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Sammanfattning 

Den moderna livsstilen i det senmoderna samhället påverkar i stor grad hur vi lever våra liv. 

Tidigare hade vi vårt hem och arbete i samma ort. Det var där vi hade våra vänner och det var 

där, i det lokala rummet, vi skapade våra identiteter. Pendling är ett resultat av den moderna 

livsstilen. Mobilitet och flexibilitet hör till vardagen och är något som alla förväntas vara. 

Arbetspendling är idag ett vanligt fenomen och du kan bo allt längre bort från din arbetsplats. 

Det är fullt möjligt att bo i Eskilstuna och jobba i Stockholm tack vare utvecklingen av 

färdmedel och kollektivtrafiken. Detta medför dock allt längre resor och att man är borta mer 

från hemmet. 

Jag kommer att använda pendling som exempel för att visa hur det moderna samhället 

påverkar människors liv. Syftet är att undersöka hur pendlaren, som representerar ett uttryck 

för det senmoderna samhället, själv reflekterar över sitt pendlande och hur pendlingen 

påverkar deras liv utifrån följande aspekter: familj, fritid, ekonomi och vänner. Jag kommer 

också använda fenomenet som ett konkret exempel för att visa hur pendling förstärker de 

förändringar som den senmoderna tiden har fört med sig. Dessa är bland annat åtskillnaden av 

tid och rum, identitetsskapande samt frihet och teknik. 

Det jag kom fram till var att pendling påverkar människors liv ur flera aspekter, både synliga 

och dolda för pendlaren själv. 

Nyckelord: Pendling, senmoderniteten, tid och rum, identitetsskapande, frihet och teknik. 

 

Abstract  

This paper is about the late modernity and how it affects the way we live our lives. Now a 

days we work in one place and live on another, go on vacation on a third and so forth. I´m 

going to exemplify how the age in which we live in affect the society and individuals in it by 

using the example commuting. Commuting like we do today is a result of the late modernity 

with its technical improvement, the quick learning society, the market and the machines have 

a big influence on how we live our lives. 
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1. Inledning 
Den moderna tidsåldern är här och vi lever i en tid av globalisering och förnyelse. Tid och 

rum har fått en helt annan betydelse och möjligheten att kombinera dessa på olika sätt är 

oändliga. Du kan sitta hemma i ditt kök och tala med någon som bor i Indien för att i nästa 

stund förflytta dig in i ett helt annat rum med helt andra förutsättningar, kanske spela online-

spel eller steka köttbullar. Förflyttningarna mellan rummen kan gå på ett ögonblick utan att du 

rört dig mer än en meter. Differentieringsprocessen började i och med industrialiseringen och 

innebär en åtskillnad mellan hemproduktion och konsumtion å ena sidan och kapitalisering 

och produktion å den andra (Kaspersen 2007: 430).Ornstrup (2007) diskuterar Simmel som 

berättar hur detta även händer bland människor och att vi inte längre i samma utsträckning 

identifierar oss med våra grannar. Vi lever våra liv på allt större ytor och innan vi dör kommer 

de flesta av oss ha besökt minst en annan kontinent än den vi bor och lever i. 

Den moderna livsstilen i det senmoderna samhället påverkar i stor grad hur vi lever våra liv. 

Tidigare hade vi vårt hem och arbete i samma ort. Det var där vi hade våra vänner och det var 

där, i det lokala rummet, vi skapade våra identiteter. Men i och med förflyttningen från det 

lokala rummet blir identitetsskapandet splittrat och är inte längre knutet till den lokala 

hemmiljön. 

Arbetspendling är idag ett vanligt fenomen och du kan bo allt längre bort från din arbetsplats. 

Det är fullt möjligt att bo i Eskilstuna och jobba i Stockholm tack vare utvecklingen av 

färdmedel och kollektivtrafiken. Detta medför dock allt längre resor och att man är borta mer 

från hemmet. Många pendlare har en restid på 1,5h till jobbet och 1,5h hem, alltså 3h om 

dagen. Detta innebär en restid på 15h i veckan, alltså 60h i månaden. Det motsvarar 1,5 

arbetsvecka bara att ta sig till och från arbetet i månaden! Pendlingen är ett fenomen som hela 

tiden ökar och i statistiken kan man se en uppåtkurva som inte visar några tendenser på att 

avta (SCB 2009: 36). 

Pendling är ett resultat av den moderna livsstilen. Mobilitet och flexibilitet hör till vardagen 

och är något som alla förväntas vara. Vår livsstil har förändrats och vi ifrågasätter inte om det 

är vårt val att pendla, utan tar det för givet. Vi ser det snarare som möjlighetsskapande och att 

det öppnar upp för ett rikare liv med fler valmöjligheter. Vi är inte bundna till den plats vi bor 

och har där med möjligheten att leva flera liv samtidigt. Men hur påverkas då det sociala livet 

av att människor pendlar och lever vad man nästan kan kalla för uppdelade liv? Hur påverkas 

pendlaren som person?  Den här studien kommer att ge inblick i sex pendlares liv och hur 
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pendlingen påverkar deras vardag och sociala relationer utifrån fyra aspekter; familj, fritid, 

ekonomi och vänner. Jag har valt dessa fyra aspekter för att jag tror att de innefattar mycket 

av det som ryms i våra dagliga liv. Familjen tar stor plats i de allra flesta människors liv, 

likaså vänner. Fritiden innefattar den tiden då vi inte är på jobbet och ekonomin påverkar 

också i viss utsträckning hur vi lever våra liv. Min förhoppning är att jag med dessa fyra 

hållpunkter kan skapa mig en bra bild av pendlarnas sociala vardagsliv. 

2. Syfte 
Det senmoderna samhället har inneburit och innebär fortfarande förändringar för hur 

människor lever sina liv. Ett exempel på hur människans liv har förändrats är genom det allt 

mer vanligt förekommande fenomenet pendling. Resandet till och från arbetet tar mycket tid 

från fritiden, familjen och vänner. Jag kommer att använda pendling som exempel för att visa 

hur det moderna samhället påverkar människors liv. Syftet är att undersöka hur pendlaren, 

som representerar ett uttryck för det senmoderna samhället, själv reflekterar över sitt 

pendlande och hur pendlingen påverkar deras liv utifrån följande aspekter: familj, fritid, 

ekonomi och vänner. 

Jag kommer också använda fenomenet som ett konkret exempel för att visa hur pendling 

förstärker de förändringar som den senmoderna tiden har fört med sig. Dessa är bland annat 

åtskillnaden av tid och rum, identitetsskapande samt frihet och teknik. 

2.1. Avgränsningar 
Det moderna samhället och allt som hör därtill har medfört stora förändringar för människan. 

I den här studien finns det dock inte utrymme att ta med alla aspekter som det moderna 

samhället medfört. Därför har jag valt ett område, nämligen pendling. Jag kommer 

huvudsakligen begränsa mig till de som är spårbundna pendlare, dvs. reser med tåg. I det 

empiriska materialet förekommer dock en kvinna som reser på annat sätt. Detta ser jag inte 

som något problem, utan tycker snarare att det nyanserar materialet.  

Lewan (1960) talar om tre olika typer av pendlare; dagpendlare, veckopendlare och 

säsongspendlare. I den här studien kommer den sistnämnda pendlaren, säsongspendlaren, inte 

att diskuteras. Fokus kommer att ligga på dagpendlaren, den pendlaren som också kallas för 

arbetspendlare, som reser mellan sitt hem och arbete under arbetsveckan. I viss mån kommer 

även veckopendlaren att finnas med, dvs. pendlaren som arbetar 3-4 dagar i veckan och sover 

över på arbetsorten. 



 

3/33 
 

2.2. Disposition  
Uppsatsen är uppbyggd likt två 

trattar med topparna mot 

varandra och illutrerar uppsatsens 

väg från ett brett och generellt 

perspektiv, till att smalnas av och 

bli mer precist i det empiriska 

materialet där trattarna möts. 

Därefter lyfts undersökningen 

igen och jag försöker göra den 

mer abstrakt och generaliserbar. 

Bilden illustrerar var de olika 

avsnitten hör hemma i trattarna. 

Det börjar med en presentation av 

det senmoderna samhället och 

den moderna människans förutsättningar. Därefter smalas ämnet av och vi kommer till 

tidigare forskning där det granskas vad som skrivits om pendling tidigare. Detta resulterar i 

den empiriska undersökningen som också är uppsatsens mittpunkt. I början av andra tratten 

presenteras resultatet av empirin för att sedan knyta ann till teorin och tidigare forskning. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur det senmoderna samhället förändrar och 

påverkar människans livsförutsättningar. 

3. Teoretisk referensram 
I texten som följer presenteras ett antal teorier om den senmoderna tiden, dvs. den tid vi lever 

i idag. Denna tid benämns på flertalet sätt; senmodernitet, postmodernitet, informationsåldern 

etc. Dessa avser i detta sammanhang samma tid och kan ses som synonyma med varandra. 

När jag i analys och avslutande ord benämner den tid vi lever i idag kommer jag att använda 

mig av senmodernitet.  

När det gäller att beskriva vad som är typiskt för det samhälle vi lever i idag tycks många 

sociologer vara överens om att det är ett individualistiskt samhälle (Harste, 2007; Bauman, 

1997; Giddens, 1997; Castells 2000). Möjligheterna till självförverkligande ökar, men också 

svårigheterna att identifiera sig med en grupp. Samhällets snabba förändring gör att ingenting 

är evigt eller fast, utan allt är föränderligt och flytande. Det gäller både kunskap och vilka vi 

 

Det senmoderna samhället 

3. Teoretisk referensram 

4.Tidigare forskning 

5. Metod 

Empirisk undersökning 

6. Trovärdighet och tillförlitlighet 

7. Resultat 

8. Analys 

9. Diskussion 

Figur 1. Uppsatsens disposition kapitel för kapitel. 
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är som personer. Identiteten måste hela tiden reformeras och vi kan bli vilka vi vill, det 

öppnar upp dörrar till att själv kunna välja sitt liv. Identiteten är inte knuten till någon 

yrkesroll som den var förr, utan det ligger helt i individens händer att forma fritt. Men det 

senmoderna samhället har också medfört att människans kontroll har minskat. Vi styrs i stor 

utsträckning av maskiner som är så tekniska att vi inte själva kan laga den om den går sönder. 

Går spisen sönder hemma kan vi inte annat göra än att äta kall mat tills en expert har lagat den 

åt oss. Marknaden ser till att vi alltid har det senaste, för det går sällan att köpa reservdelar. 

Då är det billigare att köpa nytt. Man kan ställa sig frågan om vi verkligen är så fria som vi 

tycks tro. Detta är kortfattat vad kapitlets tre delar kommer att handla om. 

