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ABSTRACT  
Mobility is a term used to describe people's movement in 
space. The individual's choice of transportation mode has 
always varied depending on factors such as availability and 
economy, but also on gender. Studies show that in most 
cases, the woman in a family travels collectively to work 
while the man uses the car. Women furthermore tend to 
seek work closer to home because of the continued 
perception of themselves as the main accountable for 
nursing children. 
 
Collective modes of transport possess a variety of factors 
which affects the user's design of everyday life. Timetables, 
fixed stops and delays are some examples of obstacles that 
a collective traveler needs to take into account when 
planning the travel. Furthermore higher stress levels and 
limited leisure time are examples of consequences that can 
affect public transport users.  
 
The purpose of this qualitative study is to investigate 
women's experience of work trips and how they deal with 
possible disturbances in the work travel. The goal is to gain 
a deeper insight into work trips as part of an individual's 
daily life. In this case women living in a society located ca 
30 km from their workplace in northern Sweden. For this 
reason, it was considered valuable for the study to conduct 
in depth interviews. The analysis method underlying this 
study is a thematic analysis. The analytic coding led to the 
finding of 3 themes regarding women´s perception about 
work travel. The themes were; reliability in the transport 
system, individual flexibility and personal priorities.  
 
 
Keywords: Work travel, Time- space, Gender, Satisfaction, 
Sweden  
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1. INLEDNING   
Människor reser idag mer än någonsin (Trafa, 2013:5). Ett lättåtkomligt 
och varierat utbud av transportmedel har lett till ett samhälle som drivs 
av pendling och andra typer av arbetsresor. Arbetsresor är idag det 
ledande sättet för individer i Sverige att ta sig till arbetet medan den 
rådande trenden för exempelvis 60 år sedan var att flytta närmare 
arbetsplatsen (SOU 2003: 37). Möjligheten att förflytta sig är en 
grundläggande förutsättning för människor att kunna nå den växande 
arbetsmarknaden (Tillväxtanalys, 2002). Det är i detta avseende utbudet 
av transportmedel som avgör storleken på människors potentiella 
arbetsmarknad. För att underlätta för människor att ha tillfredsställande 
arbete såväl som boplats krävs således ett väl fungerande 
transportsystem som kan möjliggöra transport för alla. 
 
Alla handlingar som utförs av människor ryms inom begreppet tidrum. 
Någonting utförs alltid en viss tid på en rumsligt definierad plats. En 
rumslig aspekt kan vara hur lokaliseringen av hem och arbete ser ut i 
relation till varandra (Lenntorp, 2005). Om avståndet mellan dessa 
platser är så pass stort att det inte går att täcka till fots krävs någon typ av 
transportmedel. Bil och buss är två exempel på transportmedel som är 
vanliga när individer genomför sina arbetsresor. För dessa 
transportmedel finns det olika konsekvenser som kan komma att påverka 
människors planering av vardagen. När en individ väljer att resa kollektivt 
till arbetet läggs all dennes tillit vid ett externt system för transport, ett 
system som i sin tur måste fungera felfritt för att kunna bistå med den 
grundläggande förutsättningen för användandet. Tidtabeller, fasta 
hållplatser och förseningar är några exempel på hinder som en kollektivt 
resande behöver ta med i beräkningen när arbetsresandet ska planeras. 
Exempel på konsekvenser som kan uppstå av sådana hinder är på lång sikt 
högre stressnivåer, en mer begränsad fritid och mindre tid för familj 
(Lorenz, 2018). Dessa faktorer spelar en stor roll i en individs uppfattning 
av såväl sitt arbetsresande som deras liv i övrigt. Om arbetsresan upplevs 
som ett hinder och mer som en börda än en fördel kommer detta att 
påverka människors skattning av sitt allmänna mående (Friman, 2004).  
 
Mobilitet är ett begrepp som används för att beskriva människors 
förflyttningar. Begreppet mobilitet innefattar bland annat handlingar som 
arbetsresor, promenader och flyttar (Sager, 2006). Människors möjlighet 
till mobilitet och förflyttning i samhället varierar till följd av aspekter som 
exempelvis kön, ekonomiska förutsättningar eller geografisk lokalisering 
(Trafa, 2013:5). Studier (Sandow, 2008; Scholten et. al., 2012; Hjorthol, 
2000) visar att kvinnan i en familj oftast reser kollektivt medan mannen 
använder sig av bil för att ta sig till jobbet. Kvinnor tenderar även att söka 
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arbete närmare hemmet på grund av den fortsatt starka uppfattningen om 
sig själv som huvudansvarig för omvårdnad av barn och hem (Hjorthol, 
2000). Sådana uppfattningar spelar en stor roll i individers upplevelse av 
deras möjlighet att förflytta sig. Dessa typer av restriktioner kan 
tillsammans med vardagens tidsramar komma att påverka individers 
möjliga mobilitet (Friman, 2004).  
 
Kvinnors mobilitet är således begränsad av såväl valet av transportmedel 
som den upplevda rollen i hemmet. Detta påverkar förutsättningarna för 
deras val och prioriteringar i vardagen. Ett intressant studieområde 
uppstår gällande att undersöka hur kvinnor upplever fenomenet 
arbetsresande.  Vilka strategier tas i bruk om en essentiell del i ett nät av 
tider, platser och förehavanden inte fungerar? Vad händer med livspusslet 
om arbetsresan inte går att genomföra?  
 
 

1.1 Syfte  

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka kvinnors upplevelse 
av arbetsresor och vidare även att analysera deras rumsliga strategier för 
eventuella störningar i arbetsresandet. 
 

1.2 Frågeställningar   
o Hur upplever kvinnor arbetsresande som en del av sin vardag? 

o Vilka strategier har de när störningar uppstår i arbetsresandet?   

 

1.3 Definition av begrepp 

Arbetsresa 
En arbetsresa benämns av Trafa (2013:5) som en resa mellan bostad och 
arbete utan specifika restriktioner för geografisk längd. Begreppet 
används i denna studie för att beskriva en arbetsresa på 30 km enkel väg.  
 
Pendling 
Begreppet pendlare definieras vanligen som en individ som behöver 
passera en kommungräns när denne reser mellan bostad och arbete. 
Denna definition av pendling kommer inte vara aktuell för den 
föreliggande studien utan används i avsnitt 3 för att beskriva graden 
mobilitet inom en geografiskt obestämd arbetsmarknad (Trafa, 2013:5). 
 
1.4 Studiens avgränsning 

Denna fallstudie behandlar kvinnors upplevelse av arbetsresor. 
Kvinnorna som deltagit i studien är alla bosatta i Hörnefors, 30 km söder 
om Umeå, och arbetar inom Umeå tätort. Till följd av tidsskäl är antalet 
respondenter begränsade till fyra stycken. Valet av den geografiska 



 

3 
 

avgränsningen Hörnefors och Umeå är sprungen ur flertalet aspekter. 
Hörnefors är en del av Umeå kommun och ingår således i kommunens 
strategier för regionförstoring och framtida tillväxtmål (Umeå kommun, 
2017). Genom Hörnefors identitet som pendlingsort och med dess 
förutsättningar för kollektiv transport i form av ett resecentrum i 
anslutning till Botniabanan, ansågs platsen som intressant att undersöka.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Den teoretiska bakgrunden ämnar ge förståelse för bakomliggande 
strukturer och de sammanhang inom vilka individer utför sin mobilitet.  
 
2.1 Mobilitet  

Mobilitet är ett mångfacetterat begrepp med flera olika betydelser. 
Begreppet förklaras av Sager (2006) som en individs möjlighet till 
förflyttning, men mobilitet kan även användas för att förklara förflyttning 
av varor eller kapital. Denna studie ämnar undersöka människor, och det 
är således individers mobilitet som kommer att diskuteras. Mobilitet 
innefattar alla rörelser mellan och inom platser, och det finns inget 
geografiskt avstånd som begränsar mobilitet. Att åka till jobbet, flytta till 
en annan stad eller gå och handla är alla exempel på olika typer av 
mobilitet. Men mobilitet kan även påverkas av sociala aspekter. 
Utbildning, yrke och kön är exempel på sociala aspekter som kan leda till 
variation mellan individers mobilitet (Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 
2005). Till exempel syns en högre andel mobilitet hos män än hos kvinnor 
och graden mobilitet är även högre hos individer med högre 
utbildningsnivå (SOU 2007:35). I avsnitt 2.2 kommer kvinnors mobilitet 
förklaras på ett mer utförligt plan.  
 
Begreppet mobilitet är ofta starkt förknippat med frihet. En högre grad av 
mobilitet ger också individen en högre grad av frihet förflytta sig. Men 
mobilitet definierar inte bara friheten att förflytta sig, utan även 
möjligheten att välja att inte förflytta sig (Sager, 2006). Begreppet 
potentiell mobilitet används för att beskriva individers valmöjligheter. En 
individ känner hög grad av frihet när det finns flera parallella 
valmöjligheter till transport. Exempelvis om valet av transport till arbetet 
står mellan buss, tåg eller bil vet individen att alla dessa går att nyttja, 
även fast denne inte gör det. Potentiell mobilitet ger således även en 
trygghet i att inte bli fast på en plats om någonting oberäknat inträffar 
(Kaufmann, 2002). 
 
