förekommer. Tuggummi och snus kladdas fast vid rutorna. 
Tidtabellerna ritas över eller slits bort. Information saknas om vart man 
skall ringa för att få aktuella busstider. De som väntar tvingas betrak-
ta mer eller mindre sexistisk reklam. Det är inte ovanligt att bussku- 
rerna används som rökhörnor och att det ligger en mängd fimpar på 
marken till stor irritation för de som inte röker. Det kan ta lång tid innan 
förstörda busskurer repareras. De blir lätt till allmänt otrevliga platser 
om de inte underhålls. Situationen som sådan vid hållplatsen kan ge 

Den som får en fast parkeringsplats till sitt förfogande vid arbetsplatsen, 
fler män än kvinnor, kan i högre grad njuta av bilens möjlighet att skapa 
individuell frihet. Utmaningen är att få kollektivtrafiken att fungera som 
ett transportmedel som ger samma frihetskänsla som bilen.

Starka trafikregleringar kan för en ovan förare eller för den som 
inte har lokalkännedom verka ytterst avskräckande samtidigt som 
regleringarna underlättar en erfaren förares möjligheter att ta sig fram. 
Skillnaden mellan att vara en erfaren och oerfaren förare kan liknas 
vid den som råder mellan frihet och ofrihet33. Rondeller, trafikljus, 
övergångsställen, överhuvudtaget en intensiv och tät trafikmiljö, uppstår 
vid stationer, resecentra, vissa busshållplatser, köpcentra etc. Trottoa-
rerna kan vara utan cykelbanor. Fotgängare och cyklister gör anspråk 
på samma utrymme. Bilen, men också cykeln, hotar fotgängare. Bilen 
hotar fotgängarnas och cyklisternas kroppar, inte tvärtom. Fotgängaren 
och cyklisten är utsatta i sin kroppslighet i förhållande till bilföraren som 
sitter väl skyddad. Trottoaren kan också vara en otrygg plats på annat 
sätt, där råder en utsatthet genom att man som enskild individ kan råka 
ut för väskryckning, rån eller hotfulla och alkoholpåverkade personer. 
Kvinnor är väl medvetna om vad som kan inträffa och utvecklar olika 
typer av anpassningsstrategier och gör för egen del en riskkalkyl och 
uppträder därefter. Inte titta, framför allt inte stirra, på män de möter 
och inte svara på tilltal. Kroppsspråket måste utstråla ointresse och 
osynlighet34. Det inskränker kvinnors valmöjlighet att röra sig när, var 
och hur som helst. Deras valmöjlighet kan helt inskränkas på ett sätt 
som gör att de väljer att inte åka buss eller tåg en kväll eller vid någon 
annan tidpunkt om de har negativa erfarenheter. Återigen framskymtar 
en könsordning med en asymmetrisk maktfördelning där kvinnor lätt 
kommer till korta.

En reell valmöjlighet kräver åtgärder på många olika plan. Utökad 
turtäthet är ett sätt. Komfortabla fordon ett annat. En bra utformad 
trafikmiljö runt stationer och hållplatser ytterligare en annan. Väl 
fungerande tillfartsvägar ytterligare en.

De »vita fläckarna«
Som framgått är det inte möjligt att påstå att vissa åtgärder enbart skulle 
gynna kvinnor och andra enbart män. Målet för transportpolitiken är 
att finna åtgärder som stödjer en ökad jämställdhet, som här tolkas som 
att kvinnors såväl som mäns intressen skall tillgodoses. Det är otvetydigt 
så att män har haft större möjligheter än kvinnor att forma transport-
politiken. Situationen är också sådan att kvinnor i högre grad än män 
åker med kollektiva färdmedel och därför blir dessa åtgärder en viktig 
angelägenhet för just dem. Mot den bakgrunden ligger tyngdpunkten 
här på att lyfta fram det som framför allt kvinnor angett som något de 

35 I fördjupningsstudierna finns utförliga beskrivningar och 

analyser kring förhållanden som i detta avsnitt sorterats, 

syntetiserats och pekats ut som vita fläckar.

33 Østerberg, 1998 s 75-76.
34 Andersson 2000. 
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ritualen. Automater övertar betjäningen och rutiniserad kommunikation 
med en annan människa blir därigenom överflödig. Vilken könsordning 
råder här? Samma resonemang som fördes vad beträffar busshållplatser 
kan föras om väntsalar. De är båda till för just väntan. Tiden på dygnet 
har stor betydelse, men till skillnad mot busshållplatserna är de inte till-
gängliga ett visst antal timmar på dygnet något som verkligen kan upp-
levas som en tyngd. Då finns inte valmöjligheten att komma i åtnjutande 
av t.ex. toaletter som brukar finnas i väntsalar. Samma behov att kunna 
värna sin egen kropp vid hot finns, liksom att väntsalen kan utgöra en 
symbol för ”fragmentering”.

Väggar, pelare och andra ytor i väntsalar, toaletter, busskurer, gång-
tunnlar och hållplatser råkar inte sällan ut för att bli nedkladdade och 
fullklottrade. Klottret överskrider ibland en gräns så att det uppfattas 
som äckligt och utgör ett angrepp på ens egen person. Det blir ”integ-
ritetsstörande”. Vem har rätten eller får ta sig rätten att lägga beslag på 
det offentliga rummets fasader? Här finns också reklamen, en köpt yta 
med ett innehåll som ställer krav, om än vänligt, på de som går förbi36. 
Reklamen är ofta avsiktligt banal, ältar vissa teman, skapar stereotypa 
bilder av människor, inte minst av kvinnor där den inte sällan blir sex-
istisk. Den stör synfältet. Man kan avskärma sig, men den är ändå ofta 
tröttsam. Det är inte bara klotter och reklam som utgör en tyngd i detta 
sammanhang. Många ytor, inte minst i gångtunnlarna, är helt enkelt fula 
och utstrålar ingen omtanke om dem som skall passera tunnlarna varje 
dag. Könsordningen här med ett stereotypt och sexistiskt budskap av-
slöjar maktasymmetrin mellan könen. Valmöjligheten att komma undan 
finns inte, förutom att låta blicken bli oseende.

Platsen kring en hållplats eller ett resecentrum sträcker sig förbi väntsa-
lar, busskurer, perronger och vindskydd. Här ingår också parkeringsplatser, 
cykelställ, kafeterior, kiosker, biljettautomater, taxiplatser, övergångsstäl-
len med eller utan trafiksignaler, gångtunnlar etc.  De utgör sammantaget 
en hel trafikplats. Var och en av dessa faciliteter kan vara bra utformade 
men måste fungera tillsammans i en helhet. För en kollektivtrafikresenär, 
inte minst kvinnor, är många tunnlar ytterst dåligt utformade om de alls 
är den bästa lösningen. Trapporna är för branta och arbetsamma att gå 
i med barnvagn och väskor. Hissarna är dåligt städade och luktar illa37. 
Cyklarna står utan regnskydd. Ingen personal finns tillgänglig, framför 
allt inte på kvällar. Gångvägarna till och från är dåligt belysta och är 
olämpligt anlagda. Miljön utstrålar otrivsel och utsatthet. Även här kan 
en analys av könsordningen avslöja kvinnors tillkortakommande.

Det är inte orimligt att påstå att dessa olika trafikrum kan uppfattas 
som mer på mäns villkor än kvinnors. Sannolikheten är stor att män har 
planerat dem, har fattat beslut om dem, har ansvar för deras underhåll och 
därigenom kan förändra dem, men inte behöver använda dem i samma 
omfattning som kvinnor. Avsikten från dessa män har troligtvis varit att 
göra något för allas bästa, men verklig insikt om hur kvinnor upplever 
och skulle vilja arrangera dessa rum saknas. Män har på så sätt haft större 

upphov till en oformlig köbildning dvs. ingen egentlig kö. Det blir den 
starkes lag som gäller. Det kan vila en något fientlig stämning över en 
sådan grupp. Vilken könsordning råder här? Det beror på tid på dygnet 
och om hållplatsen är placerad där det finns mycket buskage och inga 
alternativa flyktvägar. Här blir det tydligt hur betydelsefull ”valmöj-
ligheten” är – att vid hot kunna försvinna åt ett annat håll – men också 
”kroppsligheten” eftersom övergrepp mot den egna kroppen finns med i 
en hotbild. Kroppsligheten, att värna sin egen kropp, kan även bli påfal-
lande i den trängsel som kan uppstå i köbildningen. Själva hållplatsen 
kan dessutom uppfattas som en symbol för ”fragmentering” i den mån 
den utgör en omstigningsplats där flera bussar möts och väntetiderna 
emellan dem är långa. Om hållplatsen är lokaliserad nära en arbetsplats, 
där många kvinnor stiger på och av, kan den uppfattas som en viktigare 
angelägenhet för kvinnor än män.

Även väntsalar kan vara föremål för klotter och allmän förstörelse. 
Inte sällan är toaletterna dåligt städade något som många kvinnor anser 
borde kunna förbättras. Om väntsalarna inte underhålls blir de lätt otrev- 
liga platser att vistas i. De kan också bli vad som skulle kunna kallas för 
tillhåll som man kan dra sig för att använda. En övervakningskamera 
kan öka tryggheten, men de flesta föredrar att det finns någon människa 
att få hjälp av eller få information ifrån. Ett annat problem, som kan 
uppstå för de som har obekväma arbetstider, är att en del väntsalar har 
begränsat öppethållande, vilket inte gör dem tillgängliga sent på kvällen, 
på natten eller tidigt på morgonen, vid de tider som de kanske bäst be-
hövs. Väntsalarna erbjuder en del service till resenärerna bl.a. automater 
för biljettköp, vilka kan upplevas mycket dubbelt. De som behärskar till-
vägagångssättet får sin biljett lätt och smidigt. De andra drar sig för hela 

36 Østerberg 1998 s 87-92.
37 Grahn 2001.
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avbrutna resor. Det innebär att de 
på väg till och från arbete uträttar 
något ärende. Det krävs inte myc-
ket fantasi, och det framgår också 
i intervjuer med kvinnor38, att det 
rör sig om att lämna och hämta 
barn på dagis och att handla mat 
i en butik. Det hänger också ihop 
med att kvinnor i betydligt högre 
grad än män arbetar deltid och att 
arbetsdelningen mellan könen är 
sådan att den som har kortast ar-
betstid utför mer av hemarbetet än 
partnern bl.a. att hämta och lämna 
barn och göra de mindre inköpen 
på vardagarna39.

En regelbundenhet i tidtabelläggning och tät turtäthet skapar ett en-
kelt system vilket självklart är vad resenärerna föredrar. För att det 
skall uppfattas som enkelt krävs också pedagogisk information, som 
snabbt gör att man kan orientera sig vid en större busshållplats eller ett 
resecentrum och få veta om bussen eller tåget är försenat. Helst skall 
det finnas personer att fråga och få direkt hjälp av. Det räcker inte med 
en speciell informationsdisk med särskilda informatörer, utan var och 
en som uppfattas tillhöra personalen, särskilt bussförare och tågvärdar, 
bör känna till en hel del som går långt utöver den egna busslinjen. Kvin-
nor verkar generellt sett föredra att kunna vända sig till en människa 
– vakt, informatör, anställd personal – om de behöver hjälp, istället för 
att vara hänvisade till övervakningskameror och elektronisk informa-
tion. Ytterligare en plusfaktor för att skapa ett perfekt enkelt system 
handlar om biljetter och periodkort. Det har framkommit önskemål om 
att periodkorten i än högre grad än nu borde samordnas så att man helst 
bara behöver använda ett enda kort vart man än åker.

Bussens kupé eller tågkupén kan på vissa givna linjer med ungefär 
samma resenärer utgöra ett halvoffentligt vardagsrum vars kultur ut-
vecklas i samspel mellan passagerarna och föraren40. De som åker re-
gelbundet samma sträcka har en klar föreställning av vad som väntar 
dem. När det fungerar som bäst skall det finnas lediga sittplatser och det 
skall vara lugnt. Det skall kännas bekvämt. Belysningen skall fungera. 
Buss- eller tågkupén skall vara fräsch. Uppfylls de kriterierna ger de re-
senärerna avlastning. Motsatsen skapar tyngd. Det sker också om kupén 
blir överfull av skolbarn som är mer eller mindre högljudda eller allmänt 
stökiga personer. I båda fallen störs ordningen. Föraren har stor betydelse 
för att skapa den atmosfär som gör att passagerarna är nöjda med resan. 
Det innebär att förarens körstil skall vara mjuk; inte starta förrän pas-
sagerarna har funnit sittplatser, inte göra snabba inbromsningar etc. Inte 

möjligheter att forma föreställningarna om hur dessa trafikrum skall se 
ut; vilken service, trygghet och säkerhet som skall byggas in i dem. Gång-
tunnlar är ett bra exempel på en anläggning som kvinnor ofta tar upp 
som exempel på något som ger dem problem, medan de män som fattat 
beslut om dem betraktar dem som en lösning på ett problem, dock inte 
samma. I vissa avseende upplever kvinnor, i högre grad än män, tyngd 
och inte avlastning av att vistas i olika trafikrum. I den mån en makt-
analys avslöjar att det råder obalans mellan könen kan begreppen tyngd 
och avlastning kopplas till underordning och överordning. Det kön som 
i störst utsträckning får stå ut med dåliga förhållanden och samtidigt är 
mest beroende och har sämst möjligheter att förändra – bär störst tyngd 
– blir det underordnade. Generellt sett utgörs det av kvinnor även om det 
inte gäller varje enskild kvinna. Om denna maktasymmetri skall fås att 
väga jämt måste en förskjutning ske mot avlastning för kvinnornas del 
dvs. dessa miljöer måste förbättras så att kvinnors upplevelser och erfar-

enheter av dem blir mer positiva. Tyngden bör i så 
stor utsträckning som möjligt omvandlas till av-
lastning. Denna förskjutning till kvinnors fördel 
kan ske genom att kvinnor får större inflytande 
på alla plan i transportplaneringen.

  Trafiksystemet

Det är självfallet inte bara platserna/trafikrum-
men som har betydelse för känslan av avlastning 
och tyngd i kollektivåkandet. En förutsättning 
är att resan skall kunna genomföras på rimliga 
villkor. Med det menas att det finns en fak-
tisk buss- eller tågförbindelse, att bussen/tåget 
trafikerar linjen på tider som går att koppla till 
satta arbetstider, att standarden är så pass hög 
att detta alternativ inte döms ut som orealistiskt 
eller undermåligt.

Den tidtabell, som resenärer tycker fungerar 
bäst, är den som har en regularitet som gör att 
den är lätt att minnas. Det innebär att bussarna 
eller tågen helst bör avgå på samma tider t.ex. 
kl. 7.22, kl. 7.32, kl. 7.42 o.s.v. och med hög 
turtäthet. Det ger en flexibilitet åt resenärerna 
och de kan anpassa åkandet till andra tvingande 
tider som arbetstider, öppettider på dagis, öp-
pettider i butiker istället för tvärtom. Könsupp- 
delad statistik visar att kvinnors och mäns 
resmönster har vissa olikheter och det mest frap-
perande är att kvinnor med förskolebarn har 

38 Friberg 1999.
39 Friberg 1990.
40 En buss- eller tågkupé kan också analyseras som ett rum.



38 P E R S O N T R A N S P O R T E R N A S  » V I TA  F L Ä C K A R « 39P E R S O N T R A N S P O R T E R N A S  » V I TA  F L Ä C K A R «

avtryck genusregimen gör i den.
Chauffören/föraren eller tågvärden har stor betydelse för hur resan 

upplevs. En skicklig förare kör mjukt, gör inga snabba inbromsningar, 
har inte på för hög musik på radion som passagerarna tvingas lyssna 
till, talar inte i telefon under resans gång, är allmänt artig och servi-
ceinriktad och visar gott omdöme i oväntade och besvärliga situationer. 
Hon/han måste förmedla en bild av sig själv till passagerarna att han/hon 
behärskar bussen och har en körskicklighet så att det inte finns någon 
fara även om väglaget är dåligt och trafiken intensiv. Hon/han svarar 
gärna på frågor om andra bussar och hållplatser. Detta innebär att 
chaufförens personliga kvalitéer betyder mycket men också deras kun-
skaper. De är trafikbolagets ansikte utåt och påverkar dess rykte. Den 
utbildning chaufförerna får och deras arbetsvillkor har stor betydelse för 
om kollektivtrafiken fungerar som den är tänkt. Nöjda passagerare är 
självfallet mer benägna att återkomma. Nöjda busschaufförer med bra 
arbetsvillkor och god arbetsmiljö borgar för en stabil yrkesgrupp och 
ger yrket status. I detta finns invävt synen på jämställdhet, inte minst 
de manliga chaufförernas kvinnosyn, både rent allmänt men inte minst 
gentemot sina kvinnliga kolleger.

Det har visat sig att kvinnor och män i sin utbildning till busschauffö-
rer behandlas olika vilket bottnar i skilda förväntningar på kvinnor 
och män. Män förutsätts kunna mycket om teknik. Samma tilltro finns 
inte till kvinnor. Den skillnad som ev. finns förstärks genom att män-
nen ”tar för sig”. I utbildningen behövs en större medvetenhet om hur 
köns/genusformeringen sker. Som det nu ser ut träder kvinnor in i ett 
manligt kodat yrke och måste anpassa sig till det. Uniformen är ett yttre 
tecken. Markeringen av yrket som tekniskt finns och föreställningen om 
visst tekniskt intresse och kompetens verkar vara djupt rotad. Dock visar 
det sig att när väl kvinnorna träder i aktiv tjänst är teknikkunskapen inte 
den viktigast kompetensen, utan snarare är det förhållningssättet till att 
framföra ett fordon och hur det skall ske, samt hur man bör uppträda 
gentemot passagerarna.

En allmän uppfattning är att kvinnliga bussförare kör bättre än man-
liga, d.v.s. mjukt och lugnt utan tvära inbromsningar och med hänsyn 
till trafikrytmen. Det finns anledning att tala om skilda körstilar. Detta 
kan förklaras med att kvinnorna i högre grad betraktar yrket som ett 
serviceyrke, medan vissa män ser sig själv som förare av kollin som 
man lastar på och lossar vid olika stationer. Transportyrket kan således 
ses på olika sätt och en förklaring till det står att söka i vilken typ av 
maskulinitet som får hegemoni. Den tuffare körstilen ligger långt ifrån 
den omsorgsrationalitet kvinnor (och vissa män) uppvisar. Detta är en 
utbildnings- och ledningsfråga.

Den alltmer hårdnande konkurrensen mellan trafikbolag har den ef-
fekten att arbetstiderna för chaufförerna blivit mycket sämre. De kan 
börja tidigt på morgonen, ha en långt uppehåll mitt på dagen och sedan 
ett nytt pass sent på eftermiddagen och kvällen. Detta är påfrestande 

minst viktigt är att föraren skall vara kapabel att hantera berusade och/
eller aggressiva passagerare. Även här är det adekvat att ställa frågan om 
vilken könsordning som råder. Det går inte att ge ett enkelt svar eftersom 
det varierar mellan olika linjer och mellan olika turer. Det som är up-
penbart är att kvinnor inte vill bli antastade, tilltalade eller sitta bredvid 
män de uppfattar som opålitliga. En motstrategi kvinnor utvecklar är 
att blockera intilliggande säte genom att lägga sin väska där eller att 
sätta sig långt fram i bussen nära föraren för att det känns tryggt. Men 
de vill också kunna få hjälp av någon om så krävs. Går det? Skall kvin-
nor uppmanas att sitta i kupén på tåget där tågvärden sitter? Skall det 
inrättas speciella tjejkupéer? Hjälper fler övervakningskameror? Skall 
de inrättas speciella väntrum för kvinnor?

Därmed kan ett allmänt påstående göras om att i bussen eller tåget 
skall passagerarna kunna ha tillit till att personalen kan hantera stökiga 
och besvärande passagerare. Det handlar om trygghet och säkerhet41. 
Busshållplatser och resecentra måste i sin fysiska planering vara utfor-
made så att de är lätt tillgängliga och lätta att lämna. De bör ha alternativa 
vägar. Tunnlar är inte lämpliga framför allt inte om de är enda vägen 
till eller från stationen/hållplatsen. Det innebär att det måste finnas flera 
tillfarter/avfarter som tillåter flykt och kringgående rörelser. De skall ha en 
god belysning, ge fri sikt, vara möjliga att lätt överblicka och övervaka42.  
Rummen bör vara öppna inte slutna. Detta är en synnerligen viktig fråga 
ur kvinnosynpunkt, eftersom kvinnor uttrycker sin rädsla och känner 
sig begränsade i sin rörelsefrihet och tvingas utveckla särskilda anpass-
ningsstrategier vilket innebär att de förhåller sig till en risk. Samtidigt 
råkar män också ut för övergrepp av olika slag och gynnas också av 
trygghetsskapande åtgärder. Självfallet måste även säkerheten ur aspekten 
minimera olycksfallsrisken vara hög.

Motsvarade resonemang om att in-
volvera fler kvinnor, vilket avslutade 
avsnittet om trafikrum, är giltigt när 
det gäller trafiksystemet. Målet bör 
vara att på olika sätt eliminera källor-
na till det som ger upphov till tyngd så 
att resandet i största möjliga utsträck-
ning karaktäriseras av avlastning.

  Chauffören

Upplevelsen av resan kan göras utifrån 
resenärernas perspektiv. Jämställdhet 
är emellertid också en fråga för de som 
arbetar inom transportsystemet. I det-
ta projekt har busschaufförerna spe-
cialstuderats för att skapa förståelse 
för hur arbetskulturen ser ut och vilka 

41 Listerborn 2002, Listerborn & Holm 2000.
42 Andersson 2001.
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 att kvinnor i högre grad än hittills blir delaktiga och involveras i 
transportplaneringen så att de på rättmätiga villkor kan förfoga över 
de resurser som samhället avsätter, vilket innebär dels att fler profes-
sionella kvinnor får möjlighet att utöva reellt inflytande (chefsposi-
tioner) dels att kvinnor som resenärer till fullo kan använda sig av 
transportapparaten utan onödiga hinder

 att kvinnor i högre grad blir delaktiga i att förändra och utveckla 
dessa miljöer och dessa system, vilket innebär att fler professionella 
kvinnor och kvinnor i egenskap av resenärer involveras

 att kvinnor i högre grad blir delaktiga i att utveckla nya sätt att tänka, 
att forma nya föreställningar, vilket innebär att fler professionella 
kvinnor och kvinnor i egenskap av resenärer samt fler forskare med 
jämställdhets/köns/genusperspektiv involveras.

Ännu mer konkret kan detta omsättas, lämpligen i en jämställdhetsplan, 
där målet är

 att få lika många kvinnor som män i de olika personalkategorierna 
(40 – 60 procentregeln brukar vara en tumregel)

 att genomföra en obligatorisk jämställdhetsutbildning med all per-
sonal och att utarbeta ett adekvat utbildningsmaterial. Detta gäller 
även i yrkesutbildningar riktade mot transportområdet

 att inrätta trafikantråd med enbart kvinnor och med båda könen som 
får i uppdrag att  tillsammans med professionella sätta sig in i olika 
frågor och inspektera olika trafikrum samt ge förslag till förbättringar 
i stort såväl som i smått. Dessa grupper måste ha vissa resurser till 
sitt förfogande och deras idéer och förslag måste penetreras noga. 
Det kan gälla hela trafikplatser, tunnlar, alternativa vägar, busshåll-
platser, belysning, väntsalar, hissar, toaletter, busskupéer, tågkupéer, 
tidtabelläggning, linjedragning etc. Dessa bör kvalitetsgranskas och 
ett protokoll upprättas på lämpliga åtgärder.

 att prioritera vilka åtgärder som synes vara mest angelägna t.ex. 
trygghetsskapande åtgärder där tunnlar, alternativa vägar, belysning 
och närvaro av personal hamnar i förgrunden

 att åtgärderna delas upp och hänförs till den part som har ansvaret

 att högsta ledningen ger jämställdhetsfrågorna legitimitet och avsät-
ter resurser och förväntar sig resultat

 att utvärderingar sker av faktiska åtgärder

 att ett särskilt forsknings- och utvecklingsprogram utarbetas

 att medel avsätts till forskning med ett jämställdhets/köns/genuspers- 
pektiv och att en satsning sker på långsiktig kunskapsuppbyggnad 
i en eller flera miljöer.

för familjelivet och både manliga och kvinnliga busschaufförer för fram 
detta som en nackdel. Eftersom kvinnor fortfarande i hög grad har 
huvudansvaret för hem och barn upplever särskilt de nackdelen med 
att tvingas in i scheman som inte passar ihop med deras privata liv. Det 
drabbar kvinnor med små barn. I synnerhet ensamstående kvinnor med 
små barn, kan uppleva att de inte har ett annat val än att lämna ett yrke 
de annars trivs med. Ofta är tidsmarginalerna snäva och i rusningstid, 
då passagerarna är många, täta stopp vid hållplatser och en jämn ström 
av på- och avstigande, kan det vara svårt att hålla tiderna i tidtabellen, 
vilket skapar stress. Att köra vissa turer sena kvällar med överförfris-
kade passagerare och en fientlig stämning kan vara mycket pressande, 
vilket också leder till stress. Dessa turer skulle behöva vara bemannade 
med mer än en person.

Kvinnorna finns således redan inom yrket men det har fortfarande drag 
av ett maskulint kodat yrke, och villkoren är fortfarande inte sådana att 
vilken kvinna som helst ser det som ett självklart val. Det är utan tvekan 
så att jämställdhetsaspekterna bör vara ett viktigt moment i utbildningen, 
men också att personalen får tillfälle att diskutera och reflektera över 
körstilar, bemötanden och förhållningssätt både gentemot passagerare 
och kolleger.

Transportpolitik och jämställdhet

Detta projekt har haft syftet att lyfta fram och analysera några delar 
av transportsektorn ur jämställdhetssynpunkt. Basen har varit enskilda 
individers erfarenheter och upplevelser. Deras berättelser och intervju-
svar har skapat ett utrymme för reflektion som de, som får i uppgift att 
gå i konkret närkamp med jämställdhetsproblematiken, måste vrida 
ytterligare ett varv för att komma fram till riktade åtgärder. Om fler 
studier genomförs med detta syfte kan ytterligare djup i förståelsen 
skapas och en större nyansrikedom vinnas. Ny kunskap kan skapas. 
Bättre beslutsunderlag kan mejslas fram.

Från detta projekt finns det dock anledning att rekommendera några 
insatser. En sådan, kanske den viktigaste i detta läge, är att öka kvinnors 
delaktighet. Det kan kopplas till analysen av kön – makt – rum som 
tagits upp tidigare i avsnittet ”Att tänka kön. Att göra kön” med nyck-
elorden skapa, förfoga, förändra samt forma föreställningar. Strategin 
bör således inriktas på

 att kvinnor i högre grad än hittills blir delaktiga i skapandet av olika 
trafikrum och utvecklandet av trafiksystem, vilket innebär att fler 
professionella kvinnor (trafikingenjörer, trafikplanerare, arkitekter 
etc.) involveras
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Intervjuer med arbetspendlare

Ungefär fem i sju åker jag, och då cyklar jag ner till station. Ja, 
hur lång tid kan det ta med cykeln? En kilometer kanske, mer är 
det inte. Och sen är det ju tåget … det tar ju … sex minuter bara, 
tror jag, själva resan, så man hinner ju bara sätta sig så är man ju 
framme. Och sen går vi ju då, vi är ju oftast några stycken, upp 
hit i samlad trupp. Och det tar väl … vad kan det ta sammanlagt 
då? … tjugo minuter från det att jag går hemifrån till jag är på 
skolan då … Eller tar det lite mer kanske? Trettio kanske det tar. 
… ja, säg trettio då.  kvinna 41 år

Arbetspendling är inte detsamma för alla människor. För någon, som 
för kvinnan som citeras ovan, innebär den en halvtimmes daglig förflytt- 
ning med cykel, tåg och till fots, till stor del tillsammans med arbets-
kamrater. För någon annan innebär arbetspendling en timmes bussresa 
med två byten, för en tredje två timmar ensam i bil. Det arbetspendlarna 
har gemensamt är att en del av deras vardag tillbringas i ett trafikrum 
som överbryggar avståndet mellan hemmet och arbetet. Beroende på 
förutsättningarna kan vistelsen i trafikrummet se mycket olika ut för 
olika människor1. En faktor som kan antas påverka hur arbetspendlin-
gen upplevs och genomförs är kön. Den här studien syftar till att sätta 
fokus på de könsrelaterade aspekterna av de vardagliga förflyttningar 
som benämns arbetspendling. Finns det skillnader mellan kvinnor och 
män vad beträffar arbetspendling med tåg, buss och bil? Upplever kvin-
nor och män pendlandet på olika sätt? Har kvinnor och män olika 
strategier och valmöjligheter i sitt dagliga arbetspendlande? Sexton in-
tervjuer har genomförts med in- och utpendlare till två mindre orter i 
Östergötland, Boxholm och Finspång. Hälften av intervjuerna är gjorda 
med personer som pendlar mellan Linköping/Mantorp/Mjölby och Box-
holm, och den andra hälften med pendlare på sträckorna Norrköping 
– Finspång och Linköping – Finspång. 

Intervjuerna är kvalitativa djupintervjuer. Djupintervjun är en sam-
talssituation där intervjuaren och informanten tillsammans bygger upp 
ett forskningsmaterial. Att arbeta med djupintervjuer innebär att kun-
skapsinsamlandet och förståelsen för forskningsämnet växer successivt. 
De tidigt genomförda intervjuerna styr därigenom innehållet och inrikt-
ningen i de senare. Tanken med intervjuerna är att genom samtal med 

1 Friberg 1998. 
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ett antal arbetspendlare fånga en komplex bild av kön och resande.
Hur man definierar begreppet arbetspendling kan variera. Då man ta-

lar om arbetspendlare i kommunala sammanhang avses oftast personer 
som under en längre period har sin bostad och sin arbetsplats förlagda 
i skilda kommuner. I den här studien har arbetspendlaren definierats 
på ett liknande sätt. Arbetspendlaren har sitt hem i, eller i anslutning 
till en tätort medan arbetsplatsen finns i en annan tätort – ofta i en an-
gränsande kommun. Avståndet mellan tätorterna är så pass långt att det 
kräver en resa med kollektiva färdmedel eller med bil. Denna definition 
av arbetspendlare har legat till grund för urvalet av intervjupersoner. 
Urvalet har också gjorts för att få en mångfald vad gäller ålder, arbete, 
färdmedel och familjeförhållanden. De intervjuade arbetspendlarna har 
dels kontaktats på bussar och tåg på de aktuella pendlingssträckorna, 
och dels har kontakter förmedlats av arbetsgivare på pendlingsorterna. 
Några informanter har också kontaktats efter tips från andra infor-
manter. Intervjuerna har genomförts som ganska fria samtal utifrån en 
intervjuguide, och deras innehåll har bland annat styrts av observationer 
gjorda under resor och kortare intervjuer/samtal med pendlare.

De intervjuade är i varierande ålder mellan 21 och 57 år. Den övervä-
gande delen är kollektivpendlare, men här finns också några som pend-
lar med bil. Även om jämställdhet handlar om både kvinnor och män, 
har tyngdpunkten här lagts på kvinnor2, varför fler kvinnor än män har 
intervjuats.

Det finns en viss överrepresentation vad gäller social tillhörighet i ma-
terialet. De flesta av de intervjuade har tjänstemannayrken eller någon 
form av akademisk utbildning. Med få undantag har de också tillgång 
till bil. Detta hänger samman med att en stor del av arbetspendlarna 
tillhör denna grupp. Det finns också arbetspendlare som har lågav-
lönade arbeten inom industri och omsorg, inte minst som inpendlare 
till de större orterna. Även om dessa grupper är underrepresenterade 
i studien, utgör urvalsgruppen ändå ett intressant utgångsmaterial för 
diskussionen kring arbetspendling och kön.

Denna fördjupningsstudie består av två delar. I den första delen pre-
senteras intervjuresultatet utifrån ett antal identifierade teman. Dessa 
teman illustreras med många citat från intervjuerna. I den därpå föl-
jande analysdelen diskuteras dessa teman sammantaget i ett försök att 
blottlägga underliggande strukturer, och att lyfta fram könsaspekternas 
betydelse för arbetspendlingen.

Vad påverkar arbetspendlingen?
Intervjuerna kretsar kring varför och hur informanterna pendlar och 
hur de tänker kring sina arbetsresor. Vid genomgång av intervjuerna 
kan man urskilja ett antal återkommande teman som ger en bild av hur 
arbetspendlaren upplever sitt dagliga resande.

Dessa återkommande teman kan delas in i två kategorier: dels sådana 
som handlar om förutsättningarna för arbetspendlingen, dels sådana 
teman som berör upplevelsen av arbetsresan som en del av vardagen.