3.1. Tid och rum 
Giddens är en av många författare som försöker förklara det moderna livets karaktär och han 

gör det med vad han kallar tre ”huvudelement”, nämligen åtskillnaden mellan tid och rum, 

utbäddningen av sociala institutioner och institutionell reflexivitet (Giddens 1997: 26) Tid 

och rum som förr var oskiljaktiga har nu en uttänjd relation. Förr var rummet fast och det 

krävdes att människorna var i samma tid för att de skulle kunna kommunicera med varandra. 

Medan det nu öppnas nya möjligheter och gränserna mellan var rummet börjar och slutar är 

allt mer flexibelt och föränderligt. Denna ”tömning” av rummet och tiden är en är en 

förutsättning för det andra huvudelementet; utbäddningen (Giddens 1997: 28), det vill säga de 

sociala relationer som frikopplas från sin lokala kontext. Människor som befinner sig 

hundratals mil ifrån varandra kommunicerar med varandra, jobbar tillsammans trots att de inte 

alls befinner sig i samma rum. Människorna är frikopplade från att hålla sig till en geografisk 

plats för att interagera med andra människor, både när det gäller vänskapsrelationer och 

arbetsrelaterade möten.  Giddens skiljer på två typer av utbäddningsmekanismer; symboliska 

tecken, till exempel pengar för att tid är pengar och kopplingen till rummet genom 

transaktioner som gör att man inte är beroende av att vara i samma rum med den man ska göra 

affärer med. Den andra typen av utbäddningsmekanism är expertsystem och syftar då på 

teknologisk expertis men också ”experter” så som läkare eller vetenskapsmannen. Ett 

exempel på expertsystem är de utvecklade transportmedlen som människan blivit beroende av 

och litar på ska fungera. Dessa finns i alla sociala relationer och tar inte hänsyn till varken tid 

eller rum (Giddens 1997: 28). Utan dessa expertsystem skulle det inte vara möjligt för 

människor att pendla till sina arbeten. Det tredje huvudelementet, institutionell reflexivitet, 

innefattar den moderna människans förmåga att hela tiden uppdatera och reglera den kunskap 

om det sociala livets förutsättningar och livsvillkor mot bakgrund av ny information. Saker 
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och ting är alltså inte sanna för all framtid, utan bara tills det att ny kunskap om ämnet 

kommer (Giddens 1997: 30). Denna institutionella reflexivitet är starkt kopplad till tvivel, att 

ingenting med säkerhet är beständigt. Detta kan bli ”existentiellt bekymmersamt” för den 

vanliga människan (Giddens 1997: 31). Detta är ett ämne som även Bauman berör (Bauman 

1997: 203). Han skriver att i det postmoderna samhället finns det ingen definition av det 

”goda livet”. Stegen mot det goda livet är istället kantat av att ständigt sätta upp olika mål, 

men inga särskilda mål. Att sätta upp mål är ett mål i sig. Ingenting är beständigt och målen 

måste hela tiden revideras.  

3.2. Identitet 
Bauman beskriver det postmoderna samhället som mindre förutbestämt och med större 

valmöjligheter. Människors liv är inte längre knutna till att följa en viss väg, utan är kantad av 

alternativ och möjligheter. Riktningen är inte längre utstakad och klar för människorna. 

(Jacobsen 2007: 340). Han pekar också ut två avgörande orsaker till förändringarna i det 

sociala landskapet; individualiseringen och globaliseringen. Harste (2007: 276) refererar till 

Ziehe som också talar om de obegränsade möjligheterna för människan. Det gäller alltifrån 

konsumtion till vad du ska arbeta med eller vad du ska titta på för TV-program.  

Globaliseringen handlar enligt Bauman om rörlighet och flexibilitet samt möjligheterna till att 

kontrollera tid och rum. (1997: 343). Identiteten menar han är upp till varje individ att formge 

och är något som hela tiden måste revideras och arbetas med. Ett resultat av den allt mer 

individualiserade världen som Bauman ser det, är att de mänskliga relationerna tenderar att bli 

kortvariga, cyniska och präglade av konkurrens sinsemellan. Bauman skrev i sin bok Skärvor 

och fragment (1997:161) ”Stadslivet levs av främlingar bland främlingar.”, en effekt av det 

allt mer individualistiska samhället. Bauman skriver att det är en distinkt skillnad mellan hur 

människan skapade sin identitet under den moderna tiden jämfört med under den 

postmoderna. Förr var identitetsskapandet knutet till varaktiga sociala kontexter, så som en 

yrkesroll och arbetsform. Bauman menar att nu är det allt för lätt att välja sin identitet, dock är 

det svårare att behålla den i och med den snabba utvecklingen och avsaknaden av något 

bestående. (Poder 2007). Han menar att i en värld som hela tiden reproducerar sig självt 

saknas mening att hålla fast vid målsättningar som ska gälla livet ut. Identiteten måste följa 

samhällsutvecklingen och förnyas och granskas allteftersom.  

Castells skriver att den kollektiva gemenskapen som människan haft i historien blir allt 

svagare (2000:27). Han förklarar att nya nätverk av enorm storlek och vidd som 
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nätverksamhället bär med sig, kan skapa enorma möjligheter för människan men den kan 

också leda till påfrestningar och konflikter mellan olika individer som kan leda till splittring. 

Identiteterna blir allt mer originella och specifika vilket gör dem svåra att dela med andra. 

Castells menar dock att det blir allt viktigare att hitta en identitet när samhället vi lever i är så 

flytande och globaliseringen är en del av vardagen. Globaliseringen och den teknologiska 

utvecklingen gör det dock inte så lätt för människan, då avståndet mellan våra historiska 

rötter, vår primära identitet, och den mer globaliseringsinspirerande identiteten, blir allt 

svårare att kombinera. Ur detta föds en individualisering där människorna har svårt att relatera 

till sociala grupper och kollektivism i samhället (Castells 2000). Både Bauman (1997:34) och 

Giddens (1997) skriver om den osäkerhet som finns i det moderna samhället. Osäkerhet, som 

förr var något som passerade i människors liv, är i det moderna samhället permanent. Det 

finns ingenting fast och stabilt att hålla fast vid, utan all kunskap, alla mål måste människan 

vara beredd att revidera flera gånger om under en livstid. Omöjligheten i att fastställa 

framtiden skapar en latent osäkerhet hos människan. Bauman skriver om ”livskvalités” och 

beskriver dess innersta kärna som ”en kritik av det dagliga livet” (1995: 101) Innan man 

började tala om livskvalité och om hur livet kunde bli bättre, talade man om självbevarelse 

och överlevnad. I det senmoderna samhället handlar inte längre om överlevnad, utan om att 

skaffa sig mer ”lycka”. En skillnad man kan se mellan dessa begrepp är att man kan bara 

överleva eller inte överleva, man kan inte överleva ”mer eller mindre”. Men när vi talar om 

lycka finns det inget tak, man kan alltid bli ”lyckligare”.  

3.3. Frihet och teknik 

Att pendla är ett livsstilsval som allt fler människor väljer. Kollektivtrafik och 

kommunikationer gör det möjligt att arbeta i grannkommunen, vilket i vissa fall tvingar 

människor till att pendla för att det inte finns arbetstillfällen i den kommun de bor(Giddens 

1991: 102). Men dessa livsstilsval, poängterar Giddens, är inte enbart något som individerna 

själva väljer, utan är också institutionellt inbyggda. Många av de val vi tror att vi gör av egen 

fri vilja, som att pendla, är institutionaliserade. Vi förväntas söka arbeten på annan ort om det 

inte finns arbete där vi bor. Pendla är alltså någonting som förväntas av oss.  Bauman och 

May (1990) diskuterar vad de tekniska hjälpmedel som vi dagligen är omgivna av har för 

inverkan på människans självständighet. Man skulle kunna hävda att det bara är positivt och 

möjlighetsskapande, men man skulle också kunna påstå att de gör oss beroende av dem att det 

leder till att vår självständighet minskar. Går datorn sönder står vi maktlösa och kan inget 

göra. De är så tekniska att vi inte kan laga dem själva utan måste lämna in dem till någon med 
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expertkunskap. Giddens skriver också om individens maktlöshet i det moderna samhället 

(1991: 226). I det moderna samhället har människan inte kontroll över de yttre 

omständigheterna som formar deras liv, utan människans liv styrs istället i stor utsträckning 

av marknaden och av maskiner. Är det till exempel människans eget val att börja pendla eller 

är det kanske snarare så att det är marknaden som kräver det och maskinerna som möjliggör 

det? Detta är dock ingenting som alla människor är medvetna om, om det är deras eget val 

eller ej. Giddens beskriver att när människor känner tillit till institutioner och abstrakta 

system, upplever de heller inte att det är nödvändigt att ”ta tillbaka” makten från dessa (1991: 

228). Pendlingen accepteras alltså och man ser istället fördelarna med systemet; att man fritt 

kan välja var man vill bo och behöver inte ta lika stor hänsyn till om det finns arbetstillfällen 

där eller ej, eller motsatsen, man behöver inte flytta om man bor på en ort där arbetstillfällena 

är få. Möjligheterna att själv välja sin livssituation blir större. Givetvis finns det andra saker 

som begränsar så som ekonomiska aspekter. 

Mycket kan sägas om den senmoderna tid vi lever i. Det jag har försökt fånga in i texten ovan 

är åtskiljandet av tid och rum. Jag anser att det är en av de centrala aspekterna av vår samtid. 

Avstånd utgör i stort sett inget hinder för kommunikation eller kontakt. Jag vill också med 

texten ovan lyfta fram hur möjlighetsbringande flexibel den senmoderna tiden är, men också 

ge ljus åt de faror som denna valfrihet och möjligheternas tid för med sig. Individualiseringen 

har skapat både möjlighet till självförverkligande men också vilsenhet och känslan av att inte 

höra ihop med något. Identitetsskapandet som inte längre är knutet till det lokala rummet kan 

vara lättare att förstå med exemplet pendling. Tänker man på hur liten tid man befinner sig i 

sin hemort är det lätt att förstå att man tar upp influenser från andra platser. Mobiliteten gör 

också att människan många gånger inte har samma lokala rum livet ut, utan flyttar och 

därmed byter kontext. Pendling kan också ses som ett exempel på hur åtskiljandet av rum kan 

se ut för den vanliga människan – vi arbetar på en plats och bor på en annan. Dessa två 

världar är åtskilda både tids- och rumsmässigt. 

