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Sammanfattning 

Aktuell äldreforskning visar att det finns ett starkt stöd för att sociala relationer har ett 

positivt samband med äldres livskvalitet. En form av förebyggande hälsoarbete är att 

skapa och främja olika former av sociala mötesplatser för äldre där de kan uppleva 

meningsfulla möten med andra människor. Närtrafiken är en offentlig miljö där äldre 

resenärer regelbundet möter andra passagerare och förare. Syftet med studien är att 

analysera vilka förutsättningar för meningsfull social interaktion som finns i närtrafiken 

och därigenom nå förståelse för närtrafikens betydelse för äldre resenärers möjligheter 

till sociala möten i den urbana miljön. Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

Vilka mönster av social interaktion förekommer i närtrafiken? Hur upplever de äldre 

resenärerna den sociala interaktionen i närtrafiken? Hur kan närtrafikens offentliga rum 

beskrivas? Analysen sker med hjälp av teoribidrag från främst symbolisk 

interaktionism, Erving Goffmans rituella ansats samt teorin om interaktionsritualer. 

Studien bygger på deltagande observation och intervjuer med tio äldre resenärer i två 

närtrafiksområden: Gubbängen/Svedmyra och Lidingö. Resultatet visar att de främst 

förekommande sociala interaktionsmönstren i närtrafiken är s.k. interpersonella ritualer 

som hälsningsritualer och konversationsritualer. De sociala relationerna mellan 

resenärerna kan beskrivas som s.k. svaga band och s.k. känslomässiga-sekundära 

relationer. Relationen till föraren upplevs som särskilt betydelsefull och kan beskrivas 

som s.k. känslomässig-sekundär relation. Närtrafikens offentliga rum kan beskrivas som 

en informell social mötesplats som delar många av den s.k. tredje platsens egenskaper 

och är en miljö där interaktionsritualer kan skapas. Resultatet ger ett visst stöd för att 

lyckade interaktionsritualer har ägt rum i närtrafiken.  

 

Nyckelord: äldre, symbolisk interaktionism, interpersonella ritualer, sociala 

relationer, interaktionsritualer, tredje platsen 
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Inledning 
 

Introduktion  

Det svenska samhället genomgår en demografisk utveckling som innebär att andelen äldre 

ökar. Sveriges befolkningspyramid antas därmed förändras, vilket kommer att medföra stora 

utmaningar för samhället gällande finansiering av bl.a. social omsorg och sjukvård 

(Bengtsson & Scott, 2011). För att skapa förutsättningar för en mer långsiktig äldrepolitik 

tillsattes den parlamentariska äldreberedningen, Senior 2005. I äldreberedningens 

slutbetänkande läggs vikt vid förebyggande hälsoarbete samt metoder och strategier för att 

fördröja behovet av vård och omsorg (Senior 2005, 2003). 

 

Inom den aktuella äldreforskningen finns det ett starkt stöd för att sociala relationer har ett 

positivt samband med äldres livskvalitet (Pinquart & Sörensen, 2000). Social gemenskap och 

socialt stöd är en av de fyra hörnpelarna i ett gott åldrande (Haglund, 2010). En form av 

förebyggande hälsoarbete är att skapa och främja olika former av sociala mötesplatser för 

äldre där de kan uppleva gemenskap och meningsfulla möten med andra människor. För att 

möta äldres sociala behov finns det bl.a. kommunalt drivna dagverksamheter och träfflokaler 

samt föreningsverksamhet genom pensionärsorganisationer, Röda korset m.fl. Enligt 

Tornstam (2011) tenderar äldre individer att betraktas som en homogen kategori i vilken alla 

har samma behov, vilket han menar är en förenklad bild då åldrandets villkor är mycket olika. 

Det är därmed rimligt att anta att det finns ett behov av en mångfald av sociala mötesplatser.   

 

I det urbana samhället passerar massor av människor förbi varandra på gator, i gallerior och 

på bussar och tunnelbanor. I regel präglas dessa möten av s.k. civil ouppmärksamhet, vilket 

innebär att människor som passerar förbi ger varandra tillräcklig visuell uppmärksamhet för 

att visa att vi är medvetna om den andras närvaro, men i nästa ögonblick riktar vi bort 

uppmärksamheten för att visa att den andre inte är en måltavla för vår nyfikenhet (Goffman, 

1966). Beteendet civil ouppmärksamhet ger i allmänhet inte särskilt goda förutsättningar för 

att mer varaktiga och betydelsefulla sociala möten ska kunna uppstå. Om människor däremot 
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möts upprepade gånger på publika platser kan dessa möten utvecklas till sociala relationer. 

Urban sociologisk forskning har visat att det kan uppstå meningsfulla sociala relationer i det 

offentliga rummet och inte bara i sammanhang som är specifikt utformade, för att människor 

ska träffas och knyta nya kontakter (Snow & Morill, 2005). Studier visar att meningsfulla 

sociala möten och sociala relationer kan skapas exempelvis mellan resenärer som regelbundet 

tar samma busstur, i en snabbmatsrestaurang och ”restroomlounge” i köpcenter (Nash, 1975; 

Cheang, 2002; Brent, 1981). Det är av sociologiskt forskningsintresse att studera under vilka 

förutsättningar urbana publika platser kan fungera som arenor där de äldre, genom social 

interaktion, skapar och formar sina egna informella sociala mötesplatser.  

 

Närtrafiken inom Stockholms län utgörs av tillgänglighetsanpassade bussar som trafikerar 

lokalt i områden där många äldre bor och är ett exempel på en offentlig urban miljö. I 

närtrafiken sker upprepade möten under flera månader upp till år mellan resenärer och mellan 

resenärer och förare. Jag kom i kontakt med närtrafiken i mitt arbete på Trafiknämndens 

förvaltning. När jag vid ett tillfälle hörde påståendet: ”När närtrafiken startar i ett område 

börjar resenärerna inte bara resa med närtrafiken utan de ökar också sitt resande med 

färdtjänsten” tolkade jag detta som att resenärerna blev mer socialt deltagande i samhället 

efter närtrafikens introducering. Denna mening var startskottet för studien. Jag blev 

intresserad av att undersöka vilka förutsättningar som finns i närtrafiken för meningsfulla 

sociala möten. Det saknas sociologiskt inriktade studier kring den sociala interaktionen i 

närtrafiken, men studier utifrån arbetsterapeutiskt perspektiv visar att närtrafiken förutom 

ökad mobilitet även ger möjligheter till sociala kontakter (Iwarsson & Ståhl, 1999). En studie 

visar att flexlinjen (närtrafik) i Göteborg upplevs som mer personlig och social jämfört med 

färdtjänsten och allmän kollektivtrafik samt att förarna framhålls som viktiga förmedlare av 

gemenskap (Lindahl & Odebo, 2007).   
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Närtrafiken  

 

Servicelinjer och flexlinjer trafikerar i miljöer runt om i Sverige bl.a. i Göteborg och 

Stockholm. Inom Stockholms län går dessa färdmedel under beteckningen Närtrafiken. Det 

finns för närvarande 36 linjer inom länet, som kör i bostadsområden med många äldre 

(Milchner, 2011). Närtrafiken är speciellt anpassad för äldre och personer med 

funktionsnedsättning, men alla medborgare får åka med givet att de har ett giltigt färdbevis. 

Det finns två typer av närtrafik: linjetrafik och anropsstyrd trafik. Linjetrafik kör efter 

tidtabell medan den anropsstyrda måste beställas (Närtrafiken är till för alla, 2011). 

Närtrafiken kör måndag till fredag året runt mellan ca kl 9.00 och ca kl. 15.45, men inte 

helger (Tidtabeller, 2011).  

 

 

Studiens syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att analysera vilka förutsättningar för meningsfull social interaktion som 

finns i närtrafiken och därigenom nå förståelse för närtrafikens betydelse för äldre resenärers 

möjligheter till sociala möten i den urbana miljön.  

Studien ämnar besvara följande specifika frågeställningar: Vilka mönster av social interaktion 

förekommer i närtrafiken? Hur upplever de äldre resenärerna den sociala interaktionen i 

närtrafiken? Hur kan närtrafikens offentliga rum beskrivas?  