Till pendlingens förutsättningar hör följande teman:

 Fysiska och mentala avstånd

 Familjeförhållanden

 Tidsplanering 

 Ekonomi 

 Miljö

Teman som hör samman med upplevelser av resan är: 

 Restid 
 Bekvämlighet 

 Säkerhet och trygghet 
 Information 

 Personal 

 Medpassagerare 

 Hållplatser och väntsalar 

 Bilen

2 Se Friberg i denna rapport. 
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Den ovanstående kategoriseringen av intervjuernas innehåll har gjorts 
i syfte att täcka in de viktigaste aspekterna av arbetspendling ur den 
enskilde pendlarens synvinkel. I den följande genomgången framgår 
att dessa teman ofta överlappar varandra. Bland de citat som valts för 
att illustrera framställningen kan ett och samma citat i vissa fall belysa 
olika teman. Citaten ur intervjuerna är ibland något redigerade för att 
underlätta läsningen.

  Fysiska och mentala avstånd
»Man är varken på det ena stället eller det andra«

Att arbetspendla innebär att ha ett längre fysiskt avstånd mellan hemmet 
och arbetsplatsen. Detta fysiska avstånd är något man som pendlare 
måste förhålla sig till. Det fysiska avståndet är också ett mentalt avstånd. 
De flesta av informanterna har, mer eller mindre uttalat, tankar kring vad 
detta avstånd egentligen innebär. De flesta lyfter spontant fram förde-
larna med avståndet till arbetet. Många framhåller pendlingssträckan 
som en buffert, en viktig omställningsperiod mellan arbete och fritid:

Under en period så hade jag knappt fem minuters väg till min arbet-
splats. Det tyckte jag inte var så positivt [skratt]. Det var för nära. 
Man kunde liksom inte ställa om sig från det ena till det andra. 

kvinna 55 år

Det tycker jag också är den stora fördelen eftersom jag jobbade 
med samma jobb ungefär i Finspång. Man hade alltid jobbet 
med sig hem liksom, man gick och tänkte på det där hela tiden. 
Nu under tiden man åker emellan så hinner man koppla bort 
jobbet. kvinna 29 år

[Bussresan] är jätteskön, för man är varken på det ena stället 
eller det andra […] Det är inte bara lugn i huset och i hemmet, 
utan man känner att man har lite att göra. Och på arbetet är det 
samma sak, man måste göra saker. Men på bussen är det helt okej 
faktiskt att bara sitta också, och bara ta det lugnt. För mig är det 
en avstressad miljö.  man 31 år

Det varierar i vilken mån man talar om det fysiska avståndet som något 
önskvärt, men genomgående uttrycks att resan har en funktion som 
övergångsfas. Att resans avstånd övervägande tolkas som något positivt 
kan förklaras med ett behov av att framställa sin egen situation bättre 
än den är, då man inte fullt ut kan påverka den3. Det finns dock exempel 
på att avståndet och resan faktiskt fyller en viktig funktion, nämligen 
att avståndet minskar risken att behöva konfronteras med sitt arbete 
på fritiden:

Nej, jag trivs med att inte bo på samma ort som jag arbetar […] 
Jag känner, och framför allt kanske när jag jobbade som sjuk-
sköterska, att inte träffa på anhöriga och så till dom som jag tar 
hand om, det tycker jag är ganska skönt att slippa. 

kvinna 54 år

Man blir en sån offentlig person som lärare. Vi var här och häl-
sade på vänner på valborg, min man och jag, och alla elever bara 
”hej, hej”, […] ”hej fröken”, och [min man] sa bara ”gud jag 
känner mig uttittad” […] så det där var jobbigt, så jag är ganska 
nöjd över att jag jobbar här och sen åker jag hem. 

kvinna 28 år

Det är mycket lättare att säga, tyvärr, det går inte, om jag är så 
långt borta som jag är om jag är hemma. […] Det blir ett psykiskt 
avstånd i och med att det fysiska blir så tydligt, och det är nog 
ganska viktigt när man jobbar med människor på det sättet. 

kvinna 27 år

Behovet av distans mellan arbetsort och bostadsort verkar vara mer 
uttalat hos vissa yrkesgrupper. Arbeten med människor, inom vård och 
skola, men också personaladministration med mera, skapar ett större 
behov att lägga en fysisk sträcka mellan arbetet och fritiden. Man måste 
dock komma ihåg att en annan sida av samma aspekt är rötter och 
socialt liv på bostadsorten:

Det är väl mycket därför jag bor kvar i Linköping för att det 
sociala livet har man väl där. På mitt jobb är det ju bara äldre 
gubbar som jobbar. Det är ingen som jag känner som jag är 
kompis med på fritiden, det är det inte.  kvinna 28 år

Ja, det måste jag nog säga att det ska det nog mycket till, för 
jag har aldrig under dom här åren känt så här att nä jag flyttar 
in till Norrköping istället, och ändå har ju jag min mamma och 
min syster här inne i Norrköping […]. Många som är uppvuxna 
i Finspång väljer att bo kvar där […]. Och dom som bor kvar 
där dom trivs jättebra. Några av dom som har varit borta kom-
mer hem igen och bosätter sig där för resten av sina liv, […] fast 
utifrån kan folk säga att Finspång är bara skit, men man blir 
väldigt [rotad] där kan jag säga.  kvinna 29 år

I de fall då det inte är ett realistiskt alternativ att flytta från bostadsorten 
framstår arbetspendlingen som en naturlig följd, ett val man gjort och 
som man förhåller sig till i övervägande positiva ordalag. Men även om 
många ser positivt på pendlingsavståndet finns också negativa tankar:

3 Hjorthol 1998 s 105. 
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Det finns en del praktiska problem naturligtvis med det här. Man 
ska gå till frisören, man ska fixa ärenden och man ska till banken 
eller vad det nu kan vara för nånting. […] Det går inte att göra nåt 
spontant. Det blir ju en väldigt planerad tillvaro man lever i. 

man 57 år

När jag bodde i Finspång gick jag alltid ut på en rask promenad 
[…] innan frukost. Det blir okristlig tidigt nu va. […] Jag försöker 
att använda tiden, fast jag får ofta frågan om det inte är jobbigt 
och trist och… Som sagt var, jag tycker ibland då att dagarna blir 
långa och att kvällarna blir lite kortare än vad dom var tidigare, 
och det blir dom ju …  kvinna 50 år

Jag har jättedåligt samvete för att min katt får vara ensam hemma 
alldeles för mycket. […] Min katt är van vid att man är hemma 
mycket eftersom jag har pluggat förut. Hon mår inte bra av att 
vara ensam så mycket. Å andra sidan kan man väl inte låta sig 
styras så mycket av ett husdjur att man väljer jobb efter katten. 

kvinna 28 år

De negativa aspekterna handlar ofta inte om de fysiska avstånden i sig, 
utan om den tid det tar av överbrygga dem. I vissa fall är det omöj-
ligheten att ta sig hem tillfälligt under dagen som upplevs negativt. Det 
finns skillnader mellan hur kvinnor respektive män upplever det mentala 
avståndet. Kvinnor och män har olika aktivitetsmönster som baseras på 
att kvinnor generellt tar ett större ansvar för hushållet, för dagliga inköp 
och för barnen4. Detta är särskilt tydligt i familjer med små barn, efter-
som barn påverkar kvinnornas aktivitetsmönster mer än männens5.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det fysiska avståndet till 
arbetet varken upplevs som odelat negativt eller positivt. De negativa 
aspekterna är ganska lätta att förstå. Dels handlar det om förlust av 
värdefull tid, dels om förlust av möjligheten att vara flexibel, till exempel 
att man inte kan uträtta ett ärende i hemmet under lunchen. Att man 
talar i positiva ordalag om pendlingsavståndet kan i viss mån tolkas som 
att det handlar om att för sig själv motivera en arbets- och resesituation 
som man kanske inte har möjlighet att förändra, men i de positiva ut-
talandena ligger också ett reellt värde i den buffert som avståndet utgör 
mellan arbete och fritid.

Både de negativa och de positiva aspekterna ser olika ut för kvinnor 
respektive män. Kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och skola 
betonar ofta värdet av att ha ett avstånd mellan arbetet och hemmet. 
Samtidigt är det kvinnor som i högre grad än män ser förlusten av 
flexibilitet som ett problem. I synnerhet är detta tydligt hos kvinnor i 
barnfamiljer.

  Familjeförhållanden
»Om det händer något på dagis så vill jag kunna komma dit direkt«

Familjeförhållandena tycks påverka arbetspendlingen i ganska stor ut-
sträckning, både vad gäller val av arbete med pendlingsavstånd och av 
pendlingssätt. Flera undersökningar pekar på skillnader mellan kvinnor 
och män, dels vad gäller ansvar för hem och barn, dels vad gäller tillgång 
till och användning av familjens bil6.

Informanterna är inte i någon större utsträckning medvetna om dessa 
skillnader. Skillnader mellan könen tas oftast inte upp spontant vare sig 
av manliga eller kvinnliga informanter. I de få fall detta görs handlar 
det om skillnader som man iakttagit hos andra, till exempel att kvinnan 
tar störst ansvar för barnen i bekantas familjer. Vid direkta frågor om 
den egna situationen betonas att man delar ansvaret lika mellan man 
och kvinna, till exempel att båda parterna hämtar och lämnar på dagis i 
samma utsträckning. Finns det skillnader i den egna situationen hänvisas 
ofta till yttre förhållanden som man är tvungen att anpassa sig till:

Det är ingen medveten tanke att mamma är viktigare, men jag 
tror att det blir så. Det beror också på yrket. Min sambo har inte 
samma förståelse för deltid som det finns inom mitt yrke. Han har 
inte stött på det personligen, men har bekanta, doktorander inom 
tekniska fakulteten som inte fått stöd från sin professor då de 
velat gå på pappaledighet, utan har mest mötts av oförstående. 

kvinna 28 år

Det är påfallande att man förlägger en ojämlik arbetsdelning hos sin 
omgivning men inte ser könsskillnader i den egna situationen. Samtidigt 
finns i materialet flera exempel på underliggande könsmönster i arbets-
delningen som tycks vara mer eller mindre oreflekterade.

Ett par kvinnor beskriver sin hemresa som en färd från arbetsplatsen 
och direkt hem till den egna dörren, för att vid följdfrågor korrigera 
sig och berätta att de också hämtat barn och handlat mat på vägen. De 
glömmer helt enkelt bort att berätta om dessa vardagliga rutiner. 

När du åker hem, åker du direkt hem då?
Ja, direkt hem. Det gör jag alltid nästan. Ibland har jag med mig 
någon arbetskamrat som går av i Mjölby, brukar jag ha. Det 
blir en liten extrasväng. Jag brukar åka via stationen ibland och 
lämna av henne då.
Och så hämtar du på dagis ibland?
Nej, det gör jag varje dag. Nästan varje dag. Nej, måndagar ib-
land brukar min man hämta henne. Annars hämtar jag henne 
jämt.  kvinna 30 år

4 Hjorthol 1998 s 212, se även Eriksson och Garvill 2003 s 6. 
5 Krantz 1997 s 43. 6 SIKA 2002 s 14 ff, Hjorthol 1998, se även Eriksson och Garvill 2003. 



54 K V I N N O R  O C H  M Ä N  S O M  R E S E N Ä R E R 55K V I N N O R  O C H  M Ä N  S O M  R E S E N Ä R E R

Flera av kvinnorna använder också ett ordval som pekar på att de, 
medvetet eller omedvetet, bär ett huvudansvar för barnen.

[Min nattarbetande man] är ju inte hemma varje eftermiddag 
utan då har ju han annat också som han pysslar med, så jag 
menar om dom skulle behöva nå nån så är det ju inte säkert att 
han svarar först, utan dom kanske får ringa hit om det skulle 
hända barnen nånting. Det händer ju.  kvinna 41 år

Jag är hemma på tjugo minuter om det skulle vara nånting i och 
med att jag har bilen. Maken är ju på närmare håll förstås, så att 
skulle det verkligen hända nånting så är ju han hemma om fem 
minuter, så tryggheten finns väl i att han finns nära, men som sagt 
för min egen del så vet jag att jag har bilen och skulle det vara 
nånting så är jag hemma på drygt tjugo minuter. 

kvinna 39 år

Ja, jag lämnar henne tre gånger i veckan och han lämnar henne 
två dar då. Sen är det jag som hämtar henne oftast. […] Ja, det 
är ju en fördel då att ha bilen känner jag ju [om något skulle 
hända på dagis], fast då får ju min man hoppa in för han är ju i 
Skänninge då. Han kan ju oftast ta det.  kvinna 30 år

Den förmodligen helt oreflekterade ordvändningen ”min man får hoppa 
in” pekar på hur djupt rotade föreställningarna om kvinnans ansvar är, 
då det gäller barn och hushåll. Även hos dem som inte själva har barn 
finns tankar om detta:

Det är ju alltid så att det är bara en av föräldrarna som pendlar. 
Den andra är ju kvar. Och jag tänkte också på att det är ju en 
[kvinna] som åker med tåget då, där mannen jobbar i Norr-
köping, och hon har ju sagt att sen hon började jobba så har ju 
han fått göra mer. Där tror jag att det har varit en tillvänjnings-
period, men jag tror att det bygger ganska mycket på att har man 
små barn så måste en vara nära. När dom blir sjuka och när dom 
slår sig på dagis och… Barnen måste få i sig frukost innan man 
går iväg och så där.  kvinna 27 år

Familjer med mycket små barn är en kategori som det inte funnits många 
av bland kollektivpendlarna på de sträckor som undersökts. Beror detta 
på att kollektivtrafiken inte är anpassad för deras behov? Finns det 
problem med att åka kollektivt som småbarnsförälder, även om man 
arbetar vanlig dagtid? Flera pendlare, särskilt de som har äldre barn, 
tror inte att småbarnsföräldrarna väljer att åka kollektivt. ”Då måste 
man nog ha bil”, sade en kvinna med tre tonårsbarn. Detta bekräftas 
också delvis av de intervjuer som gjorts med småbarnsföräldrar. Små 

barn medför ett osäkerhetsmoment som försvårar planering på ett annat 
sätt än andra sociala faktorer.

I måndags ringde dom kvart över tre […], bussen hade precis gått. 
Då ringde jag till min man […], så han åkte hem och hämtade 
[vår son]. Men annars så har jag ju inget val. Om vi säger att 
[min man] skulle vara ute och resa eller nånting, då hade dom 
ju fått vänta in nästa tåg eller buss för att jag skulle ta mig hem. 
[…] Onsdag torsdag har jag åkt bil. Och idag. Jag skulle ha åkt 
tåg idag. Det var bestämt så, men… ja, han såg så hängig ut, så 
då tänkte jag då kan han vara hos farmor en dag till så får han 
vila upp sig.  kvinna 28 år

Jag lämnade [på dagis] och min man hämtade. Jag jobbade i 
Linköping och var inte hemma förrän kvart över fem varje dag. 
Han kom hem tidigare. Han åkte tidigare på morgonen och jag 
åkte senare. Man måste ju lösa det på ett smidigt sätt så att dom 
inte får vara så länge, barnen, det är ju det det handlar om. 

kvinna 41 år

Nej, sen är det ju så att när man har barn så vill man ju ha ar-
betsplatsen närmre dagis. Men min sambo arbetar nära dagiset, 
så det är inte så stort problem för oss. Det är väl tre-fyrahundra 
meter till dagiset.  man 29 år

Kanske är en av de mest grundläggande könsskillnaderna den som går i 
dagen när man har små barn som kräver tillsyn, hämtning på dagis etc.

De underliggande könsmönstren blottas också då det gäller kvinnors 
och mäns tillgång till bil. De undersökningar som pekar på att bilen i 
högre grad används av mannen än av kvinnan får ett visst stöd i en del 
av intervjuerna.

Ja, jag har skaffat mig en liten rishög också. En liten Nissan, en 
88:a, bara för att veta att jag kan ta mig nånstans ifall [min man] 
har bilen. För han har jobbat i Linköping och då behövde han 
bilen. Nu jobbar han i Vadstena, så i och för sig, nu har han tagit 
bilen också, men innan så pendlade han alltid med bussen, så då 
behövde vi bara en bil. Men det var för långtråkigt [skratt], så vi 
har två bilar.  kvinna 28 år

I flera fall är det emellertid kvinnan som använder bilen i högre ut-
sträckning än mannen, men det är intressant att informanterna, både 
kvinnor och män, i dessa fall ofta anger att detta då beror på inköp och 
barnomsorg:
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[Min fru arbetar] på sjukhuset i Finspång. Hon åker till och 
från jobbet. Har alltid skött, så att säga, handlande och grejer 
hemma va, så hon tar bil till jobbet och så sköter hon ärenden 
och sånt.  man 57 år

Det har hänt att jag har åkt buss, men det är undantagsfall. Jag 
lämnar på frita varje morgon, […] och det är väl till stor del 
därför det blir bilåkande, lite slentrian så att säga. Jag ska ju åt 
andra hållet med honom först, och sen tillbaka ut för att åka till 
jobbet.  kvinna 39 år

Familjeförhållandena och arbetsdelningen i hushållet styr alltså i stor 
utsträckning hur arbetspendlingen organiseras. Informanterna har en 
medvetenhet om att skillnader finns i samhället och i enskilda familjer, 
men definierar sin egen situation som i grunden jämställd. Samtidigt 
ger uttryckssätt och beskrivningar av vardagssituationer stöd för de 
undersökningar som visar att kvinnan har ett större omsorgsansvar. 
Mest uttalat är detta då omsorgen om små barn kommer in i bilden. Det 
är då de största kraven på tidsplanering ställs. Nästa avsnitt utvecklar 
just temat tidsplanering.

  Tidsplanering
»Det är olika turer, det kan vara sju till tolv, sju till sexton, femton och fyrtiofem till tjugo 

eller tjugoett. På helgerna jobbar jag delad tur, då är det sju till tolv och sedan börjar man 

igen klockan sexton och jobbar till tjugoett.«

Arbetspendlarens vardag innebär att lägga tidspussel. Intervjuerna pe-
kar på att makten över arbetstiderna är en viktig faktor för pendlaren. 
I relation till arbetstiden kan pendlarna delas in i tre kategorier. Den 
första är de pendlare som har fasta arbetstider och som reser till och från 
arbetet vid samma tider varje dag. Den andra kategorin är de som har 
flexibla arbetstider och som i viss utsträckning kan påverka hur arbets-
tiden förläggs. En tredje kategori är slutligen deltids- och skiftarbetare. 
Denna kategori har sämst förutsättningar att utnyttja kollektivtrafiken 
eftersom kollektivtrafiksystemet främst är anpassat för arbetstider som 
börjar på morgonen och slutar sen eftermiddag, så kallad kontorsar-
betstid7. För deltidsarbetare innebär de glesa turerna mitt på dagen att 
väntetiderna blir långa.

Ja, jag skulle ju tycka att de kunde gå en gång i timmen. Mitt på 
dagen går de bara varannan timme. Slutar man vid ett eller två 
på eftermiddagen så får man vänta länge.  kvinna 21 år

Skiftarbetare ser ofta inte kollektivtrafiken som ett realistiskt alternativ.

Jag har inte åkt buss för det har liksom inte riktigt passat in. Jag 
har haft oregelbundna tider, och det har gått bra att åka från dom 
här orterna in till Linköping, men det är värre att åka tidigt från 
Linköping till dom här platserna. Till Finspång gick det inte att 
komma till klockan kvart i sju. Då hade jag fått gå ner till Re-
secentrum, tagit tåget till Norrköping och sen ifrån Norrköping 
till Finspång. Då hade jag kommit lite för sent … 

kvinna 54 år

Kvällarna var ju värre. Jag slutade ju halv tio och jag är ju den 
enda sjuksköterskan i tjänst då, när jag jobbar kväll, och jag hade 
ju hand om ett sjukhem, ett serviceboende och ett demensboende, 
vilket kunde ju innebära att klockan nio kunde dom ju ringa från 
dom här kringliggande boende, att man kunde fara iväg, och då 
kunde man ju missa, och då kunde jag ju få stå och vänta på 
nästa buss.  kvinna 39 år

Kan man påverka sina arbetstider så har man betydligt bättre förutsättnin-
gar att kunna pendla kollektivt. Många av de intervjuade som har flexib-
la arbetstider hävdar att buss- och tågtiderna i hög grad styr hur de 
förlägger sin arbetstid.

Det finns ju inte nån exakt tid som jag måste befinna mig på min 
arbetsplats, utan det är mera att som person så inrättar man ju 
ändå nån slags mening eller rutin i sitt liv, och det gör att jag 
brukar ju oftast vara här vid åttatiden. Då kan man väl säga att 
det är bussarna som kanske styr … [skratt] … min arbetstid lite 
grann.  kvinna 55 år

Vi ska ju vara närvarande på skolan trettiotre och en halv timme 
i veckan, så man gör sitt schema efter tågtiderna. Jag har kollat 
att det kommer att funka även i höst.  man 29 år

Jag åker 6.50 på morgonen och så åker jag hem mellan två och 
fem. Det går dåligt med tåg på eftermiddan, och det är ett stress-
moment. Det går ett tåg klockan två och ett klockan fyra. Slutar 
man kvart över två så har man precis missat tvåtåget. Det blir 
att man försöker anpassa tiderna efter tåget.  kvinna 28 år

Samtidigt som de flexibla arbetstiderna innebär goda möjligheter att 
utnyttja kollektivtrafiken betyder det också att mer tid måste läggas på 
planering. Detta leder till en oro för att förändringar i trafiken ska rasera 
de strategier som byggts upp.

7 Björnehult 1996 s 13,18.
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Jag tycker att pendlingen fungerar bra. Det som skulle få mig 
att överge tågpendlingen är om de skulle dra in fler tåg. Det går 
dåligt med tåg från Boxholm redan nu. På eftermiddagen går de 
bara varannan timme. Någon enstaka gång har jag tagit buss till 
Mjölby och tagit tåget därifrån. Det är ju så att man får lägga 
sitt schema efter hur tågen går.  kvinna 28 år

Denna oro förstärks av att de har svårt att förstå hur trafiken är plane-
rad, till exempel varför vissa tåg stannar medan andra bara passerar.

Efter tolv borde det vara en gång i timmen eftersom det är stam-
banan här va, […] för vissa tåg stannar inte i Boxholm, eller bara 
stannar i Mjölby, och går inte vidare till Boxholm och så vidare, 
så att det är lite konstigt, men … Jag styr ju min dag efter tiderna 
här, men visst skulle man vilja ha nånting mitt emellan där, också. 
Kanske ett och tre då.  kvinna 41 år

Att planera vilken tid man ska resa hem upplevs svårt av dem som arbetar 
inom vård och omsorg. Patienters behov går i första hand med följden 
att man inte alltid kan vara säker på att kunna komma ifrån arbetet i 
rätt tid. Här finns ett tydligt stressmoment för kollektivpendlaren.

Vid fyratiden går tåget klockan 15.58, och jag slutar arbetstiden 
klockan 16.00, så det är ju lite fånigt. Är det lugnt kan man gå 
tidigare. Det kommer ju ny personal som börjar 15.45. Så ofta 
är det inga problem att komma iväg, men man kan inte räkna 
med att hinna med 15.58-tåget. Det känns ju lite dumt att stressa 
iväg och lämna allt till dem som kommer. Annars får man ta 
tåget klockan 17. När jag ska träna fotboll kan det hända att jag 
försöker ta bilen istället.  kvinna 21 år

Bilens framstår här som ett fördelaktigt alternativ och många av pend-
larna ser bilen som ett nödvändigt komplement till tåg- eller busspend-
lingen.

Om man jobbar sent så går inte tågen. […] Vi har tjänstebilar 
här som man tar och så tar tillbaks. […] Det är ganska jobbigt. 
Det är jobbigt att köra den timmen på morgonen eftersom vi får 
ju starta klockan sju hemifrån.  kvinna 27 år

Nu går mitt busskort ut en torsdag och så ska jag jobba fredan 
och sen går jag på semester. Då kan det vara bra att kunna ta 
bilen. Nu tänker jag ta kompledigt men om det inte funkade så 
…  kvinna 27 år

Har jag köpt ett tågkort på en månad så försöker jag åka, utnytt-
ja det. Det är bara när det råkar hända såna där saker som att 
[min son] är sjuk eller nånting. Då är jag tvungen att köra iväg 
honom först. Men annars försöker jag åka tåg.  kvinna 28 år

För kollektivpendlarna framstår bilen som en nödvändig reservlösning 
att ta till vid avvikelser från de dagliga rutinerna. Man föredrar att åka 
kollektivt, men bilen representerar samtidigt en frihet som inte kollek-
tivtrafiken kan tillhandahålla. Det framkommer tydligt i intervjuerna 
att det finns ett starkt behov av valfrihet. Krav både från arbetet och 
hemmet kräver en flexibilitet som kollektivtrafiksystemet inte alltid upp-
levs kunna hantera.

Jag tror att man skulle bli mer låst om man visste att det inte gick 
att ta bilen om det var nånting, för att har jag bestämt nånting 
hemma och inte har den möjligheten, även om det inte händer så 
ofta, då måste man ju planera ännu mer och det är ju jobbigt. 

kvinna 27 år

Det är vana också. Visst, jag kanske kan stå ut med att vara 
tvungen att åka klockan fem, men jag kan tycka liksom att jag 
vill göra klart och sen kan jag känna att nu jobbar jag till sex 
idag och sen kan jag kanske gå hem tre en annan dag. Att vara 
oberoende! Jag har en stark sådan känsla! Att inte vara tvingad 
att passa tider så utan göra färdigt när jag håller på med en sak 
…  kvinna 54 år

Så länge vi lämnar och hämtar [barn] så är det kanske inte så 
aktuellt för min del [att åka buss]. […] [Jag] måste se till att han 
får i sig frukost och han börjar skolan klockan åtta, och ska 
mamma ha lite finger i spelet där hemma så fattas det en buss där, 
om man säger kanske kvart över sju, nånting, för måste jag åka 
redan vid sjutiden för att se till att jag är vid hållplatsen i tid, det 
innebär ju att jag måste ju se till att han är uppe, och då måste ju 
han gå upp tidigare än vad egentligen är nödvändigt innan hans 
skoldag börjar, så att säga.  kvinna 39 år

Informanterna har god kännedom om de turer som ingår i de vardagliga 
rutinerna:

Nää, [tiderna] kan jag i huvet [skratt]. Och det är ju det som är 
så smidigt. Särskilt nu då mot Linköping. Jag vet att dom går var 
tjugonde minut. Och härifrån har jag också lärt mig att dom går 
heltimmar så att säga, varannan heltimma. […] På eftermiddan 
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större andel resor kopplade till oavlönat arbete12. Kvinnors dubbla an-
svar för avlönat yrkesarbete och oavlönat hushållsarbete kan beskrivas 
som en konflikt mellan de båda tidskulturerna. De två tidskulturerna 
återspeglas också i att kvinnors och mäns attityder till arbetsresornas 
restider och därmed attityder till kollektivtrafiken skiljer sig åt13. Detta 
resonemang innebär att även om kvinnors och mäns vardagliga rutiner 
är organiserade på likartat sätt kan uppfattningen om och upplevelsen 
av tiden skilja sig åt.

I det vardagliga livet är tid är en resurs som kan omsättas och spa-
ras. Tidsplaneringen är avgörande för hur arbetspendlingen organiseras. 
Pendling med kollektivtrafik försvåras av andra arbetstider än tradi-
tionella kontorstider. Måste man åka kollektivt innebär det anpass-
ning, kompromisser och planering med kollektivtrafikens tidtabeller 
som grund. Här blir kvinnors konflikt mellan yrkesarbete och oavlönat 
hushållsarbete tydligt. För att klara av kraven måste kvinnor lägga 
upp strategier. En sådan strategi är att kompromissa och informellt 
omförhandla sin arbetstid, till exempel genom överenskommelser med 
arbetskamrater. Detta kan vara problematiskt i typiska kvinnoyrken 
där patienter, elever och andra kan bli lidande. En annan strategi är att 
prioritera olika lösningar med bilpendling14.

  Ekonomi
»Det får ju inte kosta mer än bensinen«

Ekonomiska realiteter styr givetvis alltid livssituationen. Pendlarens situa-
tion är ett resultat av ekonomiska överväganden kring arbete, bostad och 
reskostnader. Likaså är valet av färdmedel styrt av ekonomiska faktorer, men 
frågan är vilken betydelse de ekonomiska övervägandena har i vardagen. 
Intervjuerna pekar på att det sällan är ekonomiska kalkyler som är den 
primära orsaken till att man väljer att pendla med buss, tåg eller bil.

Många kollektivpendlare uttrycker ändå oro för stigande priser, och 
prishöjningar kan bidra till att man till och med överväger att byta 
arbete.

Ja, först kunde jag åka som student. Då kostade det sexhundra, 
men nu är det niohundra. Jag är tveksam till att det är värt det. 
Jag har kollat lite efter andra jobb, och det är på grund av tiden 
och priset. Annars trivs jag jättebra på jobbet. Men det är mycket 
pengar. Niohundra i månaden.  man 29 år

Den allmänna uppfattningen är att kollektivpendling är betydligt billi-
gare än pendling med bil, även om de flesta inte gjort några faktiska kost-
nadsberäkningar. Skillnaden i kostnad betonas mer av kollektivpend-
larna, medan de som pendlar med bil istället tonar ner skillnaderna.

går det ju ett två minuter i fyra och två minuter i fem, ifall jag 
missar det klockan fyra, och så går bussen tio över tre, så att jag 
har ju tre möjligheter där på eftermiddan. Och så går det ett tåg 
tio i två också. Så två, tre, fyra, fem har jag möjligheter om jag 
vill. Så att det … jag kan dom i huvet.  kvinna 28 år

Ska man däremot åka en annan tid än normalt måste ny information 
sökas. Hur dags går bussen vid den tiden? Går den samma sträcka som 
annars? Är det ett annat pris kvällstid? Om det går åt allt för mycket tid 
och energi för att söka svaret på dessa frågor och om osäkerheten kring 
vad som gäller blir allt för stor så kan det påverka valet av färdsätt. Har 
man tillgång till bil framstår bilåkandet som ett starkt alternativ till att 
söka information om hur man ska gå till väga för att åka kollektivt.

Ja, priser är ju liksom inget problem. Däremot så går jag omkring 
med en bunt med tidtabeller, och det här är ju inte så bra. Alltså, 
nåt bättre system än att ha, alltså, jag rör ju, nu är jag ju den att 
jag rör mig över hela, jag åker ibland till Motala, nej, då lånar 
jag bil, men jag, det händer att jag åker lite varstans. Pendeln till 
Boxholm till exempel.  man 57 år

Skiljer sig kvinnors och mäns tidsplanering åt? Forskningen pekar på att 
kvinnor och män har olika res- och ärendemönster och det finns ett antal 
olika förklaringar till detta8. Dels finns skillnader mellan kvinnors och 
mäns inkomst, utbildning etc., dels är typiska kvinnoarbetsplatser, t.ex. 
inom vård och omsorg, mer utspridda geografiskt än typiskt manliga 
arbetsplatser. En annan förklaring är de sociala rollerna, där kvinnor 
tar större ansvar för hushåll och barn9.

Slutligen kan man ge kulturella förklaringar. En sådan är att resor 
traditionellt uppfattas som en manlig domän. Män kopplas ihop med 
rörlighet medan kvinnor associeras till platsbundenhet10. På ett analogt 
sätt kan män respektive kvinnor föras till olika tidskulturer. Linjär tid, 
eller klocktid, hör samman med produktionssfären, medan cyklisk tid, 
eller naturtid,  kopplas till reproduktion och omsorg11. Produktion, ef-
fektivitet och linjär tid associeras med män, medan den cykliska tiden 
och reproduktionen är en kvinnlig domän. Man ska i och med detta inte 
förledas att tro att kvinnor och män alltid har olika tidsuppfattning, men 
att tala om två tidskulturer med koppling till kön tydliggör de struk-
turer som skapar föreställningar om manligt och kvinnligt. Framför 
allt tydliggörs att den linjära tidsuppfattningen hänger samman med 
de manliga normer som dominerar i det moderna samhället och att 
denna tidsuppfattning kommer i konflikt med det som inte passar in i 
strävan efter effektivitet och tidskontroll. Mäns och kvinnors resmöns-
ter kan problematiseras utifrån denna ansats. Män gör större delen av 
sina vardagliga resor i anslutning till lönearbete, medan kvinnor gör en 

8 Se Eriksson och Garvill 2003 s 4ff.
9 Friberg 1998 s 41ff.

10 Se Eriksson och Garvill 2003 s 7.
11 Davies 1989 s 18ff, 226ff, Hjorthol 1998 s 65.

12 Hjorthol 1998 s 138, Friberg 1998 s 26ff. 
13 Hjorthol 1998 s 80. 
14 Se vidare avsnittet Bilen nedan.
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En annan effekt av höga priser är att man försöker vänta med att lösa 
färdbevis för en ny period om skiftet inträffar nära en ledighet, och i 
stället använda bil några dagar mellan perioderna. Att betala för ett visst 
antal dagar och inte för ett visst antal resor innebär ständiga övervägan-
den och bortval av tåg/buss i vissa lägen.