4.  Tidigare forskning 
Pendling är ett fenomen som kan studeras ur många synvinklar. Eliasson, Lindgren & 

Westerlund (2003) har ett ekonomiskt perspektiv och undersöker hur pendling påverkar 

arbetsmarknaden och tillväxten i kommuner. Tony Champion (2009) skriver om hur det blivit 

modernt att jobba i stan men bo på landet och hur det gjort att huspriserna har skjutit i höjden 

på landsbygden. År 2003 stod landsbygden för 16 % av de hemlösa i England, en siffra som 
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har öket till 37 % år 2007 för att utflyttarna från storstaden pressar bort de som bodde där 

först. Pendling påverkar samhällets alla delar och det går att studera på många olika sätt.  

 

Till skillnad från kapitlet ovan kommer jag här försöka fånga in den forskning som gjorts om 

pendling. Vi börjar på individnivå där Brusman presenteras som har fokuserat på individens 

upplevelser av pendling och har identifierat tre faktorer som är viktiga för att resandet ska 

fungera; det meningsfulla resandet, komfort och den värdefulla tiden. Likaså Haugen 

fokuserar på individen och viktiga faktorer för pendlaren samt deras motiv för att pendla. 

Därefter kommer tidigare forskning från Svenska Kommunförbundet som studerar pendling 

på en lite högre nivå och undersöker hur pendling påverkar arbetsmarknaden och orsaker till 

att antalet pendlare har ökat. Gustafson studie är också på en mer abstrakt nivå och han 

skriver om mobilitet och känslan av territoriell tillhörighet. 

4.1. Svensk forskning  
Brusman (2004) är en av få forskare som har fokuserat på individens upplevelser som 

pendlare. Han har intervjuat pendlare i Östergötlands län om deras erfarenheter och 

upplevelser kring sitt pendlande. Han identifierade tre faktorer som pendlarna upplever som 

viktiga för att pendlingen ska fungera bra. Den första är det meningsfulla resandet. Det är 

viktigt att pendlaren upplever sin resa som meningsfull i den mening att de får ut något av 

själva resandet. Många av pendlarna uppgav t ex aktiviteter som att sova och vila samt att 

restiden ger möjlighet till att varva ner innan man kommer hem respektive ladda upp på väg 

till arbetet. Den andra faktorn kallar Brusman för komfort och innebär att resan ska var fysiskt 

bekväm, att resan ska vara sammanhängande och inte innehålla för många byten av 

transportmedel samt att pendlaren vill känna tillit till transportsystemet. Den sista faktorn är 

den värdefulla tiden. Resandet innebär att det är viktigt att det finns en fungerande 

tidsplanering. Av den anledningen upplever en del att kollektivtrafiken inte kan uppfylla det 

kravet. Många småbarnsföräldrar väljer av den anledningen bilen för att snabbt kunna vara på 

plats om det händer något med barnen. Haugen (2005) har liksom Brusman fokuserat på 

individernas upplevelser av pendling och har formulerat pendlarstrategier för att underlätta sitt 

pendlande. De strategier som har identifierats är bl.a. möjligheten att få mer flexibla 

arbetstider eller att kunna arbeta någon eller några dagar i veckan på distans. Haugen har 

också undersökt vad pendlarna har haft för motiv att börja pendla och för många har 

arbetsmarknaden haft stor betydelse. Likt Brusmans studie kommer Haugen också fram till att 

en av de sakerna som pendlarna uppskattar mest med sitt resande är att de får en stund för sig 
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själva på tåget. Det mest negativa uppges vara att resandet tar väldigt mycket tid från familj 

och fritid samt att det kräver väldigt mycket planerande. 

En annan studie som gjorts av Svenska Kommunförbundet (Gillingsjö, Lexén, Norberg & 

Torége 2003) tar fasta på hur pendling förbättrar arbetsmarknadens funktionalitet samt hur 

pendling kan leda till regional tillväxt. Författarna skriver bland annat att pendlingen stadigt 

ökar och att en av de stora orsakerna till det är att acceptansen för att pendla ökat i samma 

takt. Tiden som har studerats är mellan åren 1995 till år 2000. Att pendla öppnar upp för nya 

möjlighet och ger en större valfrihet både i valet var man ska bo och var man kan söka arbete. 

Men studien tar även upp negativa saker med pendling och vad som skulle kunna tala emot 

denna utveckling. Författarna tar bland annat upp att ”restiden blir en gråzon mellan arbete 

och fritid” och att restiden stjäl tid från människors fritid (2003:9). 

Per Gustafson från Uppsala Universitet har skrivit en artikel som heter ”Mobility and 

Teritorial Belonging” (2009) som undersöker om mobilitet och känslan av territoriell 

tillhörighet hör ihop eller ej. Har mobila och resande människor inte har några starka band till 

en lokal plats, t.ex. sin hemort, eller är det precis tvärt om, att de har starka band till en 

territoriell plats? Tidigare forskning är motstridig i den frågan. Data samlades in 2005 via 

telefonintervjuer, register och per mail och det var drygt 8000 personer i arbetsför ålder i 

Sverige som deltog. Undersökningen visar att de som reser över en timme om dagen eller 

längre tenderar att känna mindre tillhörighet till sin bostadsort än de som har kortare resväg. 

Detta gällde på lokal nivå, på regionnivå eller nationell nivå kunde man inte se att pendlare 

känner mindre samhörighet än icke pendlare. En liknande studie har gjort av Isidro Maya-

Jariego och Neil Armitage (2007). De menar att det moderna samhället försvagar relationer 

som vi har i det lokala rummet. 

4.2. Internationell forskning 
Alois Stutzer och Bruno S. Frey (2008) har skrivit en artikel om pendling och om det 

verkligen lönar sig och är gjord på data från en tysk socioekonomisk panelstudie. De menar 

att för att människor ska pendla måste tidsförlusten, stressen, den ekonomiska förlusten och 

familjeförhållandena kompenseras på något vis. Denna kompensation skulle kunna vara 

möjligheten att bo där man vill, lägre hyra eller högre lön. Det visar sig dock att ju längre 

pendlingsavstånd man har desto lägre subjektivt välmående har pendlarna. Detta kallar 

författarna pendlingsparadoxen. På ett plan tjänar man alltså på att pendla (högre lön, 
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möjlighet att bosätta sig där man vill etc.) men på ett det psykiska planet gör pendlingen att du 

mår dåligt om din resväg är alltför lång. 

5. Metod 
Metodavsnittet börjar med en genomgång av val av metod och därefter följer en presentation 

av tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där forskarens egna erfarenheter av 

fenomenet redogörsför att ge läsaren en förståelse med vilken ryggäck forskaren klev in i 

studien med. För att ge läsaren en förståelse med vilken ryggsäck forskaren klev in i studien 

avslutas kapitlet med en redogörelse av forksarens egna erfarenheter av pendling. 

Studien är av kvalitativ karaktär men det är svårt att kortfattat och precist beskriva vad som 

kännetecknar kvalitativ metod. Varje studie består av en unik sammansättning av kvaliteter 

och egenskaper som också gör det svårt att mäta resultatet i siffror, en av de stora skillnaderna 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativ forskning lägger tonvikten vid är hur 

det insamlade materialet bearbetas, tolkas och presenteras (Andersen 1990). Denscombe 

(2009: 423) tar upp ett några punkter som den kvalitativa forskningen har gemensamt;  

 Text och bild används oftare än siffror som grundläggande data. 

 Man betraktar kunskapen som socialt konstruerad och tolkar den utifrån det. 

 Det finns ett intresse av att förstå innebörden av det sätt människor förstås saker. 

 Det finns ett intresse för hur sociala gruppers aktiviteter ser ut. 

 Det finns ett intresse för beteendemönster, normer i samhället och hur vi 

kommunicerar med varandra.  

I studien har jag inspireras av fenomenologi som betonar subjektivitet, beskrivning och 

tolkning (Denscombe 2009). Det möjliggjorde att jag kunde ta hänsyn till pendlarnas 

subjektiva upplevelser av fenomenet. I resultatdelen beskrivs deras upplevelser, både saker de 

upplevt på liknande sätt men också erfarenheter som skiljer sig från varandra. I analysdelen 

appliceras pendlarnas berättelser på teorier om den senmoderna tiden och försöker tolka i 

vilken mån pendlingens effekter går att härleda till det senmoderna samhället. Cresswell 

(2007) beskriver ingående hur man ska gå till väga när man använder sig av en 

fenomenologisk ansats och en av punkterna han tar upp är vikten av att forskaren redogör gör 

sina egna erfarenheter av det fenomen som ska studeras. Detta görs för både forskarens egen 

skull, så att denne vet vad det är som driver forskaren men också för att läsaren ska veta med 

vilken bagage forskaren har klivit in i sin studie med, det gör studien mer transparant.  
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Bergman (2005) framhåller vikten av växelspelet mellan teori och empiri, i både 

skrivandeprocessen och under insamlande av empiri. Detta har jag försökt att applicera på 

skrivprocessen. I den meningen kan man till viss del kalla studien för materialdriven. Att 

studien skulle innefatta fenomenet pendling var klar, men inte i vilken omfattningen eller vad 

pendlingen skulle exemplifiera. Det var något som växte fram under studiens tid. Framväxten 

av uppsatsen är till viss del deduktiv eftersom dataanalys och datainsamling till viss del skett 

samtidigt. Men det är inte fråga om skapandet av nya teoretiska idéer, utan jag använder mig 

av redan befintlig teori vilket gör att uppsatsen i stort kan klassas som induktiv som leder till 

en generell kunskap. 

5.1. Tillvägagångssätt  
Till intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide som var uppdelad i olika avsnitt. Ett 

avsnitt kallade jag bas och där ställde jag grundläggande frågor om hur lång deras 

pendlingsstrecka var, hur länge de pendlat och frågor kring dem som personer. De andra 

temana i intervjuguiden var familj, vänner, ekonomi, fritid och övrigt (se bilaga 1). Under den 

sista kategorin fanns lite bandade frågor, en fråga var till exempel ”Skulle ditt liv ändras om 

du inte hade så lång resväg till och från arbete?” eller ”Kommer du att fortsätta pendla?”. I 

intervjuguiden finns också frågor som riktar sig till den före detta pendlaren. Frågorna ställdes 

inte ordagrant, utan intervjuguiden var till för min egen skull så jag inte skulle missa någon 

fråga. Ibland tillkom situationsanpassade frågor som inte finns med i intervjuguiden. Frågorna 

var ganska strukturerade men jag var noggrann med att ge informanterna tid att svara på 

frågorna och avbröt inte. Det fanns också möjlighet för informanterna att komma med tillägg 

om de tyckte att det var någon aspekt av pendlingen som vi inte hade belyst. 