Det finns flera faktorer som kan komma att påverka individers mobilitet, 
såväl i tid som i rum. Som beskrivet av Lenntorp (2005) innefattar 
begreppet tidrum den interaktion och anpassning individer gör i 
förhållande till övriga delar i samhället. Tidsgeografi handlar om de 
avväganden och hänsynstagande individer måsta göra i relation till tiden 
som finns till förfogande (Lenntorp, 2005). Varje människa har en enskild 
individbana, alltså en människas rörelse i rummet över en viss tid, till 
exempel under ett dygn.  
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En människas individbana kan bestå av tid spenderad på platser som 
arbetet, matbutiken, förskolan och hemmet. Men också stopp som 
arbetsresor, promenader eller väntande på en hållplats räknas in i en 
människas individbana enligt Hägerstrand (citerad i Ellegård, 2010). En 
människas individbana påverkas alltså av såväl tid som rum, men även av 
olika restriktioner. Hägerstrand (citerad i Ellegård, 2010) beskriver dessa 
restriktioner i tre kategorier; kapacitetsrestriktioner, kopplings- 
restriktioner och styrningsrestriktioner. Med kapacitetsrestriktioner 
avses de grundläggande biologiska och fysiska begränsningarna en 
människa möter i vardagen. Exempelvis måste alla människor sova ett 
visst antal timmar per dygn, äta mat och ha tillgång till transportmedel för 
att förflytta sig i en hastighet över gångfart. Kopplingsrestriktioner handlar 
å andra sidan om de restriktioner som uppkommer i samband med 
projekt där ett samarbete av flera individer krävs. Exempel på sådana 
projekt kan vara ett möte på arbetsplatsen, en fotbollsmatch eller ett 
läkarbesök. Styrningsrestriktioner handlar om bestämmelser på olika 
nivåer. Styrningar kan vara tillåtelsen att vistas på olika platser 
(exempelvis andra människors hem) eller öppettider. Det går till följd av 
öppettider (på de flesta förskolor) inte att lämna barnen när som helst 
under dygnet. På samma sätt går det för de flesta människor inte att 
anpassa och fördela sina arbetstimmar hur de vill. Detta leder till att 
arbete och förskola har två olika tidsbegränsningar som tillsammans med 
geografiska avstånd kan skapa konflikter i en individs tidrum. Ytterligare 
konflikter kan för en arbetspendlare exempelvis uppstå om färdmedlet till 
arbetet är försenat och det finns en tid att passa på en annan geografisk 
plats. 
 
Utöver mobilitet kan begreppet tillgänglighet nyttjas för att förklara 
människors möjlighet till rörelse. Tillgänglighet handlar i sin 
grundläggande form om hur åtkomlig exempelvis en plats är. I ett fall som 
tillgänglighet av en plats beror tillgängligheten på aspekter som 
exempelvis avstånd, färdmedel eller kvalitet på vägar. Tillgänglighet kan 
handla om två noders koppling till varandra från början till slutet av en 
resa eller hur en nod knyts till andra noder på ett givet område (Larsson, 
Elldér & Vilhelmson, 2014).  

 
2.2 Jämställdhet i kollektivtrafiken 

De resmönster som finns i dagens samhälle ser olika ut för män och 
kvinnor. Solá (2016) beskriver hur olika fastlåsningar i vardagen präglar 
kvinnors mobilitet och således deras valmöjligheter till förflyttning. Hon 
menar att kvinnor fortfarande påverkas av de traditionellt normativa 
könsroller som är förknippade med att vara kvinna. Det går exempelvis i 
många fall att se att kvinnor tar arbete närmare hemmet än män för att 
finnas tillgänglig för uppgifter som är traditionellt kvinnliga. Även 
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Hjorthol (2000) beskriver situationer där kvinnor söker arbete närmare 
hemmet, detta kopplat till antalet barn och ålder på barnen i hemmet. 
Hennes studier visar att yngre och fler barn leder till att en mamma söker 
arbete närmare hemmet än andra kvinnor. Att ta hand om hemmet, 
barnen och maten är faktorer som påverkar, och begränsar, kvinnans 
rörelse i rummet (Sandow, 2008). Schwanen & De Jong (2008) menar att 
detta leder till att tidrummet ser olika ut för män och kvinnor just 
beroende på deras olika ansvarsområden i vardagen. Då kvinnor i dagens 
samhälle förväntas klara både arbetsliv och ansvara för hemmet läggs en 
större press på kvinnans förmåga till utförande av en bred variation av 
uppgifter (Schwanen & De Jong, 2008). 
 
Samhällets normer påverkar alltså kvinnors mobilitet och detta avspeglas 
även i val av transportmedel till arbetet. Män söker oftare arbeten som 
ligger längre bort geografiskt sett än kvinnor vilket leder till att kvinnor i 
de flesta fall väljer att resa kollektivt eller med cykel (Levin & Faith- Ell, 
2011). Vidare leder denna geografiska fastlåsning till att kvinnor inte har 
tillgång till samma arbetsmarknad som männen. Statistik visar att män i 
genomsnitt reser 40 % längre till och från arbetet än vad kvinnor gör 
(Solá, 2009), samtidigt som de lägger ner lika mycket tid på sin pendling. 
Detta visar på en relation där kvinnor rör sig kortare och långsammare 
medan männen under samma tid har tillgång till ett betydligt större 
geografiskt område och således även arbetsmarknad (Solá, 2009). 
Scholten et. al (2012) beskriver vidare den slitning som kan uppstå när en 
modern kvinna försöker uppnå såväl karriärsmål som de klassiska 
modersuppgifterna, en uppgift som inte sällan påverkar måendet. Stress, 
dåligt samvete och överbelastning är påföljder av kvinnans vardag.  De 
menar att kvinnors dagliga mobilitet och framför allt den kopplad till 
arbetsresor går att, och bör, förklaras ur ett tidsrumsligt perspektiv. Solá 
(2009) argumenterar för att det finns många frågor där genusaspekten 
och jämställdhetsfrågan kommer bort på vägen. Genom att sätta sig in i 
människors vardag skulle vissa strukturer kunna blottläggas vilket enligt 
Solá (2009) skulle kunna leda till att ett nytt forskningsfält öppnar sig 
gällande människors mående.  
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3. ARBETSRESOR 
Pendlingens utveckling för förvärvsarbetare i åldrarna 20- 64 år mellan 
åren 1975- 2004 redovisas i SOU 2007:35 (se figur 1). Resultatet visar att 
pendlingen (antalet pendlare i relation till antalet förvärvsarbetande) 
totalt sett har ökat sedan 1986 men att pendlingsintensiteten stigit mest 
för män. Vad som är värt att notera är emellertid att även fast männen rör 
sig mellan lokala arbetsmarknadsregioner (LA- gränser) i högre 
utsträckning har andelen kvinnor som gör detsamma ökat i högre takt än 
män sedan 1985.  

 
Figur 1. Pendlingsintensitet över LA-gräns för män och kvinnor i åldrarna 20-64 år 1986-2004. Källa: SOU 2007:35 

Mobilitet är i dag en oumbärlig del av arbetsmarknadens funktionssätt. 
Att arbetskraft är rörlig är en förutsättning för att på bästa sätt kunna 
matcha arbetssökande med relevanta arbeten, samtidigt som individen 
gynnas av att ha ett givande jobb (Tillväxtanalys, 2002; Trafa, 2013:5). 
Regionalpolitiska utredningar visar tillsammans med en rad andra 
undersökningar att arbetsmarknadsrelaterade flyttar har minskat sedan 
slutet av sextiotalet. Det beskrivs i Statens offentliga utredning (SOU 
2003: 37) att flyttar i dag istället drivs av faktorer som exempelvis 
miljöombyte och sociala förhållanden. Utredningen visar på att medan 
mobilitet i form av flytt har minskat har mobilitet i form av pendling 
istället ökat.  Pendling möjliggör för människor att bo kvar på en plats 
samtidigt som en större arbetsmarknad kan nås. En utvecklingstrend som 
syns i Sverige är just den gällande omvandling till större regionala- och 
lokala arbetsmarknader. För att detta ska vara möjligt krävs det en 
satsning på kollektivtrafiken och dess funktion (SOU 2003:37). 
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3.1 Transportsätt  

Att välja på vilket sätt man vill ta sig till och från arbetet kräver ett 
övervägande, och i vissa fall även uppoffrande. För att välja ett visst 
transportsätt gäller att transportmotståndet (en sammanvägning av 
uppoffring och kostnad) inte överväger de fördelar som det valda 
transportsättet har (Trafa, 2013:5). Att undersöka människors 
tillfredsställelse i kollektivtrafiken är en fråga som är ständigt aktuell. 
Studier visar att tillfredsställelse i arbetsresandet även bidrar till 
kvaliteten på det övriga livet, såväl arbetslivet som fritiden (Lorenz, 
2018).  
 
3.1.1 Trafiksystemet  

Det finns flera aspekter av arbetsresor som kan påverka individers 
mående. Att resa kollektivt leder till en rad anpassningar av 
vardagspusslet och flexibiliteten i vardagen begränsas därefter. Ett 
exempel är tåg- och busstrafiken. För att kunna genomföra en arbetsresa 
med buss eller tåg krävs det att det finns turer som passar de befintliga 
arbetstiderna, och det är således tidtabellen som styr valfriheten när en 
arbetsresa planeras. Till skillnad från att ta bilen går det inte själv att välja 
avgångstid och resenären blir beroende av att det finns en hög turtäthet 
för att kunna genomföra sina arbetsresor med kollektiva transportsätt 
(Trafa, 2013:5). Vidare krävs en anpassning till de hållplatser som är 
tillgängliga. I vissa fall krävs det ett byte av färdsätt till arbetet exempelvis 
om en hållplats ligger så till att lokalbuss eller cykel behövs för att nå det 
huvudsakliga färdmedlet (Hjorthol, 2000). Lokalisering av en hållplats 
skapar inte bara fysiska avstånd utan kan även medverka till att ett 
mentalt avstånd skapas. När vägen till arbetet är uppdelad kan den 
upplevas som svår att planera. Detta upplevs inte i samma utsträckning 
med bilfärder då bilen i de flesta fall står nära bostaden (Trafa, 2013:5). 
Även informationssystem har en stor påverkan på hur individer upplever 
och trivs med sina kollektiva arbetsresor. Genom väl fungerande och 
uppdaterade informationssystem erhålls den kollektiva resenären med 
kontroll över sitt färdsätt. Att informera resenären om försenade tåg är av 
stor vikt för att individers vardag ska kunna gå ihop (Trafa, 2013:5). 
Möjlighet till kontroll över transportsättet leder även till att individens 
uppfattning och mående påverkas.  
 