Om busskortet har gått ut och det är nån mellandag kanske, då 
skjuter man på det, eller om det är nåt lov som kommer emellan. 
Det kanske fattas några dagar där. […] Ja, om kortet går ut på 
onsdan, och så kanske vi har påsklov en vecka därpå, då kanske 
jag åker bil torsdag-fredag där, för då köper jag ju inget kort. För 
det är ju så pass nära så att det kostar ju inte så mycket med bil 
ändå, gör det ju inte.  kvinna 41 år

Det börjar bli rätt mycket. Att betala nästan tusen kronor … 
Ibland blir det att man väntar med att ladda kortet och tänker 
att, äsch jag tar bilen istället.  kvinna 21 år

Sammanfattningsvis kan man säga att de ekonomiska faktorerna inte är 
ensamt avgörande för arbetspendlingen. Kollektivpendlare har i allmän-
het en bild av kollektivpendlingen som ekonomiskt gynnsam jämfört 
med andra alternativ. Denna uppfattning bygger sällan på egna faktiska 
beräkningar. De som pendlar med bil framhåller istället andra faktorer 
som gör att bilen ändå framstår som ett prisvärt alternativ. De ekono-
miska faktorernas främsta inverkan på arbetspendlingen handlar om en 
ständigt närvarande oro för ökade kostnader.

  Miljö
»Man kan säga att det är bra för miljö och så vidare«

Det finns skillnader i kvinnors och mäns attityder till miljöaspekter och i 
vilken utsträckning man är beredd att göra uppoffringar av miljöskäl15. 
Sonja Forward finner i en studie av resvanor i Göteborg att kvinnor 
värderar miljö och hälsa högre än män, men att kvinnliga kollektivpend-
lare framhåller dessa aspekter mer än kvinnliga bilister, vilka istället 
betonar komforten16.

I intervjuerna framstår inte miljötänkande som något avgörande för 
hur arbetsresorna planeras och genomförs. Miljöaspekterna förs för det 
mesta inte på tal spontant, utan dyker upp först när det handlar om att 
tänka igenom för- och nackdelar med olika pendlingsalternativ.

Ekonomin och sen … ja, och sen på vintern då, så slipper man … 
då känns det bättre på nåt sätt, men det är ju även, okej, miljön, 
om man ser det så,  så är det ju inte så bra och ta bilen och åka 
egentligen, fast det kanske jag inte tyvärr har tänkt på så mycket, 
men …  kvinna 30 år

Ja, det får ju inte kosta mer än bensinen […] Ska man betala för 
expressbuss så tyckte jag att det var ganska dyrt […] Jag tror att 
det kostade nånstans kring 900 kronor. Till och med lite mer tror 
jag. Räkna med tusen kronor, och sen ska du ta dig till och från … 
antingen ha cykel på två ställen … För jag räknade att bensinen 
inte riktigt … ja, det är bensinkostnaden ungefär, det är det. 

kvinna 54 år

Många av pendlarna menar att de inte har något alternativ till kollek-
tivpendlingen, även om priserna ökar.

Vad skulle hända om man skulle höja priset?
Ja, vad ska jag göra. Jag kan ju inte ta bilen. Jag kan inte binda 
upp min man hela dagarna till fem när jag kommer hem. Det går 
inte, så jag har inget val.  kvinna 41 år

Utan att övertolka ovanstående citat kan det ändå vara intressant att 
fundera över vad som ligger bakom formuleringen. Vad är det som gör 
att denna kvinna inte ser det som ett tänkbart alternativ att ta familjens 
bil till arbetet då hennes nattarbetande man är hemma? Oavsett vilka 
motiv som ligger bakom mannens behov av att ha tillgång till bilen 
dagtid ger citatet ett exempel på att andra överväganden än de ekono-
miska väger tyngre i valet av pendlingsalternativ.

Ett betalningssystem med olika taxor (zoner, tider) och olika färd-
bevis (närområde, express, dygn) samt en osäkerhet inför hur länge de 
aktuella priserna kommer att gälla upplevs som krångligt och osäkert 
och skapar en negativ bild av kollektivtrafiken.

Det jag tyckte var bra nu, det är att dom har förändrat att man 
kan köpa årskort året runt nu. Förut kunde man bara köpa i janu-
ari eller nåt sånt där och det var ju en jättebrist […] Varför kunde 
man inte köpa det i juni, och året gick ett år ifrån juni …? 

kvinna 28 år

Det som är bra med tåget är att nu kan jag åka på närområdes-
kort, det är två hundra billigare. Fullt expresskort lönar sig inte 
lika bra. På det här kan jag inte åka till Linköping, men åker jag 
dit så åker jag med familjen och då åker man ändå bil. Men jag 
förstår inte riktigt systemet. Varför kan man åka till Boxholm 
men inte till Linköping när det är längre till Boxholm? Det känns 
som om dom har gjort det för att så få som möjligt ska kunna 
utnyttja det. Det är nånting med att Linköping är en huvudsta-
tion vet jag, men jag förstår inte hur det fungerar. 

kvinna 28 år

15 Ingelsson 1998 s 23, Boverket s 174. 
16 Forward 1998 s 50. 
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mellan könen, men materialet är allt för litet för att man ska kunna dra 
några slutsatser av detta. Det är också uppenbart att andra aspekter 
väger tyngre än miljöfrågorna och att dessa sällan förs på tal spontant 
då man talar om den vardagliga planeringen.

  Restid
»Oftast så sitter man bara där och är, så att säga«

Ett sätt att se på de dagliga resorna är att de enbart har ett funktionellt 
värde; resorna syftar till att knyta samman olika platser för att vissa 
aktiviteter ska kunna utföras. Samtidigt kan man fundera över i vilken 
grad möjligheterna till resande, till exempel tillgången på olika färdme-
del, formar de dagliga aktivitetsmönstren. För en pendlare är resandet 
en viktig del av vardagen som inte bara kan reduceras till en förflytt-
ningsfunktion. Om man begrundar att en person som pendlar mellan 
Norrköping och Finspång använder upp emot tio timmar per vecka för 
resorna till och från arbetet, är det ganska lätt att inse betydelsen av att 
använda denna tid till något meningsfullt.

Men jag tänker så här att den tiden som det tar mig nu då … När 
jag blir trött på det vilket jag blir ibland, då räknar jag ut att det 
är ungefär en och en halv timme om dan, det blir sju och en halv 
timme i veckan eftersom jag jobbar rak vecka. Det är ju nästan 
en dag. Så tänker jag ibland. Annars, för det mesta, tänker jag på 
att jag ska använda tiden till nånting bra.  kvinna 50 år

Hur använder man då restiden? I en undersökning av Bertil Vilhelmson 
konstateras att de tillfrågade ägnar sig åt någon biaktivitet i knappt tio 
procent av alla resor de gör17. Den vanligaste aktiviteten är att lyssna på 
radio och denna syssla är – föga förvånande – vanligare under bilresor än 
under kollektivresor. Oavsett om siffran tio procent är för låg på grund 
av att människor glömmer att redovisa denna typ av biaktiviteter, blir 
slutsatsen i Vilhelmsons studie att biaktiviteterna under resan inte har 
någon större betydelse.

Då det handlar om den dagliga arbetspendlingen på de sträckor som 
undersöks i vår studie, skulle andelen biaktiviteter antagligen bli högre. 
Att kunna utföra arbete på tåget eller bussen anförs av en del informanter 
som ett skäl till att pendla med kollektivtrafiken och stor vikt läggs vid 
att bussarna och tågen har en komfort som möjliggör ostört arbete.

Jag är med och testar vårt datasystem […] och då sitter jag och 
går igenom dom papprena på vägen in, gör lite noteringar om 
vad man ska komma ihåg och såna saker och det är också bra tid. 
Då känner man liksom att det är lugnt och sansat, det är inget 
som stör en och … ja, man får göra det ifred.  kvinna 29 år

Ja alltså, man vill ju ha ett skäl till varför man åker bussen också, 
alltså det finns ju … man kan säga att det är bra för miljö och så 
vidare och det blir lite billigare att åka buss än att åka bil såna 
här sträckor men den största vinsten som jag ser det, det är att 
man slipper sitta och hålla sig vaken och köra bil.  man 31 år

Andra personliga överväganden än miljöaspekter har större betydelse i 
planeringen av de dagliga resorna, men då miljöfrågor förs in i samtalet 
används dessa för att motivera valet av pendlingsalternativ. Miljöprob-
lematiken är dock komplex och det är inte så enkelt att kollektivpend-
lare har en miljömedvetenhet medan bilisterna nedvärderar miljö- och 
hälsofrågorna. Ett citat från en kvinnlig bilförare ger ett ganska bra 
exempel på miljöfrågornas komplexitet:

Jag åker bil, det vet jag, men jag ser också till vad jag har för bil, 
och vad det är för katalysator och alltihop liksom, att man har 
det och… jag tänker på andra saker mer i miljön, att man inte 
slänger ut nånting från bilen. Man ser det ligger så mycket plåt-
burkar och plaster runt vägarna när man åker, och sånt kan jag 
känna, liksom, att det finns mycket sånt. Och sen tycker jag att 
den tunga trafiken också är… jag tycker att dom bör också ta sitt 
ansvar kanske och se på transportmedel på andra sätt. Det finns 
ju järnvägar och då kan man fråga sig har dom samma behov 
som jag som privatperson att ta sig snabbare och så. Så kan man 
ju fundera. Jag kan liksom inte förstå det där också med miljön, 
för jag har tänkt så här att när man åker och håller dom här 
hastigheterna på 70, 90 och allt som är, 110, det är okej tycker 
jag, men sen så gör man liksom så här att man inte kan åka om 
bussarna till exempel, gör insvängningar i vägen såhär, att man 
får stå där och gå på tomgång och spruta avgaser. 

kvinna 54 år

Samtalen i intervjuerna rör sig på en individuell och personlig nivå, 
medan miljöfrågor i anknytning till transporter och trafik ofta diskuteras 
på en mer abstrakt samhällelig nivå.

Individens miljöansvar i transportsammanhang är inte lika konkret 
och tydligt som då det gäller till exempel återvinning från hushållen 
och nedskräpning. Kvinnan i citatet ovan värderar komforten i bil-
pendlingen högt och kan motivera sitt val med en viss miljömedvetenhet 
samtidigt som hon lägger ansvaret för de avgörande miljöaspekterna på 
samhälleliga instanser. Även som bilförare kan man alltså motivera sitt 
val utifrån miljöhänseenden.

Intervjumaterialet reser frågan om kvinnor i högre grad än män mo-
tiverar sina val i samband med arbetspendlingen utifrån miljöaspekter. 
Undersökningen ger ett visst stöd för tidigare noterade attitydskillnader 

17 Vilhelmson 1997 s 62. 
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Ja, jag använder mig av läslamporna och det är sånt som irriterar 
när man åker 410:an, att man inte har möjlighet att utnyttja tiden 
till det, än att bara sitta alltså. Det blir mer att man bara sitter och 
glor på 410:an, än på 41:an … och … ja, det är ett annat starkt 
skäl faktiskt för att åka 41:an, det tycker jag.  man 31 år

Det är dock ganska få informanter som uppger att de dagligen och kon-
sekvent använder restiden för arbete. Många pendlare har inte arbeten 
som medger att restiden används som regelrätt arbetstid.

Det beror ju på vilket jobb man har. [Min fru] jobbar på en bank. 
Hon kan ju inte förlägga nån arbetstid på bussen. Jag åker med 
trebussen, men jag jobbar ju ändå fyrtiofem minuter till nästan. 
Så det är ju skillnad på arbete också.  man 31 år

Det mest förekommande sättet att tala om restiden som meningsfull 
tid är att betona den som en frizon mellan vardagens olika aktiviteter 
och krav. Restiden förfogar man över själv, och det finns möjlighet att 
använda denna tid på olika sätt beroende på omständigheterna. Det 
innebär att även sådant som i Vilhelmsons studie inte definieras som 
aktivitet – vila, sömn, tankeverksamhet – i praktiken är meningsfulla 
aktiviteter som bidrar till restidens värde.

Ett tag […] släppte jag aldrig jobbet. […] Och då bestämde jag 
mig sen när jag fick en tydlig signal ifrån kroppen att det här 
är nog inte så bra, då ansträngde jag mig för att försöka hålla 
restiden som en fredad zon.  kvinna 55 år

Ja, alltså sätter jag mig att läsa där va, så känner jag hur ögona 
kryper ihop va. […] Att läsa precis när man satt sig på bussen 
fungerar närmast som ett sömnmedel.  man 57 år

En fördel med att pendla med tåg är att man kan slappna av, sitta 
och tänka eller halvsova och verkligen lämna jobbet när man åker 
hem. […] Jag försöker att inte läsa eller jobba på tåget utan det 
är bara avslappning.  kvinna 28 år

I avsnittet om fysiska och mentala avstånd diskuterades hur avståndet i 
sig kan ha ett värde som en buffert mellan arbete och fritid. I detta lig-
ger också att restiden får ett värde som ställtid mellan olika aktiviteter. 
Restiden får ett egenvärde genom att den ger möjlighet att förbereda sig 
mentalt för arbetsdagen eller att summera dagens arbete.

Man funderar på vad det är som ska hända va. Ja, om det är nåt 
speciellt man måste tänka på när man har nåt möte eller så där, 
det är sant. Det gör man ju på vägen in. På vägen hem kanske 
man då å andra sidan funderar på vad det var jag skulle hunnit 
med egentligen.  man 31 år

Alltså, det kan vara blandat. Är det någon lite besvärlig situation 
eller något som man funderar på så kan det finnas med där. Man 
tänker ”hur ska jag hantera det här?” […] När jag åker till jobbet 
då tänker jag nog inte så mycket på saker och ting hemma, utan 
det blir mer när jag åker ifrån jobbet […].  kvinna 55 år

[När jag åker hem] tänker jag nog mer på vad jag ska göra på efter- 
middan och så där. Då brukar jag inte tänka på jobbet speciellt 
mycket alls. Om inte det har varit en väldigt jobbig dag, så att 
man tänker på vad besvärligt det var eller nånting. Annars gör 
jag inte det.  kvinna 30 år

Vilka aktiviteter som faktiskt utförs under resan är ofta inte lika viktigt 
som möjligheten och valfriheten att kunna göra restiden till något som 
känns meningsfullt.

Även om man inte studerar så kan man i alla fall plöja igenom 
texter och sånt som man måste ha tittat på. Man kan läsa vanlig 
skönlitteratur och så träffar man folk man kan prata med, så det 
är tre sätt att använda busstiden faktiskt.  man 31 år

Jag läser. På hemvägen så knoppar jag till. Jag sover en del på 
bussen, framför allt vintertid, när det är mörkt ute […] Ibland 
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Vi är rätt många som pendlar och som går tillsammans till tåget, 
och det skapar ju samhörighet. När man kommer till tåget slutar 
man prata jobb och börjar prata hem i stället, och det är jät-
teskönt.  kvinna 28 år

Vi är flera som pendlar så det blir ju att man sitter och pratar 
ganska mycket. Det är sällan man sitter själv. Mest pratar vi om 
annat än jobbet, men det beror ju lite på vad man menar när man  
säger att man pratar om jobbet.  kvinna 28 år

Den meningsfulla restiden finns inte bara i bilen eller på bussen. Även 
promenaden mellan busshållplatsen och arbetet kan vara en meningsfull 
del av resan.

… och sen så brukar jag vanligtvis gå av vid Norr Tull här och 
gå Kungsgatan upp, och det tycker jag är skönt, då får man en 
lagom promenad. När jag åker hem då väljer jag oftast att gå ner 
till Resecentrum. Då får jag en något längre promenad … 

kvinna 55 år

Promenaden upp hit är ganska skön att gå, för att för det första 
så vaknar man [skratt], och för det andra så […] har man alltid 
tid att diskutera nånting med nån.  kvinna 28 år

Jag brukar oftast gå av vid Norr Tull och ta spårvagnen, nu under 
vinterhalvåret, upp till Drottninggatan. Då stannar ju spårvag-
nen nästan precis utanför. […] Men på sommaren brukar jag gå 
av vid stationen och gå upp istället, när det är lite finare väder. 
Då får jag en liten promenad. Sedan när jag åker hem så går jag 
alltid ner. Det är jättekonstigt, men jag går alltid ner till bussen 
då, från kontoret, och sen åker jag hem. […] Det är väl bara för 
att jag har suttit inne hela dagen.  kvinna 29 år

Finns det då skillnader i hur kvinnor respektive män använder och upp-
lever restiden? Är det relevant att tala om könsaspekter på upplevelsen 
av restiden som meningsfull?

Det är rimligt att anta att upplevelsen av restiden och möjligheten att 
använda den på ett meningsfullt sätt påverkas av resans längd och dess 
uppdelning i olika delresor. Kvinnor och män har olika resmönster och 
gör olika val av färdmedel vilket kan relateras till arbetsplatsens lokali-
sering, hushållsansvar med mera18. Detta leder även till skillnader i hur 
restiden används. En annan könsrelevant aspekt är det som diskuteras 
i avsnittet om fysiska och mentala avstånd ovan. Arbeten som innebär 
intensiv kontakt med människor, särskilt inom den kvinnodominerade 
vårdsektorn, medför andra krav på integritet och avskildhet för att 
restiden ska kännas meningsfull. Slutligen innebär kvinnors resmönster 

har jag lyssnat på radion och så där va. Men det senaste året har 
det nog mest handlat om att läsa nånting, tidningen eller nånting. 
Den här timmen på morgonen är skitbra om man har nånting 
man inte har hunnit förbereda och så, så att den har räddat mig 
många gånger.  man 57 år

Antingen sover jag, eller oftast läser jag en bok och lyssnar på 
musik samtidigt. Jag älskar att läsa böcker. […] Ibland är det lite 
mer i studiesyfte om man säger, för att lära sig mer då … oftast 
är det väl lite, ja skönlitterära böcker. […] Man har ju ändå fyrtio 
minuter på bussen och då kan man ju utnyttja den tycker jag. 

kvinna 29 år

Att resa med bil innebär begränsningar i vilka typer av biaktiviteter som 
kan utföras eftersom man måste vara koncentrerad på körningen, men 
detta framhålls inte som någon nackdel av bilpendlarna.

Nej, jag tycker snarare att det är avslappnande [att köra bil], 
för det tycker jag att man hinner och tänka och ja … sitter och 
funderar vad jag ska gå igenom under dan då, i huvet så där. […] 
Det är avslappnande, det tycker jag, att köra bil. Jag är inte det 
där att jag känner att det känns stressande på nåt sätt. Det är 
snarare tvärtom.  kvinna 30 år

Känslan av kontroll och ostördhet betonas vid bilpendling och bidrar till 
restidens kvalitet. Kollektivpendlaren måste skapa en sfär av avskildhet 
och störningsfrihet.

Jag söker nog upp ett säte där jag [får sitta] själv… och sen kan 
nog folk bli förbannade på mig, för jag brer ju ut mig, och det 
är ju fler som gör. […] Alltså dom flesta vill sitta lite försjunkna 
för sig själva, och dom sitter och pluggar eller vad dom gör för 
nånting va. Då blir man störd om det kommer nån.  man 57 år

Då stoppar jag hörlurar i mina öron och sjunker in i min värld 
ihop med musik för det mesta då på radion. Jag vill inte så där 
jättegärna prata och så.  kvinna 55 år

En del kanske inte respekterar att man verkligen vill vara i fred. 
Då, då känns det lite jobbigt så där, tycker jag. Jag tycker att man, 
när man har freestyle i öronen och har en bok i handen, då har 
man avskärmat sig på nåt sätt.  kvinna 29 år

Även om många betonar vikten av avskildhet och lugn under resan kan 
den också fungera som ett tillfälle till social interaktion. Många pendlar 
tillsammans med arbetskamrater.

18 Friberg 1998 s 157ff, se även Eriksson och Garvill 2003. 
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busschaufförens körstil, väntetider på hållplatser med mera.
När det gäller bekvämligheten är det lätt att göra en gradering av de 

olika kollektiva transportmedlen. Tåg upplevs överlag som bekvämast. 
Detta beror dels på sittkomfort och rymd, dels på att resan upplevs som 
jämnare och lugnare.

Ja, det är tråkigt att åka buss på nåt sätt. Det är mycket svängar 
och avfarter hit och dit och man tycks inte komma fram nån gång 
på nåt sätt, men tåget är ju liksom bara rätt fram. Nej, men det 
är bättre med tåget.  kvinna 41 år

Jag kan ju säga att jag mår bättre av att åka tåg än att åka buss, 
för att det är ju så, ja du vet, stoppa, stanna och, man blir trött i 
huvet av att åka buss.  kvinna 41 år

Jag tycker att … jaa … det är nog själva luften i tågen tycker jag, 
för att det är olika … […] ventilation på nåt sätt tror jag det är. 
Det känns luftigare än vad det gör i en buss.  kvinna 29 år

Det finns en tydlig skillnad i upplevd komfort mellan expressbussar och 
andra bussar. Också här handlar det om en jämnare resrytm, men också 
om det allmänna intrycket av bussen.

Idag åkte jag 410 och … herregud, säger jag! Man höll ju på att 
studsa ihjäl sig och den dunka och den slog […] kvinna 29 år

Jag tycker att det är mer harmoni i [expressbussarna] … alltså 
den färgsättningen känns mer genomtänkt och mer så att den 
signalerar på nåt sätt det ska vara skönt och trevligt och bekvämt 
att åka med den här bussen.  kvinna 55 år

[Expressbussarna] är bekvämare. Dom är inte lika stökiga [sk-
ratt]. Det är lite lugnare på dom … Ja, det finns ju radio. […] Att 
dom släcker ner bussarna när man åker hem och att man själv 
får välja om det ska vara tänt eller inte.  kvinna 29 år

Sittkomforten upplevs som betydligt bättre på expressbussarna än på 
de vanliga.

Var man än sätter sig i 41:an [expressbuss] så sitter man ju bra. 
I 410:an så skiljer sig platserna ganska mycket, hur de är utfor-
made och det kan vara mer eller mindre plats för benen och … 
ja, det skiljer sig på folket som åker också.  man 31 år

Helst vill dom flesta sitta på samma sida som chauffören för då 
får man inte solen i ansiktet, och så finns det ju stolar som inte 

att de gör kortare resor, 
fler delresor och cyklar 
och promenerar mer än 
män19. Man skulle därför 
kunna dra slutsatsen att 
det är viktigare för kvin-
nor att ”hela resan” och 
dess olika delar upplevs 
som en sammanhängan-
de meningsfull helhet.

Den meningsfulla resan 
kan innehålla både ar-
bete och rekreation, vila 
och rörelse, men oavsett 
hur man gör restiden me-
ningsfull, framgår det av 
intervjuerna att man som 

pendlare förhåller sig aktivt till sin restid. Hur man använder restiden 
varierar och anpassas också utifrån rådande omständigheter. Kvinnors 
yrken och deras mer fragmenterade resmönster gör att de har andra krav 
på resan för att den ska upplevas meningsfull. Samtidigt som kvinnor 
använder kollektiva färdmedel i större utsträckning än män är kollek-
tivtrafiken mer anpassad till manliga resmönster. Detta gör det svårare 
för kvinnor än för män att eliminera de faktorer som saboterar restidens 
meningsfullhet. Sådana faktorer är kopplade till de kategorier som de 
följande avsnitten ska behandla; bekvämlighet, säkerhet, information, 
medpassagerare, trafikpersonal, information och hållplatser.

  Bekvämlighet
»Det ska vara skönt och trevligt och bekvämt att åka med den här bussen«

För den som pendlar dagligen är det av stor vikt att resan är bekväm. 
Många informanter har angett bekvämlighetsrelaterade faktorer som 
de viktigaste då det gäller upplevelsen av själva resan.

Man ska kunna sitta och läsa och man ska kunna sitta och koppla 
av, va. För eftersom man lägger så mycket tid på resandet så blir 
det viktigt. Det är … framför allt Linköping – Finspång. Det är 
ju ändå en timme och en kvart ungefär om man räknar hemifrån 
till jag är där. Det är två och en halv timme om dan, och det är 
klart att då är det viktigt med vilken komfort man har. 

man 57 år

Bekvämligheten kan handla om att sätena är sköna och att det inte är 
för varmt eller för kallt, men det handlar också om att resan har en rytm 
som är tilltalande. Rytmen är beroende av antal stopp under tågresan, 

19 Forward 1998 s 35-36, Friberg 1998 s 26ff, se även Eriksson 

och Garvill 2003. 
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Här finns en biologisk skillnad mellan kvinnor och män. Kroppskons-
titution och muskelstyrka har betydelse för vilka strategier man har när 
det finns behov av att ta med bagage. Många av de intervjuade kvin-
norna uppger att de i mån av tillgång väljer bilen då de har mer än en 
väska att hantera. Bagagehyllorna som nämns i exemplet ovan är ett 
konkret och tydligt exempel på en lösning som inte motsvarar behoven: 
Vid de observationsresor som gjorts i samband med intervjuerna använ-
des bagagehyllorna ovanför sätena i mycket ringa utsträckning på såväl 
tåg som på buss. Ett skäl är givetvis att arbetspendlaren i allmänhet inte 
har så stora behov av att medföra bagage, men i de fall bagagehyllorna 
användes var det företrädelsevis män som placerade sina väskor där. 

En annan mycket påtaglig biologisk skillnad mellan kvinnor och män 
är den som är kopplad till graviditet. Kvinnor som upplevt fysiska besvär 
i form av illamående, viktökning, foglossning och annat som följer av 
graviditeten har tydliga uppfattningar om att såväl kollektivtrafiksystem 
som gatumiljöer inte är anpassade för dem. De är hänvisade till bilen 
för att ta sig till arbetet.

Från september till januari åkte jag bil. Dels är det tungt att åka 
tåg när man är gravid, dels mådde jag väldigt illa. 

kvinna 27 år

Särskilt i slutet av graviditeten åkte jag bil. Det blir tungt att röra 
sig, och med bilen kommer man från dörr till dörr. På vintern var 
det halt också. Jag blev rädd att ramla. Det är inget problem om 
man inte är höggravid, men vi kommer så tidigt till Boxholm på 
morgonen att de inte har hunnit sanda.  kvinna 28 år

En annan aspekt på bekvämlighet är att resmiljön upplevs som ren. De 
informanter som uttryckt detta är genomgående kvinnor. Finns det en 
skillnad i hur kvinnor och män reagerar på nedsmutsning? I synnerhet 
gemensamma toaletter tycks bli toaletter enbart för män. Kvinnorna 
väljer att inte använda dem.

Jag använder ju inte toaletterna. Dom är ju jätteäckliga. Dom 
går jag inte in på.  kvinna 27 år

Ibland är det ju inte så rent heller. Förr var det renare både på tåg och 
buss och sånt här. Nu är det lite … sjabbigt. Luktar inte fräscht … 

kvinna 54 år

En viktig faktor för att resan ska kännas bekväm är att dess olika delar 
hänger samman. Om anslutningstrafik och gång- och cykelstråk inte 
fungerar kan resans bekvämlighet spolieras.

går att fälla bakåt, och dom vill man ju inte sitta på heller, och 
i omgångar har det varit några säten som varit lite trasiga, som 
inte går att fälla, men då är det ju lite konkurrens om dom där 
platserna, så att om man går på först får man någon av de bättre 
plasterna, annars får man sitta på sämre platser. 

kvinna 28 år

Ganska många informanter betonar temperatur och årstidsrelaterade 
problem som betydelsefulla för bekvämlighetskänslan. Problemen 
verkar finnas på såväl tåg som bussar.

Alltså det är klart att det är skönare nu när det inte är så mycket 
kläder att hänga ifrån sig som hänger i ansiktet och … så att man 
blir jättevarm när man sitter på tåget, speciellt när man sitter där 
vid elementet och så.  kvinna 27 år

Ja, på vintern kan det vara jäkligt varmt vid elementen. Dom har 
problem med att reglera det där när det blir mildare, så då kan det 
fortfarande vara väldigt hett. Då sitter man gärna ytterst. Måste 
man sitta vid elementet så måste man lägga jackan emellan för 
att inte bränna sig.  man 29 år

Ja, egentligen är det ju knöligare att vara på bussen vintertid än 
på sommaren. Vintertid har människor tjocka kläder och det är 
vantar och det är mössor. Det blir trångt vid sätena och har det 
snöat eller regnat, så här … jag menar, den här ylledoften sprider 
sig i bussen … som då kan göra att klimatet inne i bussen inte 
känns så jättefräscht.  kvinna 55 år

Ett problem vid kollektivpendling är bagage. Den genomsnittlige pend-
laren bär inte med sig så mycket bagage, men när det förekommer inne-
bär det ibland problem.

Så har jag en liten väska med grejer i, och det är himla svårt att 
veta var man ska göra av den, och egentligen också, jag bär på 
den här [väskan] va, och den får man sitta och hålla kring fötterna 
nånstans, men, så det är ju dåligt med utrymme för ens minimalt 
med bagage.  man 57 år

Har jag mer än en väska då tar jag inte bussen, då tar jag bilen, 
medan då när den här tidigare bussen fanns som då inte var så 
fullsatt heller utan att man kanske till och med kunde få ett eget 
säte, så att säga, då tyckte jag att då kunde jag ha fler väskor med 
mig. Så nu är det besvärligt, ja, var ska man göra av allting. Och 
jag som är kort också, att nå upp till dom här [bagagehyllorna] 
är inte så värst lockande.  kvinna 55 år
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möjlighet att lyssna på radio under bussresan. Kvinnor och män upp-
lever bekvämlighet olika av flera skäl. Dels på grund av de skillnader i 
resmönster som diskuterats i de tidigare avsnitten, men också på grund 
av kroppsliga förutsättningar vilket flera av citaten ovan belyser.

  Säkerhet och trygghet
»Man tänker ju inte ens på varför man gör saker.«

Säkerhet och trygghet är två begrepp som återkommer i de flesta in-
tervjuerna och det är därför på sin plats att presentera dem som ett 
särskilt intervjutema. Frågan är dock om de kan sägas vara ett tema i 
samma bemärkelse som de som hittills presenterats. För det första läg-
ger informanterna väldigt olika innebörd i de båda begreppen, för det 
andra relaterar trygghet och säkerhet ofta till andra teman, till exem-
pel bekvämlighet, medpassagerare och trafikpersonal. Här presenteras 
säkerhet och trygghet som ett tema, om än diversifierat.

I transportforskningssammanhang skiljer man ofta på begreppen 
trygghet och säkerhet, där det förra relateras till risk för hot och våld 
och det senare till olycksrisk. I intervjuerna framkommer det dock att 
begreppen har olika innebörd för olika människor i ett vardagssamman-
hang. Birgitta Andersson prövar i rapporten Rädslans rum – trygghetens 
rum20 ett vidgat säkerhetsbegrepp, där trygghetsaspekterna ingår. En 
poäng med att använda detta begrepp är att det bättre fångar in de 
många olika typer av osäkerhet som människor faktiskt upplever i sin 
vardag. Studier visar att upplevd osäkerhet inte är helt rationell och 
därigenom skiljer sig från upplevd risk, och att osäkerheten/otrygg-
heten är beroende av olika förutsättningar som kön, ålder och egna 
erfarenheter av våld eller olyckor21. Resans art och längd inverkar också 
liksom medias rapportering.

Ja, det är klart när man hör om dom här bussolyckorna och sånt, 
så det är klart man tänker lite på det här med, det har ju varit på 
tal med säkerhetsbälte och det ena med det tredje. 

kvinna 39 år

  Trafiksäkerhet

Tilliten till transportsystemet är grundläggande för att arbetspendlingen 
ska fungera.

Både hos bilpendlare och kollektivpendlare finns säkerhetstänkandet 
med. Hur man förhåller sig till säkerheten i olika färdmedel varierar 
dock.

I och med att jag åker dom stora vägarna så [tycker jag att de] 
är ju ganska välskötta får jag lov att säga. Det är ju om det sät-
ter igång nånting precis när jag ska åka så att det blir moddigt 
och så, men annars är dom ju ganska bra på att ploga tycker jag, 

Sen är det ju att det är så krångligt att ta sig från stationen, för 
skolorna ligger ju inte vid stationen. Det är det att det är krånglig 
bussväg och dom ska in i stan och dom ska släppa av människor 
överallt. Det är där som det blir jobbigt.  kvinna 28 år

Jag cyklar året om. Det går ju en buss hemifrån ner till stationen 
som jag har tagit ett fåtal gånger, men det blir sån stress att man 
inte ska hinna med tåget, och så är det så mycket folk, så det är 
inget alternativ.  man 29 år

Jag har cyklat till stationen. Sedan är det en halvtimme på tåget, 
och så har jag gått till skolan från tåget. Det tar fem till tio mi-
nuter. Sammantaget är det för lång restid, totalt femtio minuter. 
Egentligen är det väl inte längden på resan som är problemet, 
utan det är väl att det är flera delresor som gör att det känns 
långt. Med bilen känns det inte lika långt fast det också tar femtio 
minuter.  kvinna 28 år

Detta är ett viktigt argument hos flera av dem som pendlar med bil. Bilen 
eliminerar problemen med att resan faller isär i flera delar.