Intervjuerna var utspridda under tre och en halv vecka. Mellan intervjuerna återvände jag till 

litteraturen för att komplettera och stämma av med den data jag hade fått in. Intervjuerna tog 

cirka 30 minuter att genomföra, tre av intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna, 

två tog plats på informantens arbetsplats och en intervju skedde vid mail. Informanterna vara 

med och bestämde var intervjun skulle äga rum för att underlätta för dem och för att de skulle 

känna sig bekväma med platsen för intervjun. Innan intervjun berättade jag kortfattat vad 

studien handlade om och att jag var intresserad av hur deras liv påverkades av pendlingen och 

inte bara deras direkta upplevelser av pendlingen utan mer runtomkring. De fick också frågan 

om de godkände att intervjun spelades in vilket alla gjorde. 
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De inspelade intervjuerna transkriberade jag för att lättare få en överblick över materialet och 

för att underlätta mitt analysarbete. Jag började bearbeta de transkriberade texterna genom att 

stryka under signifikanta uttalanden som jag tyckte var intressanta. Detta var en ganska 

långsam process och jag gick igenom transkriberingarna ett flertal gånger för att identifiera 

kärnan i varje intervju. Eftersom det i intervjuguide redan fanns formulerade teman hade jag 

något att utgå från när jag letade efter likheter och mönster i mitt material. Till en början 

försökte jag att läsa intervjuerna utan att ha mitt syfte eller teoretiska referenser i huvudet. Jag 

ville ta mig ann materialet förutsättningslöst och ville inte låsa mig och leta efter något 

specifikt utan försökte att ha ett öppet sinne inför materialet så jag inte förbisåg något. Först 

efter det läste jag transkriberingarna med syftet och teorier i bakhuvudet. Men än var det inte 

klart för mig så jag återvände till teorier och tidigare forskning. Processen var långsam och 

det tog tid innan jag insåg att ja kunde använda pendlingen som ett exempel på ett senmodernt 

fenomen. Bitarna fanns; separationen mellan tid och rum, identitetsskapandet, den tekniska 

utvecklingens framfart och pendlingen, men det var alltså först mot slutet som den röda tråden 

infann sig. 

5.2. Urval 
De jag kallar pendlare i den här studien har alla självupplevda erfarenheter av pendling. Deras 

reslängd varierar från en timme och en kvart upp till nästan två timmar enkel resväg. En av de 

intervjuade är också veckopendlare och hennes resväg från södra Sverige upp till Stockholm 

är något längre, medan en annan är en före detta pendlare som jämför sin tid som pendlare 

med sitt liv nu när hon bara har en kvart till sitt arbete. Informanterna är i olika åldrar och 

pendlar från olika platser. Jag har valt dessa personer för att jag ville ha en bred bild av 

pendlaren, för att fånga nyanser och få olika aspekter av fenomenet pendling. Dessa 

människor tror jag kan ge lite olika syn på pendlingen och hur det har påverkat deras 

livssituation och deras sociala relationer. De har alla pendlat olika länge och deras 

livssituationer skiljer sig från varandra. Av de jag intervjuade var fyra stycken kvinnor och två 

var män. Det fanns inga tydliga skillnader mellan männen och kvinnornas svar och det tolkar 

jag som att skillnaderna på hur en kvinna och en man upplever sin pendling inte skiljer sig 

särskilt mycket åt. 

För att hitta mina informanter har jag har använt mig av snöbollsurval. Jag sökte på bred front 

bland mina bekanta om dessa kände pendlare som jag kunde intervjua. För att informanterna 

skulle få delta i undersökningen var kravet att de hade självupplevda erfarenheter av pendling. 

Alla informanter utom en är i dagsläget aktiva pendlare. Informanten som kallas Regina är en 
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före detta pendlare som bytte arbete för att korta ner sin resväg. Min förhoppning var att en 

före detta pendlare skulle kunna nyansera bilden ytterligare.  

Endast en tillfrågad pendlare avböjde att bli intervjuad pga. tidsbrist. 

5.2. Förförståelse 
Jag är själv en pendlare och är bosatt i Gnesta, en kommun söder om Stockholm bortom 

Södertälje. Idag har jag en resväg på två timmar enkel väg, alltså reser jag fyra timmar räknat 

dörr till dörr när jag ska ta mig till Stockholms universitet. Jag tycker att pendlingen påverkar 

och styr mitt liv i stor utsträckning och brukar beskriva min situation som att jag bor i Gnesta 

men lever i Stockholm. Det är i Stockholm jag går i skolan och det är där jag har majoriteten 

av mina vänner. Det var också där jag hade min sport som jag inte kunde fortsätta med för att 

träningarna låg för sent om kvällarna. 

Pendlingen styr alltså mycket hur jag lägger upp min tid och jag har varit tvungen att 

prioritera bort saker som tidigare varit viktiga i mitt liv så som spontana besök hos vänner och 

min sport. Resvägen gör också att jag hela tiden väger aktiviteten och den tid jag ska spendera 

i Stockholm mot resvägen. Ofta ställer jag mig frågan; ”är det verkligen värt det?”. Många 

gånger blir svaret på den frågan ”nej”. 

Men pendlingen har inte bara varit begränsande, utan har också skapat möjligheter. Det gör 

att jag inte behöver knyta mitt liv till den ort där jag arbetar och går i skolan. Utan jag kan bo i 

en ort som Gnesta även om den inte kan erbjuda mig en särskilt stor arbetsmarknad. Jag älskar 

naturen där och lugnet som jag inte upplever finns i Stockholm. 

För mig har inte pendlingen varit ett enbart mitt val, utan en kompromiss för att anpassa mig 

till min familjesituation. Det började när mina föräldrar bestämde sig för att flytta till Gnesta 

från en söderförort i Stockholm. Jag var 15 år och hade inget val annat än att flytta med. När 

jag började studera på högskolan lämnade jag Gnesta för ett liv i Stockholm igen för att sedan 

ytterligare en gång flytta till Gnesta. 

Min erfarenhet säger mig också att pendlingen är något som ”växer på en”. Till en början 

känns resvägen oändligt lång, men efter en tid upplevs den som mer normal och acceptabel. 

Man vänjer sig vid restiden och att passa in tågen. För mig har nyckel varit att acceptera nuet 

på tåget, att inte sucka och önska att tåget gick fortare för sådana stunder gör pendlandet till 

en mardröm.  
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6. Trovärdighet och tillförlitlighet  
Martyn Denscombe hävdar att forskare inom den kvalitativa traditionen inte gärna använder 

begreppen ”validitet” och ”reliabilitet” då dessa är starkt förknippade med kvantitativ 

forskning. Det är nämligen väldigt svårt att visa att kvalitativ data är ”exakta och träffsäkra” 

(2009: 380). Istället kommer jag använda Denscombes förslag ”trovärdighet” och 

”tillförlitlighet”.  

Att jag som forskare klargör min relation till fenomenet pendling tycker jag höjer studiens 

trovärdighet. Det gör att studien blir mer transparant och läsaren får en bild av den som skrivit 

studien. Det hjälpte också mig att klargöra hur pendlingen har påverkat mig och gjort mig 

medveten om mina förutfattade meningar. Att jag uppmärksammade dessa tidigt i processen 

gjorde mig medveten om att de fanns och därmed kunde jag styra så att de inte färgade 

studien. Både i analys och vid intervjutillfällena har jag haft nytta av detta. 

Jag använde mig av snöbollsmetoden för att få en bra spridning av mina informanter och för 

att de skulle kunna ge en nyanserad bild av pendling. De är i olika åldrar, båda könen finns 

representerade, de har pendlat olika länge, reser olika långt etc. Men något som smalnar av 

mitt urval är att samtliga uppger att pendlingen har varit deras eget val. De har inget emot att 

pendla, en del vill det till och med, men ingen har uppgett att de inte har varit deras eget val. 

Hade det funnits med någon som upplevde att de tvingades att pendla i mitt urval hade kanske 

resultatet sett annorlunda ut. Detta var dock inget jag kunde veta i förväg och var därmed 

inget jag kunde motverka. Därför tycker jag inte att det sänker min trovärdighet, men det 

påverkar dock tillförlitligheten och försvårar en generalisering av hur pendlare generellt 

upplever att det påverkar dennes liv. Det som möjligtvis skulle kunna väga upp detta är att det 

i studien finns med en ex-pendlare. Hennes erfarenheter av pendlingen skiljer sig lite från de 

andras och det tror jag har gett mer djup till studien. 

Av de sex jag intervjuade var endast två stycken män. Det hade givetvis varit bäst med en 

jämnare könsfördelning för att motverka spekulationer om att resultatet kanske sett 

annorlunda ut med en jämnare könsfördelning studien. Men när jag tolkat och analyserat 

svaren kunde jag inte hitta några ”typiska” kvinnliga svar och inte heller några ”typiska” 

manliga svar hos informanterna. Man skulle kunna tänka sig att det skiljer sig mellan könen 

på grund av att kvinnor oftare är hemma med barnen, men enligt en artikel i tidsskriften 

”Välfärd” framgår att så inte är fallet: ”Det finns alltså inget som talar för att barnafödandet 

skulle göra det svårare för kvinnor än för män att pendla till arbetet.” (SCB 2008: 16).  
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Vad gäller antalet informanter anser jag att sex stycken räckte. Det gick att se mönster och dra 

slutsatser från det material jag hade. Jag kan å andra sidan tänka mig att ytterligare några 

informanter hade gynnat min studie, då det hade gjort att resultatet vägde tyngre och att 

olikheter och likheter mellan olika pendlare hade framkommit ytterligare. Min trovärdighet 

anser jag är god, men skulle kunna förbättras ytterligare vid fler intervjuer. Det fanns dock 

inte utrymme eller tid för att genomföra fler, så under omständigheterna är jag nöjd med sex 

informanter. I avsnittet Tidigare forskning presenteras tidigare studier som är i linje med 

svaren från informanterna, detta väger upp att antalet intervjuer inte var fler. 

Något som höjt min trovärdighet hade varit fler internationella studier om pendling. Jag har 

ägnat flertalet timmar åt att gå igenom tidigare internationell forskning om pendling, men har 

haft svårigheter med att se kopplingen till pendling ur den synvinkel den här uppsatsen har. 

Detta har gjort att jag inte tagit med dessa, då jag inte kände att det tillförde något nytt och för 

att inte förvirra läsaren.  

Varje informant fick bestämma vad de ville att intervjun skulle äga rum. Detta för att de 

skulle känna sig bekväma och kunna tala avslappnat. Det tror jag stärker tillförlitligheten i 

studien. En intervju genomfördes per mail då informanten hade ett väldigt pressat tidsschema. 

Detta gjorde att svaren blev kortare och mer konsista än de muntliga intervjuerna. Samtliga 

frågor besvarades dock och därför tror jag inte att det påverkar studiens tillförlitlighet. 