3.1.2 Tidsåtgång  

Den totala restiden är ytterligare en aspekt som spelar in när människor 
planerar sina arbetsresor. Restid som begrepp består inte enbart av den 
faktiska tiden spenderad ombord på transportmedlet, utan även aspekter 
som resa till transportmedlet, väntan på perrongen (för kollektivtrafik) 
och eventuella förseningar räknas in. Studier visar att värderingen av 
restiden beror på den alternativa användningen av insparad tid. 
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Avsaknaden av fritid måste enligt Lorenz (2018) vägas upp av skälig 
kompensation för att nå en tillfredsställande vardag. Med skälig 
kompensation menas exempelvis faktorer som ett åtråvärt arbete, bättre 
inkomst eller ökad valfrihet inom bostadsmarknaden. Genom att finna 
kompensation till den långa resan stiger tillfredsställelsen.  
 
Lorenz (2018) fastställer vidare att längden på arbetsresan påverkar 
måendet. Desto längre en persons arbetsresa är desto mer påverkas 
dennes allmänna mående. Detta är särskilt tydligt i fall där ingen skälig 
kompensation finns för den långa arbetsresan. Individer som arbetar 
heltid upplever en låg tillfredsställelse med arbetsresorna då de 
arbetsrelaterade uppgifterna upplevs ta upp en längre tid av dagen 
(Lorenz, 2018). De arbetsresande som arbetar heltid upplever på grund 
av deras långa pendlingstider att deras mående utanför arbetsrelaterade 
aktiviteter också blir sämre. På grund av avsaknad tid med familj och 
fritidsaktiviteter som de heltidsarbetande upplever sjunker deras egen 
uppskattning av sitt mående i vardagen. Vidare påverkas dessa personer 
även av konsekvenser som mindre sömn till följd av tidigare morgnar och 
senare kvällar vilket kan leda till högre stress och mindre fokus (Lorenz, 
2018). 
 
3.1.3 Individen  

Det är emellertid inte bara trafiksystemets funktion som avgör 
möjligheten till fungerande transport. Människors resebeteende baseras 
på olika förutsättningar och restriktioner som kan skapa skillnader 
mellan olika individer, exempelvis mellan könen. En individs värderingar 
gällande ett visst transportsätt är som tidigare nämnt den samlade 
uppfattningen om transportsättets nytta i relation till dess nackdelar. 
Vissa val är emellertid inte alltid aktiva sådana.  
 
Familjesituation, ekonomi, sociala normer och tidigare erfarenheter är 
faktorer som påverkar människor val av transportsätt. Dessa faktorer är 
inte alltid enkla att förändra och påverkar utan ligger till grund för vilka 
val en individ gör. Familjesituationen handlar som tidigare nämnt 
exempelvis om antalet barn i hemmet, huruvida man har huvudansvar 
över hemmet eller hemmets lokalisering i förhållande till arbetsplatsen. 
Här kan även de sociala normerna spela in då dessa påverkar bilden en 
individ har om sig själv och vilka uppgifter men förväntas utföra under en 
dag (Friman, 2004). Ekonomin påverkar i hög grad valet av 
transportmedel. Att resa kollektivt är i många fall ett billigare alternativ 
än att åka bil till arbetet och bilen blir således bara tillgänglig för de som 
har råd att äga och bruka den (Trafa, 2013:5). Tidigare erfarenheter 
påverkar alla beslut en individ tar och kan således även ligga till grund för 
vilka val som görs när det kommer till transportmedel. Hur bra det har 
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fungerat att åka kollektivt eller hur svårt det är att hitta parkeringsplats 
är exempel på erfarenheter som påverkar individers val (Friman, 2004). 
Valen som tas för i sin tur med sig nya erfarenheter som påverkar 
individen. Studier har sedan tidigare fastställt att personer som reser 
kollektivt till och från arbetet i högre utsträckning lider av stress, trötthet 
och förvirring (Mattisson, Håkansson & Jakobsson, 2015). Detta är 
aspekter som kan uppstå i och med arbetsresande men som vidare även 
påverkar människans mående i andra delar av livet (Friman, 2004). 
 

3.2 Arbetet med kollektivtrafik  

Trafikanalys (Trafa) har i sin nutidsrapport (2013:5) identifierat en rad 
brister som påverkar möjlighet till arbetsresande längs kusten i Norr- och 
Västerbotten. Resultatet visar på en rad brister i transportsystemet, 
framförallt när det gäller tågtrafiken. Otillräcklig kapacitet och standard 
på befintlig järnväg, dåligt vinteranpassade vagnparker samt en brist på 
underhållsanläggningar är företeelser som leder till konsekvenser för 
arbetspendlare. Dessa tre faktorer klassas alla (på en skala bestående av 
låg- medel- eller hög påverkan) att påverka möjligheten till 
arbetspendling i kuststäderna i hög utsträckning. Faktorerna leder till 
effekter som inställda tåg, restidsosäkerheter och försämrat utbud (Trafa, 
2013:5). Förslag på en utökad persontrafik med tåg beskrivs som ett 
viktigt förslag i det vidare arbetet med att främja och underlätta pendling 
med tåg mellan Västerbottens kuststäder (Trafa, 2013:5).  
 
Det har inom transportpolitiken funnits ett delmål om ett jämställt 
transportsystem sedan 2001. Jämställdhetsmålet som lyder "att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv" 
(Regeringen, 2016) är ett mål som ska inkorporeras i alla beslut som tas. 
I propositionen gällande transportpolitiska mål (prop. 2008/09:93) 
uttrycker regeringen en vilja att arbeta vidare med jämställdheten i 
trafiken. Jämställdhet ses som en central del av det nya funktionsmålet 
och för att uppnå detta ses jämställdhetsintegrering som den främsta 
strategin. Ett jämställt trafiksystem ska garantera mäns och kvinnors lika 
möjligheter att ta sig till jobbet (Prop. 2008/09:93 ). FoU i samarbete med 
SKL beskriver att implementeringen av jämställdhet i planeringen inte 
alltid genomförs i den utsträckning som önskas. Problem uppstår när det 
kommer till att utveckla praktiskt strategiska metoder för tillämpning av 
målen vilket leder till bristande underlag för konsekvensbedömning av 
genomförande (Faith-Ell & Levin, 2013).  
 
Kvalitetsförbättringar är en viktig del i de flesta sammanhang. Tidigare 
forskning har länkat samman kvalitetsförbättringar inom 
kollektivtrafiken och positiv påverkan på resenärerna. Friman (2004) 
konkluderar däremot i en studie att kvalitetsförbättringar inte alltid ger 
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en högre tillfredsställelse. Hon visar i sin studie att 
kvalitetsförbättringarna i det studerade fallet inte gav den respons som 
var förväntad utan att tillfredsställelsen efter det att åtgärderna var 
genomförda tvärt om sjönk i vissa kategorier. Förbättringarna som 
studerades bestod av åtgärder som exempelvis bättre fordon, 
uppdaterade informationssystem och nya resecentrum. Resultatet av 
studien visade inte på någon signifikant skillnad i tillfredsställelse mellan 
könen men visade däremot en tydlig skillnad mellan de resenärer som 
reste kollektivt regelbundet och de som åkte sporadiskt. De regelbundna 
resenärerna upplevde i högre utsträckning missnöje med 
informationsspridning och lägre tillit till tågens punktlighet (Friman, 
2004). 
 

  



 

12 
 

4. METOD  
Nedan följer en genomgång av vald metod för insamling och analys av 
empiri. Den valda metoden innefattar fyra semistrukturerade 
djupintervjuer med kvinnliga respondenter boende i Hörnefors. Vidare 
behandlar avsnittet urval och etiska överväganden. Slutligen följer ett 
avsnitt som behandlar vald analysmetod för resultatet av de genomförda 
intervjuerna.  
 
4.1 Val av metod för empiriinsamling 

Målet med denna studie är att få en djupare insyn i arbetsresor som del av 
en individs vardag, i detta fall kvinnor boende i en tätort 30 km från deras 
arbetsplats. Studien syftar till att undersöka hur kvinnor hanterar 
problem och störningar som kan uppstå i ett kollektivt arbetsresande. Av 
denna anledning ansågs det värdefullt för studien att utföra kvalitativa 
intervjuer. Detta är en bra metod sett ur dess klara fördelar gällande att 
kunna få djup information om respondenterna (Denscombe, 2016). 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra kvinnor vid fyra 
olika tillfällen.  
 
Att genomföra intervjuer med individer som har egna erfarenheter inom 
det studerade ämnet ger omfattande information som är värdefull för den 
kvalitativa studien (Lantz, 2013). Respondenterna i fråga har alla 
erfarenhet av arbetspendling och det är deras upplevelser som denna 
studie ämnar undersöka. Intervjuer är tidskrävande i det avseende att 
varje intervju, utöver den tid intervjun tar att genomföra, även innefattar 
arbete före och efter. Med utgångspunkt i detta resonemang och vidare 
även den begränsade tidsperiod under vilken studien genomförs 
bestämdes antalet respondenter till fyra. Sett ur dessa premisser kan 
denna studie ses som en pilotstudie som lägger grunden för vidare 
forskning inom ämnet. Samtliga intervjuer genomfördes i form av fysiska 
möten då varken tid eller plats var ett hinder för genomförandet.  
 
De fyra djupintervjuerna med arbetsresande kvinnor genomfördes 
semistrukturerat. Vid semistrukturerade intervjuer är det forskaren som 
bestämt vilket- eller vilka teman som intervjun ska behandla men det är 
respondentens svar som leder intervjun framåt (Lantz, 2013). Detta leder 
till en flexibilitet som kan uppfattas som en attraktiv möjlighet för en 
kvalitativ forskare då målet är att få djup förståelse i den studerade frågan.  
 