Det är bekvämt och bra. Jag packar bara ihop mina grejer. Går 
ut. Jag bor i lägenhet och sen har jag kanske femtio meter till 
garaget. Går ner där. Kan tycka att det är lite otäckt att gå ner i 
garaget tidigt på morgonen och sent på kvällen, men hämtar bilen 
och plockar in allt. Behöver inte tänka på att jag har packat bra, 
utan eftersom jag har bilen så är det ganska bekvämt jag kan ha 
pärmar, jag kan ha grejer med mig och bara ställa in i bilen som 
inte behöver vara så välpackad, utan det är lite enklare att ha sin 
egen bil. Och kläder, man behöver inte riktigt tänka på samma 
… om det är snö och så där, att man har skor på det sättet och … 
sen åker man. Bra parkering oftast på dom här småsjukhusen på 
dom små orterna. Man åker väldigt nära, behöver inte gå alls. Jag 
tycker annars att det är roligt att röra på sig, men just till och från 
jobbet, då måste det vara behändigt och bra. Och sen så plockar 
man bara med sig grejerna in. Öppnar dörren och tar hissen upp 
till jobbet. Och det är bekvämt. Annars så ska man packa ihop 
och ha det väl packat i bussen och det får inte vara för tungt […} 
Ska man gå och ha ryggsäck då en bit och så där? 

kvinna 54 år

För att de dagliga resorna ska kännas meningsfulla måste de ha en grund- 
läggande bekvämlighet. Det är viktigt att relatera bekvämligheten till upp- 
levelsen av restiden som diskuterades i förra avsnittet och till hur resans 
olika delar hänger samman. Osandade gångbanor och långa väntetider 
på blåsiga busshållplatser uppvägs inte av bekväma säten på tåget eller 

20 Andersson 2001.
21 Dickinson 2001.
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På morgonen om det är mörkt så känns det lite trist, som att man 
har gått upp mitt i natten … Det är mer på det sättet, men inte 
att det skulle vara obehagligt eller så … Jag vet ingen som har 
råkat illa i samband med att de är på väg till bussen. 

kvinna 28 år

De farhågor som uttryckts kring kränkning av den personliga integ-
riteten handlar mer om obehag än om hot. (Se även avsnittet om med-
passagerarna nedan.)

I Birger Wassenius undersökning av tryggheten i Göteborgs kollek-
tivtrafik25 pekas på att faktorer som turtäthet, snabbhet och prisvärdhet 
prioriteras högre än trygghetsaspekter, men att det för den skull är farligt 
att underskatta vikten av trygghetsfrågorna. Trygghetsaspekten finns 
som en underliggande faktor som påverkar värderingen av de övriga 
parametrarna.

Göteborgsundersökningen är, liksom flera andra undersökningar kring 
trygghet, gjord i ett  storstadsområde, och frågan är i vilken utsträckning 
dessa resultat kan sägas vara kopplade till specifika storstadsproblem. 
Även om trygghetsaspekten säkerligen har en större tyngd i storstads-
områden så kan även i denna undersökning tryggheten spåras som en 
lågprioriterad men ändå påverkande faktor i arbetspendlingen. 

Merparten av de intervjuade som pendlar med kollektivtrafik arbetar 
dagtid och har tillgång till bil som ett komplement till kollektivresandet. 
Detta alternativ används ofta vid avvikelser i de vanliga arbetstiderna. 
Kollektivtrafikpendlaren sätter parentes kring trygghetsfrågorna i det 
dagliga pendlandet.

Ja, det måste väl vara därför att man tänker att man är på väg 
till jobbet, att det är lugnt då kanske … Jag har inte funderat på 
det …  kvinna 28 år

Vid avvikelser (kvällsarbete) väljer man ofta att ta bilen och motiverar 
då detta i första hand med komfort- och tidsskäl. Här är frågan vilken 
inverkan tryggheten egentligen har. En del kvinnor uppger att den finns 
med som en underliggande faktor:

Ja, det ska vara om det blir lite senare här. Om man har haft något 
utvecklingssamtal, då är man ju ganska ensam där i tunnlarna 
och på station och väntar. Det är ju alltid obehagligt. Man vet ju 
inte vad som kommer.  kvinna 41 år

Ja, om det är väldigt påflugna personer. Särskilt vid 22-tiden kan 
det förekomma. På kvällarna på helgerna sitter jag alltid i kupén 
där tågvärden finns. Då sitter man inte i en annan vagn. 

kvinna 21 år

mellan Finspång och Norrköping, så det har jag ändå inte känt 
att det har varit problematiskt med väglaget på det viset, när jag 
kör själv.  kvinna 39 år

Ja, på vintern tar jag ju tåget. Det är inte kul att sitta och köra 
bil när det är dåligt väglag. Då känns tåget tryggt. 

kvinna 21 år

[Jag sitter] på höger sida nära dörren, och om det smäller så är 
sannolikheten att det smäller större på utsidan än på insidan. Det 
har jag sett... Jag har varit med vid några tillfällen när det har varit 
incidenter, eller, ja faktiskt vid ett tillfälle så brann bussen upp. På 
ett par minuter var den övertänd. Så att det är av säkerhetsskäl 
jag sätter mig där. Det gör jag alltid. Jag blir störd om jag inte 
får sitta där.  man 57 år

Informanterna lägger stor vikt vid busschaufförens körteknik då det 
gäller resans säkerhetsaspekter22. Detta är i linje med tidigare forskning 
som visar att resenärernas upplevelser av säkerhet i första hand är re-
laterade till människor och inte till teknik23. Det finns också forsknings-
resultat som hävdar att kvinnor prioriterar trafiksäkerhet i högre grad 
än män24, men detta kan inte utläsas ur intervjumaterialet.

  Hot och våld

Trygghet, i bemärkelsen eliminerad risk för hot och våld, framstår inte i 
intervjumaterialet som en särskilt reflekterad aspekt på arbetspendling. 
Informanterna uttrycker inte trygghetsaspekter som något avgörande 
för hur de upplever och hanterar sina dagliga resor. Arbetsresorna sker 
till övervägande del dagtid och tycks därför inte ge upphov till funde-
ringar kring risk för hot och våld, inte ens mörka morgnar.

25 Wassenius 1997. 

22 Se också avsnittet om trafikpersonal nedan.
23 Dickinson 2001 s 20, se också Nilssons studie i denna rapport.

24 Forward 1998 s 37, Ingelsson 1998 s 25.
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när man känner att det kan bli farligt eller nåt i den stilen. Då 
känner jag mig hotad själv, och om det skulle vara någon annan 
som får några glåpord så blir jag irriterad på mig själv för att jag 
inte gör nånting va. Och så tänker jag att det är skönt att man 
inte är busschaufför.  man 31 år

Detta resonemang leder till att män kan antas känna en större otrygghet 
ombord på tåg och bussar, medan kvinnor i större utsträckning upplever 
otrygghet på väg till och från det kollektiva färdmedlet.

  Säker eller trygg?

Det är inte alltid lätt att utröna om en osäkerhetssituation i första hand 
upplevs som relaterad till olycksrisk eller risk för att en hotfull situation 
ska uppstå. En kvinna berättade om en situation där hon upplevde att 
hon fick olika budskap:

Då, när […] vi fick stå, så kontaktade jag Östgötatrafiken och 
då fick jag till besked att man får ha stående passagerare. Jag 
ifrågasatte säkerheten vid hastig inbromsning, och vem är det då 
som så att säga har ansvaret för eventuella skador. […] Då fick 
jag det beskedet att man får ha ett antal stående passagerare. Sen 
inträffade en händelse på bussen en gång. Det var en sån här dag 
när det bara fanns några spridda platser kvar och så gick det på 
några ungdomar på en hållplats i Svärtinge, och dom väljer att 
stå, och då säger chauffören att ”jag får inte ha stående passa-
gerare. Det finns platser här framme, så nu får ni sätta er. Vill ni 
inte sätta er så stannar jag vid nästa hållplats och ni får gå av.” 
Och det tyckte jag var väldigt intressant att det liksom var olika 
besked. Och sen har det inträffat nån gång efter det här att det 
var några ungdomar som valde att stå trots att det fanns platser, 
men den chauffören kommenterade inte det. Och då får ju jag 
liksom en sån här fråga, vad är det som gäller egentligen? 

kvinna 55 år

Detta handlar vid första anblicken om olycksrisken då man färdas 
stående. Samtidigt accepterar kvinnan det besked hon får, men reagerar 
senare på busschaufförernas olika attityder gentemot de ungdomar som 
inte följer reglerna. Handlar det bara om trafiksäkerhet, eller finns det 
också en trygghetsaspekt som gäller chaufförens förmåga och vilja att 
ta hand om störande personer som bryter mot gängse normer?

Osäkerheten uppstår då sprickor blottas i systemet, då resan som 
helhet visar sig vara behäftad med brister och resmiljön inte fungerar 
som ett sammanhållet system. Kanske är det inte alltid fruktbart att 
försöka spåra de förväntade konsekvenserna av osäkerheten, utan istäl-
let fokusera på vilka företeelser som skapar osäkerheter oavsett om kon-

Även mediebilder medverkar till att tankar kring trygghet är närvarande:

[Jag] läser i tidningen och så vidare hur rått det har blivit idag. 
Liksom dom här smågängen, dom drar sig ju inte längre för att 
slå ner en eller rycka handväskor eller så, så att är man uppe 
på Drottninggatan eller nånstans eller så, så går jag ogärna ner 
ensam till busstationen, det gör jag inte längre. Det gjorde jag 
för några år sen, men det gör jag inte längre.  kvinna 39 år

En annan faktor som gör att man väljer bort kollektivtrafiken kvällstid 
är att det ofta finns dåligt med förbindelser. I allmänhet uttrycks inte 
tryggheten som ett huvudargument för att välja bort buss/tåg, men frå-
gan är i vilken utsträckning man undviker att vistas på station/busshåll-
plats kvällstid.

Nää … alltså, nån gång om jag har […] åkt väldigt sent och det 
är mörkt … men i så fall har jag väl gått på spårvagnen och tagit 
den, för att undvika att få en känsla av obehag. Man tänker ju 
inte ens på varför man gör saker.  kvinna 27 år

Händer det ofta att du är ensam på gångvägen och på sta-
tionen?
Nej, det händer ju ytterst sällan. Oftast har jag ju bil då va, men 
det kan väl hända ibland, för att det går ju ett och annat tåg på 
kvällarna.
Men brukar du lösa det så att du försöker ta bilen om du ska 
vara kvar sent?
Ja, men det beror ju på att man vill hem, så va, och inte ha en 
tid att passa till exempel om man sitter i utvecklingssamtal och 
grejer va.  kvinna 41 år

Undersökningar visar att kvinnor i större utsträckning än män betonar 
trygghetsaspekter i samband med resor26. Även män kan dock uppleva 
obehag på grund av rädsla för hot och våld. Bilden av den potentielle 
angriparen är en man, och det innebär att kvinnor och män förhåller 
sig på olika sätt till hotsituationer. Kvinnor är utsatta för hot som ob-
jekt för potentiella övergrepp just i sin egenskap av kvinnor. Män är 
däremot utsatta genom att de kan upplevas som ett hot från förövarens 
sida och för att de i högre utsträckning än kvinnor förväntas ingripa i 
en hotfull situation27.

Ja, det är när det kommer på stöddigt folk. […] Det kommer på 
en tre, fyra stycken och är stöddiga och bullrar och så kanske 
man hör om dom hackar på nån person … Ja det är såna moment 

26 Forward 1998 s. 37.
27 I Nilssons fördjupningsstudie i denna rapport finns en beskrivning av en 

situation, där en kvinnlig busschaufför hanterar en hotfull passagerare, 

vilken belyser spelet mellan manligt och kvinnligt. 
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Jag har använt mig av Internet faktiskt. Det har jag gjort och 
dragit ut lite tidtabeller och så har jag använt en kopiator på 
jobbet och förminskat lite så jag har liksom såna här små lappar 
här och där i och med att jag åker runt lite då. […] Ganska lätt 
att hitta på deras hemsida.  kvinna 50 år

Jag kollar ofta på nätet efter busstider, och så kan jag väl ringa 
det där numret ibland till trafikupplysningen.  kvinna 28 år

Om jag har bråttom då ringer jag. Men om jag är på jobbet och 
ska åka hem tidigare till exempel, då går jag nog in på nätet och 
kollar. Då är det ju lätt att då ser man vilka alternativ som finns 
och så än att dom ska sitta och rabbla i luren.  kvinna 28 år

Det finns olika uppfattningar om hur informationen vid förseningar och 
andra störningar fungerar. 

Jag tycker att det är ganska snurrigt. Man kan få motsatt informa-
tion med några minuters mellanrum. Det ropas ut i högtalarna. 
Jag tycker att det fungerar dåligt. I Boxholm är det ju obemannat 
så där finns det ju ingen att fråga. När det strular är det lättare i 
Linköping.  kvinna 28 år

En konkret situation som jag har varit med om […] var att bussen 
åkte förbi hållplatsen, bara svischade förbi, […] och då tänkte jag 
jaja han uppmärksammar nog det här och vänder vid rondellen, 
men det gjorde inte den här bussen, och då ringde jag, då hade 
jag faktiskt min mobil med mig och så ringde jag det här numret 
då, och då fick jag beskriva var jag var och när jag var tvungen 
att vara inne, och då bad dom att få återkomma och så återkom 
dom bara efter några minuter och sa att det kommer en taxi. Så 
det tycker jag sköttes väldigt proffsigt och snabbt. 

kvinna 55 år

Sammantaget tycks det inte vara något problem för arbetspendlarna att 
få tillgång till den information de behöver. Det som är påtagligt är att 
den typ av information man är mest nöjd med är den man får i kontakt 
med personal. Omvänt är avsaknad av mänskliga informationskällor 
det som främst upplevs som negativt, särskilt i anslutning till avvikelser. 
Bland informanterna är det främst kvinnorna som säger sig använda 
telefon- och Internettjänster för att söka information. Det väcker frågan 
om kvinnor och män söker information på olika sätt.

sekvensen blir en upplevd olycksrisk eller ett upplevt hot. Vissa bussar 
har en utvändig strålkastare som lyser upp bakdörren vid avstigning. 
Då man stiger av en sådan buss vid en landsväg utan vägbelysning så 
befinner man sig i ett kompakt mörker när strålkastaren plötsligt släcks 
och bussen åker. Beror obehaget man känner i detta läge på rädslan 
för överfall eller på risken att bli överkörd? Olika personer kan känna 
mycket olika typer av osäkerhet i en och samma situation. Som Birgitta 
Andersson belyser i sin rapport är dessa olika typer av osäkerhet i den 
vida bemärkelsen i högsta grad relaterade till kön. Även om trygghet inte 
uttrycks som en starkt vägande faktor för upplevelsen av arbetsresorna 
kan den ändå ligga till grund för den samlade inställningen till pend-
lingen. Tänkandet kring könsaspekternas betydelse behöver därför utgå 
från ett säkerhetsbegrepp som inkluderar trygghetsaspekterna.

  Information
»Det är ju den där rösten vet du, som pratar hela tiden«

Arbetspendling innebär också ett behov av att tillgodogöra sig och 
hantera information. Bilpendlaren måste hantera information som är 
relaterad till fordonet, till vägsystemet och till den omgivande trafiken. 
Att hålla ett öga på bensinmätaren, trafikljusen och samtidigt lyssna på 
trafikinformation på radion är rutinmässiga aktiviteter som vanebilisten 
inte reflekterar över. På samma sätt tillgodogör sig den vane kollek-
tivpendlaren den nödvändiga reseinformationen utan att reflektera över 
det. Informationsinhämtningen blir ett arbete först vid avvikelser i de 
dagliga rutinerna. Då bilistens vanliga väg bryts av en vägomläggning 
eller då tåget är kraftigt försenat. I dessa lägen måste pendlaren känna 
till var den erforderliga informationen finns. Till exempel vart man kan 
ringa då bussen uteblir.

Jaa … jag har inte numret i huvudet eller så där, men det står ju 
på skyltarna där nere på stationen.  kvinna 27 år

Normalt sett är arbetspendlarnas informationsbehov begränsat. De 
dagliga reserutinerna kräver ofta inget större informationsinhämtande 
och det är inte säkert att man reflekterat över vilken information som 
finns att tillgå.

Jo, det kan väl hända att det sitter nån lapp nån gång så där [på 
tåget]. Det har jag aldrig tänkt på, men det är möjligt att det gör. 
Man brukar bli väl informerad ändå, på nåt sätt.  kvinna 41 år

Då kollektivpendlarna aktivt söker information gäller det ofta informa-
tion om resor som avviker från de vanliga rutinerna.
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har inte samma träning på besvärliga vägförhållanden som jag 
tror att chaufförerna har.  kvinna 1

Även de upplevda olikheterna mellan olika typer av bussar hänförs till 
den mänskliga faktorn.

[Skillnaden mellan bussarna] tycker jag är så svårt att värdera, för 
att jag kan ju tänka mig att dom här expressbussarna är kanske 
lättare att köra än en gammal 410:a som har rätt många år på 
nacken. Så det tror jag påverkar. Körsättet också, vad det är för 
typ utav buss, det där samspelet människa teknik …  kvinna 1

Chaufförens viktiga egenskaper är körvana och utbildning, men också 
förmåga till socialt samspel.

Ja, jag tycker att det är trevligt när dom ler och säger god morgon 
eller hej. Det tycker jag.  kvinna 1

Kvinna 1 förhåller sig till föraren som en individ att sätta tillit till. För 
henne innebär bussföraryrket såväl krav på körskicklighet som social 
förmåga.

Kvinna 2 har utbildning på gymnasienivå, 29 år, ensamstående, har 
körkort. Hon har en betydligt mer negativ bild av bussförarna, och 
hon ger också uttryck för en tydligare syn på föraryrket som ett låg-
statusyrke.

Han ska bromsa mjukt vid hållplatserna! Dom lägger in tvärnitar 
en del av dom och det blir man så irriterad på! Det irriterade 
mig när jag gick i skolan också, och man märker precis samma 
busschaufförer som körde då, dom kör precis likadant nu. Det är 
tvärnit vid varje hållplats så man får nackspärr och det är konstigt 
att man inte har en whiplashskada alltså, och sen vissa dom kör 
jättebra. Jamen jag tycker inte att dom behöver vara på ett visst 
sätt. Jag förstår att dom har suttit där och sagt hej till en miljon 
människor och jag beundrar dom som vill ha det där jobbet 
överhuvudtaget. Det måste vara det tråkigaste att sitta och åka 
mellan Finspång och Norrköping hela dan … så att jag beundrar 
om dom kan hålla ett gott humör när eftermiddan kommer men 
det är ingenting som jag tycker är så viktigt.  kvinna 29 år

Kvinna 2 betonar att chauffören måste kunna köra mjukt, men känner 
en större trygghet med att köra själv.

[Årstider och väder] påverkar inte mig nånting faktiskt … för att 
jag känner mig inte rädd för att köra om det är halt eller nåt sånt. 

  Personal
»Dom har väl oftast en sån här bussuniform. En busschaufför brukar ha med sig sina 

egna Elvisband och spela.«

Kollektivpendlingen kräver ett visst mått av interaktion med trafikper-
sonalen på bussar och tåg. Bland pendlarna finns det olika attityder till 
trafikpersonalen och deras uppgifter.

  Busschaufförer

Busschaufförer är den kategori som informanterna har mest tankar 
och åsikter kring. Busschaufförerna har, till skillnad från till exempel 
tågvärdar, dubbla roller som förare och servicepersonal och därigenom 
större inflytande på resans kvalitet. Pendlarna har varierande bilder av 
busschaufförens arbete och olika uppgifter28. De värderar främst buss-
chaufförerna utifrån två aspekter – körförmåga och serviceanda:

[De är] väldigt artiga på nåt sätt, så här ”god morgon” och 
”tack” […] bagateller kanske men ganska trevligt tycker jag, 
och … ropar ut hållplatserna.  kvinna 50 år

Han ska se personen som kommer på bussen. Han ska ha god 
personkännedom på nåt sätt. […] Dom flesta kör ju bra. Man 
märker när det är nån som kör på öststatspilotvis. Tvärnit och så 
väldigt ryckigt, det stör ju lite, men, ja […] det enda kravet är att 
dom håller tidtabellen, fortare ska det inte gå egentligen. 

man 31 år

Ja, det skiljer på busschaufförer. Då vet man att nu är det 
rallyförar’n [skratt] … Det är svårare att sova då … när det blir 
så där ryckigt.  kvinna 29 år

Bland busspendlarna varierar det i vilken mån man betonar service- eller 
körförmåga som den viktigaste egenskapen. Två exempel, här kallade 
Kvinna 1 och Kvinna 2, belyser detta. 

Kvinna 1 är akademiker, 55 år, gift, har vuxna barn, körkort. Hon 
betonar vikten av ett upplevt samspel mellan chauffören och bussen, 
mellan människan och tekniken, och åker hellre buss än kör bil själv 
vid dåligt väder.

Eftersom jag själv inte tycker att det är så roligt att köra när det 
är dåligt väder då uppskattar jag verkligen att bussen finns, för 
då tänker jag att dom här chaufförerna dom har liksom tränat 
mycket på det med halkkörning och besvärliga trafikförhål-
landen, och … jaa, jag sitter inte och känner mig otrygg. Nä, jag 

28 Se Nilssons fördjupningsstudie i denna rapport för en diskussion 

om busschaufförernas egna attityder till sina arbetsuppgifter. 
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Vad jag tror utan att ha något fog för det egentligen, det är en viss 
befordringsgång bland chaufförerna. […] Det är fruktansvärt så 
dom kör ibland alltså, men jag kan också förstå det för jag vet 
att deras tidtabeller är ju fruktansvärt pressade.  kvinna 50 år

Jag tror att det är olika busschaufförer som kör expressbussarna 
och … dom andra bussarna. En del av dom verkar köra både och, 
men dom kör på ett mjukare sätt när dom kör expressbussarna, 
fast det, det kan ju också vara att dom där hetsiga dom kör inte 
dom där.  kvinna 29 år

Ja, men sen kan jag säga då att vissa dom kör så himla fort. Fruktans-
värt fort och tvärnit vid varje hållplats. […] Jag ser ett visst samband 
mellan körstil och etniskt ursprung. Sånt får man inte säga, men jag 
gör det. Jag ser skillnader. Jag har åkt buss i Turkiet också … 

kvinna 50 år

Bilden av busschauffören varierar, men måttstocken är en man som be-
härskar såväl tekniken som det sociala; serviceanda och körskicklighet 
är två sidor av yrket som pendlarna förhåller sig till på olika sätt29.

  Tågvärdar

Uppfattningen om tågvärdarna och deras roll tycks skilja sig mycket 
från bussförarna. En reflexion är att tågvärdarna mer tycks likställas 
med tunnelbanans spärrvakter än med konduktörer. Detta gäller både 
arbetsuppgifter och uppfattningen om deras servicefunktion.

Dom ser uttråkade ut och det förstår jag. Det måste vara ett jätte-
tråkigt jobb att sitta där [skratt]. Ofta så aktar man sig för att sätta 
sig i den kupén där dom är. Jag vet inte varför, men det är precis som 
att man är på deras territorium på nåt sätt där. […] Jag tycker det ser 
ut att vara jättetråkigt. Dom sitter där med nån tidning eller nånting 
för att få tiden att gå, för dom har ju bara att göra precis när folk går 
på tåget.  kvinna 28 år

Är det samma tågvärdar som återkommer? Känner du igen 
dem? 
Nej, det gör jag inte. Men jag ser dom egentligen, ja när det är 
kontroll, fast det är väl oftast Securitas som har kontrollerna, och 
sen när man köper ett nytt kort, annars så ser man dom inte, och 
jag tror inte jag tittar på dom ens.  kvinna 27 år

Har du någon kontakt med tågpersonalen någon gång, eller med 
trafikpersonal över huvud taget?
Nej, det har man ju inte, vet du. Det är ju den där rösten vet du, 

Det var bara i december jag körde på ett rådjur så efter det vart 
jag lite skakig men det gick över rätt så snabbt. Det var bara vid 
det stället, men annars så … nej, jag har aldrig varit så där att 
jag är rädd för att köra bil heller. Många väljer ju att åka buss 
för att dom tycker att det är obehagligt att köra om det är mörkt 
eller såna saker men det påverkar inte mig.  kvinna 29 år

Kvinna 2 tycker till skillnad från kvinna 1 inte att det är särskilt viktigt 
att chauffören hälsar eller ropar ut hållplatser.

Det enda jag reagerar på är ifall det är en busschaufför som säger 
– dom tror att det är värsta pilotmannen – han sitter och pratar 
[skratt] ”Jaa, god morgon. Nu är vi i Norrköping, hoppas ni har 
haft en trevlig …”, då blir man lite full i skratt åt honom. 

kvinna 29 år

Föraren ska i stället märkas så lite som möjligt. Bussresan ska vara den 
samma oavsett vem som kör.

Det är vissa busschaufförer som man vet, att om dom hamnar 
sent i tidtabellen och det är halt ute, då kan man bli så bara ”åå, 
nu kommer vi säker att hamna i diket. Han kommer att köra som 
ett svin”. Så kan man istället tänka för man vet vissa av dom gör 
det.  kvinna 29 år

Kvinna 1 förhåller sig till föraren som en individ att sätta tillit till. Hon 
har förväntningar på bussföraren som en expert i trafiken men betonar 
också yrkets serviceaspekt. Förarens sociala förmåga är viktig för att 
kvinna 1 ska kunna upprätta ett tillitsförhållande till föraren.

För kvinna 2 är föraren mer av en utbytbar icke-individ. Bussresan 
ska inte påverkas av vem det är som kör. Eftersom kvinna 2 upplever att 
många förare inte lever upp till hennes krav på körskicklighet ser hon 
det som ett problem och kör hellre bil vid dåligt väder.

Anledningarna till dessa markant olika synsätt på bussförarens roll 
och betydelse för resan som helhet kan givetvis vara många. Det int- 
ressanta är hur olika kvinnor upplever bussresan och vad de betonar 
som de viktiga förutsättningarna för en positiv reseupplevelse.

Båda kvinnorna talar om föraren som ”han”. Genomgående i inter-
vjuerna nämner informanterna chauffören i maskulinum, även om de 
ofta också säger att de inte tänker på om det är en man eller kvinna som 
kör. Busschauffören associeras med manliga symboler som uniformer 
och fordon. Det finns också en föreställning bland busspendlarna om 
att de busschaufförer som kör expressbuss i genomsnitt behärskar såväl 
serviceanda som körteknik bättre än de som kör ”vanlig” buss. Detta 
uttrycks till exempel som att man förutsätter att det finns en befordrings-
gång, där det är finare att köra expressbuss.

29 Micael Nilsson utvecklar bilden av busschauffören vidare i 

sin fördjupningsstudie i denna rapport. 
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som man bara känner igen till utseendet. De bussbekanta kliver ofta på 
eller av vid samma hållplats.

Det kan ju vara såna som man inte har träffat på länge som 
man stöter på som råkar åka buss och sen är det … ja, faktiskt 
en del bussbekanta som man har blivit bekant med för att man 
åker samma buss och så va, som det har visat sig att man har lite 
gemensamma intressen och så kanske.  man 31 år

Jag går till den här busshållplatsen och det är samma människor 
i regel med lite variation, och ändå så säger man ju knappt hej. 
Nån säger jag ju hej till, och varför jag säger det till den tjejen 
det vet jag inte. Det kan jag inte säga, för jag känner henne inte 
heller. Men då blev det så där, det var någon talgoxe som riktigt 
hade fått fnatt va, när det blir ljust på morgon, då blev det så här 
att alla tittade bara och log liksom och ändå säger man inget va, 
inte ens såhär ”åå nu är det måndag igen” eller nånting så där, 
nää … Men då var det mer ett leende bland oss, säg att vi är fem, 
sex, sju nånting sådär.  kvinna 50 år

Det är en, för hon brukar sitta ganska nära oss. Fast vi växlar 
några ord. ”God morgon” och ”ha en bra dag” och … ”oj vad 
det regnar”.  kvinna 27 år

De igenkända är inte personer man talar med, men de har ändå en an-
nan status än de okända.

Det är två som jag känner igen jätteväl, och en sitter på samma 
plats jämt. En sitter i samma vagn jämt. Och honom känner jag 
igen bara för att han är jättelik George Bush.  kvinna 27 år

… jo, men alltså man känner inte folk. Man gör inte det, alltså 
man känner igen dom, men man vet … Jag frågade frugan härom-
dan, du den och den, vad heter han. Ja, då visste hon ju det va, 
men jag vet några, förnamnen på några och så där va, men det 
är inte så att man, man upprättar inga relationer så att säga, i 
resandet.  man 57 år

Okända medpassagerare är sådana som man inte reflekterar över. Det 
kan vara sådana som redan sitter på tåget när man kliver på och som 
sitter kvar när man kliver av. Det kan också vara tillfälliga resenärer. 
Dessa okända kan dock ändra status och bli igenkända.

Om någon kliver på tåget som inte brukar åka med, reagerar 
man då?
Ja, det gör man. Man vet precis vilka som står och väntar där på 

som pratar hela tiden, det är ju det enda och, ja, när man löser 
ett nytt kort då, eller biljett om man säger, då går man ju till 
tågvärden.  kvinna 41 år

En viktig aspekt på tågvärdarna är dock att det innebär en trygg-
het att ha en levande människa att vända sig till.

Om det är väldigt påflugna personer. Särskilt vid 22-tiden kan 
det förekomma. På kvällarna på helgerna sitter jag alltid i kupén 
där tågvärden finns. Då sitter man inte i en annan vagn. 

kvinna 21 år

Ja, det kan man väl tycka som det var förr, en konduktör som 
gick där och … det är den där personliga kontakten. Ja, om man 
vill fråga nånting så är ju det bra va. Nu är det ju bara dom där 
högtalarna med den där rösten så att säga.  kvinna 41 år

Alltså när man åker vanligt tåg, då kommer ju alltid konduk-
tören och klipper i den här va. Man visar aldrig upp det här 
kortet, och sen så behöver man inte stoppa i det i mätaren heller. 
Inte om du har ett månadskort. Dom vill ju att man ska göra 
det för att dom mäter hur många som åker, men man behöver 
inte göra det. Jag vet inte varför.  kvinna 28 år

Det finns stora skillnader mellan hur man värderar personalen 
på bussar respektive tåg. Tågvärden associeras främst med infor-

mation och biljettköp, medan busschauffören påverkar resan i betydligt 
högre grad. Samtidigt som busschaufförens egenskaper kan påverka 
resan negativt skapar den personliga kontakten mellan busschaufför och 
resenär en trygghet som flera informanter saknar under tågresorna.

  Medpassagerare
»Man märker om det kommer någon ny: Nu är det nån som inte varit med förut!«

Som kollektivpendlare måste man också förhålla sig till sina medpas-
sagerare.

Utifrån intervjumaterialet kan man dela in medpassagerarna i fem 
olika kategorier:

Bekanta, bussbekanta, igenkända, okända samt oönskade.

Till den första kategorin, de bekanta, hör arbetskamraterna som man 
reser tillsammans med.

Det jag här kallar bussbekanta är en intressant kategori som inte 
är densamma som de bekanta. Som pendlare förhåller man sig till en 
grupp medpassagerare som man inte känner på samma sätt som vanliga 
bekanta, men som man interagerar med på ett annat sätt än med dem 
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På tåg och, i synnerhet, bussar kan en speciell kultur etableras. De 
vana pendlarna vet hur de ska uppträda och förhålla sig till varandra. 
Okända och oönskade medpassagerare kan upplevas som ett hot mot 
denna ordning. De som pendlar med expressbussen ger starkt uttryck 
för skillnaden i busskulturer:

Det är inte bara bussarna som är lite mer strömlinjeformade på 
41:an, folket som åker på 41:an är lite mer strömlinjeformade 
också. Dom är lite mer samma, medan på 410:an så skiljer det 
sig mycket på dom som åker.  man 31 år

Dom som åker regelbundet, eller dom som åker [expressbus-
sarna], det är dom som har fasta respunkter, så att säga, åker 
frekvent … medan 410:an, ibland kan det vara ungefär som man 
kommer på en turistbuss va. Alltså väldigt pratigt och så. 

man 57 år

Om du åker 41:an, dom som pratar i telefon där, dom gör det för 
dom talar om att dom kommer hem snart, så lägger dom på. Jag 
har blivit åthutad en gång när jag satt och spelade … jag hade 
precis köpt mobilen och så hittade jag nåt spel och då lät det lite 
grann. ”Schhh!”, var det nån som vände sig om, och det är så, 
jag känner det också om det är nån som håller på med telefon för 
länge, då blir jag irriterad på nåt sätt alltså. Men det är ganska 
bra, på 41:an är det bra disciplin. På 410:an är det så otroligt 
mycket annat prat. Det är en helt annan ljudnivå. Ja, det pratas 
och stojas på ett annat sätt.  man 31 år

Pendlarna på expressbussen följer oskrivna regler för vad som är ac-
ceptabelt. Man tar hänsyn till varandras behov av att arbeta eller vila 
under resan.