När intervjufrågorna förberedes och formulerades uppfattade jag att alla frågor var relativt 

lätta och inte av den känsliga karaktären. Men efter att intervjuerna var genomförde jag insåg 

jag att det fanns frågor av denna karaktär. Till exempel frågan om hur pendlingen påverkar 

familjelivet. Den kan ha gjort informanterna lite osäkra. Om jag skulle göra studien igen, 

skulle det vara en fråga som behöver formuleras om och angripas från ett annat håll. Detta 

försämrar tillförlitligheten i studien. 

Samtliga intervjuer spelades in vilket gav mig möjlighet att lyssna om och transkribera 

intervjuerna. Detta stärker studiens trovärdighet eftersom det möjliggjorde att jag kunde gå 

tillbaka och lyssna på intervjun igen om det var något jag var osäker på. 

7. Resultat 
I studien har informanternas namn bytts ut för att de inte ska gå att identifiera. Det kommer 

heller inte att framgå var de jobbar utan bara i vilken bransch. Avsnittet börjar med en kort 

presentation av informanterna för att läsaren ska få en bild av pendlarna. Därefter presenteras 
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resultatet som är uppdelat enligt de fyra aspekterna familj, fritid, ekonomi och vänner som 

nämns tidigare i uppsatsen. Varje avsnitt avslutas med en kortare reflektion där det viktigaste 

sammanfattas och reflekteras. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av hela 

resultatkapitlet. 

7.1. Informanterna 
Ulrika är i 52 år, har eget företag och jobbar som konsult. Hon bor i Skillinge som ligger 

längst ner i södra Sverige och pendlar därifrån till Stockholm 2-4 dagar i veckan. Ulrikas 

pendlande gör alltså att hon är borta flera dagar åt gången från sitt hem och sin make. 

Frida är 33 år gammal och bor en bit utanför Gnesta. Där bor hon med sambo och två små 

barn. Även Frida är egen företagare och har en salong i Sundbyberg norr om Stockholm. Just 

nu är Frida mammaledig men jobbar två dagar i veckan och planerar att till hösten gå upp till 

fyra dagar i veckan. De dagarna hon jobbar ger hon sig av hemifrån strax efter sju för att först 

lämna äldsta barnet på dagis och sedan ta regionaltåget till Stockholm Centralstation. Därefter 

åker hon pendeltåg till Sundbyberg. Restiden är totalt 1h och 40 minuter. Hennes arbete 

kräver sena kvällar och hon är vanligtvis inte hemma förrän strax före åtta på kvällen. 

Regina är 28 år gammal och bor utanför Nyköping. Tidigare bodde hon i Gnesta men flyttade 

tillsammans med sin sambo till ett stort hus på landet. Regina hade till en början kvar sitt 

arbete i Södertälje där hon jobbade inom teknik och produktion. När hon pendlade med 

regionaltåget från Nyköping till Södertälje hamn tog resan dörr till dörr t 1h och 20 minuter. 

Men efter ett tag började hon att samåka i bil med kollegor från Nyköping. Den resan tog 

ungefär lika lång tid som tågresan. Regina pendlade under två års tid och bytte sedan arbete 

för att minska sin resväg och få mer tid över till sina fritidsintressen. 

Christer är 53 år gammal och har pendlat sedan 1996, det vill säga i 14 år. Han är bosatt i Flen 

där han bor med sin fru. Varje dag reser Christer med tåg till sitt arbete i Stockholm där han 

jobbar med skolfrågor. Dörr till dörr tar resan 1h och 30 minuter enkel väg. Han hade tidigare 

ett jobb i Flen med karriärmöjligheter, men sökte sig aktivt till Stockholm för att arbeta där. 

Christer har också en del uppdrag utomlands och har cirka 70 resdagar om året. 

Cathrin är 46 år gammal och arbetar i Flemingsberg på Universitetsområdet. Tidigare bodde 

hon i Huddinge, men flyttade i juni 2009 till Eskilstuna. Sedan dess har hon pendlat därifrån 

till sin arbetsplats. Hon försöker jobba hemifrån en dag i veckan, men det är inte alltid det går. 
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Cathrins tågresa med regionaltåget tar 50 minuter om allt går som det ska. Dörr till dörr har 

hon en ressträcka på 1h och 15 minuter. 

Patrik är 56 år gammal och bor i Gnesta med sin fru. Barnen är stora och har flyttat hemifrån. 

Fyra dagar i veckan jobbar han i Stockholm på ett vitvaruföretag och en dag i veckan jobbar 

han hemifrån för att slippa pendla. Patrik ger sig av hemifrån 05.45 och börjar med att lämna 

hundarna på hunddagis. Regionaltåget går 06.35 från Gnesta och kommer till T-centralen 35 

minuter senare. Sen går han eller åker tunnelbana till arbetet. Dörr till dörr tar resan nästan 2h. 

7.2. Familj 

Alla pendlare tycker att pendlingen påverkar deras relationer med familjen men på lite olika 

sätt. Cathrin berättar att de dagarna då hon inte kommer hem förrän klockan sju upplever hon 

att delar av familjetiden gått förlorad. Men hon vänder också på det och berättar att tiden på 

tåget, hennes egen tid, gör att hon hinner släppa jobbet innan hon kommer hem. De dagar då 

hon kommer iväg i tid från sitt arbete är pendlingen positiv för familjelivet.  

”Å ena sidan tycker jag att det påverkar familjelivet bra för att när jag kommer hem är jag 

där och närvarande så att säga. Det är de dagarna som jag blir sen som jag märker att man 

inte hinner prata med sonen i den utsträckning som man vill.” 

Ulrika svara att hittills har det fungerat bra. Christer svarar att hans pendlande inte har 

påverkat hans relationer till familjen. Han påpekar dock att pendlingen kräver mer planering 

av vardagslivets sysslor och aktivteter för att få det att gå ihop. Detta är något som övriga 

pendlare instämmer i. Inte heller Frida upplever att pendlingen påverkar hennes 

familjerelationer. Hon berättar att hon ofta jobbade sena kvällar redan innan hon började 

pendla, så för henne har det inte blivit någon skillnad. Inte heller hämtning och lämning på 

dagis upplever hon som något problem, hon lämnar på morgonen och hennes man på 

eftermiddagen. Frida har valt att inte gå upp i fulltid igen efter mamma-ledigheten, utan 

kommer bara jobba fyra dagar i veckan för att slippa en del av restiden och för att få mer tid 

över till familjen och fritiden. 

”Jag behöver inte jobba hundra procent, utan jag kan välja själv. Det är en av fördelarna 

med att ha eget företag.”  

Både Patrik och hans fru pendlar så de kommer båda hem sent på vardagarna. Deras resväg 

gör att de båda måste kliva upp tidigt på morgonen och de går därför och lägger sig tidigt på 

kvällarna. Det gör att de får mindre tid att spendera tillsammans innan de somnar. På det 

vistet har pendlingen en negativ inverkan på familjelivet. 
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Regina tycker att hennes pendlande påverkade familjelivet negativt och att hennes förhållande 

till hennes sambo var ganska ojämnlikt. Det blev bättre när hon fick närmare till sitt arbete.  

”Jag upplever ju ändå vissa positiva saker med att pendla, men jag tror att för familjen är det 

bara negativt. Och jag tror att om man har barn måste det vara väldigt påfrestande.”  

Christer och Cathrin tar också upp problematiken med att ha barn och pendla. De är båda 

överens om att pendlar man när man har barn är det i så fall viktigt att ens partner har ett jobb 

i hemkommunen. Cathrin säger: 

”Det är jätteskönt att veta att min man finns i Eskilstuna, framförallt med tanke på mitt 

barn.” 

Frida, den enda av de intervjuade som har små barn, tycker inte att barn är en anledning till att 

inte pendla. Hon tar istället upp fördelarna med att hon hinner vila upp sig på tåget så hon får 

ladda batterierna innan hon kommer hem och att det på ett sätt gynnar familjelivet. 

7.2.1. Reflektion Familj 

Pendlarna upplever att pendlingen påverkar deras familjeliv, men inte i den utsträckningen att 

de är beredda att sluta pendla. Ingen av de intervjuade uppger att pendlingen har en direkt 

negativ inverkan på familjen, utan tar bara upp överkomliga nackdelar. Pendling kräver 

planering men så länge planeringen håller och man kommer hem den tid man planerat så är 

pendlingen inget problem. Det är först när tidsplaneringen inte fungerar som pendlarna 

upplever att tiden för familjen inte räcker till. 

En av anledningarna till att informanterna inte upplever pendlingen som negativt för familjen 

är för att de alla anser att pendlingen är deras eget val och något de styr över. De kan alla 

påverka sina arbetstider för att arbetet inte ska gå ut över familjen. Frida, som just nu är 

mammaledig, kommer i höst bara att jobba fyra dagar i veckan. Hon väljer att gå ner i tid för 

att få mer tid till familjen. 

7.3. Fritid 
Regina, den kvinnan som flyttade för att slippa pendlingsavståndet beskriver sin tid som 

pendlare som väldigt planerad. Det gällde att planera vad man skulle äta till middag och när 

hon skulle jobba över. Varje dag var hon tvungen att lämna jobbet en bestämd tid för att 

samåkningen med bil skulle fungera. Livet blev inrutat och hennes sambo fick ta en stor del 

av ansvaret för hemmet. Hon hann inte med det hon ville när hon kom hem för att tiden var 

för knapp. Därför började hon leta efter ett arbete närmare hemmet. Hon beskriver det: 
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”Man jobbar ju för att ha en fritid, inte så mycket tvärt om.” 

De andra pendlarna håller med om att pendlingen kräver att tiden planeras mer. Bara en sådan 

sak som att se till att passa tåg kräver planering. Cathrin vill dock inte planera sin fritid, utan 

har den hellre öppen. Hon säger:  

”Jag tror det beror på att det är så mycket planering i mitt arbetsliv, så jag känner att på min 

fritid vill jag bara låta saker hända.”  

Christer tycker att gränsen mellan arbete och fritid är väldigt tydlig. En av anledningarna tror 

han är just pendlingsstreckan som gör att han hinner släppa arbetet innan han kommer hem. 

Patrik instämmer i detta med ett undantag och det är fredagar när han jobbar hemifrån. 

Eftersom hemmet och arbetet då är på samma plats blir gränserna något otydligare. Ulrika 

upplever inte att det finns någon klar gräns och förklarar: 

”Jag har blivit bättre på att utnyttja fritiden, men med mail och mobil är man sällan helt fri.” 

Regina upplevde att gränsen mellan arbete och fritid var tydligare under den tiden hon 

pendlade. Nu när hon har så kort resväg har man inte alla gånger släppt jobbet helt innan man 

kommer hem, förklarar hon. 