 

Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att omfatta två närtrafiksområden inom Stockholms län: 

Gubbängen/Svedmyra och Lidingö och enbart omfatta linjetrafik. Med äldre avses individer 

som är 61 år och äldre. Studien omfattar inte aspekter som rör närtrafikens transportsfunktion. 

Endast de äldre resenärernas upplevelse av den sociala interaktionen i närtrafiken studeras och 

alltså inte förarnas upplevelser. I resultatet redovisas dock några kommentarer från en förare 

då dessa belyser den sociala interaktionen i närtrafiken på ett målande sätt. 
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Tidigare forskning 

Forskningen kring äldres hälsa visar ett starkt stöd för att sociala relationer och social 

gemenskap är en viktig faktor för äldres upplevelse av välbefinnande och livskvalitet. En 

metaanalys av 286 studier kring sociala relationer och äldres subjektiva välbefinnande visar 

att antalet relationer med signifikanta andra, har ett positivt samband med subjektiv 

livskvalitet och att dessa relationers kvalitet har ett ännu starkare samband med subjektiv 

livskvalitet (Pinquart & Sörensen, 2000). Signifikanta andra är de individer som för en individ 

på ett centralt sätt bidrar till att skapa identitet och mening i tillvaron (Trost & Levin, 1999). 

Wilhelmsson m.fl. (2005) har i en svensk kvalitativ studie intervjuat äldre individer om vilka 

faktorer som är viktiga för upplevelsen av livskvalitet. Sociala relationer är den kategori som 

flest uppger som viktig för upplevelsen av livskvalitet, därefter kom hälsa, aktiviteter, 

funktionsförmåga, välbefinnande, personlig tro och attityder, eget hem och finansiella 

resurser. Studiens resultat är intressant då den bidrar med förståelse för vad äldre själva 

upplever vara viktigt för upplevelse av livskvalitet.   

 

Sannolikheten för förluster av sociala relationer, p.g.a. sjukdom och att närstående avlider, 

ökar med åldern (Agahi, 2005). Rock (2009) visar att äldre individer söker möjligheter att 

förändra sitt sociala liv efter sociala förluster genom att forma nya sociala relationer, 

återuppväcka tidigare vilande relationer och utöka det sociala stödet inom befintliga 

relationer, men i vilken grad nyfunna sociala relationer kan ersätta eller komplettera de 

förlorade har inte studerats. En brittisk studie visar att de äldre som interagerar frekvent med 

grannar och som värderade grannskapet som en positiv social miljö, har ett rikt praktiskt och 

emotionellt stöd (Gray, 2009). Rosow (1967) visar att det finns ett samband mellan antalet 

vänner som de äldre har i ett bostadsområde och andelen äldre i bostadsområdet samt att 

sambandet är starkare för arbetarklass än för medelklass. Relationer som betecknas som svaga 

band kan erbjuda de äldre instrumentell hjälp, sällskap och emotionellt stöd (Haines & 

Henderson, 2002). Svaga band definieras som tillfälliga eller/och ytliga relationer 

(Granovetter, 1973). Forskningen visar således att den lokala miljön är betydelsefull för äldres 

möjligheter till sociala möten och att även tillfälliga eller ytliga relationer kan erbjuda socialt 

stöd för äldre.  
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Forskning visar att det kan uppstå meningsfulla sociala relationer i det offentliga urbana 

miljön (Snow & Carill, 2005), men för specifikt äldre saknas dylik forskning. Lyn Lofland 

(2003) har gått igenom forskningen kring sociala relationer som kan uppstå i det urbana 

offentliga rummet, som varken kan beskrivas som primära relationer (exempelvis familj och 

vänner) eller rena sekundära relationer (instrumentella relationer), och har funnit fyra typer av 

sociala relationer: flytande relationer, rutiniserade, quasi-primära och känslomässigt-

sekundära relationer.  

 

Flytande relationer är den dominerande formen i urban miljö. Relationen återfinns mellan 

personer som inte känner igen varandra och har en kort varaktighet från några sekunder till 

minuter. Dessa relationer inbegriper i regel inga samtal, förutom korta frågor och svar.  

 

Rutiniserade relationer, som beskriver relationer mellan människor som ser varandra utifrån 

olika kategorier som t.ex. bussförare och resenär. I dessa relationer involveras en begränsad 

del av individernas personlighet och interaktionsmönstret är förhållandevis standardiserat.  

 

Kvasi-primära relationer betecknar möten mellan främlingar eller mellan individer som ser 

varandra utifrån kategorier och har känslomässiga aspekter men är kortvariga, från några 

minuter till flera timmar. Dessa sociala relationer kan utgöras av konversationer mellan 

sätesgrannar i bussar (Nash, 1975) och lite längre interaktion mellan kunder i affärer 

(Wiseman, 1979).  

 

”Intimate - secondary relations”, känslomässiga-sekundära relationer (min översättning) är 

långvariga relationer med en varaktighet från veckor och månader till flera år. Dessa 

relationer kan uppstå i en sekundär arena som exempelvis medborgarhus, sport- och 

kulturarenor, barer och restauranger och i sammanhang i vilka människor engagerar sig och 

arbetar tillsammans för en specifik offentlig uppgift. De byggs upp av en viss grad av 

personlig närhet kombinerat med sekundära rollförpliktelser. Enligt Wireman (1984) 

kännetecknas känslomässiga-sekundära relationer av intensiv involvering, värme, nära 

förbindelse, känsla av tillhörighet och ömsesidig vetskap om varandras karaktärer, samtidigt 

som individerna delar en miniminivå av privat information samt att relationen är begränsad i 

tid och djup och med en låg kostnad för att dra sig ur relationen. Lyn Lofland (2003) menar 
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att rutiniserade relationer som exempelvis den mellan bussförare och resenär har speciellt 

goda förutsättningar för att kunna utvecklas till känslomässiga-sekundära relationer.  

 

Det saknas svenska studier som belyser vilka olika slags publika platser som kan fungera som 

informella sociala mötesplatser för äldre i den urbana miljön. Ruth Brent (1981) visar att 

”restroomlounge” i köpcentrum i USA kan fungera som s.k. offentliga sociala rum för äldre 

kvinnor. Begreppet socialt offentligt rum definieras som en plats som alla medborgare i 

samhället har tillträde till och där social aktivitet äger rum regelbundet. I ”restroomlounge” 

utvecklas och bevaras bekantskaper och de äldre kvinnor, som besökte platsen frekvent och 

regelbundet, utvecklade vänskapsrelationer.  

 

Tredje platsen är ett övergripande begrepp för olika former av offentliga informella 

mötesplatser utanför den första platsen, hemmet och den andra platsen, arbetet (Oldenburg, 

1999). Exempel på mötesplatser som kan fungera som tredje platser är caféer, pubar och 

medborgarhus. Den tredje platsen är en inkluderande plats genom att den är tillgänglig för alla 

medborgare, kräver inget medlemskap och att den ger möjligheter att träffa människor med 

olika bakgrund och i ett sammanhang där man inte lägger vikt vid statusskillnader. Den tredje 

platsen domineras av ”stammisar” som anger tonen och skapar den lättsamma och 

humoristiska stämningen. Det är deltagarna själva som erbjuder varandra underhållning, 

genom konversation som är den huvudsakliga aktiviteten. Deltagarna pratar inte om privata 

ämnen och problem. Samtalet är livligt och engagerande. Det är under konversationens gång 

som människor, som tidigare enbart känt igen varandra, börjar se varandra som personer som 

känner ömsesidig omsorg om varandra. Begreppet tredje platsen är en s.k. idealtyp och är 

därmed inte konstruerad för att helt överensstämma med den sociala verkligheten. 