Nä, men dom flesta som åker [express]buss ofta vet också att sit-
ter man med en bok eller nåt då arbetar man, att man får vara i 
fred också. Ofta är det så med dom bussbekanta, om man säger. 
Dom pratar man mest med på busshållplatsen kanske. Och om 
man inte har nåt speciellt eller så man vill prata om då går man 
ibland åt var sitt håll på bussen och gör det man ska. [skratt] 
Men det är dom riktiga duktiga bussjobbarpendlarna, kan man 
säga.  man 31 år

Alla som ville sova på morgon och så vidare gick längst bak, det var 
kolmörkt, då gick man inte dit och tände lampan. Då sitter man 
längre fram, för där är det ändå alltid rörelse, folk går på bussen, 
man kan ha en lampa tänd där och så vidare.  man 31 år

morgon. Ja, vad tänker man? Jaha, hon har fått ett, eller han, fått 
ett jobb här och undrar var han jobbar, eller hon. Kanske går av 
där jag, kanske jobbar i Boxholm.
Sitter man och bedömer personen?
[Skratt] Ja, det gör man nog faktiskt. Vad dom har med sig. Har 
dom portfölj, eller så där va, så att, jo, det gör man nog. 

kvinna 41 år

Den sista kategorin, de oönskade, är sådana man försöker undvika un-
der resan. Man undviker dem genom att sätta sig långt ifrån dem eller 
genom att spärra sätet bredvid med väskor.

Dom som ser ut att lukta illa. […] Och sådana som ser ut att 
prata, som man inte känner. Det går också att se. Dom har man 
också lite koll på. Det aktar man sig för.  man 31 år

Det kanske är ibland man känner att vissa personer känner man 
ju igen väldigt väl. Ja, såna alkoholister, […] som man vet stinker, 
som man bara ”nej, sätt dig inte bredvid mig för då dör jag om 
jag ska behöva åka hela vägen!” Så kan man ju känna, men då 
ser man ju till och försöker ha massor med grejer på sätet i stället 
så dom inte kan det, eller sätta sig ytterst.  kvinna 29 år

Jag har ju väskan här. […] Är det väldigt många, vilket det är 
ibland, tar jag tar bort väskan, ett tag i knäet va, för jag inser 
själv att jag inte ska ha väskan där. Sen sätter jag mig ändå längst 
in och har väskan så. […] Jag tar den i knäet om jag ser att det 
drar ihop sig, men inte i första taget.  kvinna 50 år

Ibland kan man uppleva hot i större eller mindre utsträckning från 
medpassagerare.

Det var när en man som jag upplevde var alkoholpåverkad satte 
sig mitt emot mig. Han betedde sig märkligt. Jag kände mig 
inte direkt hotad, mer ”inte komfortabel”. Han pratade och var 
närgången.  kvinna 28 år

Ja, det är när det kommer på stöddigt folk. […] Det kommer på 
en tre, fyra stycken och är stöddiga och bullrar och så kanske 
man hör om dom hackar på nån person... Ja det är såna moment 
när man känner att det kan bli farligt eller nåt i den stilen. Då 
känner jag mig hotad själv, och om det skulle vara någon annan 
som får några glåpord så blir jag irriterad på mig själv för att jag 
inte gör nånting va. Och så tänker jag att det är skönt att man 
inte är busschaufför.  man 31 år
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man stå [i] trappan ner där man går under tunneln, där står folk 
och väntar. […] Ja, det funkar, fast om det är mycket folk så, då 
blir det ju trångt.  kvinna 27 år

Får jag stå och vänta i fem minuter då tycker jag att då är det 
jättelång tid. […] Oftast så går jag nog ner precis innan bussen 
går, och det händer ju att man verkligen får springa … 

kvinna 29 år

Det fungerar väl bra … Nu har dom ju byggt om där vid Köp-
mansgränd. [Det har väl] inte direkt [blivit] någon skillnad. Nu 
finns det ju en kur att gå in i, det fanns det ju inte förut. [Jag går 
in där] om jag får plats. Det är rätt mycket folk där … 

kvinna 28 år

Vad gäller busshållplatserna är det främst ett överordnat problem som 
uttryckts, nämligen rökning. Flera av de intervjuade upplever att vis-
telsen på busshållplatsen är ett av få tillfällen där man exponeras för 
tobaksrök utan att kunna undvika det med mindre än att flytta sig bort 
från hållplatsen.

Ja, jag tycker det borde vara rökförbud i dom där kurerna i alla 
fall. Det retar jag mig nåt extremt på. Dom står och röker inne i 
den där […] och då kan man stå innanför den där kuren samtidigt 
som dom tänder sina äckliga cigaretter, då luktar det ju om en 
annan med sen hela dan, och dom flesta vet att det är så många 
som inte tycker om cigarettrök.  kvinna 29 år

Ja, folk är jävla korkade. Dom står och bolmar och alla andra 
dom ställer sig långt bort va, och inte fattar att det är för att 
dom håller på och röker. Det alltså, att göra Östgötatrafiken 
uppmärksam på att det skulle vara rökförbud på själva busshåll-
platserna. […] Det är högar med fimpar på backen, eller i alla 
fall periodvis det.  man 57 år

Detta problem tycks överordnat andra synpunkter på utformning och 
placering av hållplatserna, vilka minskar hållplatsernas attraktivitet 
utan att för den skull upplevas som regelrätta problem.

Jag tycker att den fungerar bra. Ibland så, dom har ju uppsatt 
såna där små bås man kan sitta i, fast det är ju bara en bänk i 
varje sånt bås och svenskar är ju såna här att man inte får vara 
för nära varandra, så då blir det en, eller kanske två som sitter på 
den där bänken, så att på så sätt är det för lite bänkar. 

kvinna 28 år

På expressbussen är sittplatsen ett revir som bevakas och som respek-
teras av medpassagerarna.

Nu var det så att det var en ny resenär som började för ett år 
sedan, och hon snodde min plats [skratt]. Jag märker ju att alla 
gör ju likadant va. Alltså dom som går på från början, dom har 
sina platser och kommer någon och stör det så är det nån ordning 
som störs.  man 57 år

Ja, jag har fått några föreställningar om att tjejer tycker att det 
är jobbigt om man, som man, sätter sig ytterst på sätet. Men å 
andra sidan så tar män större plats på sina säten, så det är svårt 
att tränga sig in där också. Så … ja det blir alltid att man frågar 
”kan jag sitta här”. Jag har inget system så. Jag kan nog inte säga 
att jag varje gång sätter mig bredvid en kille. Jag sätter mig inte 
varje gång bredvid en tjej heller.  man 31 år

Jag vill inte prata på morgonen med en massa folk. Jag vill inte 
vara artig och trevlig, utan jag vill ha den där tiden för mig 
själv.  kvinna 55 år

Interaktionen med medpassagerarna är en viktig aspekt på arbetspend-
lingen. Pendlaren kategoriserar, medvetet eller omedvetet, sina med-
passagerare och medpassagerarna bidrar till i vilken grad hela resan 
uppfattas som ett tryggt trafikrum. Medpassagerare kan ibland upplevas 
som hot, oftare som störningsmoment men även som medlemmar i en 
särskild pendlarkultur. Flera av de könsrelaterade aspekter som dis-
kuterats i de tidigare avsnitten – trygghet, integritet, kunskap – relaterar 
till medpassagerarna.

  Hållplatser och väntsalar

»Det verkar som om ingen gör något åt det som vandaliserats.«

Ett kritiskt moment i arbetsresan är vistelsen på hållplatsen eller i vänt-
salen. Intervjuerna pekar på att denna del av resan upplevs som mest 
besvärlig och minst meningsfull. Medan tiden på bussen eller tåget kan 
användas till allt från sömn till skrivarbete, används inte tiden på håll-
platsen eller i väntsalen till annat än möjligtvis konversation med med-
passagerare. Många av de intervjuade har trimmat sin tidsanvändning 
så att de ska kunna tillbringa så lite tid som möjligt på busshållplatsen, 
eftersom denna miljö upplevs som i viss mån fungerande, men aldrig 
stimulerande.

Norrköping är ju bra. Boxholm har ju ingenstans … om det reg-
nar eller blåser eller så. Dom har väldigt små kurer, men då kan 
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Ja, det finns ju ingenstans att gå in alltså, utan det är ju dom 
här med tak … kurerna man får gå in i då, och dom är ju oftast 
sönderslagna, men det är ju en annan femma. […] Ja, det är ju 
rutorna. Det blåser ju rätt igenom alltså. Det är inget skydd så 
mer än på taket. […] Det är ju inte roligt. Att ingenting får vara 
i samhället utan att det bara [är] förstörelse.  kvinna 41 år

Väntetid är något som associeras med kollektivtrafik och som bidrar till 
att lyfta fram bilens attraktivitet. Med den linjära – manliga – tidsupp-
fattningen (se avsnittet tidsplanering ovan) är man mer framgångsrik om 
man undgår väntetid, eftersom det innebär att man i högre grad lever 
upp till den linjära tidsuppfattningens krav på effektivitet och tidskon-
troll30. Dessa krav är ofta starkare i mäns arbetssituation än i kvinnors, 
samtidigt som kvinnors ansvar för inköp och barn medför att de gör fler 
och kortare delresor. Kvinnor reser dessutom kollektivt i större utsträck-
ning än män. Sammantaget borde detta innebära att kollektivtrafiksys-
temets  hållplatser och väntsalar är miljöer där kvinnor tillbringar mer 
tid än män. Det finns alltså anledning att tänka kring dessa miljöer ur 
ett könsperspektiv. I vilken mån är hållplatser och väntsalar utformade 
för att möta kvinnors behov? Informanternas tankar kring hållplatserna 
och den tid de tillbringar där tyder på att dessa miljöer i första hand ses 
som platser där man gör ofrivilliga avbrott i resan, och där man strävar 
efter att tillbringa så kort tid som möjligt. Detta understryks av att 
hållplatsmiljöerna ofta upplevs som eftersatta och dåligt genomtänkta. 
Omvänt upplever man funktionella och behagliga miljöer – till exempel 
nya resecentrum – som mycket positiva. För pendlaren är det viktigt att 
väntetiderna kan tillbringas på ett sätt som upplevs som en meningsfull 
del av en resa som hänger samman.

  Bilen

»Du vet det är rätt bra att gå ner i garaget och bara ta bilen. Det tar ingen tid.«

Det vanligaste transportmedlet i Sverige är bilen31 och mycket har skrivits 
om bilens kulturella betydelse i vårt samhälle. Bilar och bilkörning för-
knippas med status och livsstil. Samtidigt har bilen alltmer kommit att 
bli en nödvändighet, ett verktyg man helt enkelt inte klarar sig utan. 
Även bland pendlarna i den här undersökningen finns tydliga indika-
tioner på att bilen är nödvändig för att vardagen ska fungera. Där bilin-
nehavet inte uttalat markerar status och livsstil kan man få intryck av 
att bilen är ett ”nödvändigt ont” som man skulle välja bort om man 
bara hade möjlighet. Inställningen till bilen är dock mer komplex än 
så. För att förstå bilens attraktivitet måste man utgå från att den på 
samma gång är både ett bruksföremål och en meningsbärare. Att den 
fungerar som meningsbärare innebär att den är förmedlare av symbol-
värden som går utöver själva bruksvärdet. Denna funktion kan dock 

Flera informanter har uttryckt tillfredsställelse över nya anläggningar 
(resecentrum). Inte minst fungerande toaletter är viktiga, vilket särskilt 
har uttryckts av kvinnor.

Jag  tyckte att det var ett lyft när Resecentrum [byggdes] och lands- 
ortsbussarna flyttade över till den sidan. Det var ett väldigt stort 
lyft tycker jag. Det är inte så väldigt ofta jag sitter i väntsalen, 
mer än om det är väldigt dåligt väder eller om jag har kommit 
väldigt tidigt, men den tycker jag är fräsch. Och jag tycker också 
busskurerna är fräscha.  kvinna  55 år

Ett framträdande problem med väntsalarna är dock att de inte alltid är 
tillgängliga.

Det funkar bra. Det är klart att det finns ett väntrum med värme 
vid stationen i Boxholm, men det är sällan öppet. Jag tror att 
det varit en del vandalisering där. Det verkar ha varierande öp-
pettider. Det finns ingen skylt, utan man måste gå och känna på 
dörren. Var det öppet skulle jag utnyttja det när det är kallt. Det 
är aldrig öppet när jag ska åka med 22-tåget.  kvinna 21 år

Det fanns en väntsal, men den blev så illa åtgången. Det var så 
många som förstörde, så dom har låst den tror jag. Och den är 
på andra sidan. Den är där man väntar på tåget mot Tranås. På 
den sidan ligger det, så kommer tåget så måste du ner och under 
perrongen och springa över och då kanske du har missat tåget, 
så det gör man inte.  kvinna 28 år

Informanterna uttrycker ibland en uppgiven förståelse för att väntsa-
larna hålls låsta vissa tider eftersom de utsätts för vandalisering.

Jag tycker att det är en fördel att dom 
byggt så att det är tak över dom flesta. 
För regnar det och blåser så är det ju 
väldig kallt att stå och vänta. […] Sen 
är det väl inte mycket dom kan göra 
åt att folk slår sönder saker och så, 
det är ju tyvärr dagens samhälle som 
är sånt.  kvinna 29 år

Det är inga problem. Det enda är väl 
att i Boxholm är väntkurerna ofta van-
daliserade. Det är jobbigt att glasru-
torna är trasiga när det är blåsigt. Det 
verkar som om ingen gör något åt det 
som vandaliserats.  kvinna 28 år

30 Hjorthol 1998 s 80. 
31 Boverket 1996 s 169.
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skilt vintertid och vid banarbete. I allmänhet anser man att förseningar 
både på tåg och buss är små, och att information om förseningarna i 
allmänhet fungerar väl.

Bilens attraktivitet tycks i det här fallet ligga i friheten från att pas-
sa tider, även om den reella kontrollen över tiden inte är så mycket 
större.

Det är alltid så att bilen är smidigast eftersom den tar en ju ända 
fram till dörren så att säga. Den tog mig ju ända upp till parkerin-
gen här nu, men samtidigt så får man räkna in den nackdelen 
som är nu att det är värsta vägarbetet, så att man sitter i köer 
och sånt där, vilket gör att det tar mycket längre tid att åka nu. 
Men, i höst har den nya vägen öppnat, så man måste tjäna in 
bra många minuter då tror jag, om man åker bil då. Men jag vet 
inte, men jag tycker det är smidigt att åka tåget. Jag tycker det 
är skönt att slippa att köra. Så är det.  kvinna 28 år

Bland kollektivpendlarna finns föreställningar om att pendling med bil 
har koppling till okunskap om kollektivpendling.

Men alltså, så man på nåt sätt tvingar dom att prova buss ett tag. 
För det handlar om att inte bara åka en eller två gånger utan att 
man lär sig att slappna av på bussen, för det är det som tar tid. 
Man måste kunna komma på att det är skönt att åka buss. För 
att åker man bara några gånger så saknar man bilen. 

man 31 år

Jag tror att det är ett pedagogiskt problem. Jag tror alltså att dom 
som sitter och åker bil utan problem, dom skulle vara alldeles 
bortkomna om dom gick på en buss, för dom vet inte hur man 
ska bete sig.  man 57 år

Undersökningar bekräftar att kunskap är en faktor som påverkar valet 
av färdmedel, men att åtgärder som syftar till högre kunskaper kortsik-
tigt inte skulle förändra resmönstren i någon större utsträckning33. Även 
om det finns en medvetenhet om bilpendlingens nackdelar finns tillräck-
ligt många fördelar för att det för bilpendlaren ska vara ointressant att 
”lära sig” åka kollektivt.

  Bilen som komplement

De flesta av de kollektivpendlande informanterna har tillgång till bil 
– egen eller annans. Som framgår av de tidigare avsnitten fungerar bilen 
ofta som ett komplement till kollektivpendlingen.

Man väljer bilen då man arbetar senare än vanligt, då man har mycket 
bagage, då man har behov av att ta sig till andra ställen på vägen eller 

inte bara förklaras i termer av snabbhet, effektivitet och status. Bilens 
attraktivitet uppstår genom en växelverkan mellan hur den brukas och 
vilken mening den tillmäts32.

Bland informanterna finns både de som har bilen som huvudsakligt 
pendlingsalternativ och de som bara pendlar kollektivt. Det vanligaste 
är dock att man pendlar med buss eller tåg, men kompletterar detta med 
bil vid enstaka tillfällen. Vad är det egentligen som avgör vem som tar 
bilen och vem som köper ett månadskort till pendeltåget?

Bilen förs på tal i de flesta intervjuerna och presenteras därför här 
som ett tema. Eftersom många tankar kring bilen redan framkommit 
i tidigare teman, görs i detta avsnitt många referenser till de tidigare 
avsnitten.

  Bilen som huvudalternativ

För några av informanterna fungerar bilen som huvudsakligt färdsätt 
för arbetspendlingen.

Bland dessa finns flera som menar att kollektivpendling vore att föredra 
av flera orsaker, inte minst på grund av ekonomiska skäl och miljöaspe-
kter, och det finns ofta tankar om att övergå till kollektiva färdsätt på sikt, 
då de personliga förutsättningarna ändrats. De dagliga bilpendlarna har 
dock en rad skäl till att de ändå använder bilen. De främsta orsakerna 
är att kollektivtrafikens tider inte passar arbetstiderna (se avsnittet tids-
planering), att kollektivpendling innebär för många delresor (se avsnittet 
bekvämlighet), och omsorg om barn (se avsnittet familjeförhållanden). 
Dessutom uttrycks en medvetenhet om att vanans makt påverkar och att 
det finns ett motstånd mot förändringar. En del av bilpendlarna motiverar 
sitt bilåkande med bekvämlighetsaspekter (se avsnittet bekvämlighet). 
Däremot menar i allmänhet inte bilpendlarna att kollektivpendling nöd-
vändigtvis skulle innebära att restidens innehåll skulle förändras i någon 
större utsträckning. De flesta tror att de skulle kunna utnyttja restiden 
på ungefär samma sätt på tåg och buss som om de kör själva.

Det tror jag skulle vara lika bra, för […] då slipper jag köra, då 
har man kanske ännu mera möjlighet, så att säga, att koppla av 
och ta igen sig en stund och så det är lika positivt utifrån det per-
spektivet. Bara man inte somnar och missar sin hållplats förstås 
[skratt].  kvinna 39 år

Vid sidan av bekvämlighetsaspekterna på bilpendling finns också tankar 
om tillförlitlighet.

Bilpendling upplevs ofta som att man har kontroll över tiden på ett 
annat sätt än vid kollektivpendling. Detta kan tyckas paradoxalt efter-
som man samtidigt uttrycker missnöje med vägarbeten och bilköer i 
minst lika hög grad som buss- och tågförseningar. Det förekommer till 
och med ganska stor förståelse för förseningar i kollektivtrafiken, sär-

33 Davidsson 1993.32 Hjorthol 1998 s 91.
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svårt att genomföra. Ett annat skäl är att samåkning minskar möjlighet-
erna att uträtta ärenden på vägen hem. Ett skäl till att åka bil är friheten 
och flexibiliteten, och denna spolieras delvis vid samåkning.

  Kvinnor och män som bilpendlare

Betyder bilen olika saker för kvinnor och män? Skötseln av bilen är tra-
ditionellt en manlig syssla, och föreställningen om bilen som en manlig 
domän är djupt rotad35. Flera av informanterna ger uttryck för att de 
ser bilen som en viktig manlig symbol. Många undersökningar visar 
att män har större tillgång till bil än kvinnor36, vilket kan förklaras 
med såväl kulturella som ekonomiska orsaker37. Detta ses som en av 
förklaringarna till att kvinnor är mer positiva till kollektivtrafik än män 
– det finns en tendens att tolka en företeelse bättre än den är när man 
inte har något alternativ38. Tillgången till bil har generellt ökat under 
senare år, men detta har inte inneburit att olikheter i rörlighet mellan 
kvinnor och män har utjämnats39. Däremot är attityderna till bilens 
positiva egenskaper likartad hos kvinnor och män i den mån de har 
lika tillgång till bil40.

Det finns många förklaringar till bilens attraktivitet och konkurrens-
kraft. Bilpendlarna motiverar sitt bruk av bilen med vana, bekvämlighet 
och effektivitet. Det finns inga uttalade skillnader mellan kvinnor och 
män i sättet att tala om bilens fördelar, men det finns ändå en del refle-
xioner att göra kring vad kön innebär i sammanhanget.

Då man talar om vanebilism är detta kopplat till biltillgång, 
familjemönster och den traditionella bilden av bilen som en manlig 
domän. Bilen blir ofta en kvinnlig angelägenhet först då den används 
för resor kopplade till barnomsorg och inköp (Se avsnittet familjeförhål-
landen). Effektiviteten i bilsammanhang beskrivs i termer av tidsvinst, 
en tidsvinst som ibland visar sig vara fiktiv då man räknar in tid som 
tillbringas i bilköer, tid för underhåll av bilen etc. Kanske är detta sätt 
att tala om bilens fördelar manligt i den bemärkelsen att det kopplar till 
”manlig tid” enligt ovan. Effektiviteten kan dock också beskrivas som 
minskad fragmentering, att resan i högre utsträckning hålls samman 
som en helhet. Effektivitetsvinsterna blir större vid typiskt kvinnliga 
resmönster med fler och kortare delresor, och bilen används i högre 
utsträckning av kvinnor i småbarnsfamiljer.

Bilen förknippas med flexibilitet och att man upplever kontroll över 
sin tidsanvändning. Upplevelsen av kontroll och upplevelsen av resan 
som en helhet hänger också samman med bilens kulturella betydelse som 
flyttbart revir41. Bilen gör det möjligt att vara privat samtidigt som man 
förflyttar sig i det offentliga rummet42. Detta bidrar till att man sätter 

då man befinner sig i en skarv mellan två resperioder, d v s ska lösa nytt 
färdbevis. Framför allt är bilen ett omistligt alternativ för småbarns-
familjer då det gäller att hantera avvikelser i de dagliga rutinerna (se 
avsnittet familjeförhållanden).

Vi kan också konstatera att olika faser i livet innebär olika priorite-
ringar. En femtioårig kvinna prioriterar sin promenad till busshållplat-
sen, medan den höggravida trettioåringen hellre tar bilen. 

Att bilen finns som ett komplement innebär också att dess attraktivitet 
ökar vid förändringar i kollektivtrafiksystemet. Om biljettpriserna höjs 
övervägs bilen som alternativ och nyttjas mer, till exempel för att skjuta 
upp köp av nytt färdbevis (se avsnittet ekonomi).

  Samåkning

Ett alternativ till att resa kollektivt som ofta nämns är samåkning. I 
realiteten tycks detta dock vara svårt att genomföra34.

Vi skulle kunna fylla en bil, men jag känner att jag är mer fri 
även om jag har busstiderna att passa, än att jag ska ha fyra … 
[…] Sen är det väl det här att jag tror att man skulle få vänta på 
varandra då, för du slutar inte alltid ett skift så punktligt som du 
kan göra på en industri. Det händer ju saker som gör att du ofta 
är sen, eller tillräckligt för att det ska vara irriterande att samåka, 
tror jag.  kvinna 50 år

Jag tror inte att dom är så pass många så att dom kan [samåka], 
och sen är det ju så i det här huset så har vi […] individ- och 
verksamhetsanpassat schema, vilket innebär att dom har ju inget 
statiskt schema som dom lägger utan deras arbetstider ändras var 
sjätte vecka. Dom jobbar lite huller om buller så att säga, och då 
försöka planera in med nån som jobbar på grannavdelningen eller 
på övervåningen eller så, jag tror att det är lite för stor apparat 
och få till det då.  kvinna 39 år

Om det fungerade ihop med arbetskamrater och vi hade samma 
tider, då skulle vi säkert kunna köra bil, men nackdelen är ju då 
dom dagar det inte fungerar. Vad ska man köpa då? Ska man 
köpa ett endagarskort? Då förlorar man pengar i alla fall, för ett 
dygnskort kostar ju hundra kronor.  kvinna 28 år

Det finns många skäl till att samåkning fungerar dåligt i praktiken. 
Bilens värde som symbol för frihet och obundenhet spelar in, liksom eko-
nomiska aspekter. De kvinnor bland informanterna som har erfarenhet 
av samåkning betonar att omständigheterna kring arbeten inom vård 
och omsorg omöjliggör samåkning. Krav på flexibilitet och individuellt 
anpassade arbetstider medför att samåkning i praktiken blir mycket 

35 Hjorthol 1998 s 94.
36 Forward 1998 s 50.
37 Hjorthol s 89ff, SIKA 1995 s 23-25, se också Eriksson och Garvill 2003 s 8ff.
38 Hjorthol 1998 s 105.
39 Krantz 1997 s 43ff.
40 Hjorthol 1998 s 105, Forward 1998 s 50.
41 Holmberg 1996 s 17.34 Andréasson 2000 s 183ff.
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på det sätt som efter omständigheterna är mest gynnsamt.
Två typer av meningsfullhet hos arbetsresorna kan identifieras. Den 

ena handlar om hur arbetstiden kan användas som aktiv tid. Som ak-
tiv tid ska förstås alla typer av användning av tiden som upplevs som 
meningsfulla. Att sova eller vila på bussen är på så sätt en aktiv tidsan-
vändning i syfte att bli utvilad. Störningsfrihet och bekvämlighet krävs 
för att restiden ska kunna användas aktivt.

Den andra typen av meningsfullhet handlar om resan som buffert, 
det vill säga som en övergångsfas mellan arbete och fritid. Det är därför 
viktigt att resan fungerar som en frizon med möjlighet att avskärma sig 
från medpassagerare och andra störningsmoment.

Man kan se att det finns ett starkare behov av detta bland pendlare 
som har arbeten vilka innebär intensiv kontakt med människor.

  Komfort
Ett komplext begrepp

För att restiden ska kunna upplevas som meningsfull måste pendlaren 
ha en viss komfort under resan. En erfarenhet från intervjumaterialet 
är att det som upplevs som komfort är komplext och beror av många 
olika faktorer. Komfort kan definieras som de faktorer som motverkar 
obehag och oro. Att resan erbjuder fysisk bekvämlighet är en viktig del 
av detta, det vill säga en kroppslig positiv upplevelse av bussar, tåg, 
promenadvägar etc. Resmiljöns fysiska utformning, temperatur och 
ventilation är aspekter på detta som ofta betonas. Komforten handlar 
också om tilliten till transportsystemet, att det finns en känsla av att 
resans olika moment hänger samman, och att hela resvägen utgör ett 
system som befriar från stress och obehag i olika former. Obehag och 
oro i samband med arbetsresor kan vara kopplat till trafiksäkerheten, 
men också till inkonsekvenser som ger en känsla av att man inte vet vad 
som gäller eller hur det ska bli nästa gång. Hit hör bland annat bus-
sarnas och tågens tidhållning. Obehag och oro kan också vara relaterat 
till medpassagerare och andra människor, ibland kopplat till otrygghet 
i bemärkelsen risk för hot och våld.

Resans »mellanrum«

Komfort i denna vida bemärkelse innebär att hela resmiljön upplevs 
som ett säkert och konsekvent system, där resans olika delar hänger 
samman på ett sådant sätt att resmiljön fungerar som en sammanhållen 
helhet. Under den tid som förflyter från att man lämnar bostaden och 
till dess man kliver in på jobbet ska man befinna sig i ett system som 
präglas av rutin och konsekvens. Här är det möjligt att identifiera resans 
”mellanrum”, det vill säga de punkter där resan som helhet inte hänger 
samman. Det är här oro och stress uppstår på grund av att man känner 
sig utlämnad och utkastad ur resan som system.

parentes kring till exempel bilköer och definierar bilen som ett effek-
tivt och snabbt färdmedel. Detta kan också förklara varför samåkning 
inte fungerar i någon större utsträckning. Det framgår av intervjuerna 
att motviljan mot samåkning bland till exempel vårdpersonal har att 
göra med arbetstidernas beskaffenhet, men att det också handlar om 
behovet av att göra resan till ett privat rum för att kunna utnyttja tiden 
som ställtid mellan arbetet och den privata sfären. Bilens attraktivitet 
kan antas öka vid större behov av avskildhet och integritet under resan, 
vilket knyter an till de yrkesrelaterad könsskillnader som diskuterades 
i föregående avsnitt.

En viktig fråga i arbetet med att skapa ett jämställt transportsystem 
är i vilken mån man kan skapa det flyttbara reviret i trafikrummet 
utanför bilen.

Arbetspendlingens könsaspekter
I denna undersökning har arbetspendlare, både kvinnor och män, fått 
uttrycka sina tankar kring sina dagliga arbetsresor. De behov och tan-
kar som kommer fram i denna typ av intervjuer är i första hand kopp- 
lade till yrke, ålder, familjeförhållanden och ekonomisk status, och 
kvinnor och män uttrycker ofta liknande behov. Relaterat till tidigare 
kvantitativa undersökningar som har pekat på skillnader i kvinnors och 
mäns resvanor, tillgång till bil etc., ger denna undersökning ändå vissa 
ingångar till könsaspekterna på arbetspendling. Innan det könsrelevanta 
i undersökningens resultat identifieras är det nödvändigt att analysera 
vad som är viktigt för en fungerande daglig arbetspendling.

  Komforten,  meningsful lheten och det dagl iga 
t idspusslandet

Ur analysen av intervjuerna träder främst tre kategorier fram vilka kan 
identifieras som det ur arbetspendlarens synvinkel viktigaste för en 
fungerande arbetspendling. För det första måste restiden kunna använ-
das på ett sätt som känns meningsfullt. Detta innebär för det andra att 
den måste ha ett visst mått av komfort och störningsfrihet. Slutligen är 
tidsplaneringen den faktor som mest styr arbetspendlingen.

  Det meningsfulla resandet

Upplevelsen av resan är komplex. För den som reser dagligen måste 
resan framför allt kännas meningsfull . Denna meningsfullhet relaterar 
inte bara till resmålet. Själva restiden måste kunna användas på ett sätt 
som motiverar den tid som används för resorna. Informanterna talar i 
allmänhet om sin restid som meningsfull. Man har inrättat sitt resande 

42 Andréasson 2000 s 176ff.
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till varandra – man pratar inte högt i mobiltelefon, man äter och dricker 
inte i onödan och man respekterar om en medpassagerare inte vill prata 
utan sova eller läsa. Grupper som inte känner till bussresans kulturella 
koder, till exempel skolungdomar, kan upplevas som ett hot som sätter 
de vardagliga rutinerna ur balans.

Då vet jag att då var vi rätt upprörda och sa att vilka är det nu 
Östgötatrafiken vill ha som kunder. Och då kanske vi kände att 
det var skolungdomarna som så att säga favoriserades medan vi 
som betalade fullpris inte kunde räkna med att få sitta. 

kvinna 55 år

Man värnar om den egna busskulturen, och för en expressbusspendlare 
kan det upplevas som en kulturkrock att färdas med en annan busslinje 
eller på en annan sträcka. På samma sätt kan en ny resenär känna att 
han inte behärskar de kulturella koder som gäller i det mobila vardags-
rummet. Tanken om ett mobilt vardagsrum är intressant att utsträcka 
till hela resvägen. Befinner man sig i sitt mobila vardagsrum också på 
busshållplatsen och på gångvägen, eller är dessa platser osäkra, okon-
trollerbara och främmande? Är de mellanrum i resan?

  Den värdefulla tiden
Flexibilitet och valfrihet

Som framgått i intervjumaterialet är arbetspendlaren beroende av en 
strikt tidsplanering för att få de vardagliga rutinerna att fungera. På 
grund av de krav som ställs på arbetspendlaren är flexibilitet och val-
frihet faktorer som väger tungt i många människors val av ressätt. Även 
om man normalt reser till och från arbetet vid ungefär samma tid, är 
vetskapen om att det finns möjlighet att välja andra restider viktig för 
många. Inte minst gäller detta småbarnsföräldrar som snabbt kan be-
höva ta sig till daghem och dagbarnvårdare. Flera informanter uttrycker 
oro för hur de ska ta sig hem om ett barn plötsligt blir sjukt. Många 
barnfamiljer löser detta genom att de organiserar vardagen så att barnen 
alltid finns ”inom räckhåll” för den ena föräldern. En annan strategi är 
att förlita sig på bilen. 