Pendlarna tar upp att tiden på tåget är väldigt värdefull och en av de bästa sakerna med att 

pendla. Cathrin och Frida beskriver att bland de bästa med att pendla är att man får en stund 

för sig själv. Detta är något som också Regina och Christer nämner som positivt. Tiden som 

de spenderar på tåget är deras egen där de kan ladda inför en ny dag och varva ner på vägen 

hem. Frida beskriver det såhär: 

”Just när man har barn är det jätteskönt när man har den här pendlingssträckan. Jag hinner 

koppla av och varva ner. Och jag hinner läsa, det hinner jag inte annars.” 

De andra pendlarna beskriver resvägen på samma sätt. Det är bara Cathrin som gör annat på 

tåget: 

”När jag sätter mig på tåget börjar jag arbeta. Tåget går 08.02 och det är då jag räknar med 
att min arbetsdag börjar.” 

Men även hon vilar ibland på tåget och ser det som ett bra ställe att ”byta skiva i huvudet” 

som hon uttrycker det. 
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Något som många av pendlarna har tyckt varit jobbit med pendlingen är att passa tider. 

Tågförbindelserna gör att det kan vara långa mellanrum mellan turerna, så det gäller att hinna 

med sitt tåg. Cathrin som har pendlat sedan i juni 2009 säger att: 

”Det har tagit mig ända till nu att väja mig vid det. Det har varit ett stort stressmoment att 

jag inte får missa tåget.” 

Något annat de tycker är jobbigt är att man inte kan vara helt säker på att man kommer fram i 

tid. Frida säger: 

”Det är nog sämst, att man är så utelämnad. Att det inte är upp till mig om jag kommer hem, 

utan det är upp till någon annan.” 

7.3.1. Reflektion Fritid 

Liksom de pendlare Haugen intervjuade instämmer informanterna i att det krävs mycket 

planering för att få vardagslivet att gå ihop. Pendlarna upplever att det krävs mer planering för 

att hinna med det man vill göra på sin fritid men påpekar också att pendlingen faktiskt hjälper 

dem att varva ner innan de når hemmet. Alla utom en av informanterna uppger att de finns en 

tydlig gräns mellan fritid och arbete. En av anledningarna till detta tror jag kan vara just 

resvägen. Gränsen mellan arbete och fritid förtydligas i och med att de är belägna på olika 

platser. Resan däremellan är en övergång och ger möjlighet till att ställa om. Detta uppskattar 

pendlarna och säger är nyttigt för både dem själva och för familjerelationen. Att passa tider är 

också viktigt för fritidens skulle. Slarvar man med tågpassningen är det fritiden som blir 

lidande. 

Gillingsjö (2003) beskriver restiden mellan hemmet och arbetsplatsen som en gråzon som 

påverkar pendlarna negativt i den meningen att det tar tid från deras fritid. Detta stämmer till 

viss del. Pendlarna är medvetna att deras lediga tid blir knappare i och med restiden, men 

samtidigt uppger de just tiden de har för sig själva på tåget som något av det bästa med att 

vara pendlare. 

7.4. Vänner 
Regina tar upp positiva saker från tiden då hon pendlade och något som hon tyckte var bland 

det bästa var pendlarkompisarna. Bland dessa hittade hon nya vänner som hon fortfarande 

umgås med på fritiden trots att hon inte pendlar längre. Christer talar också om relationen till 

andra pendlare: 
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”Man får ett ganska stort nätverk eftersom det handlar om nästan 500 människor som 

pendlar varje dag. Man känner ju inte alla, men man känner till väldigt många.” 

 Ulrika upplever inte att det påverkar hennes vänskapsrelationer negativt, utan snarare att det 

ger henne möjlighet att hålla vänskapsrelationer vid liv på olika orter. Frida tycker inte att 

pendlingen har varit några problem. Eftersom hon jobbar kvar där de bodde förut kan hon 

träffa sina vänner i anslutning till jobbet eller äta lunch ihop. Hon berättar att under mamma-

ledigheten har hon hunnit träffa sina vänner mer än när de bodde närmare varandra. Cathrin 

upplever att pendlingen har försvårat hennes vänskapsrelationer eftersom de inte längre bor på 

samma plats. Hon medger dock att hon inte hann träffa sina vänner så mycket när de bodde 

närmare varandra heller. Patrik tycker inte att pendlingen påverkar hans vänskapsrelationer. 

Majoriteten av hans vänner bor i Gnesta och dem träffar han ändå inte särskilt ofta på 

vardagarna när han pendlar och han tror inte att det skulle se annorlunda ut om han hade 

kortare resväg till sitt arbete.  

Christer och Patrik tycker att relationer till arbetskollegerna påverkas något negativt av 

pendlingen. Christer berättar att det är viktigt att delta i sociala aktiviteter på arbetsplatsen och 

är därmed beredd att offra lite tid för det. Han inflikar dock: 

”Man måste vara selektiv, det går inte att vara med på allting.” 

Cathrin tycker inte att hennes pendlande påverkar relationen till sina kolleger. De flesta av 

hennes kolleger har egna familjer och barn, så det blir inte mycket tid över att umgås med 

kolleger utanför arbetsplatsen. Relationen till arbetskamrater påverkas därför inte av att hon 

pendlar.   

7.4.1. Reflektion Vänner 

Pendlarna är inte helt överens om hur pendlingen påverkar vänskapsrelationer. Somliga tycker 

att det är negativt och andra tror inte att det skulle bli någon skillnad ifall deras ressträcka var 

kortare. Slutsatsen jag drar av detta är att pendlingen inte har någon avgörande roll för 

pendlarens vänskapsrelationer. Det är inte omöjligt att hålla i liv vänskapsrelationer även om 

formerna inte kommer att se likadana ut som om man bodde grannar. Än en gång handlar det 

om planering. Så visst finns det negativa saker för vänskapsrelationer med pendling, men 

dessa går att komma runt.  

Ett av de huvudelement som Giddens talar om är utbäddning, dvs. då sociala relationer 

frikopplas från dess lokala kontext. En av de intervjuade uppgav att pendlingen bidrog till att 
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hans nätverk växte. Dagligen pendlade han med hundratals människor, många kände han bara 

igen, men en del hade han lärt känna tack vare pendlingen. Ytterligare en uppgav att 

pendlingen möjliggjorde för henne att hålla kontakt och umgås med vänner som inte bor i 

hennes hemkommun. Tack vare pendlingen har deras kontaktnät breddats och möjliggjort 

vänskapsband som inte hade varit möjliga om de inte pendlat. Detta är ett exempel på hur 

Giddens begrepp utbäddning kan te sig.  

7.5. Ekonomi 
Det kan bli en dyr historia att pendla. Att resa från Flen eller Eskilstuna till Stockholm kostar 

mellan 2700-2800 kr i månaden och Frida berättar att för henne kostar det lite drygt 200 kr 

om dagen att resa från Gnesta till Sundbyberg. Ulrika, som flyger, räknar med att resorna 

kostar henne mellan 5000–15000 kr i månaden beroende på hur mycket hon reser och om hon 

får tag på bra biljetter. Ingen av pendlarna höjer särskilt på ögonbrynen när de berättar hur 

mycket de lägger ner på att resa mellan hemmet och arbetet varje månad. De förklarar att 

reskostnaden är något nödvändigt ont, men att det är värt det i slutänden. Cathrin förklarar att: 

”Levnadsomkostnaderna är lägre i Eskilstuna än i Stockholm. Vi köpte hus vid årsskiftet och 

det är halva priset här jämfört med Stockholm. Så man kan väl säga att det som man undviker 

att betala i ränta till banken, det betalar man till SJ.” 

Ingen av de aktiva pendlarna är beredda att flytta för att komma närmare sina arbeten. Ulrika 

förklarar att: 

”Jag bor perfekt på landet, har ett kul jobb i stadsmiljö och tycker det är bra med en tydlig 

skillnad. Plus att det är för dyrt med bra boendekvalité i en storstad.”  

Christer är inne på samma spår, inte ens om det gick att flytta hans arbete till Flen, allt annat 

lika, skulle han vilja det. Han trivs att bo i en liten stad och att jobba i Stockholm. Han 

beskriver att han gillar ”pulsen” i storstaden. 

Likaså Frida skulle aldrig flytta tillbaka till storstan. Hon förklarar: 

”Förr hade jag fem minuters promenadväg till jobbet när vi började vår ’bostadsresa’. Sen 

dess har vi bara flyttat längre och längre bort.” 

Christer tror att det krävs att man har en ganska hög inkomst för att det ska löna sig att pendla 

och berättar att många av de som pendlar från Flen har inkomster över medellön. 

”Man åker till ett jobb som man tycker är värt rent ekonomiskt plus att det antagligen är ett 

sånt jobb som man inte skulle kunna ha på hemmaplan.” 
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7.5.1. Reflektion Ekonomi 

Ingen av pendlarna är beredda att flytta för att komma närmare sitt arbete. En del skulle kunna 

tänka sig att flytta arbetet till hemorten om det var möjligt, men flertalet säger också att de är 

ingenting de skulle vilja göra. De trivs att bo i den mindre staden och de trivs att arbeta i den 

stora. Samtliga pendlare ser sin pendling som deras eget val. Många nämner att de haft 

möjlighet att jobba närmare hemmet men har tackat nej till det. Det har dels berott på att de 

inte har varit villiga att kompromissa om sin bostadsstandard, men också att det inte finns 

möjlighet att jobba med det de gör i sina hemkommuner. Giddens talar också om dessa 

livsstilsval och att de är institutionellt inbyggda. Många av de val vi tror att vi gör av egen fri 

vilja, som att pendla, är institutionaliserade. Vi förväntas söka arbeten på annan ort om det 

inte finns arbete där vi bor. Utifrån dessa aspekter går det att ifrågasätta om pendlingen 

verkligen är vårt eget val eller inte.  

Alois Stutzer och Bruno S. Frey skrev om olika typer av kompensation som pendlaren ville ha 

för att uppleva pendlingen som mödan värd. Christers uttalande om att arbetet ska ge bra lön 

och vara inspirerande och roligt är exempel på sådana kompensationer. Utan dessa är det 

möjligt att de intervjuade skulle omvärdera sitt pendlande. De uppger också att de trivs som 

pendlare vilket gör att man kan anta att de inte har en tillräkligt lång resväg för att deras 

subjektivt välmående ska påverkas negativt, vilket Stutzer och Freys studie visar att för långt 

pendlingsavstånd kan leda till.  