4.1.1 Genomförande av empiriinsamling 

Studien tog sin början i att teori och tidigare studier i ämnen som berör 
arbetsresor, kollektivtrafik, mobilitet och genus lästes in. Detta för att få 
en bred kunskapsbas på vilken resterande steg i processen med studien 
kunde vila. Litteraturgenomgången baseras på samspelet mellan genus 
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och kollektiva färdmedel samt en genomgång av nationella- och 
kommunala mål gällande kollektivtrafik.  
 
För att undersöka upplevelser av arbetsresor, samt vilka strategier som 
används om arbetsresan inte går att genomföra intervjuades fyra kvinnor 
från Hörnefors, Umeå. Innan respondentintervjuerna genomfördes hölls 
en testintervju för att kontrollera frågornas utformning och 
förståelsebarhet. För att i ett senare skede kunna ta del av det som sades 
under intervjuerna spelades de in och de tog ca 1 timme vardera att 
genomföra. Intervjuerna inleddes med övergripande frågor rörande 
personlig bakgrund hos respondenterna. Vidare handlade intervjun om 
respondenternas upplevelse av sina resor till arbetet och även frågor 
kring mående och tillfredsställelse med valt transportsätt ställdes. 
Avslutningsvis ställdes frågor kring hur vardagspusslet ser ut. Den 
fullständiga intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Utöver den grundläggande 
intervjuguiden tillkom även följdfrågor för att fånga in vissa kärnfrågor. 
Dessa följdfrågor varierar efter respondenternas svar och finns således 
inte med i intervjuguiden.  
 
Gällande val av plats var det av stor vikt att finna en plats där såväl 
respondent som intervjuare kände sig bekväm (Denscombe, 2016). Valet 
föll på en plats där avskildhet och tystnad såväl som en känsla av 
neutralitet kunde uppnås. För att respondenten skulle känna sig bekväm 
och för att nå god kvalitet på det inspelade materialet utfördes 
intervjuerna på Umeå universitet. Val av plats gjordes i överenskommelse 
med respektive respondent. 
 

4.2 Urval 

Urvalet i denna studie är ett snöbollsurval. Med snöbollsurval menas den 
process där urvalet växer genom att respondenterna själva ger förslag på 
nya potentiella respondenter (Denscombe, 2016). I ett första skede 
kontaktades en kvinna, känd för forskaren, boende i Hörnefors för att 
undersöka möjligheten till att finna vidare respondenter. Genom henne 
nåddes 2 respondenter. Genom en av dessa nåddes den fjärde 
respondenten.  
 
Syftet med urvalet var inte att dessa skulle kunna agera som 
representativa för någon annan än dem själva. Det är individens 
uppfattning och upplevelser som ligger till grund för resultatet av denna 
studie. Centrala kriterier för urvalet var att respondenterna var kvinnor 
boende i Hörnefors med arbetsplats i Umeå. Utöver detta var kriterierna 
att dessa kvinnor på en daglig basis reser till sitt arbete och har en 
uppfattning om kollektivtrafiken från- och till Hörnefors. Det var av 
intresse för studien att intervjua kvinnor med olika förutsättningar och av 
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den anledningen har en spridning gällande faktorer som ålder på barn, 
tillgång till bil och boplats i förhållande till tåg-/ busstation försökt att 
uppnås. Genom valet att göra ett snöbollsurval underlättades sökandet 
efter respondenter med varierande livssituation. Nedan följer en 
presentation av de intervjuade kvinnorna. Kvinnornas namn är fingerade. 
 
 Tabell 1. Presentation av respondenter 

 

 

4.3 Val av metod för genomförande av analys 

Den metod som ligger till grund för analys i denna studie är tematisk 
analysmetod. Den tematiska analysmodellen utgår från att forskaren 
finner och analyserar djupgående mönster i svaren från exempelvis en 
intervju (Braun och Clarke 2006; Cope, 2007). Detta reflekteras i valet att 
spela in de utförda intervjuerna för att vid ett senare skede kunna finna 
koder och teman i materialet. Det som är viktigt att ta hänsyn till när 
tematisk analysmetod nyttjas är att inse komplexiteten i 
tillvägagångssättet. Det är inte en linjär process utan en i högsta grad 
cirkulär där många av stegen måste göras om flera gånger vilket kan vara 
tidskrävande (Cope, 2007). Genom att tematisera respondenters svar går 
det att finna upplevelser som liknar eller skiljer sig från varandra. Teman 
visar på viktiga och återkommande aspekter i respondenters svar, men 
det är av vikt att inte ignorera de svar som faller utanför tematiseringen 
då alla svar bidrar till förståelse av individen.  
 
4.3.1 Genomförande av analys 

Det finns få exakta mallar att följa när det kommer till kodning och 
identifiering av teman i ett material. Detta på grund av att all data ser olika 
ut och att alla forskare har olika syften när kvalitativ data skall analyseras 
(Lantz, 2013). På grund av den relativt snäva tidsram inom vilken denna 
studie utförts togs beslutet att inte transkribera det inspelade materialet. 
Istället togs stödanteckningar av återkommande ämnen under 
intervjuernas gång, dessa kompletterades sedan genom att lyssna igenom 
de inspelade intervjuerna. När intervjuerna lyssnades igenom en andra 
gång återfanns flera olika koder i intervjusvaren. Exempel på koder som 
återfanns och nedtecknades var familj, förskola, arbete, stress och ansvar. 
Genom att anteckna dessa koder under tiden som materialet lyssnades 
igenom var det möjligt att uppfatta vilka ämnen som berördes i högt 

Namn Ålder Antal barn i hemmet Relationsstatus Färdmedel 

"Anita" 50 år 1 barn sambo blandat 

"Tina" 32 år 1 barn fästman kollektivt 

"Pernilla" 34 år 2 barn fästman bil 

"Maria" 52 år inga barn ingen partner kollektivt 
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utsträckning. Koderna fick varsin färgmarkering och kunde efter 
ytterligare genomlyssning av intervjuerna samlas till 3 stycken 
övergripande teman. Dessa teman var; transportsystemets pålitlighet, 
egen flexibilitet och personliga prioriteringar. Dessa teman presenteras 
mer utförligt i avsnitt 6.  
 

4.4 Metoddiskussion 
I denna studie har djupintervjuer legat till grund för empiriinsamlingen. 
Att nyttja intervjuer som metod för insamling av empiri är bra när en 
personlig uppfattning ska undersökas (Lantz, 2013). Några nackdelar 
med intervju som metod är emellertid desamma som fördelarna; att 
resultatet uteslutande baseras på respondenternas svar. Detta leder till 
möjligheten att respondenterna svarar vad de anser är rätt svar snarare 
än hur de egentligen upplever verkligheten. Det finns således ingen 
försäkran gällande att respondentens förmedlade svar stämmer överens 
med verklig handling (Denscombe, 2016).  
 
För denna studie övervägdes valet av metod noga då det finns fler än ett 
sätt att samla in empiri. Enkätundersökningar kan exempelvis nyttjas för 
att ta reda på information gällande människors åsikt i en viss fråga. 
Enkätundersökning lämpar sig däremot bäst när det kommer till frågor 
som går att kvantifiera (Denscombe, 2016). Syftet med denna studie är 
emellertid att undersöka en upplevelse av ett fenomen och en djupintervju 
lämpar sig således som den bästa metoden för att uppnå detta.  
 
En effekt som kan komma att påverka respondenternas svarsformulering 
när en djupintervju hålls är intervjuareffekten. Denna effekt kan ta sig 
uttryck i form av förvrängda svar till följd av respondentens inställning till 
intervjuaren (Denscombe, 2016). För att motverka intervjuareffekten 
ställdes öppna, icke ledande frågor för att på så sätt ge respondenten 
möjlighet att svara med egna ord. Vidare gjordes ett försöka att undvika 
egna, personliga värderingar som skulle kunna påverka respondentens 
inställning till frågorna.  
 
En viktig aspekt är vidare den gällande reflexivitet över den egna rollen 
som forskare. Eftersom att forskaren ges stor tolkningsfrihet när det 
kommer till att finna och tolka teman i råmaterial är det viktigt att inse de 
egna begräsningarna. Det kan finnas personliga aspekter hos forskaren 
som kan komma att påverka de slutliga resultatet av genomförd analys 
(Braun & Clarke, 2006). Egna värderingar av svar, eventuell relation till 
respondenten och sedan tidigare förväntade resultat är aspekter som 
tagits hänsyn till i den föreliggande studien. Genom att vara medveten om 
hur den egna identiteten kan komma att påverka utfallet av analysen kan 
reflexivitet på bästa sätt uppnås (Denscombe, 2016).  
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4.4.1 Validitet och reliabilitet 

I ett försök att uppnå validitet för den utförda studien har olika metoder 
legat till grund. Det resultat som konkluderas i den föreliggande studien 
går väl att förankra i tidigare studier och teori vilket ger validitet till 
studiens resultat. Syftet med studien valideras vidare genom att 
intervjufrågorna är kopplade till det studerade ämnet och att resultatet av 
studien således ger material till att uppnå det för studien satta syftet. Vad 
som kan vara problematiskt gällande validiteten i intervjusvaren är det 
tolkningsföreträde respondenter får gällande att svara på frågorna som 
ställs (Denscombe, 2016).  
 
Reliabilitet i den föreliggande studien kan vara svårt att uppnå av olika 
anledningar. Till följd av att detta är en kvalitativ intervjustudie är det 
svårt att avgöra huruvida samma resultat hade kunnat uppnås vid ett 
annat tillfälle. Denna intervjustudie är upplagd på ett semistrukturerat 
sätt vilket tillåter följdfrågor från forskarens håll. Dessa följdfrågor är 
individspecifika och beror således på vem som ställer dem. En annan 
forskare hade med största sannolikhet inte ställt samma följdfrågor som 
dem i denna studie. Vidare kan även intervjuaren indirekt komma att 
påverka svarsformuleringen från respondenterna vilket också försvårar 
efterliknelse av studiens resultat (Denscombe, 2016). Däremot går det att 
anta att svar relativt nära dem i den föreliggande studien hade kunnat 
uppnås med hjälp av den intervjuguide som går att återfinna i bilaga 1. Då 
såväl studiens ämne som intervjufrågorna är tydliga och väl avgränsade 
går det att anta att ingen större avvikelse från grundfrågorna hade 
uppstått även om intervjuaren varit en annan.  
 