 

Michael Cheang (2002) visar att en snabbmatsrestaurang i Honolulu fungerar som en tredje 

plats för äldre. Resultatet visar att de äldres sociala interaktion på restaurangen kan beskrivas 

som interaktion som existerar för sin egen skull och som skulle förstöras om det emotionella 

inslaget blir för stort. De äldre samlas på snabbmatsrestaurangen för att umgås med bekanta 

och för att ha roligt. Interaktionen ger de äldre struktur, mening och möjligheter att uttrycka 

sig själva och ger varandra socialt stöd i form av uppskattning. Jeffres m.fl. (2009) har 

studerat amerikaners upplevelse av om de har tillgång till en tredje plats och vilka platser som 

upplevs som en tredje plats. Resultatet visar att 29 % av de intervjuade upplever att de inte har 
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någon plats att gå till som kunde beskrivas som en tredje plats. ”Coffee shops” är den plats 

som flest upplever fungerar som en tredje plats. Restauranger, medborgarhus, kyrkor, parker, 

gator och bibliotek uppges också fungera som tredje platser.  

 

 

Teori 

Teoriperspektivet symbolisk interaktionism 

 

Herbert Blumer (1969) formulerade tre enkla premisser för symbolisk interaktionism. Den 

första premissen är att människor agerar mot objekt, utifrån objektens innebörd eller mening. 

Sådana objekt inkluderar allt det som människan varseblir och kan referera till i världen, som 

fysiska objekt, andra individer, aktiviteter och situationer. Den andra premissen är att mening 

skapas genom social interaktion. Mening är således en social produkt, som är formad och 

skapad i och genom social interaktion. Den tredje premissen är att meningen hanteras och 

förändras genom en individs tolkande process i samband med att individen agerar mot objekt i 

sin omgivning. För symbolisk interaktionism är meningen med objekt central för att förstå 

människors beteende. Utifrån detta perspektiv skapas meningen av olika objekt i närtrafiken, 

som exempelvis medresenär, förare och stämningen i bussen, genom social interaktion i 

närtrafiken samtidigt som individerna i närtrafiken agerar mot objekten utifrån hur de tolkar 

objektens mening. 

 

Symbolisk interaktion består i att göra antydningar till andra människor, som visar vad man 

ämnar göra och tolka andras antydningar för att försöka förstå vad de ämnar göra. För att 

symbolisk interaktion ska äga rum krävs ömsesidigt rolltagande. Rolltagande innebär att en 

individ försöker föreställa sig vad den andra människan tänker, känner och definierar 

situationen och utifrån detta göra sig en föreställning om vad den andra i sin position ämnar 

göra i en viss situation (Trost och Levin, 1999).   
 

Den sociala interaktionen utspelar sig i situationer, som måste definieras och tolkas av 

deltagarna. Produkten av denna process betecknas med begreppet definition av situationen. 
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Detta syftar på en organisation av varseblivningar som innebär att människor arrangerar 

objekt, mening och andra individer i ett socialt rum och social tid och handlar i förhållande till 

dem på ett sammanhängande och organiserat sätt. Genom att definiera en situation får 

deltagarna ett grepp om situationens karaktär, om de aktiviteter som tidigare har skett och 

som förmodligen kommer att ske igen samt det mest avgörande: att definiera vem de själva är 

och vilka de andra individerna är i den specifika situationen. För att en individ ska kunna 

definiera andra används socialt erkända kategorier av aktörer, vilket ger ledtrådar för att 

förutsäga deras beteenden och för att organisera sitt eget beteende. Specifika förväntade 

beteenden kopplat till sociala kategorier utgör sociala roller (Hewitt, 1981). När en resenär 

identifierar en situation som att den överensstämmer med definitionen av situationen ”en resa 

med närtrafiken”, kan resenären veta vilken social roll som förväntas av henne/honom och 

vilka sociala roller andra individer i den definierade situationen förväntas anta.  

 

I en situation, i vilken flera individer agerar, kommer individerna att anpassa sina handlingar 

till en gemensam handling. Den gemensamma handlingen har en särprägel, som ligger i 

hopfogningen av de enskilda handlingarna och kan studeras i sig utan att man sorterar upp 

dem i enskilda handlingar. En gemensam handling undergår en ständig formationsprocess i 

vilken deltagarna är tvungna att bygga upp sina handlingar och passa ihop dem genom en 

ömsesidig process av att forma och tolka. Normer, värden och sociala regler genomgår en 

process av social interaktion, inte bara vid förändring utan också för fortlevnad. Det är de 

sociala processerna som skapar och upprätthåller gruppens sociala regler och inte reglerna 

som skapar och upprätthåller grupplivet (Blumer, 1969).  

 

Utifrån det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism är människan, både kollektivt 

och individuellt, aktiv och kreativ. Det är deltagarna i den sociala gruppen, i detta fall 

resenärer och förare i närtrafiken, som genom social interaktion skapar och bevarar mening, 

definierar situationen och fogar samman sina handlingar till en gemensam handling, vilket 

sammantaget ger förutsättningarna för sociala möten i närtrafiken. För en närmare analys av 

hur den skapade meningen kommer till uttryck i närtrafiken krävs fler teoretiska verktyg som 

belyser den sociala interaktionen på en mer detaljerad nivå. 
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Ofokuserad och fokuserad interaktion samt 

interpersonella ritualer 

 

Den sociala interaktionen mellan främlingar i den offentliga urbana miljön kan beskrivas som 

ofokuserad interaktion som kommer till uttryck i s.k. civil ouppmärksamhet. Den ofokuserade 

interaktionen kan omvandlas till fokuserad interaktion. En fokuserad interaktion eller ett möte 

innebär att två eller fler deltagare i en situation, aktivt och öppet bevarar gemensamt fokus i 

form av kognitiv och visuell uppmärksamhet, som då upplevs som en ömsesidig aktivitet. Det 

vanligaste exemplet är samtal och social interaktion i sälj- och serveringssituationer 

(Goffman, 1966). 

 

Ovanstående möten kan innehålla frön till sociala relationer om individerna träffas vid flera 

tillfällen så att deras beteende och förväntningar påverkar varandra på ett meningsfullt sätt. 

Enligt Erving Goffman (1972) består bindningen mellan individer i en social relation av 

regler som gäller ömsesidigt beteende, vilket upplevs som en skyldighet för den ena parten 

samtidigt som det upplevs som det förväntade beteendet av den andra. Sociala relationer rör 

sig åt det personliga hållet när individer blir emotionellt ömsesidigt påverkade av varandra 

(Morrill & Snow, 2005).  

 

Människor som står i en personlig relation till varandra möts i vardagslivet genom rituella 

handlingar. Interpersonella ritualer definieras som aktiviteter som representerar en 

handlingsväg genom vilken individen måste övervaka och forma de symboliska följderna av 

sin handling i den omedelbara närvaron av ett objekt som har ett speciellt värde för individen. 

Interpersonella ritualer i vardagslivet är exempelvis hälsningar, som används för att öppna 

och stänga situationer och fungerar samtidigt som s.k. relationstecken. Genom att hälsa, visar 

individer att de ser andra individer som personer. Att säga ”Hejdå” markerar att individerna 

har en speciell relation i situationen, men nu upphör situationen, och att de nu lämnar 

varandra på ett respektfullt sätt och markerar att relationen finns kvar (Goffman, 1967). 

Relationstecken visar inte bara att relationen inte är anonym, utan förmedlar också 

information om vilken slags relation det rör sig om samt hur nära man står varandra. Det finns 

inget sätt att se den sociala relationen, utan vad som är synligt är dessa symboliskt laddade 

relationstecken (Goffman, 1972).  
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Verbal interaktion, som artigt och vänskapligt samspråk, är också exempel på interpersonella 

ritualer som fungerar som relationstecken och visar vilken slags solidaritet, känslomässig 

närhet och respekt som bygger upp relationen (Goffman, 1967).  