7.6. Sammanfattning av Resultat 
Brusman identifierade tre faktorer som de pendlare han studerade upplevde som viktiga för att 

situationen skulle vara hållbar. Dessa var meningsfullt resande, komfort och den värdefulla 

tiden. Samtliga av dessa faktorer kunde jag identifiera hos de jag intervjuade. Att kunna 

använda tiden till att sova, gå igenom vad som hänt under dagen var något som alla pendlare 

värdesatte högt. Flera pendlare tog också upp fördelarna med att deras resväg innehöll få 

byten. Det gjorde att stressmoment som att hinna till anslutande transport minskade. Frida, 

som pendlande till Sundbyberg, har flera byten på sin resa och detta uttryckte hon som 

problematiskt. I Brusmans faktor komfort, ligger också tillit till transportsystemet. Detta tog 

samtliga pendlare upp som något negativt med pendlandet. Att själva inte ha kontrollen om de 

kom hem eller inte tyckte de var jobbigt. I situationer där tågen inte kom eller var försenade 

upplevde de en maktlöshet eftersom de själva inte kunde påverka sitt resande. Den sista 

faktorn, den värdefulla tiden, som innebär en fungerande tidsplanering tyckte pendlarna var 

en förutsättning för ett bekvämt resande. 



 

24/33 
 

Sammantaget tyckte alla aktiva pendlare att den långa resvägen vägdes upp av det liv 

pendlingen möjliggjorde för dem att leva. Ingen ville flytta för att komma närmare arbetet och 

ingen var heller beredd att sänka sin levnadsstandard och kanske ta ett mindre välbetalt jobb i 

hemkommunen. Pendlingen är ett pris värt att betala. 

8. Analys 
I analysdelen har mitt mål varit att lyfta det empiriska materialet till en mer abstrakt nivå. Här 

kopplas fenomenet pendling ihop med teoriavsnittet om senmoderniteten där jag försöker 

exemplifiera hur pendlingen är ett fenomen som förstärker de förändringar som den moderna 

samtiden har fört med sig, så som åtskillnaden av tid och rum, identitetsskapande samt frihet 

och teknik. Därför har jag delat in kapitlet i tre delar likt den teoretiska referensramen; Tid 

och rum, Identitet samt Frihet och teknik.  

8.1. Tid och rum 
Christer skulle inte vilja flytta sitt arbete till Flen ens om det var möjligt. Han trivs med 

uppdelningen – bo i en liten stad och jobba i en stor. En möjlig förklaring är att han inte nöjer 

sig med att enbart röra sig i det lokala rummet. Han söker ett friare rum och där han inte är 

känd av sin omgivning. Som Bauman skulle ha uttryckt det ”Stadslivet levs av främlingar 

bland främlingar”. Kanske finns det en tjusning i att vara just en främling och kunna bli vem 

som helst. I alla fall stundtals och kanske är det just det vår pendlare Christer är ute efter. 

Giddens som talar om utbäddningsmekanismer och åtskillnaden mellan tid och rum, skulle 

kanske hävda att förr kunde man göra flera saker i samma rum och tiden var dess följeslagare. 

Nu har vi istället flera rum som är belägna på olika geografiska platser; ett rum för arbete, ett 

rum för vila och rekreation, ett rum för semestern… Våra liv är fulla av rum. Inte heller tiden 

är strikt kopplad till dessa rum, utan svävar mer fritt tack vare tekniska lösningar som 

Iphones, internet, webbcam etc. Förr upplevdes ögonblick bara en gång, när det hände, men 

nu kan ett ögonblick spelas upp om och om igen med hjälp av inspelningsutrustning och 

konversationer som ägt rum på internet kan finnas kvar i all evighet. Människor som pendlar 

har tydligt uppdelade rum med en ressträcka däremellan. Åtskillnaden mellan rummen gör att 

man kan leva som i olika världar, t.ex. en hemmavärld och en arbetsvärld. Människor har 

under långt tid haft åtskilda rum för hem och arbete, men pendlingen gör att dessa hamnar 

ännu längre ifrån varandra. Man kan också applicera differentieringsprocessen, separationen 

mellan arbetskraft och kapital, på pendling. I och med processen separerades inte bara 

människan från kapitalet. Människans tid separerades också i två delar, arbete mot fritid. Var 
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sak har sin plats, t.ex. i Gnesta är man ledig och i Stockholm arbetar man. Dessa platser är väl 

åtskilda och likaså vilka aktiviteter man ägnas sig åt på vilken plats. Pendlingen kan ses som 

ett fenomen som förstärker denna process och gör åtskillnaden än tydligare. Åtskillnaden kan 

vara bra för vissa människor som kanske har svårt att släppa jobbet eller har svårt att sätta upp 

gränser. I dessa fall kan pendlingen vara bra då det skapas en tydlig gräns för var man är ledig 

och var man arbetar. Men alla vill inte dela upp sitt liv i fritid och arbete, utan som trivs med 

att sätta sig och arbeta en stund på lördagsmorgonen. För dessa personer kan det bli 

problematiskt om arbetet ligger långt bort då det kräver mer planering att man får hem de 

sakerna man behöver om man ska jobba hemifrån. Åtskillnaden av rummen kan alltså ha en 

avstressande effekt, men också motsatsen, kräva mer planering och därmed öka stressen. 

8.2. Identitet 
Vem är du? Hur blev du den du är? Vem vill du bli? Svaret på den sista frågan är: Du kan bli 

vem du vill! Förutsättningarna för identitetsskapandet är oändliga. Bauman skriver att 

identiteten är något som man hela tiden måste jobba med och reproducera. Den är inte längre 

knuten till någon yrkesroll eller varaktiga sociala kontexter. Den primära identiteten som 

Castells talar om existerar inte längre i samma utsträckning utan är uppmixad med den mer 

globaliseringsinspirerande identiteten. Identiteterna blir allt mer originella och specifika vilket 

gör det svårt att relatera till sociala grupper och kollektivism i samhället. Pendlingen gör att 

den lokala vi-känslan i samhället minskar och större delen av den vakna tiden befinner vi oss 

på annan ort. Per Gustafsons underökning visar att pendlare som har en restid på över en 

timme varje dag tenderar att känna en svagare tillhörighetskänsla till sitt lokala rum än någon 

med kortare resväg. Detta skulle kunna förklara en del av identitetsskapandets frikoppling 

från det lokala rummet.  

 Identiteten blir splittrad och vi tvingas anpassa oss efter den kontext vi befinner oss i för 

stunden. I det långa loppet kan man se pendlandet som en bidragande orsak till den splittrade 

identiteten och svårigheten att identifiera sig med andra. Det senmoderna samhället har gjort 

människan flexibel och mobil. Vi rör oss mellan flera olika rum som alla kräver olika saker av 

oss.  Pendlandet innebär att människor befinner sig allt längre bort från det lokala rummet och 

är borta fler timmar från hemmet. Detta medför givetvis att många influenser kommer från 

omliggande samhället och världen i stort. En familj behöver alltså inte ha samma influenser 

för att forma sin identitet. Man arbetar på olika håll och barnen går kanske i olika skolor. De 

har stor tillgång till information och möjlighet att kommunicera och träffa nya vänner på 

internet är stora. Detta skulle kunna vara är en faktor till att människor ”växer isär”. Familjens 
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gemensamma värdegrund börjar luckras upp och bekantskapskretsarna kan se helt olika ut 

inom familjen. I det verkliga livet krävs dock troligtvis mer än detta, men det kan vara en del 

av förklaringen till att förhållanden och äktenskap tar slut. Ett resultat av den alltmer 

individualiserade världen som Bauman ser det, är att de mänskliga relationerna tenderar att bli 

kortvariga och cyniska. 

Pendlingen gör att vi dagligen separeras från det lokala rummet. De intervjuande uppger att de 

är borta från hemmet och det lokal rummet 10-13 timmar per dag, som förr var den stora 

källan till identitetsskapandet. Detta kan vara både bra och dåligt för individen, dåligt i den 

mening som Giddens och Bauman skriver, att det skapar osäkerhet hos människan och 

svårigheter att identifiera sig med sociala grupper och känna vi-känsla med sina grannar. Men 

också bra som Ziehe ser det, de obegränsade möjligheterna för människan att faktiskt bli den 

hon vill bli och vara den hon vill vara. Att få in nya influenser kan hjälpa individen att få 

perspektiv på sitt eget liv som på sikt kan leda till en förbättrad livskvalité. Det kan hjälpa oss 

att tänka i nya tankebanor som vi kanske aldrig hade gjort om vi inte fått influenser av det 

omgivande samhället och världen. Bauman skriver också om ”det goda livet” och att det 

senmoderna samhället saknar en definition av begreppet. Vi nöjer oss istället med att sätta upp 

mål och ser själva måluppsättningen som ett mål i sig. Även detta kan vändas till människans 

fördel, vi behöver inte vara en och samma livet ut. Det är en nödvändighet att målen är 

föränderliga eftersom identitetsskapandet är det. Svårigheten ligger i att avgöra om det är tack 

vara de föränderliga målsättningarna som vi måste anpassa vår identitet eller om det är målen 

som anpassas för att samspela med identiteten? 

Christer, en av informanterna berättar att pendlingen har medfört att han har breddat sitt 

kontaktnät. Dagligen reser han med hundratals pendlare, han känner inte alla, men han vet 

vilka många är. Castells skriver om detta och säger att det kan medföra stora möjligheter för 

individen, men också splittring. I Christers fall tror jag han ser det mest som en fördel. 

Eftersom det enda pendlarna har gemensamt är att de just pendlar, gör detta att nätverket får 

en enorm bredd. Alla yrkeskategorier finns representerade och det finns goda möjligheter att 

skapa kontakter. 

8.3Frihet och teknik 
Samtliga pendlare uppger att pendlingen är deras eget val och att fördelarna överväger 

nackdelarna. Giddens skulle säga att pendlingen är ett livsstilsval som snarare krävs av 
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människor än att de väljer det själva. Detta är oftast ingenting människan är medveten om 

eftersom det är institutionaliserat och därmed inbyggt i samhällsstrukturen. 