4.4.2 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har varit av vikt i denna studie. Respondenterna 
informerades i god tid innan utförande av intervjun att deltagandet i 
studien är helt frivilligt och det går att avbryta utan att uppge orsak. 
Vidare lades vikt vid avidentifiering av respondenterna. De kvinnor som 
intervjuats har i resultatet fått ett alias och det går således inte att 
identifiera dessa via namn. Vidare har vikt lagts vid att inte beskriva 
tolkade data så att någon av respondenterna kan bli identifierade. Trots 
att inga uppenbart känsliga teman berörs har valet ändå fallit på att 
anonymisera respondenterna då studieområdet är relativt begränsat.  
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5. STUDIEOMRÅDE 
Hörnefors är en kommundel tillhörande Umeå kommun och är beläget ca 
30 kilometer söder om Umeås stadskärna (se figur 2). Hörnefors har idag 
ca 4400 invånare (Hörnefors, 2018), men beräknas dubblera sitt 
invånarantal till följd av Umeå kommuns tillväxtmål till år 2050 (Umeå 
kommun, 2017). Att ta sig till Hörnefors centrum från Umeå centralstation 
tar mellan 20-30 minuter med tåg, 40- 60 minuter med buss (beroende på 
linje) och ca 30 minuter med bil.  
 

  
Figur 2. Karta över sträckan mellan Umeå Centralstation och Hörnefors centrum. Källa: Google Maps  

Under vintern 2017/ 2018 rapporterades rekordmånga förseningar i 
tågtrafiken. Detta till följd av en snörik vinter som lett till en uppsjö av 
trasiga fordon. Under en period på en vecka var sju av de totalt tolv tåg 
som trafikerar sträckan söder om Umeå på verkstad, dessa med fel på 
såväl bromssystem som hjulpartier vilket ledde till inställda turer, 
förseningar och, som vd:n för Svenska Tågkompaniet beskrev det, 
”katastrof”. De som drabbats extra hårt av förseningarna är resenärerna. 
Tågkompaniet har i uppdrag att tillgodose det befintliga behovet av 
arbetspendling i regionen, någonting som de själva inte anser sig ha klarat 
av under den gångna vintern. Andelen inställda tåg mellan Nordmaling- 
Umeå var under en period på en månad över 14 %, turer som inte alltid 
hann ersättas (Västerbottenskuriren, 2018). 
 

I Umeå kommuns översiktsplan (1999)  fastslås att "Det övergripande 
trafikpolitiska målet är att erbjuda alla invånare och verksamheter en god 
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad". Ett 
delmål fastslår vidare att kommunens arbete ska "tillgodose 
medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov på ett 
tillfredsställande sätt" (Umeå kommun, 1999).  
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I Umeås nyaste översiktsplan (2017) beskrivs framtiden för Hörnefors. 
Med ett beräknat invånarantal på dubbla dagens till år 2020 ligger stor 
prioritet vid möjlighet till arbetsresande och kollektivtrafik (Umeå 
kommun, 2017). I dokumentet "Fördjupning för Umeå" (2011) beskrivs 
kommunens arbete för regionalt samarbete genom kollektivtrafik. 
Kommunen vill till följd av Botniabanans invigning underlätta för 
resenärer att resa kollektiv via tåg. De understryker vikten av ett "hela-
resan-perspektiv" och vill arbeta för att underlätta byte av färdmedel- 
detta med hjälp av hög turtäthet och bättre lokalisering av hållplatser. 
Vidare trycks det mycket på effektivisering för ekonomin, tillväxten och 
tidsaspekten. Det är få punkter i dokumentet som berör sociala- eller 
jämställdhetsaspekter gällande tågtrafik eller arbetsresor. 
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6. RESULTAT  
När intervjuerna var genomförda och ljudupptagningarna var 
genomlyssnade kunde 3 teman identifieras bland intervjusvaren. De 
teman som återkom i intervjusvaren var: ”transportsystemets pålitlighet”, 
”egen flexibilitet” och ”personliga prioriteringar”. Dessa teman kommer 
nedan att redogöras för styckvis. 
 

6.1 Transportsystemets pålitlighet 

Vikten av ett välfungerande transportsystem var ett återkommande tema 
som alla fyra respondenter talade om. När frågor kring valet att resa 
kollektivt till arbetet ställdes, handlade svaren ofta om faktorer som berör 
service och funktion. En faktor som var avgörande för alla respondenter 
var turtätheten. Att det finns avgångar som stämmer överens med 
arbetstiderna var viktigt för alla respondenter när de överväger att resa 
kollektivt till arbetet. För en av respondenterna har avsaknaden av 
passande tidtabeller lett till att det huvudsakliga transportsättet till 
arbetet är bil. Även för Tina var utbudet av buss- och tågförbindelser 
mellan Hörnefors och Umeå en avgörande faktor.  Hon arbetar i centrala 
Umeå och bodde innan flytten till Hörnefors även i Umeå. När Tina och 
hennes sambo valde att flytta från Umeå till Hörnefors var hon väl 
medveten om vilka premisser som låg till grund för arbetsresandet. Hon 
hade redan innan flytten ingående studerat tidtabellerna för 
kollektivtrafiken mellan Hörnefors och Umeå och var väl insatt i 
avgångsfrekvensen. Det som däremot kommit som en oanad konsekvens, 
för alla respondenterna, är de förseningar och inställda tåg som drabbat 
sträckan mellan Hörnefors och Umeå, detta framförallt under den gångna 
vintern. Några av respondenterna uttryckte en besvikelse gällande de 
många osäkerheter som uppstått i och med förhållandena på tågrälsen. 
Maria beskrev en situation där hon skulle på middag med en vän i Umeå 
en helgkväll. Hon hade kontrollerat vilken tid det sista tåget gick hem och 
var i god tid på tågstationen. Väl framme på stationen kommer det 
information om att tåget är inställt och det står ingenting om 
ersättningsbuss. Maria, som bor ensam, hade ingen att ringa för hämtning 
och nästa buss hem gick morgonen därpå. Hon beskrev den uppgivenhet 
som infann sig då hon insåg att de enda valmöjligheter hon hade var att ta 
en taxi eller sova kvar hos sin väninna. Hon beslutade sig för att ta sig till 
väninnan. Detta var en komplicerad situation av flera anledningar. Dels då 
det var relativt sent, kallt och dels för att hon inte allts var klädd för att 
promenera biten mellan tågstationen och närmaste busshållplats för 
lokalbuss.  
 
Förutom turtätheten upplevdes även just tillgängligheten till information 
som en avgörande faktor för kvinnornas tillfredsställelse i 
kollektivtrafiken. Under intervjuernas gång återkom ämnet information i 
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olika form. Svaren handlade dels om tillgängligheten till information och 
dels om uppdateringsfrekvensen av informationen. Upplevelsen av en 
fungerande kollektivtrafik berodde för vissa av respondenterna på hur 
enkelt det är att finna relevant information. En av respondenterna 
beskrev att hon inte har några problem med att kolla trafikinformationen 
på morgonen innan hon åker till arbetet. Om hon ser att det tåg hon tänkt 
ta är försenat eller inställt väljer hon istället att gå till den närliggande 
busshållplatsen för att ta en buss. En annan respondent beskrev däremot 
att hon har större svårigheter med att leta upp relevant information 
gällande hennes avgångar. Hon anser att informationen som går att ta del 
av via telefonen eller datorn är svår att hitta och hon har av den 
anledningen svårt att lita på tågtrafik som transportmedel. Upplevelsen 
av kollektivt transportmedel påverkas även av uppdateringstakten av 
informationen. Oavsett om informationen upplevs som lätt- eller 
svårhittad är alla respondenter överens om att aktualiteten av 
informationen påverkar deras stressnivå och start på dagen. Pernilla 
beskrev exempelvis att hon flertalet gånger försökt att åka tåg till arbetet 
och att hon mer än en gång blivit besviken på informationsspridningen. 
Hon berättar om en gång då hon skulle ta tåget till arbetet och 
informationen om att tåget var inställt kom upp på skärmarna 3 minuter 
innan förväntad avgång. Hon hade inte hunnit till jobbet om det inte vore 
för att hon tagit bilen till tågstationen. Det är situationer som dessa som 
har lett till att Pernilla helst undviker att åka kollektivt.  
 
 
6.2 Egen flexibilitet 

Ytterligare ett tema som gick att återfinna i respondenternas svar var det 
gällande flexibilitet för att kunna genomföra egna val och prioriteringar. 
De flesta respondenterna var eniga om att tiden med familjen är det 
absolut viktigaste när dagen planeras. Att förlora värdefull tid med 
familjen var någonting som upplevdes jobbigt för de arbetsresande 
mammorna med barn hemma. Av denna anledning försökte flera av 
respondenterna att planera sina dagar så att den lediga tiden var just ledig 
och gick att spendera med sin familj. En respondent beskrev att hon har 
så pass fullspäckade dagar, både på och efter jobbet, att hon är i behov av 
en hög grad av flexibilitet i hennes färdsätt. För henne går det inte att 
förlita sig på kollektivtrafik då avsaknaden av tidsmässigt passande 
avgångar gör att dagens alla måsten inte hinns med. Om hon ska pendla 
kollektivt till arbetet tar det 2 extra timmar om dagen, timmar som hon 
skulle behöva nyttja till annat. Hon samåker med sambon för att det 
skapar ett arbetsresande som hon själv kan kontrollera och påverka. Med 
barn som ska på träningar, mat som ska handlas och en sambo som måste 
ta bilen till arbetet blir valet av transport ett sätt för Pernilla att hinna med 
alla de måsten som finns.  
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 "Jag skulle inte med gott samvete lämna mina barn på förskolan när 

dörrarna öppnar klockan sex på morgonen för att sedan hämta dem igen 
klockan sex på kvällen"- Pernilla 

 
Valet av transportmedel är ett sätt för respondenterna att ta kontroll över 
sin tid och hur de vill spendera den. En total avsaknad av kontroll 
upplevdes däremot när kollektivtrafiken sätter gränserna för 
flexibiliteten. Tina beskrev en situation där hon blivit ofrivilligt fast på 
arbetet på grund av tågtrafikens glesa tidtabell. Hon var på jobbet i Umeå 
när hennes dotter ramlade och gjorde sig illa i hemmet i Hörnefors. Tina 
upplevde en stark obehagskänsla av att inte kunna åka raka vägen hem till 
sin dotter då nästa tåg skulle gå först någon timme senare. Situationen 
löste sig på det sätt att hon fick skjuts till Hörnefors av en tillgänglig 
släkting. Hon försöker att inte oroa sig för att liknande händelser ska 
hända igen men minns känslan av att inte ha kontroll över sin möjlighet 
till förflyttning.  
 