 

Det utrymme som en individ gör anspråk på som sitt eget definieras som personligt utrymme 

och fungerar som ett relationstecken. Vilken handling, som upplevs som att bryta sig in en 

annans individs personliga utrymme är situationsbunden och beror på faktorer som bl.a. 

vilken relation man har till den som bryter sig in, hur folktätt det är i ett rum och karaktären 

på den sociala situationen. Att sätta sig intill en främling i ett offentligt rum, om det finns 

andra lediga platser, är ett större intrång i det personliga utrymmet, än när det inte finns andra 

lediga platser. När människor bryter mot de föreskrivna reglerna kring interpersonella ritualer 

eller personligt utrymme och är medvetna om att de har brutit mot dessa, kommer de att 

engagera sig i handlingar i form av gottgörelse, ursäkta sig och förklara varför de i en given 

situation inte följer eller varför de inte kunde följa de föreskrivna reglerna. Att människor 

engagerar sig i dessa handlingar av gottgörelse är det bästa beviset på att de delar en 

gemensam kod för rituellt beteende (Goffman, 1972).  

 

Ovanstående teoribidrag är fruktbart för att analysen, då interpersonella ritualer och personligt 

utrymme är laddade med mening som i sin tur har skapats genom den sociala interaktionen i 

närtrafiken. Mening är en mental företeelse vars realitet blir synlig genom symboliskt laddade 

handlingar och därmed tydlig för individerna i den sociala gruppen samt för forskaren.  

 

Interaktionsritualer 

 

Den centrala mekanismen i teorin om interaktionsritualer är att händelser, som kombinerar en 

hög grad av ömsesidigt uppmärksamhetsfokus med en hög grad av delad emotionell 

upplevelse eller stämningsläge, resulterar i långvariga effekter i form av bl.a. 

gruppmedlemskap och emotionell energi. För att en interaktionsritual ska uppstå måste fyra 

huvudsakliga kriterier uppfyllas. Det första är att det krävs minst två människor, som befinner 

sig på samma plats och att de står i sådan position att de känner av varandras kroppliga 

närvaro, vilket exempelvis kan ske när människor går intill varandra i ett demonstrationståg 

eller sitter intill varandra i en närtrafiksbuss. Det andra kriteriet är att deltagarna har en känsla 

för vilka som deltar i ritualen och vilka som inte deltar d.v.s. att det finns tydliga 
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avgränsningar mot utomstående. I närtrafiken avgränsas resenärer från de som inte reser av 

bussens väggar. Det tredje kriteriet är att deltagarna har gemensamt fokus på ett gemensamt 

objekt eller en gemensam handling. En gemensam handling kan vara något så enkelt som när 

flera resenärer reser med närtrafiken eller att en grupp människor står och röker tillsammans. 

Det fjärde kriteriet är att deltagarna delar en gemensam sinnesstämning eller upplevelse. 

Intensiteten av respektive ingående faktor påverkar de andra faktorerna, men det viktigaste i 

modellen är att det sker en återkopplingsprocess mellan det ömsesidiga fokuset och den 

gemensamma stämningen eller upplevelsen. Om det ömsesidiga fokuset och den 

gemensamma upplevelsen blir intensiv, kommer självförstärkande återkopplingsprocesser att 

generera ögonblick av förstärkta emotionella upplevelser. Framgångsrika interaktionsritualer 

resulterar i långvariga effekter såsom gruppsolidaritet/känsla av gruppmedlemskap, hög 

emotionell energi i form av bl.a. upprymdhet, entusiasm, självförtroende och stark vilja att 

interagera med andra människor samt symboler som är laddade med gruppmedlemskap och 

känslor av att det är rätt att tillhöra gruppen samt att respektera och försvara dess symboler. 

Interaktionsritualer blir inte alltid lyckade. Misslyckade interaktionsritualer resulterar i ingen 

eller låg gruppsolidaritet och låg emotionell energi med känslor som nedstämdhet och svag 

vilja att interagera med andra individer. Individen använder symbolerna när hon/han tänker 

och kommunicerar och i samband med detta återuppväcks känslor av gruppmedlemskap. 

Detta förklarar varför personer som får hög emotionell energi av gruppinteraktioner fortsätter 

att ha hög emotionell energi även när de är ensamma. Enligt teorin rör sig människan från 

situation till situation likt en kedja av interaktionsritualer i vardagslivet. Individer söker sig till 

situationer där de tidigare upplevt hög emotionell energi och försöker undvika de situationer 

där de upplevt misslyckade interaktionsritualer (Collins, 2004). 

 

 

 

 

 



 

 

 12 

Metod 

Metodval  

 

Min forskningsansats är kvalitativ med en etnografisk inriktning. Kvalitativ forskning innebär 

en tolkande process, i vilken forskaren försöker tolka fenomen utifrån den mening som 

människor tillskriver fenomenen (Creswell, 1998).  Enligt den symboliska interaktionismen är 

meningen eller betydelsen av objekt central för att nå förståelse för människors beteende 

(Blumer, 1969).  Kvalitativ metod passar mitt syfte med studien, vilket är orienterat mot 

förståelse kring vilka förutsättningar det finns i närtrafiken för meningsfulla sociala möten, 

vilka är beroende av den mening som resenärerna tilldelar den sociala interaktionen i 

närtrafiken. Resenärerna och förarna på en närtrafikslinje utgör en avgränsad social grupp och 

därmed är en etnografisk inriktning lämplig då etnografisk forskning syftar till en beskrivning 

och tolkning av en kulturell eller social grupp (Creswell, 1998). Forskningsprocessen kan 

närmast beskrivas som abduktiv, vilket innebär en dialektisk process mellan data och teori 

(Atkinson & Housley, 2003).  

 

I studien använder jag mig av två datainsamlingsmetoder: deltagande observation och 

intervjuer. Deltagande observation valdes utifrån syftet att nå förståelse för den sociala värld 

som de äldre resenärerna upplever. Genom metoden deltagande observation får jag uppleva 

hur det är att resa med närtrafiken och kan på så sätt tillföra studien verklighetsnära 

observationer och upplevelser. Metoden deltagande observation valdes också utifrån det 

faktum att den fokuserar på vad människor faktiskt gör och inte på vad de säger att de gör, 

vilket kan förstärka materialets trovärdighet givet att det går att observera beteenden och 

förutsatt att observationen genomförs så objektivt som möjligt (Gillham, 2008). 

 

För att få svar på frågeställningarna kring vilken betydelse resenärer tilldelar olika sociala 

objekt i närtrafiken är det adekvat att använda intervjuer för att nå deras tankar, känslor och 

upplevelser. Intervjun kan definieras som en samtalsrelation där forskaren försöker förstå den 

eller dem hon samtalar med (Aspers, 2007). Det ideala samtalet är ett samtal som sker på lika 

villkor. En maktobalans är nästan oundviklig, eftersom det är intervjuaren som i regel styr 

samtalet, men det är eftersträvansvärt att skapa en sådan atmosfär som underlättar ett gott 

samtal. Jag valde semistrukturerade intervjuer med i huvudsak öppna frågor. (bil.1) 
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Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett antal tydligt angivna frågor, men att 

det även finns utrymme för att ställa följdfrågor samt att skapa en anda av dialog (Aspers, 

2007). De flesta frågorna konstruerades som öppna frågor utifrån syftet att låta 

respondenterna vara fria att berätta på sitt eget sätt och på så sätt påverka deras svar så lite 

som möjligt och därmed undvika risken att svaren fogas in i kategorier som inte återger vad 

de egentligen menar (Hughes & Sharrock, 2007).  

 

Jag använde två metoder också för att möjliggöra s.k. triangulering vilket innebär att 

forskaren använder flera och olika metoder och att materialet från den ena metoden går att 

jämföra med materialet från den andra metoden, vilket är en form av verifiering (Creswell, 

1998). 

 

Genomförande av metod 

 

För att få en känsla för närtrafikens kontext reste jag med några närtrafikslinjer inom 

Stockholms län. Därefter valde jag att studera två närtrafiksområden: Gubbängen/Svedmyra 

och Lidingö. I Gubbängen/Svedmyra trafikerar linjerna 901 och 903.  På Lidingö trafikerar 

linjerna 921 och 923. Linje 923 är s.k. anropsstyrd trafik och undantas därmed från studien.  