För vissa grupper, till exempel småbarnsföräldrar och pendlare med 
oregelbundna arbetstider, upplevs kollektivtrafiksystemet ofta som otill-
räckligt och bilen används som ett komplement för att pendlingen ska 
fungera. Om kollektivtrafiken ska leva upp till dessa gruppers krav på 
flexibilitet behöver den ha en sådan turtäthet att man kan ta sig hem 
inom en tidsrymd som upplevs som rimlig. Här är det av vikt att inte 
bara öka turtätheten, utan också förlänga den tid över dygnet som bus-
sarna går, det vill säga lägga till tidigare och senare turer.

Informanterna ger uttryck för dessa mellanrum på flera sätt. Ofta 
finns de i övergångarna mellan resans olika delar, det vill säga vid vänt-
salar, hållplatser och parkeringsplatser.

Platser som signalerar att de är eftersatta skapar känslor hos re-
senären av att vara otrygg och utlämnad. Vandalisering av en hållplats 
innebär att den tolkas som en plats som inte ingår i det ”säkra” förflytt-
ningsstråket. Utebliven klottersanering medverkar till att platsen känns 
bortglömd, och därmed osäker och otrygg, även om pendlaren inte di-
rekt uttrycker det i termer av risk för hot och våld. Nybyggda väntsalar 
som hålls låsta på grund av vandalisering inger känslor av inkonsekvens 
och maktlöshet. Mellanrummen kan också finnas på bussar eller tåg. Att 
alltid sitta i samma vagn som tågvärden kvällstid är ett uttryck för att 
de andra vagnarna är osäkra – här kan inte tryggheten garanteras. Ett 
annat uttryck för mellanrum är upplevda brister i trafiksäkerheten. Mel-
lanrummen behöver dock inte vara relaterade till trygghet och säkerhet. 
Då väntetider uppstår på grund av att tidtabeller inte är samordnade 
medför detta också känslan av ett mellanrum, ett hål i systemet.

Ett annat exempel på mellanrum finns i den så kallade busstorgs-
principen, det vill säga att varje busslinje avgår från en speciell plats 
på ett större torg. Detta är en bra lösning då busstorget under dagtid 
vimlar av bussar och människor. En plats för varje linje innebär dock 
ganska långa sträckor att gå till vissa hållplatser. En mörk vintermor-
gon då busstorget ligger isigt och öde kan gångsträckan mot bussens 
strålkastare i andra änden av torget upplevas som ett mellanrum i resans 
helhet. Vad skulle det innebära med en alternativ lösning vid lågtrafik? 
Det vill säga i praktiken att en mörk morgon eller kväll kör bussen fram 
så nära cykelparkering etc. som möjligt?

Känslan av att vara utlämnad är komplex och oreflekterad och kan 
uttryckas som allt från rädsla till att vara ”icke komfortabel”. Även om 
informanterna i undersökningen ofta inte kunde förklara sitt handlande 
i termer av, till exempel, upplevd risk för olyckor eller för våld, finns 
säkerhets- och trygghetsaspekter inbakade i de obehagskänslor som 
många gånger styr pendlares handlingsalternativ. Kvinnor och män har 
olika erfarenheter kring trygghetsaspekter. Mediebilder bidrar också till 
att resans mellanrum upplevs olika av kvinnor och män.

Det mobila vardagsrummet

Bland dem som reser samma sträckor med samma färdmedel varje 
dag etableras en speciell reskultur. Resmiljön är ett vardagligt rum, ett 
vardagsrum där man inrättar sig efter invanda rutiner. Medan bilpend-
laren är ensam i sitt mobila vardagsrum, är kollektivpendlaren hänvisad 
till att dela sitt vardagsrum med andra. I synnerhet expressbussar tycks 
upplevas som fungerande vardagsrum, där i stort sett samma personer 
reser varje dag, och där det finns tysta överenskommelser om hur man 
ska bete sig och vad som är tillåtet. På expressbussen tar man hänsyn 
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Krånglighet

Som framgått ovan upplever många resenärer att kollektivtrafikens 
tidtabeller är krångliga, liksom systemen för betalning av resorna. Ett 
krångligt system generar knappast några nya kollektivresenärer, och i 
intervjuerna antyds att de krångliga systemen motverkar ett förändrat 
resbeteende på flera sätt. Vanans makt är en inte obetydlig faktor för 
bilpendlaren, och viljan att lära om är inte stor om det kräver en allt för 
stor insats. Flera kollektivpendlare tror att bilpendlare saknar kunskap 
för att kunna pendla kollektivt. Ett enkelt system med enhetliga avgångs-
tider och enhetliga priser stärker också kollektivtrafikens attraktivitet 
för dem som har flexibla och föränderliga arbetstider. Att veta att bussen 
går en gång i timmen och att jag kan åka på samma färdbevis vid varje 
avgång, gör förmodligen inte valet att åka bil lika självklart som om det 
finns oregelbundenheter och avvikelser i systemet som kräver ständig 
informationsinhämtning.

Är det då så krångligt att resa kollektivt? Nedan (fig. 1) presenteras 
ett exempel som belyser hur det kan se ut. Det är inte hämtat från un-
dersökningens sträckor, och det är heller inte avsett att utgöra ett typiskt 
exempel, snarare ett extremexempel. Historien är dock autentisk och 
visar att det långt ifrån alltid är någon enkel sak att åka kollektivt. En 
resa på två mil mellan Norrköping och den omgivande landsbygden 
kräver i detta fall information och kunskaper om tre olika busslinjer, 
pendeltåg, avgångstider, ankomsttider, övergångar, olika prissättning 
och betalningssystem. Osäkerhet skapas kring den information som 
inte är direkt tillgänglig via tidtabellen, och osäkerheten förstärks av 
uppenbara bristfälligheter i tidtabellens utformning.

Resenären ställs inför en mängd frågor; Vilken busslinje ska hon 
välja? Kan hon räkna med att hinna byta från en busslinje till en annan 
som går tillbaka in mot stan? Är det värt att ta det betydligt dyrare tåget 
för att försäkra sig om att hinna med? Kan man lita på uppgifterna 
i tidtabellen? Har hon missat något alternativ i sitt bläddrande mel-
lan olika tidtabeller? Ska hon skaffa sig ett expresskort för att kunna 
ta tåget när det ändå inte är det bästa alternativet för att ta sig hem? 
Oregelbundenheten i busstiderna, det stora kunskapsbehovet samt inte 
minst osäkerheten kring de olika alternativen – till exempel att man 
inte snart ändrar priser och turer – gör att resenären i exemplet inte ser 
kollektivtrafiken som ett realistiskt alternativ till bilen.

Enkelhet bör också eftersträvas vad gäller zonindelning. En del infor-
manter säger att de inte förstår varför det kostar betydligt mer att åka 
en hållplats längre (passerande av zongräns) eller att ett närtrafikkort 
gäller dubbelt så långt i den ena riktningen som den andra (t.ex. Man-
torp – Boxholm, Mantorp – Linköping). Detta skapar också negativa 
värden för kollektivtrafiken. 

Om krångligheten med att åka kollektivt – ett exempel

Lena bor i Porsgata som ligger mellan Norrköping och Krokek. Hon arbetar i Norrköping, 
är gift och har två barn i den lägre skolåldern. Eftersom Lena har varierande arbetstider 
och ofta behöver kunna ta sig hem snabbt för att skjutsa barn mm, åker hon ofta bil. Just 
idag är hennes man hemma och har bilen, varför Lena ska ta bussen hem. Kl. 16.30 slutar 
hon sitt arbete och kontrollerar i tidtabellen vilken buss hon kan ta.

Tre busslinjer går mellan Norrköping och Krokek, varav två trafikerar Porsgata. Porsgata 
står inte med i tidtabellen, men Lena har lärt sig att de bussar som passerar Åby också måste 
passera Porsgata. Buss 432 avgick kl. 16.05. Buss 438 går kl. 18.02. Detta blir för sent för 
Lena som ska iväg på en aktivitet med sonens klass kl. 18. Nästa alternativ är att åka buss 433 
eller att ta pendeltåget till Kolmårdens station. Därifrån kan hon sedan – förhoppningsvis 
– åka tillbaka mot Norrköping med någon buss som stannar i Porsgata på vägen. Pendeltåget 
går kl. 17.13. Lena är osäker på om man måste ha expresskort för att åka med tåget, eller 
om det går att åka med ett vanligt värdekort. Lena vet att Östgötatrafikens kortläsare inte 
finns på de sj-tåg som trafikerar Kolmården, men är osäker på vad det innebär. Utan någon 
form av kort kostar i alla fall tågresan 50 kr enligt sj:s biljettpriser, vilket Lena tycker är väl 
dyrt för femton minuters tågresa. (Lena letar i tidtabellen för att få klarhet vad som gäller 
för tåget, men hon hittar ingenting. Det enda som anges vid tågturen kl. 17.13 är »2«. Lena 
ser längst ner på sidan att »2« betyder »går ej 30/12«. Nu är det i början av juni och Lena 
kan sortera bort den informationen som inaktuell.)

Buss 433 gick kl. 16.25. Nästa tur går 17.20. Lena bestämmer sig för att ta denna.
Nu måste Lena undersöka möjligheterna att ta sig till Porsgata från Kolmårdens station. 

Därför letar hon reda på tidtabellen för motsatt körriktning; Kolmården – Norrköping.
Bussar från Kolmården mot Norrköping vilka passerar Porsgata avgår kl. 17.03 (432) 

och 17.45 (438). Det första alternativet är uteslutet. Alltså får det bli 17.45-bussen. Buss 433 
kl. 17.20 från Norrköping ska komma fram till Kolmården kl. 17.45, alltså samma tid som 
buss 438 avgår. Vad händer om bussen blir försenad? Kan Lena lita på att buss 438 väntar 
in 433:an? Lena känner sig osäker på detta. För säkerhets skull ringer hon sin man och ber 
honom hämta henne med bil vid Kolmårdens station. Lena väntar sedan i femtio minuter 
på att bussen ska gå. Bussen avgår punktligt kl. 17.20, men är ett par minuter försenad till 
Kolmården. Lena noterar att ingen buss står och väntar och tänker att det var tur att hon 
inte chansat på att ta den. När Lena kliver av bussen stängs dörrarna bakom henne, bussen 
rullar genast ut från hållplatsen och medan den far iväg ser Lena hur bussens skyltar ändras 
från »433 Kolmården« till »438 Norrköping via Porsgata«. Lena kollar återigen tidtabellen. 
Ingen information finns om att det är samma buss som byter linje. Däremot upptäcker Lena 
att längst ner i tidtabellen för riktningen Norrköping – Kolmården står det »c = Fortsätter 
direkt som linje 438 till Norrköping«. Vid den aktuella turen tycks dock detta c ha tappats 
bort. Bokstaven c finns över huvud taget inte i turlistan. Måste det vara så här krångligt? 
tänker Lena medan hon väntar på att maken ska hämta henne med bilen.

Fig. 1

  Tyngd eller avlastning? – könsrelaterade aspek-
ter av arbetspendlingen

Hur kan man tänka kring kön och arbetsresor? De könsrelaterade aspekt- 
erna på arbetspendling kan ha två olika sidor. Den ena sidan handlar 
om i vilken mån det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt när 
det gäller hur man upplever och använder själva resan. Vad är viktigt för 
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säger att hon alltid åker bil om hon har mer än en väska. ”Var ska man 
göra av allting?”, säger hon. Det finns uppenbarligen anpassningsbehov 
i resmiljön som inte bara handlar om handikapp, utan om att människor 
ser olika ut och fungerar på olika sätt. Här kan man diskutera vidare i 
termer av manligt – kvinnligt.

Kvinnor upplever också en påtaglig kroppslighet till exempel under 
graviditeter, vilket exemplen från intervjuerna visar. Flera informanter 
uttrycker problem med att åka kollektivt under graviditeten. Man upp-
ger att det är jobbigt att åka tåg, att kroppen blir tung, att man mår illa 
och att man inte vill riskera att kräkas på tåget. Många väljer bilen under 
graviditeten för att ta sig från dörr till dörr. Den annars uppfriskande och 
omtyckta promenaden från tåget till arbetet blir plötsligt ett oöverstigligt 
hinder. I synnerhet då det är halt ute och man riskerar att halka.

På detta sätt kan kroppsligheten vara en tyngd genom att den rent 
biologiskt kan ha betydelse för hur kvinnor upplever resan på ett an-
norlunda sätt än män. Det är främst dessa aspekter på kroppsligheten 
som betonas i intervjuerna. Bakom upplevelsen av kroppsligheten som 
tyngd finns också psykologiska och sociala aspekter på kroppen. Man 
kan tänka sig att kvinnor ofta socialiseras till närhet i större utsträckning 
än män, medan de å andra sidan är utsatta för en annan kroppsexploa-
tering. Vad dessa aspekter betyder för upplevelsen av arbetsresan är svårt 
att fånga in i intervjumaterialet och skulle behöva en djupare analys. 
Man kan dock dra slutsatsen att upplevelsen av att förflytta den fysiska 
kroppen, det vill säga vad som kroppsligen upplevs som tyngd och 
avlastning, kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Såväl biologiska 
som sociala och psykologiska faktorer medverkar till vad som av arbets-
pendlaren upplevs som det kroppsligt påtagliga i arbetspendlingen.

Dag Østerberg skriver: Även de som inte reser kollektivt utan i privat-
bil erfar den materiella fakticiteten hos sin egen och andras kroppar. Men 
de gör det på ett annat sätt som inte är lika omedelbart. Avlastningen 
från de andras påträngande kroppar är ju en viktig sida av den privata 
bilkörningen.45

  Integritet

Integritet handlar om behovet av att få vara för sig själv. Detta behov 
styr hur arbetspendlingen genomförs. Att resa kollektivt kan upplevas 
som tyngd om möjligheterna till avskildhet är små. Är däremot resmiljön 
utformad så att man har möjlighet att avskärma sig och upprätta en 
fysisk och mental distans till andra människor, kan resan istället upp- 
levas som avlastning. Det finns inget i den här studien som direkt säger 
att kvinnor skulle ha ett större behov av att använda resan som en frizon 
än vad män har. Vad intervjuerna pekar mot är att det finns ett större 
integritetsbehov hos pendlare vars arbete innebär intensiv kontakt med 
människor. Eftersom många kvinnor finns i denna typ av yrken kan 
man här anta att det finns skillnader i hur kvinnor och män upplever ar-

45 Østerberg 2000 s. 69

kvinnor respektive män för en fungerande och meningsfull resmiljö? In-
nebär komfort något annat för kvinnor än för män? Den andra sidan är 
livssituationen i stort och de omgivande strukturer som sätter ramarna 
för kvinnor och män. Skillnader i arbete, inkomst, familjesituation med 
mera kan tänkas påverka resandet.

Analysen av intervjuerna visar att det finns många orsaker till hur 
pendlare planerar och upplever pendlandet, men att flera av dessa fak-
torer har en koppling till kön på ett mer eller mindre uttalat sätt.

Då det gäller kvinnors resor har mycket forskning kretsat kring trygg-
hetsaspekter. I forskningssammanställningen Trygghet i kollektivtrafiken 
konstateras att obehagskänslor inte alltid är rationella och förklarbara, 
och att man bör skilja på upplevd otrygghet och upplevd risk43. Att 
reducera upplevelsen av resan till upplevd otrygghet kan dock leda fel. 
Trygghetsaspekterna är en del av helhetsupplevelsen av resandet, men 
som den tidigare diskussionen kring intervjuerna visar är det hela mer 
komplext.

  Att röra sig i den materiella vardagen

Den som arbetspendlar förflyttar sig genom ett fysiskt rum, och konfron-
teras därmed med de materiella strukturer som detta består av. Samspelet 
med de materiella strukturerna är avgörande för hur arbetspendlingen 
upplevs.

Den norske sociologen Dag Østerberg talar i sin bok Stadens illusioner 
om upplevelsen av staden och dess materiella strukturer som tyngd och 
avlastning44. Begreppsparet tar fasta på att samma företeelse kan innebära 
helt olika saker. Tyngden är upplevelsen av att de materiella struktur-
erna tynger och begränsar, medan avlastning är det materiellas bidrag till 
känslan av frihet. En bussresa kan till exempel upplevas som både tyngd 
(till exempel den påtvingade närheten till medpassagerare) och avlastning 
(möjligheten att överbrygga avståndet till arbetet). Østerbergs begrepp 
belyser det fysiska och kroppsliga i vardagens förflyttningar men också 
att det finns en dubbelhet och otydlighet i upplevelsen av resan.

Med utgångspunkt i den tidigare analysen av intervjumaterialet, där 
meningsfullhet, komfort och tidsplanering identifierades som viktiga fak-
torer för arbetspendlaren, framstår fyra aspekter som är relevanta att 
diskutera utifrån ett könsperspektiv, och som kan tydliggöras med hjälp 
av begreppen tyngd och avlastning; kroppslighet, integritet, fragmentering 
samt frihet/valmöjlighet.

  Kroppslighet

Då människor reser gör de det med sina kroppar. Kvinnors respektive 
mäns kroppar fungerar i vissa avseenden på olika sätt och är kopplade 
till en rad olika föreställningar och associationer.

Skillnader i kvinnors kroppskonstitution relativt mäns kan till exem-
pel vara avgörande för om bagage blir hanterbart eller ej. En informant 

43 Dickinson 2001 s 6, 42.
44 Østerberg 2000 s 67ff. 
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betsresorna. Särskilt bland dem som arbetar med sociala och medicinska 
problem samt bland dem som arbetar med barn finns många kvinnor. 
Man kan fundera över om det också är så att kvinnor har större behov 
av att upprätta en distans mellan yrkesrollen och det övriga livet för 
att inte bli identifierad med den klassiska bilden av den ”omvårdande 
kvinnan”, där yrket ses som ett kall.

  Fragmentering

En arbetsresa består av fragment. Olika etapper med olika färdme-
del åtskiljs av olika långa vänteperioder vid hållplatser och i väntsalar. 
Fragmenteringen av resan är ofta en tyngd genom att den hackar sönder 
resan och innebär mer väntetid. Kvinnors resor är mer fragmenterade än 
mäns, i och med att män använder bil mer än kvinnor och att kvinnor i 
större utsträckning gör inköp, hämtar barn med mera på väg från job-
bet. Det innebär att kvinnor tillbringar mer tid än män i de mellanrum 
som finns mellan resans olika moment, det vill säga hållplatser, väntsalar 
och parkeringsplatser. Dessa platser kan identifieras som ”vita fläckar” 
på reskartan46, eftersom de bidrar till känslan av tyngd i kvinnors resor. 
Ett sätt att tänka kring jämställdhet i anslutning till arbetspendling är 
därför att fokusera på dessa ”vita fläckar” och hur de kan vändas från 
tyngd till avlastning för den enskilde pendlaren.

  Frihet och valmöjlighet

Vardagen är inrutad av tider som ska passas; man ska hinna till arbetet, 
barn ska hämtas, man ska hinna handla innan affären stänger o.s.v. För 
den som dessutom måste passa tåg- och busstider styrs vardagen i ännu 
högre grad av klockan. Behovet av frihet från att passa tider växer sig 
starkare ju mer tidspressen ökar. Ur denna aspekt är kollektivtrafiken en 
tyngd att bära med sig i vardagen. Kollektivtrafiken kan inte konkurrera 
med bilen som symbol för den frihet som blir alltmer eftersträvansvärd. 
Bilen står och väntar när man kommer och startar då man vrider om 
nyckeln i tändningslåset. Strejkande motorer och bilköer finns inte med 
i denna bild av bilen som frihetssymbol. Även om kollektivtrafiken inte 
kan bli den frihetssymbol som bilen är, så finns det sätt att minska upp-
levelsen av tyngd och ofrihet, till exempel genom en turtäthet som gör 
att man kan ta sig hem inom rimlig tid om det plötsligt skulle behövas. 
Enhetliga och enkla system vad gäller priser och avgångstider medför 
också en större känsla av frihet, eftersom pendlaren behöver satsa mind-
re resurser på planering och informationsinhämtning.

Att kvinnor och män har olika resmönster går att utläsa på en del håll 
i intervjuerna. Kvinnor har ofta ett större ansvar för barn och hushåll än 
män. Många kvinnor arbetar i yrken med varierande arbetstider, till ex-
empel lärare som slutar tidig eftermiddag, personal inom vård och om-
sorg med individanpassade scheman. Fler kvinnor än män arbetar också 

deltid. Detta innebär sammantaget att kvinnor har ett större behov av 
ett flexibelt dagligt resande. Krångliga tidtabeller, täta och oförutsägbara 
förändringar i trafikutbudet och annat blir därför till ”vita fläckar” i 
systemet, det vill säga brister där könsskillnaderna framträder tydligt.

  Ett transportsystem för både kvinnor och män

Resultatet av intervjuundersökningen pekar på att de könsrelaterade 
aspekterna på pendlingen är komplexa, men att de har betydelse för 
pendlarens vardag. Hur folk reser är en följd av behov och möjligheter 
vars ramar skapas av samhällets strukturer. Det socialt konstruerade 
könet såväl som det biologiska påverkar hur människor reser och hur de 
upplever sina resor. Upplevelser av tyngd och avlastning i arbetsresorna 
beror av en mängd olika saker, men könet är här en viktig faktor att ta 
i beaktande. Känslan av tyngd är svårbestämbar och upplevs olika av 
olika människor, men som diskussionen kring intervjuerna visat ska man 
inte förledas att tro att kön är oväsentligt i sammanhanget av den anled-
ning att det ofta inte artikuleras explicit i intervjuerna. Arbetspendlaren 
kan ofta inte redogöra för vilka aspekter som ger upphov till känslan av 
tyngd. En allmän känsla av obehag kan till exempel beskrivas på likartat 
sätt, men ha sin grund i olika typer av risk (våld, olyckor) eller stress/oro 
(rädsla för mörker, känsla av att vara utelämnad). ”Man tänker ju inte 
på varför man gör saker”, sade en informant då hon funderade över 
skälen till att ta en anslutningsbuss istället för att gå till fots.

Genom att diskutera i termer av att materiella strukturer skapar tyngd 
eller avlastning öppnar man också för att det genom konkreta föränd-
ringar är möjligt att omvandla tyngden till avlastning. Åtgärder som 
ökad turtäthet och trygghetsåtgärder i samband med hållplatser och 
gångvägar kan därför bidra till att minska skillnader mellan könen i 
arbetsresorna. Samtidigt cementerar inte denna typ av åtgärder köns-
strukturerna, eftersom förbättringen inte riktas mot kvinnor utan mot 
till exempel småbarnsföräldrar och deltidsarbetande. Förbättringar som 
kan göras för att skapa ett mer jämställt transportsystem handlar om 
att matcha en flora av växande behov och att göra trafiksystemet mer 
tillgängligt för olika kategorier människor av båda könen. Det som är 
bra för kvinnor kan också vara bra för män.

46 Se Friberg i denna rapport. 
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Inledning

Det är faktiskt ingen överdrift att jämföra manlighet med adel-
skap … Förutom att män inte utan att sänka sig under sitt stånd 
kan uträtta vissa uppgifter som socialt har utpekats som underord- 
nade … kan samma uppgifter vara ädla och svåra när de utförs 
av män, och obetydliga, enkla och tarvliga när de ombesörjs av 
kvinnor. Pierre Bourdieu1

Inom transportpolitiken gäller från och med december 2001 ett nytt 
delmål som rör jämställdhet och Vägverket har därmed fått i uppdrag 
att verka för ett transportsystem som svarar mot både kvinnors och 
mäns transportbehov. Problemet är att det saknas kunskap om hur en 
jämställdhetsintegrering av vägtransportsystemet rent praktiskt ska 
förverkligas och det beror till stor del på att ytterst lite är gjort om 
kön i transportforskningen. Forskningsstudier visar t. ex. att kvinnor å 
ena sidan i större utsträckning än män vill satsa på att underhålla det 
befintliga gatunätet, å andra sidan inte är lika positiva till att bygga nya 
vägar som män är. Varför är oklart. Till viss del kan dessa och liknade 
typer av skillnader mellan könen härledas ur samhällets övergripande 
könsordning, vilken tenderar att forma olika livsmönster för män och 
kvinnor2. Ett uttryck för detta är att kvinnor i praktiken fortfarande har 
huvudansvaret för det reproduktiva arbetet och som en konsekvens av 
det arbetar kvinnor i mycket högre grad än män deltid eller arbetar på 
tider som inte infaller mellan klockan sju och fyra3.

  Fördjupningsstudiens syfte

Vägtransportsystemet i sin helhet berör inte enbart de personer som 
reser på vägarna eller utnyttjar kollektivtrafiken, utan här finns också 
ett antal olika arbetsorganisationer (både privata och offentliga), där 
både män och kvinnor arbetar4. I institutioner och inom enskilda organi-
sationer existerar en typ av sociala relationer som kan identifieras som 
könsrelationer. Enligt sociologen och mansforskaren Robert W. Connell 
är sådana könsrelationer arrangerade på olika sätt och de mönster som 
de ger upphov till betecknar han som en institutions eller en organisa-
tions genusregim5. Det är med utgångspunkt i detta begrepp som jag har 

1 Bourdieu 1999.
2 SIKA 2002. Länsstyrelsen i Östergötland och Östsam 2003. Se 

även Brusmans studie i denna rapport.
3 Länsstyrelsen i Östergötland 2003. Se även Brusmans studie i 

denna rapport. För en historisk jämförelse se t.ex. Lindgren 1983.
4 SIKA 2002.
5 Connell 2003. Se även sidan 117 i denna fördjupningsstudie.
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valt att närma mig kvinnor och män som arbetar som busschaufförer. Å 
ena sidan tyder en hel del på att busschaufför är ett yrke som är kraftigt 
mansdominerat, å andra sidan beskrivs det av såväl manliga som kvinn-
liga busschaufförer som jämställt. Samma uppfattning om att yrket är 
jämställt framförs också av representanter för facket och av personer 
som arbetar med att utbilda bussförare. Man hävdar exempelvis att 
alla förare oavsett kön har samma lön, likvärdig utbildning och följer 
samma körscheman. Kvinnor återfinns även på positioner som fackligt 
förtroendevalda, utbildare av nya förare och som trafikledare. Hur går 
det ihop? Är det så att kön inte spelar någon roll eller finns det jämställd-
hetsaspekter som inte är synligjorda?

Syftet med denna fördjupningsstudie är att undersöka hur genusregi-
men ser ut i bussbolagen för att se vilka konsekvenser genusregimen 
får för de kvinnliga förarnas situation; hur den påverkar kvinnors möj-
ligheter att påbörja en utbildning till bussförare och vilken betydelse 
den har i relation till resenärerna.

En av huvudpoängerna med att undersöka bussbolagens genusregim 
är att det kan bidra till att nyansera tänkandet omkring vad jämställd-
hetsintegrering i transportsektorn i praktiken innebär. Vad det handlar 
om är att problematisera det som på fackspråk kallas för det andro-
centristiska synsättet. Begreppet androcentrisk avser ett system där det 
manliga sätts i centrum och får utgör normen, medan det kvinnliga ses 
som något annorlunda och avvikande. Förenklat leder ett androcent-
ristiskt synsätt till ett perspektiv där verkligheten presenteras som om 
den vore neutral, när den i själva verket utgår från manliga normer och 
värderingar6. (Den feministiska forskningen har särskilt analyserat och 
kritiserat detta perspektiv.) Manligt dominerade arbetsmiljöer är ofta 
hierarkiskt uppbyggda och det pågår ett spel om positioner som ger 
upphov till maktrelationerna. I sådana homosociala arbetsmiljöer ten-
derar manlighet och yrkesegenskaper att flätas samman på ett sätt som 
leder till att yrken konstrueras som maskulina. Om syftet är, som i det 
här fallet, att undersöka persontransportersektorns brister ur ett kön/
genusperspektiv är det nödvändigt att problematisera och kritiskt grans-
ka, den (oftast osynliga) maskuliniseringsprocess som upprätthåller ett 
yrkes maskulina identitet7. Annars kan det i sämsta fall medföra att en 
god intention om jämställdhet snarare riskerar att reproducera ojämlika 
villkor än bidra till att de utjämnas.

  Empiri  och metod

Föreliggande undersökning bygger på en kombination av intervjuer med 
kvinnor och män som kör buss eller har anknytning till branschen, ob-
servationer vid ett antal bussfärder samt informella samtal8. Förutom ett 
flertal ostrukturerade samtal har totalt tio intervjuer genomförts förde-

6 ibid. s 69ff.
7 Se Friberg i denna rapport.

8 Jag vill rikta ett särskilt stort tack till Monika Nyman, som 

hjälpte mig med att både få kontakt med informanterna och 

ordnade med lokal där intervjuerna kunde genomföras.

lade på sju stycken kvinnor och tre män. Av de intervjuade kvinnorna 
kör en expressbuss och fyra landsvägs- och stadstrafik i Finspång. En av 
kvinnorna är facklig ombudsman och en kvinna arbetar i dagsläget med 
utbildning av nya chaufförer. Av de manliga förarna kör en expressbuss, 
och två landsvägs- och stadstrafik i Finspång. Tre av informanterna är i 
nuläget småbarnsföräldrar. Flertalet av de övriga chaufförerna har också 
erfarenhet av hur det är att ha barn och samtidigt arbeta som bussförare. 
Informanternas ålder varierar från 30 till 60 år och deras förarerfaren-
heter sträcker sig från ett halvår till över 30 års körvana.

Intervjuerna har gått till så att informanterna antingen bjudits in till 
universitetet, eller så har jag besökt dem på deras arbetsplats. I några fall 
har intervjun skett via telefon. Frågorna har i huvudsak handlat om hur 
de ser på sitt yrke, sina kvinnliga och manliga kolleger och arbetspend-
larna. Mot den bakgrunden diskuterar jag hur begreppet jämställdhet 
kan tolkas i transportsammanhang. Det måste dock påpekas att det 
empiriska underlaget är för litet för att dra några generella slutsatser. 
Den diskussion som förs i samband med redovisningen av det insamlade 
materialet är explorativ och målet är att bidra till att utveckla en mer 
reflexiv syn på jämställdhetsarbetet.

  Centrala begrepp och utgångspunkter

Lite tillspetsat kan organisationer ses som könspolitiska system där 
”kön” är en integrerad del av de pågående processer som finns i or-
ganisationen9. Arbetslivsforskaren Ewa Gunnarson menar att:

 Kön är hela tiden närvarande, som en verksam dimension, i t. ex. 
arbetsdelningsprocesser, i samspelet mellan kvinnor och män, män 
och män, kvinnor och kvinnor, identitetsskapande processer i arbetet 
och familjen10.

Begreppet ”kön” kan därför ses som en grundläggande social kategori 
med flera dimensioner11. I denna fördjupningsstudie utgår jag dels från 
en dimension som har att göra med hur kollektiva och strukturella re-
lationer mellan män och kvinnor är organiserade i samhället, och som 
brukar benämnas könsordning/genusordning, och dels från en symbo-
lisk dimension. Den sistnämnda är relaterad till de sociala och kulturella 
föreställningarna om vad som anses vara kvinnligt och manligt. För att 
det inte ska råda någon tvekan om att dessa båda dimensioner av kön 
är sociala och kulturella konstruktioner använder jag begreppet genus, 
i stället för kön. Genusbegreppet tydliggör att skillnader i arbetsdel-
ning, makt och resurser mellan män och kvinnor är ett resultat av en 
sociokulturell och inte en biologisk process12.

Enligt Connell handlar genus förenklat om ett mönster i den sociala 

9 Gunnarsson m.fl. 1998 s 153.
10 ibid. s 153.
11 Jmf Tora Friberg i denna rapport s 20.
12 Hägg 1993.
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ordningen och om de praktiker som styrs av denna ordning13. Det som 
erkänns som manligt eller kvinnligt kan aldrig bestämmas av enskilda 
individer, utan innebörden av att vara man eller kvinna förhandlas fram i 
det vardagliga samspelet. Därmed är genus inte ett statiskt tillstånd, utan 
ett oupphörligt pågående konstruktionsarbete. Enklare uttryckt handlar 
det om att vi som individer blir tilldelade en plats i genusordningen som 
vi måste förhålla oss till på ett eller annat sätt14.