Respondenterna talade vidare om flexibilitet i relation till arbetstider. För 
vissa av respondenterna går det bra att ta ut flextid på jobbet. Dessa 
kvinnor beskrev en arbetssituation där det i viss mån går att anpassa sina 
arbetstider efter de förutsättningar för transport som finns. De beskrev 
att det är en betryggande känsla att kunna variera sina arbetstider efter 
vilka tåg och bussar som finns till förfogande. De upplevde även ett lugn i 
att det inte uppstår några förödande konsekvenser om ett tåg är sent en 
dag, då går det bra att jobba någon timme extra eller arbeta hemifrån. De 
kvinnor som däremot upplevde en rätt strikt arbetsdag med tider som 
inte gick att justera upplevde en lägre tillit till tåg- och busstrafiken. Anita 
beskrev att hon kan flexa max en halvtimme och att inte ens det är helt 
enkelt. På hennes arbetsplats förväntas man arbeta de timmar som är 
schemalagda och det finns inga större luckor för improvisation då 
arbetsplatsen är i behov av bemanning hela tiden. Samtidigt finns det risk 
för att Anita ibland behöver jobba över just på grund av att hennes 
arbetsplats är i så stort behov av bemanning. Detta går bra dom dagar 
Anita har bil men när hon har ett tåg att passa beskriver hon en stressig 
vardag då hon efter vissa arbetspass måste skynda sig från arbetet prick 
när klockan slår för att hinna till tåget. 
 
6.3 Personliga prioriteringar  

För alla respondenter var personliga prioriteringar någonting starkt 
förknippat med arbetsresorna. För några av respondenterna tar familjen 
upp den större delen av fritiden utanför arbetet och tiden som blir kvar 
till egna intressen är kort. Några av respondenterna beskrev att de passar 
på att nyttja tiden som läggs på att ta sig till och från arbetet till att ta ikapp 
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lite väl behövlig egentid. Tina beskrev att promenaden från hennes hus till 
tågstationen är ca 10 minuter lång och att promenaden från tågstationen 
i Umeå till hennes arbetsplats är lika lång. Detta är för henne värdefull tid 
till att röra på sig och hon uppskattar sina promenader. Tina brukar nyttja 
tiden ombord på tåget eller bussen till att ta igen lite saknad sömn eller 
att äta frukost. Även Anita uppskattar den extra tiden som kommer av 
arbetsresor. När hon åker till arbetet passar hon på att ringa väninnor, 
lyssna på musik eller bara njuta av färden till arbetet. Hon känner sig mer 
utvilad när hon kommer hem efter jobbet om hon har fått tid att släppa 
arbetsdagen. I detta avseende upplevs arbetsresan som någonting 
avslappnande och i de flesta fallen inte som ett hinder. Det som däremot 
upplevs som ett hinder är i de fallen då tågen eller bussarna inte går som 
de ska. I sådana fall går tiden ombord transportmedlet från att vara 
avslappnade till att bli ett stressmoment. Om tåget eller bussen är sen går 
det inte att slappna av ombord utan detta blir istället en stressig tid som 
kan avspegla sig på resten av dagen.  
 
Med egna prioriteringar pratade respondenterna även om bostadens 
lokalisering och de för- och nackdelar som finns. Flera av respondenterna 
ser klara fördelar med valet av Hörnefors som bostadsplats, men valet har 
sett olika ut. För vissa av respondenterna har valet av bostadsområde 
varit högst medvetet. För dessa respondenter är vägen till och från jobbet 
någonting inräknat i valet att bosätta sig 3 mil från arbetsplatsen. Pernilla 
är bosatt ca 1 mil utanför Hörnefors centrum och arbetar i Umeå centrum. 
Hon beskriver att valet av plats för boende grundar sig i ett behov att få 
ha "sitt egna". För henne är det viktigt att kunna komma hem och kunna 
släppa dagens stressmoment. Hon beskrev att hon tagit kontroll över sitt 
eget mående genom val av boende och välplanerade dagar. För henne är 
inte arbetsresan ett moment som påverkar valet av bostad utan en 
naturlig del av hennes vardag. Flera av respondenterna beskrev även att 
avståndet mellan jobb och hem var en uppskattad brytpunkt. Fördelarna 
med att det finns både ett fysiskt och ett mentalt avstånd till arbetsplatsen 
var någonting som flera av kvinnorna kom in på. Avståndet till arbetet ger 
tid att släppa arbetsdagens mödor och istället kunna komma hem med ny 
energi. Det mentala avståndet till arbetsdagen förknippas i Anitas fall 
starkt med det fysiska avståndet. Hon beskrev att hon en period i hennes 
liv bodde så till att hon kunde se sin arbetsplats från fönstret. Detta 
skapade en situation där Anita kände att hon aldrig lämnade jobbet. Maria 
känner däremot att arbetsresandet är en börda och att hon skulle vilja bo 
närmare sin arbetsplats. Hon har bott i Hörnefors sedan hon fick sitt barn 
men skulle nu när barnet flyttat hemifrån vilja flytta närmare Umeå. För 
henne är det inte viktigt att bo just i Hörnefors och det är idag inget 
medvetet val från hennes sida.  
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7. DISKUSSION  
För de kvinnor som utför arbetsresor på en daglig basis visade sig tre 
aspekter vara särskilt framträdande. Dessa handlar om tillförlitlighet till 
transportsättet, egen flexibilitet i planeringen av dagen och tyngden i att 
göra personliga val. Att kunna lita på att tåget kommer den tid det är tänkt 
eller att bussen hinner transportera en till jobbet innan arbetsdagen 
startar var viktigt för kvinnornas upplevelse av sina arbetsresor. Vidare 
visade det sig vara viktigt att det fanns rum för flexibilitet i vardagen. Med 
flexibilitet menas exempelvis tillgången till alternativa transportsätt eller 
arbetsplatser som tillåter flexibla arbetstider. Det sista temat som 
påverkade uppfattningen av arbetsresorna är de egna valen och 
prioriteringarna som ligger till grund för arbetsresorna. Arbetsresorna 
sågs av respondenterna som ett sätt för att möjliggöra en önskad livsstil. 
Vidare ansågs arbetsresan som en stund att skapa mentalt avstånd till den 
gångna arbetsdagen och som en tid till att utöva egna intressen. 
 
7.1 Upplevelsen av arbetsresorna  

Arbetsresan upplevs i vissa fall som relativt smärtfri, och ibland som rent 
av åtråvärd i sin form. Aspekter som egentid, tidseffektivitet och goda 
arbetsförutsättningar ligger till grund för dessa positiva känslor kring 
arbetsresorna. Ett mönster som visar sig vara ett vinnande koncept för en 
högt uppskattad arbetsresa är kombinationen av egentid och 
tidseffektivitet. Detta mönster syns oavsett om det valda transportmedlet 
är bil eller kollektivtrafik. Om resan kan tillgodose individens behov av 
egentid och samtidigt möjliggöra för ett effektivt nyttjande av tiden 
ombord- eller omkring resan anses den som uppskattad. Genom att 
handla, träna eller prata med väninnor upplevs ingen avsaknad av tid 
utöver arbetet att utföra dessa göromål. Arbetsresan upplevs således inte 
som ett hinder att utföra alla uppgifter som krävs under en vanlig dag, 
utan kan i viss mån hjälpa till att bidra till att sysslorna blir utförda. 
Lorentz (2013) beskriver att positiva känslor kring arbetsresor kan 
uppnås när det finns en skälig kompensation för resan. En skälig 
kompensation består i detta fall av möjligheten att kunna ha ett arbete och 
ett hem där man trivs, eller möjligheten till mer ledig tid hemma då alla 
sysslor kan utföras i samband med resan. En motsatt effekt syns när 
arbetsresorna inte klarar av att bidra med en väl nyttjad tidsåtgång. De 
gånger som buss eller tåg är försenade eller inställda upplevs en helt 
annan verklighet då dagens planering går i stöpet och tiden som 
spenderas kring arbetsresans alla delar upplevs som ett stort hinder.  
 
Tidigare studier visar på att kvinnors mobilitet begränsas av 
uppfattningen av sin roll som ansvarig i hemmet (Solá, 2016; Hjorthol, 
2000; Sandow, 2008). Med barn i hemmet anses det av kvinnorna i denna 
studie som högsta prioritet att kunna spendera så mycket tid som möjligt 



 

24 
 

med sin familj när arbetsdagen är över. Om dagen planeras på så sätt att 
frånvaron från hemmet blir minimal och effektiviteten för arbetsdagen 
maximal upplevs inte arbetsresan som något större hinder. Till följd av 
det ansvar kvinnorna upplever gällande att hinna utföra alla dagens 
uppgifter infinner sig en stress när detta av någon anledning inte går att 
genomföra. Genom valet att ha ett jobb och samtidigt ta ansvar över hem 
och barn uppstår en situation med dåligt samvete och stress om något av 
dessa ansvarområden tar upp majoriteten av dagen. Att behöva ringa 
jobbet och berätta att man är sen eller att behöva ringa till förskolan för 
att man är sen dit är någonting som påverkar kvinnorna negativt. Detta 
skapar den balansgång som enligt Schwanen & De Jong (2008) och 
Scholten et. al (2012) uppstår i och med viljan att göra karriär och 
samtidigt utföra alla uppgifter förknippade med hemmet. Sådana exempel 
visar tydligt på kvinnors tudelade ansvarsområden och hur dessa kan 
hamna i konflikt med varandra.  
 