Jag valde dessa områden utifrån kriterierna att dessa områden har många resenärer, att 

linjerna har varit igång under en längre tid och att bostadsområdena har olika karaktär. Att 

linjerna skulle ha många resenärer var viktigt utifrån att det är mer sannolikt att en mer 

regelbunden social interaktion uppkommer om bussarna har många resenärer jämfört med om 

det är få resenärer som sällan möts. Att linjerna skulle ha varit igång en längre tid var viktigt 

då mitt syfte var att studera den sociala interaktionen och det är rimligt att anta att det tar en 

viss tid innan den gemensamma handlingen ”att resa med närtrafiken” har formats. Att välja 

två linjer som trafikerar i bostadsområden med olika socioekonomiska förhållanden var 

intressant för att kunna studera om den sociala interaktionen skiljer sig åt mellan de två 

områdena. Medelinkomsten för individer med åldern 65 år och uppåt inom Lidingö kommun 

var 247 000 kr år 2006 (Medelinkomst Lidingö). Medelinkomsten för individer 65 år och 

uppåt i stadsdelen Farsta var 190 800 kr år 2007 (Medelinkomst Söderförort). Aktuell statistik 

på utbildningsnivåer för respektive område är inte tillgänglig för personer över 65 år.  
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Den deltagande observationen genomfördes genom att jag reste med närtrafiken under en dag 

i respektive närtrafiksområde under våren 2010. Innan jag började den deltagande 

observationen presenterade jag mig för förarna, men inte för resenärerna. Jag reste med 

bussen tills jag fann att jag upplevt ”en vanlig resdag” med närtrafiken, vilket blev ca 4 resor i 

respektive område. Jag förde anteckningar, som jag skrev rent efter dagens slut.  

 

För att få kunskap om närtrafiken och för att få tips om hur jag bäst skulle kunna motivera 

resenärerna att delta i studien pratade jag med förarna på de olika linjerna. Jag bedömde att 

förarna fungerade som s.k. gatekeepers vilket definieras som personer som forskaren måste 

träffa och få ett godkännande av för att få tillträde till den sociala gruppen (Cresswell, 1998). 

Förarna gav mig rådet att stå på hållplatsen och försöka finna resenärer som ville delta i 

studien. De gav mig även rådet att göra intervjuerna så enkla som möjligt samt att genomföra 

intervjuerna på parkbänkar i närheten av närtrafikens hållplats i centrum, vilket motiverades 

med äldres behov av trygghet.  

 

Jag delade ut ett informationsbrev om studien på bussarna en vecka innan intervjun. Det var 

ingen som föranmälde sig till intervjun. Under de förannonserade intervjudagarna stod jag vid 

hållplatsen och frågade avstigande resenärer om de hade möjlighet att medverka. Jag fick byta 

strategi på Lidingö, då det var lättare att motivera resenärer att medverka i studien på bussen.  

 

Jag använder mig av s.k. kriterieurval (Creswell, 1998). Kriterieurval innebär att alla 

respondenter accepteras som uppfyller vissa kriterier. Ett av urvalskriterierna var att 

respondenten skulle vara ålderspensionär, d.v.s. 61 år eller äldre. Att respondenterna skulle ha 

gått i pension valdes utifrån det faktum att individen inte längre har tillgång till arbetslivets 

sociala gemenskap, vilket skulle kunna medföra ett ökat behov av andra sociala arenor. De 

andra två urvalskriterierna var att respondenterna skulle resa regelbundet med närtrafiken 

samt att respondenten skulle ha rest under en period så att han/hon väl känner till vilken social 

interaktion som förekommer i närtrafiken.  

 

Intervjuerna genomfördes dels på parkbänkar i Gubbängens respektive Lidingö centrum samt 

i foajén på Lidingö sjukhus under sommaren 2010. 5 respondenter medverkade i studien från 

respektive närtrafikslinje. Intervjuerna tog ca 20-30 minuter. Jag följde intervjuguiden (bil. 1) 

och lät respondenterna berätta fritt utifrån dessa frågor. När respondenterna inte tycktes svara 
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på min fråga utan berättade om något annat lät jag dem fortsätta berätta då studien syftar till 

att nå deras mening om vad som är betydelsefullt. Jag försökte sedan ställa frågan på nytt, 

men det lyckades inte alltid. Jag antecknade för hand under intervjun p.g.a. att jag dels 

eftersträvade en enkelhet för att skapa en sådan atmosfär som underlättar samtal, men också 

för att jag själv hade varit mer spänd om jag använt en bandspelare, vilket hade kunnat 

påverka min egen förmåga att vara en god och förtroendeingivande lyssnare. Respondenterna 

tilldelades en bokstav, A-E på Lidingö och en siffra, 1-5 i Gubbängen/Svedmyra. Efter jag 

hade genomfört intervjuerna uppstod ett lite längre samtal mellan mig och en förare när det 

var tomt i bussen i Gubbängen/Svedmyra. Samtalet var inte planerat och bygger inte på 

intervjufrågor, men jag bedömde att innehållet i samtalet breddade förståelsen för den sociala 

interaktionen i närtrafiken och därför nedtecknades samtalet.  

 

Etiska aspekter 

 

Forskningen har bedrivits utifrån forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och 

samtyckeskravet uppfylldes genom att jag delade ut ett informationsbrev i vilket resenärerna 

informerades om bl.a. studiens syfte, frivilligt deltagande, deras rättighet att när som helst 

avbryta sin medverkan i studien samt att deras anonymitet garanterades. Inför den deltagande 

observationen presenterade jag mig för förarna, då jag skulle resa flera turer med närtrafiken 

vilket sannolikt hade väckt en del frågor. Jag presenterade mig däremot inte för resenärerna 

innan jag genomförde den deltagande observationen eftersom detta hade kunnat påverka deras 

sociala interaktion om de var medvetna om att de observerades. Jag ställde således 

forskningskravet, d.v.s. att forskning ska bidra med att utveckla och fördjupa kunskap mot 

individkravet, d.v.s. att individer inte får utsättas för psykiska eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Jag bedömde att risken för att någon av de observerade 

resenärerna skulle uppfatta min deltagande observation som kränkande var relativt liten, då 

närtrafiken är en offentlig plats till vilka samtliga medborgare har tillträde. De flesta individer 

som vistas på en offentlig plats är medvetna om att de automatiskt blir föremål för andras 

observation bara genom att befinna sig där. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att 

deltagarna inte tillfrågades om namn och att jag har försökt att presentera resultatet på sådant 

sätt så att det inte ska gå att koppla deras berättelser till en viss individ. Närtrafiksområdena 
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har inte anonymiserats då jag bedömde att områdenas karaktär är relevanta för analysen och 

för att de namngivna områdena medför något verklighetsnära till studien.  

 

Datakvalitet 

 

Datakvaliteten kan ha påverkats av att jag har en positiv förförståelse av närtrafiken genom 

den bild som förmedlas på min arbetsplats. Jag har ofta hört påståendet ”närtrafiken är mycket 

populär bland resenärerna”. Det är dock viktigt att nämna att jag inte har arbetsuppgifter som 

rör närtrafikens drift och planering. Datakvaliteten kan ha snedvridits genom 

urvalsförfarandet då jag vände mig till alla resenärer och godtog de som anmälde sig frivilligt 

givet att de uppfyllde urvalskriterierna. Det är därmed sannolikt att jag främst nådde resenärer 

som i högre grad är positiva till sociala möten i närtrafiken än andra. Att inte använda 

bandspelare vid intervjuerna kan ha medfört att jag inte fick med exakt allt vad 

respondenterna berättade, men detta måste vägas mot den enkelhet jag eftersträvade för att 

uppnå ett gott samtal. Att genomföra intervjuerna på parkbänkar nära närtrafikens hållplats i 

centrum kan ha medfört att de intervjuade i viss mån blev störda av faktorer i den omgivande 

miljön och att de kan ha känt sig begränsade p.g.a. risken att andra resenärerna skulle kunna 

höra intervjun. Jag var medveten om detta och genomförde intervjuerna där det var 

förhållandevis lugnt och på ett behörigt avstånd från hållplatsen. Datamaterialets kvalitet bör 

bedömas utifrån dessa faktorer.  