Differentieringsprocessen gör att människor blir mer beroende av varandra och av tekniska 

färdigheter. Detta kan appliceras på pendlarnas tillit till att färdmedlen ska fungera. Utan 

dessa står resenärerna hjälplösa och är fast på den plats de befinner sig på. En av de 

utbäddningsmekanismer som Giddens talar om är expertsystem. Detta skulle till exempel 

kunna vara de färdmedel som pendlarna använder sig av – tåget. Här uttryckte pendlarna en 

av de saker de ogillade mest med att pendla, nämligen att vara beroende av någon annan för 

att komma fram. Skulle tågen inte gå finns det inget de kan göra. Ett verkligt exempel på detta 

är snökaoset i vintras då kollektivtrafiken lamslogs i hela Sverige. Alla pendlare och andra 

människor på resande fot stod maktlösa och kunde inget annat göra än att vänta på att 

Banverket, SL och SJ skulle lösa problemet. Detta talar Bauman och May också om, hur de 

tekniska hjälpmedel som vi dagligen är omgivna av har för inverkan på människans 

självständighet. Pendlarna är beroende av att tågen går och är tvungna att anpassa sig efter de 

avgångstiderna som finns. Visserligen väljer vi själva om vi ska hoppa på tåget, men vi kan 

inte göra det när vi vill, utan måste anpassa oss efter tidtabellen. Giddens skulle säga att 

människan saknar kontroll över de yttre omständigheterna som formar deras liv. Här kan 

diskuteras hur mycket frihet pendlaren egentligen har. De är beroende av att tågen fungerar, 

för de kan inte laga ett trasigt tåg själva, de måste anpassa sina tider efter avgångstiderna för 

tåget väntar inte bara för att du vill åka lite senare. Detta är dock för det mesta ingen 

frihetsinskränkning vi lägger märke till, utan människan ser snarare möjligheterna som 

öppnas upp tack vare de tekniska färdigheterna. Giddens beskriver att när människor känner 

tillit till institutioner och abstrakta system, upplever de heller inte att det är nödvändigt att ta 

tillbaka makten från dessa. Pendling är just ett sådant fenomen som har blivit 

institutionaliserat och som vi känner tillit till. Vi ser det som en självklarhet att resa, både på 

semester och till arbetet. Svenska Kommunförbundet skriver att acceptansen för att pendla 

hela tiden ökar, dvs. tilliten ökar och därmed minskar viljan att ta tillbaka makten och till viss 

del också självständigheten. 

Stutzer & Frey kom fram i sin studie att pendlare mår sämre än de som har en kortare resväg 

till jobbet. Det min studie visar är att det inte stämmer in på de intervjuade pendlarna, med 

undantag från Regina. De uppger att de är nöjda med sin situation och trivs som pendlare. 

Möjligtvis kan detta bero på att de intervjuade alla uppger att pendlingen är deras egna 
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medvetna val. Skulle det varit så att dessa inte hade något val är det mycket möjligt att de 

hade upplevt restiden och pendlingen mycket mer negativt och påfrestande. 

Varför väljer då dessa människor att pendla? Av de intervjuade är det flera som uppger att de 

har möjlighet att söka ett arbete närmare sin hemort men valt att inte göra det. Bauman 

definierar begreppet livskvalité som ”en kritik av det dagliga livet”. Dessa ord upplever jag 

som typiska för det senmoderna samhället, man kan alltid få det lite bättre. Pendlarna har valt 

att bosätta sig där de kan få det ”lite bättre”. Det handlar inte längre om att överleva, utan att 

få det just ”lite bättre”. Överleva kan man inte göra mycket eller lite, antingen så överlever 

man eller så gör man det lite. Bauman byter ut ordet överleva mot ordet lycka, och lyckligare 

kan man ju alltid bli. Det är i alla fall vad den senmoderna människan tror. Detta gör att vi 

hela tiden strävar efter att bli lite lyckligare och det innefattar att kunna bo där man trivs och 

ha ett stimulerande arbete, oavsett om det ligger långt ifrån varandra rent geografiskt. Kanske 

kan man se detta som ett exempel på den åtråvädra frihetskänslan som många eftersträvar – fri 

att bosätta sig där man vill och bli lyckligare. Pendlingen möjliggör detta. 

Alla pendlarna kan säga negativa saker om pendlingen men i slutänden vägs det negativa upp 

av de positiva sakerna pendling för med sig. Ingen av pendlarna känner att det är något som är 

dem påtvingade, utan något de valt själva. De kommer att fortsätta pendla och anser att deras 

situation är hållbar. Christer skulle inte ens vilja flytta sitt arbete till Flen, för han vill jobba i 

Stockholm, han vill pendla. Patrik skulle kunna tänka sig att flytta sitt jobb till Gnesta, men 

trivs som pendlare då det inte är möjligt att göra den flytten av hans arbetsplats. Inte heller 

Ulrika som bor i södra Sverige men jobbar i Stockholm har några planer på att avsluta sitt 

pendlande arbetsliv. 

Bauman skriver att globaliseringen kännetecknas av rörlighet och flexibilitet samt 

möjligheterna att kontrollera tid och rum. Informanterna uppger att de inte med säkerhet kan 

vara säkra på att de kommer fram i tid och det upplever de som ett stressmoment. Pendlingen 

gör visserligen att människan blir mer flexibel och får större rörelsefrihet, men om de 

kontrollerar tid och rum kan diskuteras. På ett plan kan man tycka det eftersom de själva 

upplever pendlingen som valbar och att de själva väljer om de ska hoppa på tåget eller ej. Å 

andra sidan kan man se människorna som spelpjäsen i spelet, själva spelet består av 

marknaden och maskiner och teknik. 
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9. Avslutande ord 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur pendlaren, som representerar ett uttryck 

för det senmoderna samhället, själv reflekterar över sitt pendlande och hur pendlingen 

påverkar deras liv utifrån aspekterna familj, fritid, ekonomi och vänner. Det jag kom fram till 

var att pendling påverkar människors liv ur flera aspekter, både synliga och dolda för 

pendlaren själv. Det pendlingen påverkar allra mest för individen är inte så förvånande tiden. 

Mycket tid går till att transportera sig själv och det kräver mycket planering. Fritiden blir 

lidande eftersom den blir kortare. De pendlare som deltog i studien uppgav alla att pendlingen 

var deras eget val och de tyckte för det mesta att familjen inte blev lidande. Min slutsats hur 

relationen till vänner påverkas av pendling är att det har liten inverkan på vänskapsrelationer. 

Vad gäller ekonomin så kostar mycket pengar att pendla, men samtliga ansåg att det var ett 

pris de var tvungna att betala, för ingen av pendlarna var beredda att flytta för att komma 

närmare sina arbeten. 

Kan man använda pendling som ett konkret exempel för att visa hur fenomenet förstärker de 

förändringar som den senmoderna tiden har fört med sig? Ja, det tycker jag. Utifrån de 

aspekter som jag har belyst av den senmoderna tiden, åtskillnaden mellan tid och rum, 

identitetsskapande och frihet och teknik, tycker jag mig se alla dessa i pendlingens spår. 

Pendlingen gör att vi lever vårt dagliga liv på en allt större yta och vi rör oss allt snabbare 

mellan rummen. Identitetsskapandet är inte längre knutet till vårt lokala rum, pendlingen gör 

oss alltmer mobila och flexibla och möjliggör för oss att influeras av samhället och världen i 

stort. Teknikens utveckling har också möjliggjort pendlingens utveckling och utbredning. Vi 

är bundna till tekniken för att kunna förflytta oss. Det gäller kollektivtrafik såväl som med 

egen bil. I detta upplever vi en frihet, att kunna röra oss var som helst. Men det är också en 

inskränkning av självständigheten. Går tågen inte, så kommer vi inte någonstans utan är fast 

där vi är. Trots detta fortsätter vi att pendla, vi ifrågasätter inte om det är rimligt att resa så 

långt varje dag. Det gör vi för att pendlingen har blivit institutionaliserad och  Så länge 

människan har tillit till systemet ifrågasätts det inte. Pendlingen förankras och blir något helt 

normalt och som förväntas av oss. 

10. Förslag till vidare forskning 
En effekt av pendling är att pendlarna börjar arbeta hemifrån någon dag i veckan för att slippa 

pendla. Men vad gör det med gränserna mellan arbete och fritid? Långt tillbaka i tiden, då 

människor i stor utsträckning var självförsörjande och jobbade med jordbruk existerade ingen 



 

30/33 
 

tydlig gräns. Man arbetade hemma på gården och en åtta till fem arbetsdag existerade inte. 

Efter det kom industrialiseringen och gränserna mellan arbete och fritid började urskilja sig. 

Fritiden var dock begränsad och arbetsdagarna långa. Runt 1930 togs kampen upp om 40-

timmars vecka och människors fritid blev än tydligare. Hur kommer det då att påverka 

människors liv om dessa gränser börjar suddas ut igen?  

Ett annat intressant uppslag vore att studera det lokala rummet närmare. Pendlande människor 

är borta från sina hem mellan 10-13h varje dag för att resa till sitt arbete, arbeta och sedan 

resa hem. En intressant diskussion är huruvida det lokala rummet fortfarande existerar, om det 

verkligen är möjligt att kalla sin bostadsort för det bara för att man befinner sig där nattetid, 

men dagtid till stora delar på en helt annan plats? Vad döljer sig i det lokala rummet och hur 

viktigt är det att bevara? 
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12. Bilaga 1, Intervjuguide 

 
Bas: Ålder, bostadsort, hushållsstorlek, jobb (bransch) 

Berätta lite om dig själv. 

Var jobbar du? Hur tar du dig dit? Hur långt tid tar det? 

Hur länge har du pendlat? 

Beskriv en vanlig dag. När åker du hemifrån? När kommer du hem? 

Hur länge har du bott där du bor? 

Familj:  Hur skulle du beskriva din livssituation idag?  

 Är det fler i familjen som pendlar? 

 Hur påverkar det familjelivet? Hur påverkas relationerna? 

 Hur upplever du att det påverkar din sambo/familj? 

Vänner:  Påverkar pendlandet dina vänskapsrelationer? Hur?  

 Din relation till dina arbetskamrater, påverkas den av att du bor långt bort? 

 Var bor dina vänner? 

 Till dem som flyttat: Vad sa dina vänner när du berätta att du skulle flytta? 

Ekonomi: Finns det några ekonomiska aspekter på ditt pendlande? (boendekostnader, andra 

kostnader) 

Vad kostar det i månaden att pendla för dig? 

Fritid:  Vad gör du på din fritid?  

 Planerar du din fritid? 

 När börjar din fritid? Finns det en klar gräns mellan arbete och fritid? 

Övrigt:  Vad gör du medan du pendlar? Är du själv eller i sällskap?  

Hur många timmar är du borta varje dag? 

Skulle du kunna tänka dig att flytta för att minska avståndet till ditt arbete? Varför? 

Varför inte?  

Kommer du fortsätta att pendla?  

Trivs du som pendlare?  

Vad tror du är största skillnaden mellan dig som pendlare och mellan någon som bor 

25 minuter från sitt arbete? 

Vad är det bästa med att vara pendlare?  

Vad är det sämsta med att vara pendlare?  

Hur upplever du pendlingen? 

Skulle ditt liv ändras om du inte hade så lång resväg till och från arbetet? Positivt? 

Negativt?  

Frågor till ex. pendlare Under vilken period pendlade du? 

  Vad var det som fick dig att sluta? 

  Vad är största skillnaden mellan tiden du pendlade och nu? 

  Skulle du kunna tänka dig att börja pendla igen om det behövdes? 

  Var bodde du när du pendlade?  

 