Utöver de personliga möjligheterna till effektivitet i vardagen spelar även 
anpassning från arbetsplatsen en stor roll. Möjlighet till flextid eller att 
arbeta hemifrån är en faktor som påverkar upplevelsen av arbetsresan. 
Genom att kunna anpassa sina arbetsdagar efter de befintliga 
transportmöjligheterna utesluts till viss del den stress som kommer av 
restriktionerna kring kollektivt resande. Då behöver mindre hänsyn tas 
till eventuella inställda eller försenade tåg och arbetsresan upplevs som 
lättare att planera. Att ha ett jobb som kräver fasta arbetstider och liten 
möjlighet till flexibilitet ger en högre fastlåsning och kräver således att 
transportmedlet i fråga är flexibelt eller lätt att anpassa efter de fasta 
arbetstiderna. Att känna stress över att vara tvungen hinna med sista 
bussen hem eller osäkerhet kring att kanske inte hinna stämpla in på sitt 
skift i tid skapar en relation till arbetsresor som inte alltid är av det 
positiva slaget. Som beskrivet av Sager (2006) är mobilitet starkt 
förknippat med en frihetskänsla. Om möjligheten till förflyttning 
elimineras, exempelvis genom att plötsligt behöva jobba över och missa 
den planerade bussen, begränsas individens känsla av frihet och således 
även uppfattningen av arbetsresan.  
 
Ytterligare en aspekt till detta är den tillit som individen i fråga känner till 
det valda transportsystemet. För att en person ska välja ett visst 
transportslag krävs att transportsättet bland annat uppfyller krav om 
punktlighet, anpassningsbarhet och tillit (Trafa, 2013:5). När det inte 
finns någon möjlighet att anpassa sina arbetstider var det av större vikt 
att transportmedlet istället var anpassningsbart. För att väga upp för 
riskerna med att bli sen till arbetet krävdes en större försäkran från 
transportsystemet. Det går att läsa om det sammanvägda 
transportmotståndet i Trafas rapport (2013;5). Det krävs att det 
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sammanlagda transportmotståndet inte överväger fördelarna med valt 
transportmedel för att det ska gynna individen. För en av respondenterna 
är det exempelvis helt uteslutet att åka tåg under vinterhalvåret då risken 
att bli fast på perrongen är hög. Hon väljer att ta bilen, trots att detta är 
dyrare, för att vikten att komma i tid till arbetet och konsekvenserna som 
kommer om hon är sen överväger den monetära förlusten av att resa med 
bil till arbetet. Friman (2004) beskriver att de resenärer som ofta gör 
kollektiva resor är dem som generellt upplever en lägre tillit till tågens 
punktlighet. Detta är enligt henne inte lika tydligt hos de som åker 
kollektivt mer sporadiskt.  
 
Oron kring just tågtrafiken är någonting som påverkar upplevelsen av 
arbetsresorna. Försenade och inställda tåg utan försäkran om 
ersättningsbuss inom en rimlig tidsram har lett till en stor oro. En 
arbetsresa som kan upplevas som trevlig och praktisk under sommaren 
blir genom snöns ankomst istället till en källa för oro. Detta har lett till ett 
ökat behov av alternativa transportmedel. Framförallt under vintern. 
Sager (2006) diskuterar vikten av att ha tillgång till potentiell mobilitet, 
detta oftast i form av valmöjligheter av transportsätt. Genom att ha 
tillgång till andra transportmedel när arbetsresan ska genomföras är det 
lättare att planera dagen och på så sätt infinner sig ett lugn. Men känslan 
av tåg som ett osäkert transportval avspeglas även under resten av året 
då osäkerheten lett till att andra, mer permanenta, lösningar tagits i bruk 
för att ta sig till arbetet. Enligt (Friman, 2004) kan just tidigare 
erfarenheter påverka resenärers uppfattning om ett transportmedel i hög 
grad, detta speciellt de som åker kollektivt ofta.  Detta är intressant att 
sätta i relation till Umeå kommuns syn på trafiksystemet i deras 
nuvarande översiktsplan (Umeå kommun, 1999). Där framgår att 
trafikmålet ska gynna regional arbetspendling och underlätta för alla att 
kunna ta sig till arbetet. Däremot fastslås inga specifika strategier för att 
gynna social hållbarhet eller jämställdhet i trafikplaneringen. I den 
fördjupade översiktsplanen för Umeå kommun fastslås det att högre 
turtäthet och fler hållplatser ska kunna gynna regional tillväxt och 
arbetspendling. Även här saknas de sociala aspekterna. Även om turtäthet 
skulle gynna kvinnornas flexibilitet finns det sociala aspekter av arbets-
resandet som inte får någon plats i kommunens styrningsdokument.  
 
 
7.2 Strategier i vardagen   

För att få vardag och arbete att gå ihop behövs personligt anpassade 
strategier. Dessa strategier kan exempelvis handla om att ha 
välorganiserade dagar, att kunna utföra tidsbesparandeärenden i väntan 
på transporten eller att kunna vara flexibel med val av transportmedel.  
Att byta transportsätt är ett exempel på en strategi som i vissa fall varit 
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den enda lösningen. Även om målet varit att resa så mycket kollektivt som 
möjligt finns det olika anledningar till att det inte är möjligt. I sådana fall 
är strategin för att kunna bo kvar i Hörnefors och ha arbetet kvar i Umeå 
varit att ta bilen på en daglig basis.  
 
Att åka kollektivt till arbetet är inte någonting som fungerar i alla 

situationer. Genom att ta bilen till arbetet öppnas det upp för möjligheten 

att vara tideffektiv och på så sätt uppleva högre tillfredsställelse med såväl 

arbetstider som fritid. Hägerstrand (citerad i Ellegård, 2010) beskriver 

olika tidsgeografiska restriktioner som kan uppstå i vardagen. 

Restriktionerna i detta fall kan handla om öppettiderna på förskola och 

matbutik, och arbetstiderna på jobbet. Sådana styrningsrestriktioner 

påverkar och formar kvinnors mobilitet. Genom att välja bilen blir de olika 

”momenten” lättare att anpassa efter varandra och tidseffektiviteten blir 

högre, vilket är detsamma som en lyckad arbetsresa.  

En strategi för att lyckas pussla ihop arbetsdagen med fritiden har helt 
enkelt varit att undvika resor på fritiden. Sådana situationer begränsar 
kvinnornas mobilitet och rörelse i rummet. Att behöva tacka nej till 
middagar efter arbetet eller yoga i Umeå på söndagar är någonting som 
tillhör kvinnornas vardag, men som är ett nödvändigt ont på grund av den 
rese-situation som finns. Gällande teorin kring tidrummet och de 
restriktioner som finns i människors individbanor blir detta en tydlig 
konflikt. Det är till följd av restriktioner i form av öppettider, arbetstider 
och geografiska avstånd som sådana uppoffringar kan bli ett oundvikligt 
val (Hägerstrand citerad i Ellegård, 2010). Sager (2006) diskuterar 
begreppet tillgänglighet mellan olika noder. I detta fall är tillgängligheten 
mellan arbetsplatsen och övriga aktiviteter inom Umeå tätort god, men 
tillgängligheten mellan Umeå och Hörnefors är betydligt sämre. Till följd 
av en gles tidtabell och missmatchande avgångar måste uppoffrande ske i 
form av uteblivna aktiviteter. Detta kan ta sig uttryck i en vilja att flytta 
och byta boende. I ett sådant fall syns återigen det mönster som beskrivs 
av Lorentz (2013). Här upplevs en avsaknad av skälig kompensation för 
arbetsresan och en flytt framstår i detta fall som en bättre lösning. Detta 
går vidare emot de trender som visar på att arbetsresandet ökar (SOU 
2007:35). Däremot stöds detta resonemang av de studier som visar på att 
det är just de sociala faktorerna som leder till flytt (SOU 2003: 37). När 
avsaknad av möjligheter till ett aktivt liv utanför arbetet upplevs i 
kombination med den outnyttjade tiden som läggs på arbetsresan ses flytt 
som en bra strategi för att få ut mest av fritiden.  
 
Strategier som är utprövade påverkar inte kvinnorna på samma sätt som 
de oförutsedda, spontana händelser som kräver en omedelbar lösning. 
Strategierna för oförutsedda händelser varierar i karaktär beroende på 
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situationen som uppstår. För alla respondenter är oförutsedda händelser 
någonting de vill undvika och det finns förebyggande strategier för att 
motverka att det händer. Ett aktivt förebyggande val är exempelvis att ta 
bussen istället för tåget under vintern. Detta för att undvika att hamna i 
situationer där tåg ställs in eller är försenade. Även om siffran för inställda 
tåg under vintern 2017/ 2018 ”bara” varit drygt 14 % 
(Västerbottenskuriren, 2018) är man ändå förberedd genom att ha 
alternativa färdsätt redo. Spontana strategier har däremot varit att ta 
hjälp av bekanta när någonting gått fel. Att kunna ringa en vän eller 
släkting när ens planerade färdmedel sviker är ett bra alternativ för dem 
som har någon att ringa. Men att behöva förlita sig på att få hjälp från 
andra är ingenting som respondenterna njuter nämnvärt av. Detta är en 
typ av "sista utväg" och det har i sina stunder varit tur att denna utväg har 
funnits till förfogande för respondenterna. Att vara tvungen att förlita sig 
på den sista möjliga utvägen har inte lett till en högre tilltro till 
kollektivtrafiken. Detta är enligt mig en intressant aspekt som jag anser 
vara viktig att belysa. När det talas om ett ”jämställt transportsystem” är 
detta många gånger baserat i en arbetsmarknadskontext. En intressant 
aspekt är huruvida händelser frikopplade från ekonomi och 
regionförstoring skulle kunna få någon plats när styrningsdokument och 
kommunala planer skapas. Kanske skulle mer fokus behöva handla om 
valen bakom att resa kollektivt kontra att ta bilen. Som Friman (2004) 
fastslår är det inte alltid satsningar på kvalitetsförbättringar och turtäthet 
som avgör huruvida människor upplever resandet som tillfredsställande, 
utan i hög grad även de tidigare erfarenheterna och sociala normerna som 
driver människors val.  
 