Även om det som förknippas med “manligt” och “kvinnligt” är 
produkten av ett socialt och kulturellt konstruktionsarbete, är det vik-
tigt att vara medveten om att de egenskaper som tillskrivs respektive 
kategori skriver in sig i och görs till en del av den fysiska kroppen. Man 
brukar tala om att den sociala konstruktionen av genus naturaliseras, 
och med det menas bl.a att de observerbara skillnaderna mellan mäns 
och kvinnors fysiska kroppar bidrar till att förstärka upplevelsen av 
att genusskillnaderna är större än vad de i själva verket är. Det gör att 
jämställdhetsintegrering i praktiken är en vansklig uppgift. För om en 
sådan integrering inte ska bli någonting annat än en papperskonstruk-
tion, så förutsätter det en förändring av både de sociala/kulturella villkor 
som skapar ojämlikhet mellan män och kvinnor, och det tänkande som 
gärna ser skillnader mellan könen som “naturliga”.

Det svåra ligger naturligtvis i att det är så mycket som vi mer eller 
mindre tar för självklart när det handlar om män/manligt/maskulint och 
kvinnor/kvinnligt/feminint15. Det pågår ett ständigt differentieringsar-
bete som får män och kvinnor att särskilja sig genom att de förmanligar 
respektive förkvinnligar sig själva och sin omgivning16. På så sätt defini-
eras inte bara olika mänskliga egenskaper som antingen maskulina eller 
feminina utan även det fysiska rummet genuskodas i vissa avseenden17. 
Detta ständigt pågående genusarbete leder i sin tur till att de upplevda 
skillnaderna riskerar att reproduceras och alla försök att komma till 
rätta med de ojämlika villkor som differentieringsarbetet historiskt har 
orsakat undermineras18. På en övergripande nivå visar detta sig i form 
av en ojämn fördelning av inkomster och makt över huvudtaget. Män 
äger mest kapital, driver flest storföretag och kontrollerar det mesta som 
rör teknik och transporter19. I vardagen avspeglar det sig exempelvis i 
att kollektivtrafikens tidtabeller kanske inte stämmer överens med kvin-
nors livsrytm eller att busschaufförers arbetstider passar kvinnor med 
små barn synnerligen illa. Att kvinnor har andra resmönster än män 
beror med andra ord inte på att de är kvinnor utan på att de tillhör en 
social kategori som tilldelas vissa genusbestämda reproduktiva upp-
gifter, vilket i sin tur leder till vissa livsmönster. Det är dock inte (ett) 
livsmönster som alla kvinnor har gemensamt.

13 Connell 2003. Se även Nehls  2003 s 24f. 
14 Connell 2003 s 15.

15 ibid. s 89.
16 Bourdieu 1999 s 100f.

17 Connell 2003. Gunnarsson 1998.
18 En historisk genusanalys ges i t.ex. Hirdman 1993. Hirdman 

och Florin m.fl. 1999. Se även Hirdman 1998.
19 Connell 2003 s 16. 

En viktig utgångspunkt för den här fördjupningsstudien är att det i 
huvudsak är män som har format den rådande transportpolitiken. Inte 
minst framgår detta av intentionerna bakom kravet på ökad jämställd- 
hetsintegration inom transportområdet. Vad man egentligen säger är 
att transportpolitiken hitintills har styrts av en medveten eller omed-
veten manlig blick på verksamheten, och som en logisk följd har kollek-
tivtrafiken följaktligen också kommit att utformas utifrån manliga er-
farenheter och värderingar. Det är alltså viktigt att komma till insikt om 
att jämställdhetsarbetet i grunden handlar om att ifrågasätta manliga 
normer och värderingar snarare än männen och deras makt20. I annat 
fall riskerar hela jämställdhetsdiskussionen att förenklas genom enkla 
kategoriseringar baserade på stereotypa föreställningar om mäns och 
kvinnors egenskaper och behov, och som ytterst har sin grund i en man-
lig föreställningsvärld. Ur jämställdhetssynpunkt är det därför angeläget 
att synliggöra de kvinnliga chaufförernas situation med utgångspunkt i 
att transportsektorn har formats av män.

Connell menar att en organisations genusarrangemang är en integre-
rad del av arbetsplatsens kultur. Skapandet av genus både berör och 
berörs av det människorna gör och säger i samspel med varandra. Or-
ganisationer har också en genuspräglad historia som dels inverkar på or-
ganisationens formella och informella hierarkier, dels får konsekvenser 
för vilka yrkesegenskaper som värderas. Den påverkar alltså de personer 
som arbetar inom dess ramar. Sammantaget utgör dessa genusmönster 
en organisations genusregim . En genusregim kan alltså ses som en social 
struktur, men av ett speciellt slag.

Begreppet maskuliniteter kommer att användas i analysen nedan och 
utgångspunkten är att det inte existerar endast en maskulinitet, utan flera 
olika. Maskuliniteter skapas och upprätthålls både i relation till kvinnor 
och i relationer mellan män. När det handlar om mäns förhållande till 
andra män tycks detta nästan alltid involvera någon form av hierarkiskt 
ordnade maktrelationer. Den översta maktpositionen, det vill säga nor-
men för vad som är manligt, kallar Connell för en hegemonisk masku-
linitet21. Att försöka definiera vad som i sig är maskulint eller feminint är 
inte bara en vansklig uppgift, utan det kan på ett oönskat sätt dessutom 
bidra till befästa myten om att män är på ett visst sätt och kvinnor är på 
ett annat. Det är därför viktigt att påpeka att det som benämns manligt 
eller kvinnligt är kulturellt skapat och därmed föränderligt. Begreppet 
”hegemoni” ska i det här sammanhanget förstås som en dold makt-
struktur. Det vill säga att relationen mellan olika maskuliniteter bygger 
på en ömsesidig acceptans. Den överordnade maskuliniteten framstår 
på så sätt som något ”naturlig” och reella motsättningar mellan olika 
mansideal kan på så sätt döljas. Man kan säga att hegemonin skapar en 
slags balans mellan överordnade och underordnade manlighetsideal.

20 Bourdieu 1999 s 69.
21 Connell 1995 s 101.
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Genusforskaren Susanne Anderson menar i 
likhet med Connell att den hegemoniska masku-
liniteten återfinns på en mer abstrakt samhällelig 
nivå, men att den också formas bland män i var-
dagen22. Det betyder att föreställningar om man-
ligheter, det vill säga manlighetsideal, är möjliga 
att analysera på en konkret praktiskt nivå. Med 
begreppet maskulinitet(er) som ingång i analysen 
av en yrkesorganisations genusregim kan man 
teoretiskt anta att det existerar ett symboliskt 
manlighetsideal som är knutet till själva yrket 
och mot vilken andra förekommande manlighets-
ideal definieras. Att redogöra för hur det överord- 
nade manlighetsidealet i bussbranschen ser ut 
skulle dock kräva ett betydligt större empiriskt 
underlag, än vad som ryms inom ramen för denna 
fördjupningsstudie. Med vägledning av tidigare 
forskning, exempelvis en etnologisk studie av last-
bilschaufförer, är det ändå möjligt att säga något 
om relationen mellan olika maskuliniteter inom 
transportsektorn23.

Genusregimer
 
  Representation

För att få en övergripande bild av en organisations genusregim kan 
det vara lämpligt att börja med att undersöka i vilken utsträckning 
respektive kön finns representerade. I hela Östergötlands län finns det 
för närvarande totalt 856 bussförare, varav 710 är män och 146 kvin-
nor24. De kvinnliga chaufförerna utgör alltså ca 17 procent av den totala 
yrkeskåren och därmed ligger den procentuella andelen kvinnor i rela-
tion till andelen män långt under det som allmänt ses som en gräns för 
jämställdhet25. Det vill säga den generella regel som säger att allt inom 
intervallet 40 till 60 procent är jämställt. Insatt i ett större perspektiv 
avviker Östergötland heller inte nämnvärt från övriga riket26. Däremot 

22 Gunnarsson m.fl. 1998 s 59-61. Nehls 2003 s 158 -159. 

Den senare är dock lite försiktig med att använda begreppet 

hegemonisk maskulinitet. Nehls menar att det går att tala 

om ett manligt förarideal med hegemonisk status inom 

åkerinäringen, vilken symboliseras av fjärrbilschaufförerna.
23 Nehls 2003

24 Uppgifter lämnare av Transportarbetarförbundet och Kom-

munalarbetarförbundet
25 Uppgifterna lämnade av Yvonne Karlsson, ombudsman i 

Svenska Kommunalarbetareförbundet i Linköping.
26 SIKA 2002.

visar tillgängliga data att könsfördelningen på aggregerad nivå generellt 
är mera jämn på tjänstemannasidan27.

Med en så kraftig mansdominans är det inte konstigt att yrket buss-
chaufför ses som ett ”mansyrke”. När människor i allmänhet tänker på 
en busschaufför så är det högst troligt att de tänker på en man. Inte minst 
framgår detta av intervjuerna med arbetspendlarna, där ”bussföraren” utan 
undantag omnämns som en han eller honom28. Den materiella aspekten bid-
rar också till att skapa bilden av ett manligt yrke. Bussar är stora och tunga 
fordon och sådana har historiskt sett alltid varit förknippade med masku-
linitet och manlighet. I vilken grad uniformerna medverkar till att förstärka 
eller försvaga bilden av ett mansyrke är däremot inte lika självklart. Att 
manliga och kvinnliga förare bär samma sorts uniformer suddar delvis ut 
gränserna mellan det manliga och kvinnliga (unisex), medan den här typen 
av uniform i sig själv ger associationer till ett traditionellt manlig yrke. Sam-
tidigt ger uniformen legitimitet åt bäraren i och med att den är symboliskt 
laddad och (på så sätt) signalerar yrkeskunnande29.

Tidigare forskning har visat att det finns ett nära samband mellan genus 
och de egenskaper som antas krävas för att utföra arbetsuppgifter. I syn-
nerhet har detta visat sig inom områden som traditionellt har dominerats 
av manliga yrkesutövare30. Frågan är vad det får för konsekvenser för de 
kvinnor som vill bli busschaufförer? Flera av kvinnorna som har intervjuats 
kom i kontakt med yrket genom att deras män arbetar som busschaufförer. 
Vanligen har de sökt sig till yrket efter att de blivit eller riskerat att bli 
arbetslösa. Andra vägar in till yrket är via syskon eller av ren slump. Ett 
exempel på att yrkets manliga framtoning får praktiska konsekvenser för 
kvinnliga förare, återspeglar sig exempelvis i en något större tveksamhet 
inför yrkesvalet, än vad männen ger uttryck för. I och med att yrket konst-
rueras som maskulint, definieras det också som ett manligt yrke. Därmed 
blir sannolikt tröskeln in i yrket lägre för män och högre för kvinnor. Även 
om någon av männen hade känt liknade tvivel på sin egen förmåga, är det 
inte troligt att de skulle ha berätta om den. För busschaufför är, när allt 
kommer omkring, ett yrke som män förväntas klara av.

  Lokal genusordning

Genusforskningen har visat att när kvinnor är i minoritet i ett mansyrke 
så erfar de att de har ”ögonen” på sig.  Minoritetspositionen leder på 
det sättet till att kvinnor känner sig extra synliga på ett sätt som män 
inte upplever och med detta ökar pressen att visa vad de kan, samt 
att de upplever att eventuella misstag uppmärksammas och förstoras31. 
Det är med utgångspunkt från den tidigare forskningen om kvinnor i 
mansdominerade yrken intressant att undersöka hur relationen mellan 
manlig och kvinnliga bussförare ser ut i bussbolagen?

27 Ibid.
28 Jmf Brusmans studie i denna rapport s 74ff. 
29 Kvarnström 1998 s 185-186.
30 Nehls 2003 s 27-28. Westerberg i Gunnarsson 1998.
31 Fürst 1988 s 55ff.
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På frågan om hur det är att vara kvinna bland många män berättade 
en av de kvinnliga chaufförerna att det gäller att vara tuff mot ”grab-
barna”. Hon menar att tuffheten behövs för att inte komma i underläge 
gentemot de manliga kollegorna. Det gäller därför att kunna ”svara 
för sig” annars finns risken att de börjar ”hacka” på henne, som hon 
själv uttrycker det. I övrigt beskrivs de manliga kollegorna som väldigt 
hjälpsamma och snälla.

… vi sköter ju våra bussar själva. Byter lampor och sånt och så. 
Dom är hjälpsamma och hjälper till å visar …32

Den här chauffören är ensam kvinna på sin arbetsplats och det påverkar 
troligen relationen till de manliga kollegorna33. För egen del anser hon 
sig inte ha några som helst problem med att vara ensam kvinna bland 
männen, men likafullt kan hennes berättelse tolkas som att relationen 
till viss del bygger på en över- och underordning, vilket i så fall betyder 
att hon är där på deras villkor.

I Finspång, där de kvinnliga chaufförerna är flera, är inte ”snäll-och-
hjälpsam-synen” på de manliga kollegorna lika framträdande. Umgän-
get mellan manliga och kvinnliga förare beskrivs som kamratligt. På 
fikarasterna skojas det både om resenärer och kollegor, eller så pratar 
man om jobb eller fritidsintressen. Har det hänt något speciellt så tas 
även det upp till diskussion. Sexanspelningar och sexism tycks inte vara 
speciellt förekommande och om det görs anspelningar på sex så tolkas 
det mer som skoj än allvar. Ingen av kvinnorna säger sig ha varit ut-
satta för något som skulle ha kunnat föranleda en anmälan om sexuella 
trakasserier. Informanterna själva tror att förklaringen ligger i att det är 
själva blandningen av män och kvinnor som motverkar sexismen. En 
annan förklaring som lyfts fram är att kollegorna i praktiken inte träffas 
så ofta, samt att det sällan är samma personer som ses vid fikarasten. 
Eller så ”vågar männen helt enkelt inte” säger en av de kvinnliga infor-
manterna. Noterbart är att så gott som samtliga kvinnor redan innan 
de började köra buss, antingen hade god kännedom om yrket genom 
en make, pojkvän eller syskon eller var förtrogna med umgängestonen 
mellan män i och med att några tidigare har arbetat tillsammans med 
män inom industrin och på sjön.

Det råder enighet bland de kvinnliga informanterna om att männen 
inte har något emot att de finns där. Tvärtom tror de att männen ”gil-
lar” att ha kvinnliga kollegor. En viktig aspekt av bussföraryrket är 
att yrkesrollen traditionellt har skapats och formats av män. Männen 
kan därför relativt lätt ta på sig en beskyddarroll gentemot kvinnliga 
chaufförer.

Tjejen jag hade med mig hon var jätteduktig på att köra, och hon 
kör lika bra som jag, minst. Alltså en jätteduktig tjej. Men då var 

32 Kvinna över 40 år. 
33 Det finns en kvinna till som arbetar på kontoret och som 

emellanåt också kör buss.

vi tvungna att backa in på en sidogata … för att vända, och då 
var det ju en man som sa “ska du inte hjälpa henne”. En manlig 
en då, med lite såna här fördomar om att killar är lite bättre på 
att köra än vad tjejer är liksom. Han vart ju varse om att hon 
också kunde det då.34 

Men det omvända är inte lika självklart. Det som betraktas som kvinnligt 
låter sig inte lika lätt införlivas i rollen som busschaufför. Samtliga kvinn-
liga chaufförer tonar istället ned att de är kvinnor i en mansvärld och det 
står klart att de är motståndare till alla former av särbehandling.

En grupp män, vilka sägs ha vissa problem med att acceptera kvinn-
liga kollegor, är äldre män med utomnordisk bakgrund35. I synnerhet är 
det kvinnor som själva har utomnordisk invandrarbakgrund som drab-
bas av en ogillande inställning och det är framför allt under utbildningen 
som detta kommer upp till ytan. Dock berättar man också att ”svenska” 
kvinnor ibland upplever en känsla av att bli ifrågasatta av en del män 
med utomnordisk bakgrund.

… det händer nog att jag känner den känslan … Men då får 
man ju i princip sätta sig vid ratten och visa vad man kan … Lite 
sådana där vibbar känner man faktiskt.36

Att detta inte ska tolkas som att alla män med invandrarbakgrund är 
motståndare till kvinnliga busschaufförer är närmast en självklarhet. 
Av dem som eventuellt har en fördomsfull attityd gentemot kvinnliga 
chaufförer, så ändrar sig förmodligen flertalet efter en tid i yrket37. Hur 
pass utbrett detta är och om det överhuvudtaget är ett jämställdhets-
problem, ligger utanför den här undersökningen och frågan får tillsvi-
dare lämnas öppen. För den som har att hantera jämställdhetsfrågor 
inom kollektivtransportnäringen bör ändå invandrarmännens relation 
till de kvinnliga chaufförerna uppmärksammas.

  Busschaufförers arbetsvil lkor

Majoriteten av de intervjuade chaufförerna trivs bra med sitt yrke. 
Framförallt framhåller de att yrket är relativt omväxlande och fritt, samt 
att de får träffa människor och ta ansvar. I jämförelse med ett ”vanligt” 
industriarbete menar några att det är det bästa jobb de hittills haft. 

34 Man under 40 år. 
35 Ord som invandrare ,invandrarbakgrund, icke-svensk bakgrund , etc. 

är inte oproblematiska. I den här studien använder jag begreppen 

”invandrare” och ”utomnordisk bakgrund” och med dessa avses 1:

a generationens immigranter, från länder utanför Skandinavien.
36 Kvinna under 40 år.
37 Här är det viktigt att noter att detta inte har undersökts empiriskt, 

utan uppgifterna kommer från informanternas tolkning av verk-

ligheten. Det går därför inte att utesluta att det kan röra sig om 

fördomar. 
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Nej men, just blandningen av att göra allting, köra olika linjer gör 
ju att … jag skulle inte kunna tänka mig och sitta bara på våran 
lokaltrafik och köra runt hela dagarna. Det skulle vara ganska 
jobbigt. Så just den här mixningen av olika pass och olika linjer 
det gör ju att man får omväxling.38

Möjligheterna att dels få följa årstidsväxlingarna och dels få se sig om 
lyfts också fram som något positivt. De chaufförer som kör expressbus-
sen ansvarar dessutom personligen för den buss de kör. Det uppfattas 
som en stor fördel. Sannolikt beror det på att den personliga kännedo-
men om den ”egna” bussen medför en känsla av att ha kontroll över att 
fel och brister på fordonet åtgärdas på ett tidigt stadium.

Arbetet upplevs emellertid som stressigt. Många menar att körtider-
na är så snålt tilltagna att det näst intill är omöjligt att hålla vissa 
av dem. Här framhålls särskilt problemen med att hålla tidtabellen i 
relation till oförutsedda händelser, som dåligt väglag eller trafikhinder 
av olika slag. En annan negativ aspekt är arbetstiderna. Problemet är 
den s.k. ramtiden som förarna önskar vore mindre, dvs. de kör ett tag 
på morgonen, är lediga ett antal obetalda timmar under dagen och 
kommer sedan tillbaka och kör till kvällen. Här spelar ålder, kön och 
avstånd till arbetsplatsen stor roll. Chaufförer som bor nära den s.k. 
depån och inte har minderåriga barn, upplever att arbetstiden är mindre 
påfrestande, än de chaufförer som har små barn och/eller har lång väg 
till arbetsplatsen. Det är tre av informanterna (två män och en kvinna) 
som har minderåriga barn och för deras del är det betydligt svårare att 
få det sociala pusslet att passa ihop med arbetstiderna.

Det är tidiga mornar och sena kvällar. Man är hemifrån väldigt 
långa stunder. Ja man åker före frugan och kommer hem efter 
henne, och då har man bara fått ihop 8 timmar i stort sett.39

Att arbetstiderna är ett stort problem bekräftas också av en av den 
kvinnliga läraren på trafikutbildning, samt av Kommunalarbetarför-
bundets ombudsman i Linköping. Läraren berättar att en del kvinnor  
avstår från att söka arbete hos bussföretagen efter avslutad utbildning. 
Hon menar att en möjlig förklaring kan vara att det har att göra med 
arbetstiderna.

  Familjeansvar och myten om jämställdhet

Samtliga förare är alltså mer eller mindre eniga om att arbetstiderna 
är ett problem och att detta får konsekvenser för familjelivet. En av 
de kvinnliga förarna skilde sig för tre år sedan. Av hennes berättelse 
framgår att tiden som ensamstående med barn har varit svår.

38 Kvinna över 40 år.
39 Man under 40 år.

… plötsligt när jag skilde mig då fick jag fast anställning. Det 
blev jättejobbigt. Det var jobbiga tider. Så nu har jag bara ena 
barnet hemma hos mig. … Barnet vaknar utan mamma. När han 
kommer hem från skolan, då är han utan mig igen. Å sedan när 
jag kommer hem efter sju - halv åtta då är man trött. Då hinner 
man inte med mycket med barnen …40

Eftersom många av arbetsdagarna börjar innan daghemmet öppnar och 
slutar först efter att det har stängt, blir systemet med delade arbetspass 
extra problematiskt för en ensamstående med små barn. Om yrket ska 
vara förenligt med omsorgen av små barn förutsätter det i princip att 
chauffören är gift eller sambo. För i det fall då båda föräldrarna arbetar 
som busschaufförer kan det gå att pussla med tiderna och på så sätt lösa 
problemet med att barnomsorgens öppettider inte stämmer med föra-
rens arbetstider. I det fall då endast den ena föräldern kör buss åläggs 
den andra föräldern (som inte kör buss) att ta ett större familjeansvar. 
Helt klar är att arbetstiderna ses som promlematiska att förena med 
familjelivet.

Jag beundrar dem som har småbarn hemma och klarar av det 
här yrket. För det måste vara jättetufft alltså. Jag skulle själv inte 
kunna tänka mig att ha barn hemma och ha det här yrket.41

Några av kvinnorna berättar att deras barns fäder har fått träda in och 
ta ett större omsorgsansvar jämfört med den traditionella familjemodel-
len, där modern i princip tar hand om det mesta som rör barnen. Denna 
lösning framstår dock inte som odelat positivt.

… (skratt) om man tittar så här i efterhand så fungerade det ju 
inte bra, det gjorde det ju inte. … min man då han jobbade 7–4 
så det var ju han som fick hämta och lämna oftast. I och med 
att jag jobbade kvällar och helger. Nä arbetstiderna är inte så 
lyckade.42

Både kvinnor och män ger uttryck för en känsla av att de ”missar” en del 
av det vardagliga umgänget med familjen, och de ser det som mycket nega-
tivt att de ibland ”nätt och jämnt” hinner träffa sina barn därför att de är 
borta så långa tider från hemmet, eller är lediga på tider då barnen inte 
är hemma. Ändå skiljer sig männens problembeskrivning något åt i jäm-
förelse med de kvinnliga chaufförernas upplevelser. De manliga förarna 
tycks inte uppleva det som lika problematiskt att det är barnens mammor 
som får ta det största omsorgsansvaret, som kvinnorna tycks göra om 
det är fadern som får ta ett lika stort eller större familjeansvar. På så sätt 
skiljer sig männens uppfattningar om ansvarsfördelningen i hemmet och 
i fråga om omsorgen om barnen från de kvinnliga förarnas synsätt.

40 Kvinna under 40 år. 
41 Kvinna över 40 år.
42 Kvinna under 40 år.
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undersökningen känner sig trygga i yrkesrollen. De ”är” bussförare 
och ingenting annat. Likväl finns den extra uppmärksamheten och syn-
ligheten där som en underliggande faktor och det gäller för kvinnorna 
att utveckla strategier för att hantera minoritetspositionen. Arbetstider-
na är ett typexempel på hur en manligt kodad genusregim kommer i 
konflikt med jämställdhetsmålen. Det är i praktiken mycket svårt för en 
ensamstående kvinna med minderåriga barn att arbeta som bussförare. 
För att en kvinna ska kunna etablera sig som busschaufför så förutsät-
ter det sannolikt att hon kan anpassa sig till arbetsvillkor som har växt 
fram och formats utifrån vissa förutsättningar, vilka i sin tur har sitt 
ursprung i den ”manliga arbetarens” värld.

I ett visst avseende går det att tala om en manligt kodad genusregim 
med en relativt jämställt genusordning, men baksidan är att de kvinnliga 
förarna tilldelas en maskulin yrkesidentitet46. Det betyder att de kvinn-
liga chaufförerna i viss mån ”osynliggörs” på grund av att de befinner 
sig i en manlig genusregim. Frågan är vad det i så fall kan bero på? 
Nästa steg blir därför att undersöka om och i så fall på vilket sätt som 
förarutbildningen bidrar till att bussföraryrket maskuliniseras.

Förarutbildningen vid 
TUC i Norrköping
När det gäller trafikutbildningen av nya förare de senaste åren så är den 
procentuella andelen kvinnor som genomgått bussförarutbildningen vid 
Trafikutbildningscentralen (tuc) i Norrköping mindre än den är ute på 
trafikföretagen. En förarutbildning pågår under nio veckor. Varje år 
genomförs fyra stycken utbildningsomgångar och det är maximalt 16 
elever som kan delta varje omgång. Sedan 2001 har i genomsnitt två 
till tre kvinnor deltagit vid varje utbildningsomgång och tendensen är 
att antalet kvinnor snarare minskar än ökar över tid. Under perioden 
2001 – 2003 utbildades totalt 27 kvinnor och 232 män vid tuc och i 
praktiken betyder det att lite mer än en av tio av de utbildade är kvinna47. 
I vilken utsträckning det finns andra sätt att bli bussförare (i andra kom-
muner, privata bilskolor, försvaret etc.) har lämnats utanför den här 
fördjupningsstudien, men om merparten av de nyblivna chaufförerna 
utbildas av tuc, kommer gissningsvis andelen kvinnor i bussbolagen i 
Östergötland att minska framöver. En systematisk genomgång av ålder-
strukturen bland bussbolagen skulle troligen visa att majoriteten av de 
kvinnliga förarna är 40 år eller äldre medan andelen kvinnor under 
30 år är försvinnande liten.  Med andra ord finns det all anledning 

46 Brusmans studie i denna rapport. s. 82-85. Ingen av de 

intervjuade bussresenärerna ”ser” de kvinnliga förarna. Det 

betyder inte att kvinnor som kör buss är ”män”.
47 Jessica Nilsson, trafikutbildar vid TUC i Norrköping.

Frågan är varför det upplevs som ett problem när pappan träder in 
på det sätt som jag beskriver ovan? Sociologen Gunilla Fürst hävdar att 
jämställdhetsideologin har fått ett sådant starkt fäste i Sverige att det 
finns en myt om att det också i praktiken råder jämställdhet43. Utan att 
dra för långtgående slutsatser så tycks det hos de kvinnliga chaufförerna 
finnas föreställningar om ”moderskapet” som vilar på en traditionell 
genuskonstruktion. Det vill säga föreställningar om att moderskapet 
medför extra förpliktelser gentemot barnen. Så länge dessa föreställ-
ningar reproduceras i samhället kommer det att medföra problem för 
kvinnliga bussförare med minderåriga barn. Eftersom de arbetar i en 
organisation som helt och hållet har organiserats och anpassats till mäns 
livsvillkor44. Själva organiseringen av yrkets arbetstider kan även bidra 
till att reproducera en traditionell genusordning. I och med att det finns 
en risk, med anledning av arbetstiderna, att manliga chaufförer med 
föräldraansvar måste överlåta huvudansvaret för familjeomsorgen på 
den andra föräldern.

I ett av fallen ovan är det uppenbart att en förare slits mellan ett yrke 
som hon trivs med och sina skuldkänslor för att barnet försummas. His-
toriskt sett har också kvinnorna haft ett kontinuerligt familjeansvar och 
därmed varit underordnade övriga familjemedlemmars krav på omsorg. 
Traditionellt har kvinnans yrkesarbete inte heller varit lika mycket värt 
som mannens och målet för många kvinnor var att bidra till familjens 
försörjning, utan att för den skull ge avkall på omsorgsansvaret. Om det 
inte fungerade föll det på kvinnans lott att lösa kombinationen av yrkes-
arbete och omsorg om övriga familjemedlemmar45. Frågan om detta har 
förändrats eller inte är viktig att diskutera ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Om det fortfarande är så att det kontinuerliga ansvaret för familjen 
vilar på kvinnorna kommer mycket få kvinnor med små barn att anse 
yrkesvillkoren inom bussförarbranschen förenliga med familjelivet. En 
av de yngre männen menar att så länge mamman är föräldraledig så 
fungerar det. Läget kan dock komma att förändras i framtiden när 
barnen blir större och det kan bli aktuellt att byta yrke. Möjligen kan 
detta tolkas som att unga män tar större hänsyn till familjen än tidigare 
generationer män gjorde.

  Manligt kodad genusregim – jämställd genus-
ordning

Sammantaget framträder alltså en relativt komplex genusregim. Å ena 
sidan råder det ingen tvekan om att det handlar om en manligt kodad 
genusregim, å andra sidan vittnar informanterna om att relationen mel-
lan manliga och kvinnliga chaufförer är tämligen jämställd. En iaktta-
gelse är att de kvinnliga förarna sägs få mera beröm för sitt sätt att köra 
av passagerarna än de manliga och att det i sin tur gör att kvinnornas 
självförtroende ökar. Samtliga kvinnliga bussförare som har ingått i 

43 Fürst 1999 s 87.
44 Connell 2003 s 56ff och s 129ff. 

45 Lindgren 1983 s 44-45.
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att beakta denna utveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Därför 
att det tycks som om den så kallade segregationsprocessen är verksam 
och att kvinnorna de facto är på väg ut ur yrket. Ytterligare en aspekt 
är att yrket är på väg att ”etnifieras”, dvs. att personer med en etnisk 
ursprungsbakgrund utanför Västeuropa är på väga att bli överrepresen-
terade i utbildningen och därmed i yrket i framtiden.

  Trafikutbildningens »vita f läckar«

I förarutbildning ingår (förutom körprov) också att lära sig identi-
fiera olika typer av fel och brister på fordonet, men förarutbildningens 
teknikinslag kan av kvinnliga elever upplevas som en barriär att ta 
sig över. Flera av de kvinnliga chaufförerna omtalar att de kände ett 
visst inre motstånd inför det här med ”motorer och bromsar”, och 
majoriteten av dem anser också att manliga chaufförer kan mer om 
teknik48. Den kvinnliga läraren på tuc menar att det nog handlar om 
olika intressen.

Vi tjejer har väl inte riktigt samma intresse utav att meka och det 
här va. … vi försöker ju undervisa med lätta saker som man kan 
byta och greja lite själv med.49

Underförstått förväntas männen kunna mer om teknik och det är också 
en manlig lärare som ansvarar för tuc:s teknikinslag under förarut-
bildningen. Målet är, säger den kvinnliga läraren, att hon ska börja 
undervisa i teknik men det har inte blivit så än. Vidare säger läraren att 
kvinnorna har lättare för att utföra praktiska övningar än att läsa om 
dem, men att de samtidigt tycker att det är roligt att få förståelse för hur 
en buss fungerar. På så sätt menar hon att utbildningen anpassad för 
kvinnor. Dessutom är det inte givet att männens försprång i realiteten 
är så mycket större. För även om männen har ”mekat” med bilar under 
många år, så är en buss inte riktigt samma sak som en personbil. Men 
föreställningen om att män och teknik hör ihop tycks ändå vara stark 
förankrad i utbildningen.

När det gäller denna typ av föreställningar om genusbundna ”int- 
ressen” brukar man på fackspråk ibland tala om egenskapernas diko-
tomi50. Connell menar att antaganden om grundläggande skillnader 
mellan mäns och kvinnors egenskaper har en lång tradition i det väster-
ländska tänkandet. När det talas om jämställdhet är det därför lätt att 
ta sådan här kulturellt skapade föreställningar om att män har vissa 
egenskaper som inte kvinnor har och viceversa för självklara, vilket 
i sin tur kan förstärka föreställningarna om att det är så. Teknik och 
tekniska färdigheter har ofta en betydelsefull funktion som en slags sam-
manhållande kitt mellan män, och tekniken spelar därför en central roll 

i maskuliniseringen av yrken51. Samtidigt går det inte att bortse från att 
kvinnor som konfronteras med en manlig genusregim troligen upplever 
att de har sämre förutsättningar än män att klara av ”typiska” manliga 
uppgifter, samt att kvinnor som grupp betraktad oftast saknar praktisk 
erfarenhet av att ”meka” med motorer.

Den svåra balansgången går mellan att anpassa utbildningen på ett 
sådant sätt att hindren blir så låga som möjligt för blivande kvinn-
liga chaufförer, samtidig som det gäller att undvika att förstärka upp- 
fattningar om könens olikheter. Risken att hamna i en paradox är 
uppenbar, men den kan undvikas genom att bli uppmärksam på att 
”kraven” som ställs på en blivande busschaufför också är en konstruk-
tion. Att utbildningen domineras av en manlig genusregim medför att 
de praktiska och teoretiska inslagen är strukturerade utifrån sådana 
aktiviteter som förknippas med manlighet, t.ex. teknik i olika former52. 
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör man istället fråga sig om det alls är 
nödvändigt med kunskaper om motorer och bromsar etc. för att bli en 
bra bussförare. Med tanke på att resenärerna starkt betonar vikten av 
service och bemötande borde snarare tonvikten i utbildningen ligga på 
kundbemötande – men så är inte fallet. Varför? Helt enkelt därför att 
yrket har en lång genushistoria av att kodas som ett manligt yrke, där 
”tekniken” är sammanvävd med maskulina värderingar och normer.