 

 

Databearbetning och analys 

 

För att analysera det insamlade materialet användes den mest förekommande analysmetoden 

inom etnografisk forskning, vilken är att söka efter återkommande mönster eller teman 

(Cresswell, 1998). Jag började databearbetningen genom att dela upp materialet i minsta 

betydelsebärande enheter. Varje enhet sorterades in i en första kategorisering, som under 

analysens gång kategoriserades på nytt till dess att jag fann ett slutgiltigt antal kategorier. 

Fortlöpande med kategoriseringsprocessen pågick en dialektisk process mellan data och teori, 

i vilken jag sökte efter teorier och begrepp som kunde vara fruktbara för analysen. 
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Analysprocessen resulterade i tre huvudteman som analyseras med hjälp av nedanstående 

teorier och begrepp.  

 

1. Mönster av social interaktion mellan resenärerna analyserades med hjälp av symbolisk 

interaktionism. Meningen med objektet medresenär uppkommer genom social 

interaktion och resenärernas beteende går att förstås utifrån vilken betydelse objektet 

medresenär har för dem. Den sociala interaktionen är beroende av hur resenärerna 

definierar situationen ”att resa med närtrafiken”. Den sociala interaktionen analyseras 

även med hjälp av begreppen interpersonella ritualer, personligt utrymme och begrepp 

som beskriver olika slags sociala relationer.   

2. Mönster av social interaktion mellan resenärer och förare analyserades med samma 

teoretiska verktyg som för tema 1 förutom begreppet personligt utrymme. 

3. Närtrafikens offentliga rum analyserades med hjälp av teorin om interaktionsritualer 

och begreppet tredje platsen.  

 

 

Resultat 

 

Deltagande observation på Lidingö 

 

Bussen har 22 sätesplatser och upplevs som rymlig invändigt. Alla resenärerna hälsar på 

föraren när de stiger på. Föraren sänker insteget, går ut och hjälper resenärer att lyfta rollatorn 

upp på bussen, om resenären inte klarar det själv. En del av resenärerna säger några ord och 

andra pratar upp till någon minut med föraren innan de sätter sig på ett säte. De flesta 

resenärerna säger ”Hej” till alla medresenärer när de rör sig mot ett säte. Andra nickar mot de 

övriga resenärerna, men både verbala hälsningar och nickningar är riktad till alla resenärer i 

bussen. De först påstigna passagerarna sätter sig längst fram. De nästkommande resenärerna 

sätter sig intill sittande resenärer och fyller på successivt bakåt, trots att det finns gott om 

utrymme längre bak i bussen. En man och en kvinna i sällskap går på bussen, kvinnan sätter 

sig inte intill sitt sällskap, utan slår sig ner intill en annan passagerare och de pratar med 

varandra under hela resan. I snitt samtalar 4-6 av 10 resenärer och resterande sitter tysta. 
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Någon resenär kommer in i andras samtal. Samtalstonen varierar från att stundtals höras i hela 

bussen till att vara en tystare konversation mellan två personer. Det är en lugn, vänlig och 

varm stämning i bussen. Föraren frågar om de ska stanna bussen på den vanliga platsen. 

Förarna lyssnar på vad resenärerna säger och uppfattar vad som sägs fast en del pratar lågt 

och i vissa fall otydligt. Vid avstigning säger resenärerna ett allmän riktat ”Hejdå” och tackar 

föraren. Samtalen mellan resenärer och förare blir längre vid ändhållplatsen. När jag för ett 

kort samtal med föraren, innan jag ska gå av, undrar några resenärer skämtsamt varför jag inte 

låter föraren få en lugn stund.  

 

Deltagande observation i Svedmyra/Gubbängen 

 

Bussarna är av den mindre typen för högst 15 passagerare. Det finns inte mycket svängrum 

mellan sätena och det känns lite trångt. Resenärerna hälsar på föraren och på alla 

medresenärer. Det är småprat i bussen. Här hör alla vad som sägs och alla inkluderas i 

samtalet även om inte alla säger något. I snitt är det 2-3 av 7 resenärer som samtalar med 

varandra och föraren under färd. Det är en vänlig och varm stämning i bussen. En resenär 

hindrar en annan från att gå av vid fel hållplats. Föraren har en tillmötesgående attityd: - ”Säg 

bara till var du vill att jag ska stanna!” En resenär berättar för chauffören att hon hade fastnat 

med käppen i en dörr i tunnelbanan. Föraren lyssnar. Resenärerna säger ett allmänt riktat 

”Hejdå” och tackar föraren vid avstigning. Vid hållplatsen i Gubbängens centrum sitter 

resenärerna och pratar med varandra när de väntar på bussen.   

 

Observation vid hållplatsen i Gubbängens 

centrum 

 

Jag står på hållplatsen för att ta emot de som vill delta i studien. Alla resenärer väller ut ur 

bussen som en grupp. Jag som utomstående känner att gruppens stämning är lättsam, 

humoristisk och hjärtlig. Föraren har förberett resenärerna på att de har möjlighet att vara med 

i studien och uppmuntrar några resenärer att delta och tilltalar dem då vid namn.  
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Presentation av respondenterna 

 

Av respondenterna på Lidingö är fyra kvinnor och en man. De är mellan 79 till 89 år.  Det är 

en av respondenterna som är akademiker, en har eftergymnasial utbildning och de övriga har 

folkskola som högsta utbildning. Samtliga är ensamstående och har barn och barnbarn. En 

respondent är aktiv i en förening. Ingen av respondenterna går till en organiserad 

dagverksamhet/träfflokal. De reser regelbundet med närtrafiken - en reser varje dag, tre 

respondenter reser några gånger per vecka och en respondent reser två ggr per månad.  

 

Två män och tre kvinnor deltar i studien i Gubbängen/Svedmyra.  De är mellan 62 och 81 år. 

En respondent har gymnasial utbildning, en har eftergymnasial utbildning och övriga har 

folkskola som högsta utbildning. Samtliga är ensamstående. Tre av respondenterna har barn 

och två av dem har barnbarn. Två respondenter är aktiva i föreningar. Ingen av 

respondenterna går till en organiserad dagverksamhet/träfflokal. De reser regelbundet med 

närtrafiken: två respondenter reser varje dag och tre respondenter reser 2-3 ggr per vecka. 

 

Mönster av social interaktion mellan resenärer 

 

Respondenterna i båda områdena uppger att alla resenärer hälsar på samtliga passagerare i 

bussen. Resultatet från den deltagande observationen visar att resenärerna hälsar på samtliga 

medresenärer antingen genom att säga hej eller nicka.     

 

Respondent C på Lidingö: ”Alla hälsar på alla. Alla som stiger på säger hej!”   

Respondent 2 i Svedmyra/Gubbängen: ”Alla säger: Hej, Hej. Alla hälsar glatt på varandra.”  

 

Resenärerna har en samsyn gällande den del av definitionen av situationen ”att resa med 

närtrafiken” (Hewitt, 1981) som handlar om att hälsa och att det ingår i rollen som resenär att 

hälsa på alla passagerare och inte enbart de resenärerna som de är mer bekanta med. Genom 

den sociala interaktionen att hälsa på alla resenärer befästs meningen med objektet ”att hälsa” 

vid varje resa. Hälsningsinteraktionen tolkas i enlighet med Goffman (1967) som en 

interpersonell ritual. En respondent uppger att hon informerade sina medresenärer under flera 
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dagar om att hon fortsättningsvis inte kommer kunna hälsa på medresenärerna p.g.a. ett 

funktionshinder. Hon uppger att hon informerade sina medresenärer för att ingen skulle ta illa 

upp. Handling tolkas som en ursäktande handling, som tjänar som ett bevis på att resenärerna 

delar en gemensam beteendekod gällande hälsningsritualer i närtrafiken (Goffman, 1972).  