Det går sammanfattningsvis att se vissa mönster kring upplevelser och 
strategier hos de intervjuade kvinnorna. Ju färre alternativ som finns, 
desto högre fastlåsning upplevs. Denna fastlåsning ger en högre nivå av 
stress och dåligt samvete. Samtidigt som alternativen är begränsade, och 
detta framförallt under vintern med osäkerheten kring tågtrafiken, är 
kraven från arbete och hem stora. Alla dessa aspekter har ett utfall på 
kvinnornas vardag och deras mobilitet. Om det finns få alternativ för 
transport, liten möjlighet till effektivt användande av tiden avsatt för 
arbetsresan och en låg flexibilitet gällande arbetstider begränsas 
individens mobilitet. Detta går att överbrygga med hjälp av strategier som 
exempelvis byte av transportmedel eller genom att dra ner på egna 
aktiviteter. Detta ger ett bättre anpassningsbart arbetsresande men får 
också konsekvenser. Att byta tåget mot ett mer flexibelt transportmedel 
som bil kostar mer och att välja bort egna aktiviteter för att ha tid med 
dagens måsten ger ett läge där man själv känner sig bortprioriterad. Målet 
för kvinnorna i denna studie är tydligt; ett väl fungerande 
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kollektivtrafiksystem som tillåter dem att ha ett uppfyllande arbete och 
ett tillfredsställande boende.  
 
7.3 Framtida studier  

Denna studie kan, som tidigare nämnt, enbart fungera som en 
grundläggande start inom sitt fält. Vissa aspekter hade enligt mig varit 
intressanta att undersöka vidare för att på så sätt kunna bidra ytterligare 
till fältet kring jämställdhet i planeringen. En del av detta skulle vara att 
även inkludera män i studien av arbetspendlare från Hörnefors. Detta 
skulle kunna ge en bredare kunskap om eventuella skillnader i 
upplevelsen av, och avvägningarna bakom, arbetsresorna. Ytterligare ett 
intressant vidareutvecklande av denna studie skulle vara att även 
inkludera kommunernas arbete för att skapa ett jämställt trafiksystem. 
Detta skulle kunna bidra med resultat gällande hur social hållbarhet 
prioriteras när planer och styrningsdokument skapas.  
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8. AVSLUTANDE REFLEKTION 
Mobilitet och möjlighet till att förflytta sig i samhället är en essentiell del 
av ett fungerande liv. Titeln på denna studie är ”Jobbet, hemmet och alla 
hållplatser däremellan” då det är just detta som studien behandlar. En 
människas livsbana består av en rad olika hållplatser; såväl bildliga som 
bokstavliga. Hållplatserna kan vara en fysisk väntplats, blöjhyllan på 
matbutiken eller den mentala hållplats som utgörs av ett efterlängtat 
samtal till en vän. Oavsett vilken hållplats som syftas till behövs 
möjligheten till transport, och hur en människas vardag än ser ut bör 
möjligheten till lämplig transport finnas.  
 
Genom att underlätta för en anpassningsbar kollektiv transport kan 
människor lättare lägga sitt livspussel. Kvinnor är i dagens samhälle 
fortfarande bundna till hemmet i högre utsträckning än männen och 
uppfattar sig själva inte bara som ansvarig för hemmet, utan även som 
ansvarig för sin karriär. Detta leder i vissa fall till en konflikt mellan de 
olika uppgifter som kvinnor förväntas klara av under en dag. 
Respondenterna i denna studie upplever alla sina olika hinder under en 
dag, hinder som inte sällan rör just arbetsresornas påverkan på 
livspusslet. För att hinna med alla uppgifter som åligger kvinnorna, utöver 
arbetstiden, krävs ett transportsystem som i bästa fall går att anpassa 
efter individens dag. Om detta inte är möjligt beskrev respondenterna att 
det i alla fall måste gå att lita på transportmedlet. Lite extra spilltid 
upplevdes av vissa respondenter inte som ett hinder utan tvärt om som 
en extra tid till sysslor eller egentid.  Det är i de fall då planeringen kring 
arbetsresorna fallerar till följd av inställda eller försenade tåg som stress 
infinner sig.  
 
Att studera jämställdhet och hur det går att inkorporera begreppet och 
dess budskap på alla nivåer av samhället är enligt mig av stor vikt för att 
kunna skapa ett samhälle på allas lika villkor. Jämställdhet i 
transportpolitiken är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin med ett 
samhälle som i många avseenden fungerar tack vare människors 
möjlighet till snabb förflyttning och höga grad av mobilitet. Att studera 
ämnet "arbetsresor" på individnivå i en vardaglig kontext tror jag är ett 
bra tillvägagångssätt för att skapa en uppfattning om verkliga problem för 
verkliga människor.  
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9. SAMMANFATTNING 
Denna studie tar avstamp i den höga andel arbetsresor som människor i 
dagens samhälle genomför och vad dessa kan komma att ha för påverkan 
på människors vardag (Trafa, 2013;5). Ett lättåtkomligt och varierat 
utbud av transportmedel har lett till ett samhälle som drivs av pendling 
och andra typer av arbetsresor, och möjligheten att förflytta sig är en 
grundläggande förutsättning för människor att kunna nå den växande 
arbetsmarknaden (Tillväxtanalys, 2002). Studier (Sandow, 2008; 
Scholten et. al., 2012; Hjorthol, 2000) visar att kvinnan i en familj oftast 
reser kollektivt medan mannen använder sig av bil för att ta sig till jobbet. 
Av denna anledning ansågs det som intressant att undersöka just gruppen 
”kvinnor som pendlar”.  
 
Denna kvalitativa studie handlar om att undersöka kvinnors upplevelser 
av arbetsresor i vardagen. Studien syftar även till att analysera dessa 
kvinnors rumsliga strategier för att handskas med eventuella störningar 
som kan uppstå i arbetsresorna. Metoden som är nyttjad är tematisk 
analys som är utförd på empiri insamlad från fyra stycken, 
semistrukturerade djupintervjuer. Fyra kvinnor intervjuades för att få 
förståelse för deras vardag och hur arbetspendlingen upplevs. Den 
geografiska avgränsningen för studien är två orter inom Umeå kommun. 
De intervjuade kvinnorna bor alla i Hörnefors (30 km söder om Umeå 
centrum) och arbetar i Umeå tätort. Intervjuerna handlade om 
respondenternas upplevelse av sina resor till arbetet. Frågor kring 
mående och tillfredsställelse, samt för- och nackdelar med valt 
transportsätt ställdes. Avslutningsvis ställdes även frågor kring hur 
vardagspusslet ser ut och vilka åtaganden kvinnorna stöter på i sin 
vardag. 
 
Resultatet av den tematiska analysen av respondenternas intervjusvar 
ledde till finnandet av tre teman; ”transportsystemets pålitlighet”, ”egen 
flexibilitet” och ”personliga prioriteringar”. Resultaten sattes i kontext med 
teori och skapade en bild av dessa fyra kvinnors verklighet och 
uppfattning av arbetsresorna. Att kunna lita på transportsättet var viktigt 
för kvinnornas upplevelse av sina arbetsresor. När tågen blir inställda 
eller försenade påverkades kvinnornas upplevelser negativt. Vidare 
visade det sig vara viktigt att det fanns rum för flexibilitet i vardagen. Med 
flexibilitet menas exempelvis tillgången till alternativa transportsätt eller 
arbetsplatser som tillåter flexibla arbetstider. Vidare ansågs 
arbetsresorna som en stund att skapa mentalt avstånd till den gångna 
arbetsdagen och som en tid till att utöva egna intressen. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide som användes vid alla intervjuer.  
 

o Vad heter du? 
o Hur gammal är du? 
o Hur länge har du bott i Hörnefors? 
o Varför flyttade du dit? 
o Var arbetar du? 
o Övervägde du platsen jobbet är på? 
o Hur ser dina arbetstider ut? 

 
o Har du barn? 
o Hur kommer dina barn till skola/ förskola? 
o Vem hämtar/ lämnar? 
o Med vilket färdmedel?  

 
o Hur tar du dig vanligtvis till arbetet 
o Hur viktigt är det att du inte blir sen till ditt arbete? 
o Uppskattar du resan till/ från jobbet? (varför, varför inte) 
o Hur fungerar det att resa med valt transportsätt? 
o Hur upplever du att pendlingen har fungerat det senaste halvåret? 
o Hur har det fungerat det senaste året? 

 
o Hur viktigt är det att transportsättet är i tid? 
o Vad anser du är viktigt för att du ska uppskatta arbetsresan? 
o Hur prioriteras sysslor om pendlingen inte flyter på smidigt en 

dag? 
o Har det hänt att ett tåg/ buss inte kommit en dag?  
o Hur löser du det problemet att ditt tåg/buss inte kommer en 

morgon?  
o Hur mår du när sådant händer? 
o Vad hade varit lättare att bo inne i Umeå? 

 
o Hur tar sig din partner till arbetet? 
o Hur har ni kommit fram till den överenskommelsen? 
o Utförs dessa i samband med arbetsslut eller under kvällstid? 
o Vilket färdmedel används vid utförande av sysslor? 

 
 
 