Kvinnor och män  
som busschaufförer
I varierande grad anser samtliga förare som ingår i undersökningen att 
de har en ”bra” körstil. Detta motiveras antigen genom att de hänvisar 
till att de får beröm av passagerarna för sitt sätt att köra eller att de inte 
hört några klagomål framföras. Det som utmärker en bra chaufför är 
enligt de intervjuade chaufförerna följande egenskaper:

 Trevlig mot resenärerna

 Följsam i trafiken

 Följer reglerna

 Försiktig och ansvarsfull

 Lugn och serviceinriktad

 Framför fordonet på ett säkert sätt

48 Ett bra exempel på hur både män och kvinnor har föreställn-

ingar om att män kan mer om teknik, ges i Petterson. 1996 

s 126ff.
49 Kvinna under 40 år. 
50 Connell 2003 s 58.

51 Gunnarsson m.fl. 1998 s 64.
52 Schema läsåret 2003-2004, (03-08-11 – 03-10-10). Några 

exempel är rubriker som: Motor/batteri, motor/kraftöver-

föring, teknikteori, tryckluft/bromsar och det avslutas med 

ett teknikprov den åttonde kursveckan. 
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Själva körningen är givetvis en central arbetsuppgift men den är inte 
den enda. Flera moment förutom att köra ingår som exempelvis att sälja 
biljetter och hantera biljettmaskinen. I arbetsuppgiften ingår också att 
utföra säkerhetskontroll av fordonet, kommunicera både med passa-
gerarna och med bolaget, bistå nyutbildade förare, hantera gods, tvätta 
och tanka bussen mm. Fortbildning och att arbeta fackligt kan också ses 
som delar av arbetet. Under intervjuerna med chaufförerna i Finspång 
så presenterades en lista med dessa arbetsmoment och informanterna 
ombads att utifrån sina subjektiva uppfattningar, rangordna de tre vik-
tigaste53. Något entydigt svar erhölls inte men det framkom att körning 
och kommunikation med passagerare och arbetsledning genomgående 
lyftes fram av informanterna. En kvinna utnämnde vidareutbildning 
av förarna som en mycket viktig del av yrket, följt av kommunikation 
med både resenärer och ledning. Medan de båda männen betraktade 
säkerhetskontroll som ett viktigt inslag i yrket.

Säkerhetskontroll! … Jag är stenhård på det … när man tar en 
ny buss så brukar jag sätta på varningsblinkers och ta ett varv 
runt bussen och kolla däck och sådant där.

Den yngsta av kvinnorna satte körningen främst, följt av kommunika-
tion med passagerarna och planering. Hon tryckte också hårt på att hon 
verkligen tycker att det är ”kul” att köra buss. Däremot var det ingen 
av kvinnorna som lade samma tyngd vid säkerhetskontrollen som de 
båda männen. Vad yrket i själva verket är kan alltså variera (kodas) 
på lite olika sätt, men helt klart innehåller yrkesidentiteten mer än att 
enbart köra själva bussen.

  Kvinnliga och manliga körsti lar

I de kvinnliga informanternas berättelser om hur det upplever att det är 
att vara kvinna och arbeta i ett mansdominerat yrke betonas likheten 
med de manliga kollegorna.

Jag har en konstig syn på det där. Jag ser inte skillnad på om det är 
manligt eller kvinnligt utan det är individer det handlar om.54

De kvinnliga chaufförerna har inte heller upplevt några negativa reak-
tioner från passagerarna, utan både de kvinnliga och manliga förarna 
delar uppfattningen att chaufförens kön inte har någon egentlig be-
tydelse för dem55. Om det kommer en reaktion är den oftast positivt 
inställd till kvinnliga förare.

… han hade jobbat i hamnen i 30 eller 40 år, så han sa att: jag 
vet vad det gäller att köra stora  fordon … jag har åkte med så 

många killar och dom kör så tufft, men du kör så lugnt … och 
det får man höra ganska ofta faktiskt.56

Samtidigt som en del fördomar ändå uppfattas leva kvar och då i syn-
nerhet hos äldre personer.

Man ser det nästan på dem. Jag vet ju att min make, som kör, han 
har ju fått höra att vad skönt att det sitter en karl vid ratten.57 

Bland äldre är det främst kategorin äldre damer som ibland kan rea-
gera fördomsfullt mot kvinnliga chaufförer. Samtidigt framhåller både 
kvinnliga och manliga chaufförer att kvinnliga förare har en lugnare 
och mjukare körstil.

Kanske det inte stämmer alltid på alla men … jag tror kvinnliga 
förare kör mjukare och lugnare på något sätt.58

Trafiklärarens förklaring till detta fenomen hänger samman med att 
kvinnor anses ha större vana av att planera. Det är en egenskap som 
hon tror bidrar till att de drar ner på tempot och därmed utvecklar en 
lugnare körstil.

Jag tror vi … ja vi planerar våran körning på ett annat sätt och så 
vidare. Vi planerar ju ständigt och jämt, tycker jag. Jag upplever 
det själv i varje fall.59

Den kvinnliga läraren föreställer sig alltså att kvinnors tankar oavbrutet 
är upptagna av planering och organisering av vardagslivet, och att detta 
får konsekvenser för körstilen. Föreställningen om att kvinnor skulle 
ha speciella egenskaper som gör att de utvecklar en särskild körstil är 
problematisk. För att förstå varför i stort sett samtliga informanter 
vittnar om att kvinnor har en annorlunda körstil, räcker det inte med 
att hänvisa till att de är kvinnor, eftersom många manliga chaufförer 
kör på samma sätt. Med andra ord är det inte så enkelt som att kvinnor 
kör på ett visst sätt och män på ett annat.

I ett flertal forskningsstudier av kvinnor i mansdominerade yrken 
visar det sig att kvinnor ofta anser att kvinnor i allmänhet tar ett större 
ansvar, är mer noggranna och tar hänsyn till andra människor i högre 
utsträckning än män gör60. En del forskare brukar tala om att kvinnor 
har en mer omsorgsinriktad rationalitet, medan mäns omsorg om andra 
människor är mer begränsad61. Det är således möjligt att uppfattningen 
om att kvinnliga chaufförer har en lugnare och mjukare körstil är ett ut-
tryck för en slags ”social logik”, där män och kvinnor förväntas köra på 

53 Som analysmetod är detta minst sagt trubbigt men tanken var att övnin-

gen skulle ge en fingervisning om hur det ser på sitt yrke. 
54 Kvinna över 40 år.

55 I Brusmans studie i denna rapport s. 82-85 får denna upp-

fattning stöd.
56 Kvinna under 40 år.
57 Kvinna över 40 år.
58 Kvinna under 40 år. 
59 Kvinna under 40 år.
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olika sätt. En av de manliga informanterna antyder t.ex. att kvinnor kan 
ha högre stresströskel (jämfört med män) vilket gör att de inte ”jagar” 
upp sig om de blir sena på linjen. Bussbolagen har också som policy att 
förarna ska ha en körstil som är mjuk och försiktig, vilket sägs leda till 
att operatörerna efterfrågar fler kvinnliga chaufförer62.

Nä men om man lyssnar på branschen, så säger dom att: får ni 
inte in några tjejer på era kurser, vi vill ha mer tjejer dom kör 
mycket mjukare och lugnare. Så att det är nog ganska så generellt 
överallt.63

I intervjuerna med passagerarna lyfts dock inte de kvinnliga chaufför-
ernas körstil fram. Faktum är att Brusmans fördjupningsstudie visar 
att passagerarna överhuvudtaget inte reflekterar över skillnader mel-
lan hur män och kvinnor kör buss. Uppfattningen om att kvinnliga 
chaufförer kör på ett specifikt sätt tycks därför mer vara relaterad till 
den genusregim som råder inom bussbranschen, än den är förankrad 
bland pendlingsresenärerna.

  Maskuliniteter och genuskodade körsti lar

Att körstilen har stor betydelse för att passagerarna ska uppleva resan 
positivt är helt klart och de reagerar följaktligen negativt om föraren 
kör för fort och/eller rivstartartar och tvärbromsar. Resenärerna tycks 
dessutom värdera busschaufförens yrkesstatus utifrån dennes förmåga 
att köra mjukt och lugnt, samt hur föraren klarar av att bemöta pas-
sagerarna64. Samtliga chaufförer i den här fördjupningsstudien betonar 
också vikten av att ha en körstil som resenärerna uppskattar. Den mot-
satta körstilen kännetecknas av att föraren kör för fort, rivstartartar 
och tvärnitar.

… dom pressar max t.ex. och  tvärnitar vid hållplatserna, så dom 
sitter i framrutan då.65

De chaufförer som kör på ett bra sätt (mjukt och lugnt) får dessutom 
ofta ta emot klagomål från passagerare som är missnöjda med förarna 
som kör hårdare och ryckigare.

… en del säger att: den chauffören vill inte jag åka med, för han 
kör … lite hattigt eller han kör fort då.66

Uppenbarligen är det en grupp av företrädesvis manliga chaufförer 
som har en mera vårdslös körstil och som tenderar att betrakta bus-
sen som en leksak. De här chaufförerna beskrivs av passagerarna som 
”össtats-piloter” eller som ”rallyförare”67. Skillnader i körstilar (och 
i inställningen till själva körningen) visar sig dessutom redan under 
utbildningen. Kvinnliga elever sägs exempelvis vara mer försiktiga i 
början av sin yrkeskarriär.

Tjejerna åkte ju i åttio och vi killar höll ju nittio alltså. Ju mer 
tiden gick desto mer vågade de sig på gasen de med.68

Medan andra istället måste ”taggas ner”. Däremot är det ovanligt att 
kvinnliga nybörjarelever initialt kör fort och ryckigt, men även bland 
dem finns det undantag. Kvinnor med en bakgrund som taxiförare sägs 
ibland ha en något ”tuffare” körstil, men att den inte är så markant 
som männens69.

Informanterna är av den uppfattningen att olikheterna i körstil delvis 
har etniska förtecken70. En uppfattning som också till viss del stöds av 
intervjuerna med arbetspendlarna71. Bland de manliga chaufförerna är 
det ofta män med utomnordisk bakgrund som sägs stå för den något 
hårdare körstilen. På frågan om varför just dessa män rivstartar och 
tvärnitar, hänvisar några av informanterna till kulturella skillnader, 
medan andra ser körstilen som ett resultat av bristfällig trafikutbild-
ning i ursprungslandet. Att kvinnor med ursprungsbakgrund utanför 
Norden således inte har en ”dålig” körstil, menar en informant, kan 
förklaras med att de har blivit trafikutbildade i Sverige och inte i deras 
forna hemländer.

Frågan är hur man ska kunna förstå varför det tycks existera minst två 
typer av körstilar? I en etnologisk avhandling om lastbilschaufförer och 
manlighet, visar författaren att identifikationen med det dominerande 
manlighetsidealet avtar ju längre ner i hierarkin förarna befinner sig. 
Symboliskt tilldelas de lastbilsförare som kör på utlandet den högsta po-
sitionen och hos dessa chaufförer är också identifikationen med fordonet 
som starkast72. Förhållandet mellan olika förarkategorier är snarlikt 
inom bussbranschen och de chaufförer som kör turister till utlandet 
utgör här den symboliska normen för en ”riktig” busschaufför.

60 Petterson 1996 s. 127.
61 Jag vill betona att påståendet inte ska förstås som att män och kvinnor har medfödda egens-

kaper utan att detta grundas på olika livserfarenheter och på positionen i genusordningen.
62 Den forsknings som rör olika rationaliteter vilken jag i förbigående refererar till kan ifrågasättas.

63 Kvinna under 40 år. 
64 Brusmans studie i denna rapport. s 82-85.

65 Kvinna över 40 år.

66 Kvinna över 40 år.
67 Brusmans studie i denna rapport. s 74ff.
68 Man under 40 år.
69 Kvinna under 40 år.
70 Under arbetets gång har detta påstående väckt mer eller 

mindre starka reaktioner. Huvuddelen av kritiken som har 

riktats mot detta påstående, och som jag har tagit till mig, 

handlar om att det faktiskt kan röra sig om fördomar. Den 

kritiken bör tas på allvar och i brist på empiriskt stöd ska 

detta ses som preliminärt.
71 Se Brusman i denna rapport. 
72 Nehls 200 s 82ff.
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Hon har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vården och som försäl-
jare, och hon menar att det egentligen inte är någon större skillnad 
mellan att köra och de andra yrkena. Utan det handlar om att bemöta 
människor. Det är en inställning som i varierande grad återkommer hos 
samtliga informanter. Motpolen utgörs av uppfattningen om att yrket 
istället handlar om att enbart ”sitta bakom ratten och köra runt”76. 
Frågan är om detta eventuellt kan hänga samman med föreställningar 
om manlighet?

  Manlighetsideal,  yrkesidentitet och körsti l

Uppenbara skillnader i körstil skulle kunna tolkas som konkreta yttryck 
för olika manlighetsideal, vilka är sammankopplade med yrkesidentiteten. 
Därför är det heller ingen slump att de chaufförer som har en mer service-
orienterad yrkesidentitet också har en körstil där de vinnlägger sig om 
att medvetet försöka köra mjukt och lugnt. Medan den andra gruppen 
troligen har en mer instrumentell syn på passagerarna och där identifika-
tionen med själva bussen sannolikt är det primära. Här talar man hellre 
om att ”lassa och lossa” resenärer, än service och bemötande.

Det betyder inte att de kvinnor som kör buss ska tillskrivas en manlig 
identitet. Däremot utgör den manligt kodade genusregimen ramen för 
hur yrket kan definieras och gestaltas. En hel del talar med andra ord 
för att det inte är relationen mellan ”manligt” och “kvinnligt” som är 
avgörande för körstilen, utan relationen mellan olika maskuliniteter. 
Man kan se detta som en konflikt mellan två yrkesidentiteter, men jag 
skulle vilja påstå att det i grunden handlar om en konflikt mellan olika 
manlighetsideal. Jag tror att det kan förhålla sig så att ju starkare förbin-
delsen mellan framförandet av stora tunga fordon och manlighet är: 
desto troligare är det att chauffören ser passagerarna som en slags kollin. 
Att en del män kör fort och ryckigt kan alltså bero på att de identifi-
erar sig med ett manlighetsideal som mer är relaterat till framförandet 
av tunga transportfordon och transportbranschen i allmänhet. Det vill 
säga att de i första hand ser sig som ”transportarbetare” och inte som 
”servicearbetare”. När det gäller män med invandrarbakgrund vore det 
intressant att undersöka i vilken grad andra maskuliniteter och man-
lighetsideal påverkar körstilen. Exempelvis huruvida manlighetsideal 
som s a s befinner sig utanför den svenska konsensuskulturen – där det 
offentliga anseendet spelar större roll än i Sverige – på något sätt berör 
körstilen. Att en del män har en hårdare körstil skulle i så fall kunna 
förklaras med att de genom sin körstil, försöker förstärka sin sociala 
manlighet. Den viktiga frågan är dock vilka konsekvenser detta får ur 
jämställdhetssynpunkt.

Det finns ju nån så här gammal hierarki om 
att det finaste som finns är att köra utomlands 
… å ju längre man kör, ju bättre är man. Och 
det finns de som inte skulle kunna tänka sig 
att sätta sig att köra en lokalbuss, som kör på 
utlandet och så va.73

En del av yrkeskulturen bland bussförare är 
att chaufförerna, oberoende av bolagstill-
hörighet, hälsar på varandra när de möts ute 
på vägarna. Ibland händer det dock att vissa 
chaufförer som tillhör den högre förarka- 
tegorin inte hälsar på dem som befinner sig i 
lägre positioner. Olika grupper av bussförare 

bedöms och värderas alltså i förhållande till den högsta förarkategorin, 
beroende på hur långa sträckor de kör sitt fordon.

Längst ner på rangskalan bland lastbilsförarna befinner sig distri-
butionschaufförerna. Bland bussförarna motsvaras den positionen av 
lokaltrafiken, medan det anses vara lite ”finare” att köra expressbuss. 
Det kan förklara varför en del busspendlare i Brusmans undersökning 
tror att chaufförer som kör expressbussar har blivit befordrade74. Den 
grupp chaufförer som befinner sig längs ned i förarhierarkin i Nehls 
avhandling avviker på flera sätt från det hegemoniska manlighetsidealet 
och den kategori förare som kör på utlandet. Dels är det fler kvin-
nor som arbetar som distributionsförare, dels identifierar sig inte dessa 
chaufförer lika starkt med lastbilen , som förarna i den högsta positionen 
gör. Förenklat skulle detta kunna tolkas såsom att identifikationen med 
själva fordonet är starkt förknippad med den hegemoniska manlighets-
idealet, och att den relationen blir mindre betydelsefull ju längre ifrån 
den högsta positionen busschaufförerna befinner sig. Förmodligen är 
det mycket mera komplicerat än så i verkligheten, men troligen bidrar 
kollektivtrafikens lägre status till att skapa en genusregim som har plats 
för fler än ett dominerande manlighetsideal. På sätt kan skilda synsätt 
på vad bussföraryrket står för och hur yrkesidentiteten ska iscensättas, 
existera parallellt och i någon mån frikopplas från det dominerande 
maskulinitetsidealet.

Av det som har framkommit i den här undersökningen kan en rågång 
göras mellan två skilda sätt att definiera bussföraryrket.  I ett fall utrycks 
detta mycket tydligt och det råder ingen tvekan om den kvinnliga 
chauffören definierar sitt arbete som ett serviceyrke.

… visst det finns förare som liksom bara sitter där för att köra 
buss, men det är ju inte det det här yrket handlar om, utan det 
här är ett serviceyrke … Det är service och bemötande det hand-
lar om.75

73 Man över 30 år.
74 Brusmans studie i denna rapport. s 82-85.

75 Kvinna över 40 år.

76 Nilsson Motevasel 2002 s 121. Brusmans studie i denna 

rapport. s 82-85.
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Relationen mellan busschaufför 
och arbetsresenärer
Eftersom det uppenbarligen kan existera olika sätt att se på buss-
chaufförsyrket, bör det i sin tur få konsekvenser för chaufförernas 
relationer med resenärerna. Det är intressant att notera att i princip 
samtliga chaufförer som ingår i den här fördjupningsstudien betonar 
vikten av att ha en bra kommunikation med passagerarna. Samtliga 
förare har en serviceorienterad yrkesidentitet, och de anser att rela-
tionen mellan chaufför och resenär är viktig. När de berättar om hur 
de ser på resenärerna så framgår att det finns passagerare som gärna 
sitter framme hos chauffören och pratar. I varierande grad ser förarna 
detta som något positiv.

Man träffar massor med människor. Vissa av dem säger inte hej och 
någonting men många pratar en stund där det finns tid.77

I synnerhet de båda förarna som kör expressbussen uttrycker en positiv 
inställning till att inleda samtal med arbetspendlarna och jämfört med 
den ”vanlig kollektivtrafiken” anser de att de får en helt annan kontakt 
med passagerarna. Det är nästan som om förare på ”expressen” blir ”lite 
kompis” med pendlarna. Riktigt så informellt upplever inte de andra 
förarna att deras kontakt med arbetspendlarna är och de är mera kluvna 
till att inleda samtal med resenärerna under färd. Här spelar säkerligen 
arbetssituationen en viss roll. De förare som kör ”vanlig” kollektivtrafik 
gör betydligt fler stopp under färden och de kör i större utsträckning i 
stadstrafik, samt möter heller inte lika ofta samma resenärer. 

Genomgående i intervjuerna betonas säkerhetsaspekten och det an-
svar som åvilar chauffören. Som jag tolkar det så menar informanterna 
att ”ansvar” i första hand handlar om att köra säkert och att inte ta 
onödiga risker. De förare, som lyssnar på radion, gör det med låg volym 
och samtliga säger sig också vilja undvika att prata i telefon under färd. 
På så sätt kan föraren behålla koncentrationen och därmed köra säkrare. 
Att förarna avstår från att ha hög volym på radion och minimera telefon-
samtalen under körning, har dock inte enbart med säkerhetstänkande 
att göra. Det handlar också om på vilket sätt den serviceorienterade 
yrkesidentiteten iscensätts.

… jag vet ju att folk reagerar om chauffören sitter å kniper mo-
biltelefonen mellan axel å örat och försöker växla och köra. Det 
ger inget seriöst intryck, det gör det ju inte.78

Samtliga intervjuade förare är medvetna om vilken bild av yrket de vill 
förmedla till resenärerna och vilka strategier de bör använda för att 
resenärerna ska uppleva bussresan som positiv.

  Resan som ett  gemensamt projekt

Att t.ex. ha låg volym på radion, att önska resenärerna en trevlig dag, att 
köra mjukt och lugnt etc. kan i analogi med sociologen Erving Goffmans 
begrepp dramiskt förverkligande ses som olika sätt att belysa och framhäva 
serviceaspekten av yrket. Detta skapar i sin tur vissa förväntningar på hur 
passagerarna ska uppträda gentemot föraren. Att 
resenärerna hälsar anses viktigt, men chaufför-
erna är samtidigt medvetna om att relationen 
mellan förare och passagerare inte är symme-
trisk. Relationen mellan busschauffören och 
passagerarna bygger på att förarens roll är mer 
formell, medan resenärernas är mer informell. I 
motsats till resenären representerar föraren både 
sig själv och det bussbolag som hon/han arbetar 
för och att interagera samt kommunicera med 
passagerarna ingår så att säga i arbetet, medan 
detta är mer eller mindre frivilligt från passa-
gerarnas sida79.

Några av förarna berättar att de i början av 
sin karriär försökte hälsa på alla, men att de 
numera är lite mer försiktiga. De passagerare som inte hälsar ses av 
några förare som lite ”snobbiga” och att de anser att det är ”dålig stil” 
när resenärer låter bli att besvara förarens hälsning. I princip tycker 
sig samtliga förare också se ett mönster i vem som hälsar och vem som 
inte gör det.

De som jobbar t.ex. på SAPA och Gränges och som sitter på kon-
toret, de flesta hälsar inte. De kollar inte ens på vem som kör.80

De som är i fyrtioårsåldern, om man säger. De bara kliver på … 
Det känns ju lite tråkigt. Man sitter ju och kör dem, det är ju mitt 
jobb … man kunde ju få någon kontakt med dem …81

Störst irritation väcker de tjänstemän med lite högre befattningar som inte 
hälsar. Förarna tolkar deras bristande intresse av att kommunicera med 
chaufförerna som ett resultat av ett underliggande klassmotiv. De är helt 
enkelt under deras ”värdighet” att samspråka med busschauffören.

Relationen mellan passagerare och bussförare kan utifrån Goffman 
ses som en ”dialog” mellan två team och för att resan ska upplevas som 

77 Man under 40 år. 
78 Man under 40 år.

79 Jfr hur Erling Bjurström analyserar relationen mellan säljare och 

kund i Solna köpcentrum. I Becker Karin m.fl. 2001 s 124 ff. 
80 Kvinna under 40 år.
81 Man under 40 år.
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… så kom de fram till mig och tackade för skjutsen och lite … 
ja, och bekräftade att jag hade gjort rätt, va.86

Den kvinnliga chauffören är osäker på vad som hade hänt om pas-
sageraren tagit till våld. Hon ställer sig dock tveksam till om någon 
av de övriga passagerarna skulle ha ingripit. Det hör också till bilden 
att stal:arna i stort sett består av män. Det här exemplet visar alltså 
att det inte kan tas förgivet att det är manlig förare som ingriper när 
en hotfull situation uppstår under färd och att kvinnlig förare inte gör 
de, eller att kvinnliga förare förväntar sig att manliga passagerare ska 
”rädda” situationen.  När det uppstår en obehaglig situation ombord på 
bussarna brukar vanligtvis de flesta resenärer ”titta bort” och försöka 
låtsats som att de inte ser vad som händer, berättar en annan kvinnlig 
chaufför. Samma informant tror också att passagerarna anser att det är 
föraren som har ansvaret och det är uppenbart att samtliga chaufförer, 
utom en av männen, anser att det är deras uppgift att ingripa om så 
behövs. Det som skiljer sig åt är att de manliga förarnas i större utsträck-
ning oroar sig för att bli rånade på biljettkassan, än vad de kvinnliga 
chaufförerna gör.

Sammanfattning och 
avslutande diskussion
Människor som lever i ett samhälle har en hel del gemensamt med var-
andra, genom att det existerar normer, traditioner, historia och kultur 
som många uppfattar som allmänna. På samma sätt existerar det i yrkes-
organisationer en historia, traditioner och normer som dels är påverkade 
av samhället, dels är specifika för den egna arbetskulturen, men som 
också kan kopplas till genusordningen. Med hjälp av begreppet genus-
regim kan sådana mönster som har att göra med hur genusrelationerna 
i en organisation är strukturerade synliggöras. Huvudfrågan i den här 
fördjupningsstudien har varit hur en manlig genusregim och kvinnli-
ga bussförare går ihop? De kvinnliga chaufförerna som har intervjuats 
vittnar om att de arbetar i en jämställd arbetsorganisation och de får 
medhåll av både de manliga kollegorna och den fackliga ombudsmannen. 
Svaret på frågan skulle i så fall bli att det går ganska bra att vara kvinna 
och köra buss eftersom jämställdheten har nått långt i bussbolagen. Är 
det så enkelt?

Att genusregimen definieras som manlig innebär för det första att en 
överväldigande majoritet av busschaufförerna är män. För det andra att 
yrket är konstruerat som maskulint och därmed ses det också som ett 
manligt yrke. För det tredje att bussförarutbildningen är konstruerad 

avlastning krävs att de båda teamen samarbetar. För det första kan en-
skilda resenärer genom olämpligt uppträdande fördärva att resan upp- 
levs som positiv och på motsvarande sätt kan chauffören – framför allt 
genom sitt sätt att köra – bryta mot resenärernas förväntningar. 

  Hotfulla situationer ombord på bussen

Ibland händer det att passagerare uppträder hotfullt eller stökigt. Så 
gott som samtliga förare (utom en) har egna erfarenheter av hotfulla 
situationer, men ingen har ”råkat” illa ut på så sätt att de blivit miss-
handlade eller liknande. En av de kvinnliga chaufförerna berättade om 
en incident då en ”påverkad” man steg på i centrala Finspång. Vid det 
här tillfället var det många som skulle med bussen och hon ”hann inte 
riktigt med”, som hon säger, för annars skulle han inte ha fått åka med. 
Ganska omgående började mannen trakassera medpassagerarna, och 
hans uppträdande skapade en obehaglig atmosfär. I det läget försökte 
hon dra till sig mannens uppmärksamhet genom att börja prata med 
honom.

Men sen när vi kom på andra sidan Finspång … så fick han för 
sig att han skulle prova att köra bussen och ta över. Det kan du 
glömma, sade jag. Så lugnade han sig med det då.82 

Men lugnet varade bara en kort stund, för plötsligt försökte han bok-
stavligen ta över bussen. Den manövern överraskade henne och hon 
svarade med att bli riktigt arg.

Och jag sa: hit men inte längre för det här är min plats. Jag stan-
nade bussen och sa: nu kliver du av! … då ställde han sig liksom 
mot mig och sa: hur ska du klara av och kasta ut mig? Det kan 
du ge dig fanken på att jag klarar! Antingen står du still tills du 
kommer upp till din hållplats, för det var nästa hållplats, där 
kliver du av eller så kliver du av här, direkt, sade jag.83

Hela historien slutade med att mannen lugnade ner sig och en hållplats 
senare steg han av bussen.

Och när han gick av så talade han om för mig att: du, det blev 
nog ett missförstånd det där. Det var liksom inte meningen så. 
Okey, sa jag: Sköt om dig grabben. Och så klev han av.84

När arbetspendlarna, de s.k. stal:arna85, sedermera steg av bussen i 
Norrköping så tog flertalet av dem vägen förbi chauffören – vilket de 
normalt inte brukar göra.

82 Kvinna över 40 år.
83 Kvinna över 40 år. 

84 ibid.
85 Ett slangutryck för en grupp manliga arbetare och tjän-

stemän som arbetar inom industrin. 86 ibid. 
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i praktiken ska gå till. För i och med att jämställdhetsideologin är så 
stark, så är det troligt att både planerare och de kvinnor och män som 
befinner sig i en organisation som påverkas av planeringen, försöker få 
verkligheten att framstå som mer jämställd än den kanske är.  Familjeliv 
och vardagsproblem bör därför inte lämnas utanför diskussionen om 
huruvida ett yrke är jämställt eller inte.

Ur jämställdhetssynpunkt borde också relationen mellan transport-
politik och jämställdhet problematiseras. Vad har exempelvis de se-
naste årens marknadsliberalisering av kollektivtransporterna fått för 
konsekvenser? Här är det fullt möjligt att argumentera för att den förda 
politiken har varit kontraproduktiv när den sätts i relation till jämställd-
hetsfrågor. Konkret har marknadiseringen medfört en fragmentisering 
som samtliga förare upplever som negativ, men som i synnerhet är till 
nackdel för kvinnliga förare. Särskilt om det rör sig om yngre kvinnor 
med små barn. För i och med att de olika busslinjerna har styckats upp 
och lagts ut på olika bussbolag så har också ramtiden utsträckts. Vidare 
har denna process också bidragit till osäkra anställningsförhållanden, 
eftersom politiska beslut kan medföra uppsägningar. Så vitt jag har 
förstått det ställs det heller inga politiska krav på en ”ny” operatör att 
ta över redan befintlig personal.

på ett sätt som bidrar till en maskulinisering av yrket. För det fjärde 
att yrkesvillkoren utgår från att bussföraren är en man. Alltså: om en 
kvinna ska ta sig in i yrket har hon ett antal barriärer att ta sig över. Det 
är sannolikt en väsentlig faktor – för att de kvinnliga förarna över huvud 
taget sökte sig till bussföraryrket – att de redan på förhand antingen 
hade god kännedom om yrket genom att någon närstående person kör/
körde buss, eller att de sedan tidigare var bekanta med umgängestonen 
i manliga arbetsmiljöer.

Arbetet som busschaufför beskriver informanterna som fritt och ans-
varsfullt, men arbetstiderna upplevs i många fall som mycket negativa. 
Problemet för de kvinnliga chaufförerna är att förena yrkesvillkor for-
made av manliga normer och värderingar, med det kontinuerliga ansva-
ret för familjen och barnen. Samtidigt som erfarenheterna av det dub-
belarbete som kvinnor i större utsträckning än män bär upp, anses leda 
till att kvinnor är bättre på att planera sin körning – och som förväntas 
resultera i att de kör mjukare och lugnare än männen. Det paradoxala 
är att bussbolagen efterfrågar fler kvinnor som bussförare eftersom kvin-
nor uppfattas stå för en viss körstil, samtidigt som yrkesvillkoren och 
den fortgående maskuliniseringen av yrket troligen motverkar att kvin-
nor söker sig till yrket.

Ett annat intressant fenomen är att många kvinnliga chaufförer får 
beröm av passagerarna för att de kör så bra och det gör att kvinnornas 
självförtroende växer. Ändå kvarstår bilden av bussföraryrket så som 
ett manligt yrke som är symboliskt laddat med maskulina ideal, vilket 
gör att de kvinnliga chaufförerna på ett sätt osynliggörs. När människor 
utanför branschen för sitt inre öga ser en busschaufför, så är det med all 
sannolikhet en uniformsklädd man som framträder. Det betyder inte att 
kvinnor som kör buss automatiskt blir män, eller att de på något sätt 
skulle vara avvikande. Tveklöst är det så att kvinnliga busschaufförer 
ses som en självklarhet, men föreställningarna om att det trots allt är ett 
manligt yrke lever tydligtvis kvar. Inte minst tror jag att den utbredda 
uppfattningen i branschen att ”alla” kvinnor kör mjukt och lugnt är 
ett yttryck för en fortsatt genusindelning i manligt och kvinnligt. Något 
som i sin tur kan få konsekvenser för jämställdheten. Här finns det med 
andra ord all anledning för den som arbetar med praktisk jämställdhets-
integrering att stanna upp och fråga sig: vilka konsekvenser får detta 
för jämställdhetsarbetet? 

Vad den här undersökningen har velat visa är att så länge en organi-
sations genusregim förblir dold kan dess verksamhet också presenteras 
som om den vore könsneutral. Brister i jämställdhetstänkandet handlar 
därför inte alltid om bristande medvetenhet eller okunskap (och kanske 
ovilja) hos ansvariga nyckelpersoner. En förändring i riktning mot en 
mer jämställd trafikpolitik är i allra högsta grad beroende av förmå-
gan att ifrågasätta ”gamla” invanda tankemönster. Att förstå på vilket 
sätt en organisations genusregim påverkar jämställdheten är troligen 
avgörande för att nå en djupare insikt i hur jämställdhetsintegrering 
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