 

Den deltagande observationen visar att resenärerna i båda områdena sätter sig på de främre 

sätena intill andra resenärer och sedan fyller på successivt bakåt trots att det finns lediga 

platser längre bak i bussen. Resultatet visar att resenärerna har en samsyn gällande den delen 

av definitionen av situationen ”att resa med närtrafiken” som handlar om hur resenärerna 

sätter sig i bussen. Föraren i Gubbängen/Svedmyra uppger att om en resenär, som tidigare inte 

rest med bussen, sätter sig längst bak och börjar läsa en tidning, observeras passageraren av 

de ordinarie resenärer, liksom undrande vad håller han/hon på med. Den resenär som sätter 

sig längst bak i bussen uppvisar ett situationsbundet avvikande beteende, genom att inte följa 

det förväntade valet av sittplats. Att resenärerna sätter sig intill varandra tolkas som att det 

personliga utrymmet (Goffman, 1972) i närtrafiken definieras som relativt litet jämfört med 

hur det personliga utrymmet definieras i exempelvis tunnelbanor, där resenärer i regel inte 

sätter sig intill varandra om det finns gott om lediga säten. 

 

Samtliga respondenterna i båda områdena uppger att resenärerna samtalar med varandra i 

bussen och att de själva för samtal med sina medresenärer. En respondent i 

Gubbängen/Svedmyra uppger att samtal främst förekommer vid närtrafikens hållplatser. 

Respondenterna i båda områdena uppger att det är ”vardagligt prat”, om vad man ska göra, 

hur man mår, om sina krämpor och att man ”skojar till det”. Flera respondenter i båda 

områdena ger uttryck för att det inte rör sig om privata och känslomässiga samtal. Det finns 

en variation i hur aktiva respondenterna är i att inleda samtal och hur långa samtalen är. På 

Lidingö varierar samtalsformerna från att samtalen varar under hela resan till att några uppger 

att de pratar ett tag medan en respondent uppger att hon inte är så pratsam. I 

Gubbängen/Svedmyra är någon som uppger sig prata mer än de andra, några uppger att de för 

korta samtal med varandra och en annan uppger att det pratas hela tiden och att det t.o.m. kan 

bli för stimmigt och högljutt och att hon har fått lov att säga till. Den deltagande 

observationen visar att det förekommer samtal mellan resenärerna i bussen i båda områdena. 
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Respondent D på Lidingö: -” Man får många bekanta, man sitter och pratar med människor 

man aldrig träffat förut. Jag pratar hela tiden, bor man ensam så…… Jag kan bli snacksalig, 

men jag kan vara tyst också!”  

 

Respondenternas samstämmiga beskrivning av samtalen mellan resenärer tolkas som att de 

delar den delen av definition av situationen ”att resa med närtrafiken” som rör samtal mellan 

resenärer och att det ingår i rollen som resenär att samtala med övriga resenärer i bussen om 

vardagliga ämnen, men inte om privata ämnen. I enlighet med Goffmans teori (1967) är dessa 

vardagliga samtal exempel på interpersonella ritualer i form av konversationsritualer, som 

resenärerna följer både genom att samtala, men också genom att följa konversationsritualens 

form vad det gäller samtalsämnen. Respondenternas samstämmiga beskrivning tyder på att 

resenärerna delar en gemensam beteendekod gällande konversationsritualer i närtrafiken.  

 

Enligt symbolisk interaktionism skapar resenärerna meningen av objektet medresenär genom 

den sociala interaktionen i närtrafiken. Det varierar inom båda områdena vilken betydelse de 

intervjuade tilldelar sina medresenärer. På Lidingö upplever några respondenter att mötet med 

deras medresenärer är trevligt och använder sig av följande uttryck: att man blir bekant med 

alla i bussen, lär känna en massa personer och att man knyter kontakter i närtrafiken. En 

respondent uppger att det är svårt att komma de andra resenärerna in på livet. En respondent 

förhåller sig mer neutral till sina medresenärer och uppger att hon inte talar så mycket med 

dem utan reser med närtrafiken till Lidingö centrum för att träffa sina bekanta. Några 

respondenter i Gubbängen upplever mötet med medresenärerna som i hög grad positivt. De 

använder uttryck som: man känner sig alltid sedd, att det är givande samt att mötet är glatt och 

humoristiskt. Det är tydligt att de som har en positiv hållning till medresenärerna i 

Gubbängen/Svedmyra uttrycker sin uppskattning genom mer positivt värdeladdade ord än vad 

resenärerna gör på Lidingö. Två respondenter i Gubbängen visar en något mer distanserad 

attityd, av vilken den ena uttrycker att medresenärerna är bra på det stora hela, men att det är 

lite för mycket väsen i bussen. Den andra uppger att mötet ofta är trevligt och familjärt, men 

att hon brukar avvakta lite och se vilka som är med på turen innan hon börjar prata med de 

andra. En respondent i Gubbängen/Svedmyra uppger att han har blivit mer bekant med en 

resenär. De fann varandra på en gång, att han blev hembjuden till den andra resenären och att 

de nu håller kontakten per telefon efter att den andra blivit sjuk.  
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Respondent 2 i Gubbängen/Svedmyra: ”Mötet med resenärerna är givande. Det är glatt och 

humoristiskt. De är roliga. Den äldsta är 96 år, det är bara roligt. Jag tar alltid samma tur 

och det är ungefär samma människor som reser. Lite ombyte av personer är det, men oftast 

känner man personerna.”   

 

Genom att resenärerna följer hälsnings- och konversationsritualerna visar de varandra, att de 

inte står i en anonym relation till varandra, utan att de har en personlig relation och att de 

tilldelar sina medresenärer ett speciellt värde (Goffman, 1972). Jag tolkar att respondenternas 

berättelser om hur de upplever sina medresenärer kan beskrivas med två begrepp: svaga band 

(Granovetter, 1973) och känslomässiga-sekundära relationer (Wireman, 1979).  

Svaga band beskriver de sociala möten mellan resenärerna som respondenterna upplever som 

trevligt, men att det samtidigt finns en viss distans och att relationen inte fördjupas över tid.  

 

Andra respondenter upplever mötet med medresenärerna som mer givande och dessa 

relationer har en mer känslomässig involvering och värme än de svaga banden. De 

respondenterna som uttrycker att mötet med medresenärerna är mycket positivt och givande, 

att de lär känna en massa människor, att de pratar med medresenärerna under hela resan om 

vardagliga ämnen, men inte privata ämnen ger uttryck för att de har en social relation som kan 

liknas vid en känslomässig-sekundär relation. Resenärerna möter varandra regelbundet i 

närtrafiken, under loppet av månader och upp till flera år, men de träffas inte utanför 

närtrafikens sekundära arena, vilket också kännetecknar denna typ av relation.  

 

Relationen mellan de två resenärer i Gubbängen/Svedmyra som började umgås kan inte 

beskrivas med begreppet känslomässig-sekundär relation eftersom de även träffas och håller 

kontakten utanför den sekundära arenan närtrafiken. Relationen kan mer beskrivas som en 

vänskapsrelation som har skapats i närtrafiken.      

 

Mönster av social interaktion mellan resenärer 

och förare  

 

Av intervjuerna framgår att alla respondenter uppger att de hälsar och pratar kort med förarna 

när de stiger på bussen, att det dessutom förekommer vardagliga längre samtal med föraren 

och många uppger att förarna skojar med dem. Alla respondenter på Lidingö uttrycker att de 
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får hjälp av förarna. De uppger att förarna lyfter på och av rollatorn, att de tar hänsyn och inte 

jäktar samt att förarna väntar in dem när de kommer gåendes och att de väntar med att köra 

till dess att resenärerna satt sig. En respondent på Lidingö uppger att hon kan be föraren att 

vänta några minuter med att köra p.g.a. att hon ska göra ett snabbt ärende och att önskemålet 

tillgodoses. Den deltagande observationen visar att resenärerna alltid hälsar på föraren, att de 

flesta pratar några ord och del pratar upp till någon minut med föraren innan de går och sätter 

sig. Vid avstigning säger resenärerna ”Hejdå” och tackar föraren för resan. Vid ändhållplatsen 

blir samtalen längre med förarna. Den deltagande observationen visar att föraren hjälper med 

rollatorn i båda områdena om sådant behov finns. Vid ett tillfälle i Gubbängens centrum 

hörde jag att föraren tilltalade resenärerna vid namn.  

 

Resultatet visar att respondenterna har en samsyn kring den delen av definition av situationen 

”att resa med närtrafiken” som rör den sociala interaktionen mellan resenär och förare och att 

det ingår i rollen som resenär att hälsa och prata med förarna samt att det ingår i rollen som 

förare att prata och skoja med resenärerna samt hjälpa dem på olika sätt. Hälsningar och 

samtal tolkas i enlighet med Goffman (1967) som interpersonella ritualer i form av hälsnings- 

och konversationsritualer som fungerar som symboliskt laddade relationstecken. Genom att 

resenärer och förare handlar i enlighet med de interpersonella ritualerna visar att de varandra 

och alla närvarande att de har en personlig relation och att de tilldelar varandra ett värde. Att 

föraren i Gubbängen/Svedmyra tilltalade resenärerna vid namn tolkar jag som ett 

relationstecken som visar hur nära förare och resenärer står varandra.  

 

Samtliga respondenterna använder fler ord och mer positivt känsloladdade ord för att beskriva 

förarna, än när resenärerna beskriver medresenärerna. Många respondenter ler när de talar om 

förarna och nämner förare vid namn. Samtliga respondenter ger uttryck för att de upplever att 

förarna är betydelsefulla för dem. Några respondenter i båda områdena ger uttryck för att 

vissa förare upplevs som mer betydelsefulla än andra genom att de har en favoritförare. Några 

respondenter uppger att särskilt en förare är bra på att pigga upp stämningen. Förarna beskrivs 

som socialt värdefulla, vänliga, glada, hjälpsamma, trevliga, bussiga, tillmötesgående, mycket 

bra, väldigt flexibla och att förarna skapar en god stämning. En respondent uppger att mötet 

med förarna är väldigt olika, ibland är det jättetrevligt och ibland är det lite trevligt.  
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Respondent A: -” Chaufförerna är så trevliga. De är så bussiga! De är så trevliga, det märks 

inte att man är gammal. De är väldigt flexibla och väntar in en när man kommer gåendes. En 

gång glömde föraren att lägga i handbromsen. Vi skrek: Handbromsen! En resenär ramlade 

och bröt ett revben. Chauffören gick och hälsade på resenären på sjukhuset. De är så 

bussiga!”    

 

Resultatet tolkas som att respondenterna upplever att de får instrumentellt och emotionellt 

stöd av förarna. Jag tolkar relationen mellan respondenterna och förare som en känslomässig-

sekundär relation (Wiremann, 1984) utifrån att relationen har ett emotionellt innehåll, men 

med mer eller mindre intensiv känslomässig involvering genom att det varierar hur mycket 

respondenterna investerar känslomässigt i relationen till de olika förarna, att samtalen rör sig 

på en vardaglig nivå, men inte om privata samtalsämnen samt att relationerna varar under 

månader och upp till år och existerar i den sekundära arenan närtrafiken.  

 

 

Närtrafikens offentliga rum   

 

De flesta av respondenterna tilldelar objektet närtrafiken en social betydelse. De uppgav bl.a. 

att de skulle vara ännu mer isolerade om inte närtrafiken fanns och att resa med närtrafiken är 

ett sätt att knyta kontakter. Föraren i Gubbängen/Svedmyra uppger att resenärerna anpassar 

vilken tur de tar efter vilka andra resenärer som de vill träffa och hör dem ofta säga: ”Vi tar 

den turen imorgon, då ses vi imorgon.” Föraren uppger också att det är en del resenärer som 

skulle kunna gå till centrum, men de väljer att resa med bussen för sällskapets skull.  

 

Respondent A på Lidingö:” Närtrafiken är hur bra som helst, den har en väldig betydelse. 

Det här är ett sätt att träffa jämnåriga. Det är många äldre som bor på Lidingö, men jag är 

den enda äldre i huset. Äldre går inte för att hälsa på varandra i hemmen. Man har blivit 

bekvämare.” 

 

Respondent 2 i Gubbängen/Svedmyra, uppger när jag ställde en fråga om hans sociala 

nätverk: ”Jag åker ju med närtrafiksbussen! Det är socialt, man träffar folk. Jag ser fram 

emot att resa med närtrafiken varje dag.” 
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Samtliga respondenter i båda närtrafiksområdena upplever att stämningen är positiv i 

bussarna. Upplevelsen av stämningen i närtrafiken på Lidingö beskrivs med följande ord: 

trevlig, gemytlig, glad, ”det är en bra stämning - en bra känsla” och ”det är inte en otrevlig 

stämning”. Upplevelsen av stämningen i närtrafiken i Gubbängen/Svedmyra beskrivs med 

följande ord: bra, familjär, positiv, omhändertagande, glad, ”det är glatt och humoristiskt”, 

”riktigt trevligt” och ”Det är trevligt att träffa folk, men självklart är det olika.”  

Under den deltagande observationen upplevde jag att det fanns en vänlig och varm stämning i 

båda närtrafiksområdena. Vid ett tillfälle, vid hållplatsen i Gubbängens centrum upplevde jag 

att resenärerna hade en högst påtaglig gruppgemenskap när de vällde ut från bussen mer som 

en grupp än individer var för sig. Jag upplevde att gemenskapen präglades av en hjärtlig, 

lättsam och lite skämtsam stämning.    

 

Den positiva stämningen i närtrafiken är en gemensam sinnesstämning eller upplevelse, vilket 

är ett av de kriterier som krävs för att en interaktionsritual ska kunna uppstå (Collins, 2004). 

Övriga kriterier för att en interaktionsritual ska kunna skapas är att deltagarna har gemensamt 

fokus på ett gemensamt objekt eller en gemensam handling, att deltagarna känner av 

varandras kroppsliga närvaro och att det finns en tydlig avgränsning gällande vilka som deltar 

och vilka som inte deltar i ritualen. Den gemensamma handlingen i närtrafiken är att alla 

resenärer reser med bussen. Resenärerna känner av varandras kroppsliga närvaro genom att de 

sätter sig intill varandra i bussen. Bussens fysiska väggar ger resenärerna en tydlig känsla för 

vilka som deltar i och vilka som inte deltar i ritualen. Samtliga kriterier för att en 

interaktionsritual ska kunna uppstå finns således i den studerade närtrafiken.  

 

Resultatet ger ett visst stöd för att tre av fyra långvariga effekter av lyckade 

interaktionsritualer har skapats i närtrafiken (Collins, 2004). Några respondenter uttrycker sig 

i vi-form när de talar om gruppen resenärer:  

 

Respondent D på Lidingö uttryckte: ”Vi är som en fårskock”.   

 

Detta uttryck tolkas som en form av gruppmedlemskap, vilket är en långvarig effekt av 

lyckade interaktionsritualer.  
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Några respondenter berättar om ovanliga händelser i närtrafiken. En respondent på Lidingö 

berättar att föraren på Lidingö hälsade på en resenär på sjukhus efter att denne brutit ett 

revben under en resa med närtrafiken. En annan berättelse som uppges av två respondenter i 

Gubbängen/Svedmyra handlar om när närtrafiken blev angripen av en grävskopa vid två 

tillfällen. Dessa berättelser om ovanliga händelser i närtrafiken tolkas som symboler som är 

laddade med gruppgemenskap, vilket är en långvarig effekt av lyckade interaktionsritualer.  

Det var flera respondenter i båda områdena som uttryckte att de hoppades att få ha kvar sin 

närtrafikslinje, vilket tolkas som en handling att försvara deras busslinje.  

 

Jag tolkar situationen när närtrafiken blev angripen av en grävskopa som ett tillfälle då det är 

sannolikt att en lyckad interaktionsritual skapades utifrån att detta tillfälle erbjöd gemensamt 

fokus och en gemensam upplevelse. En annan situation då det är sannolikt att en lyckad 

interaktionsritual uppstod var då föraren och resenärer vid ett tillfälle diskuterade ”Allsång på 

Skansen” och att programmet hade försämrats till att mestadels passa ungdomar. Då föreslog 

föraren att de skulle starta ”Allsång på bussen” och så började resenärerna sjunga på någon 

gammal sång. En tredje situation som sannolikt erbjöd gemensamt fokus och gemensam 

upplevelse är det tillfälle då föraren glömde att lägga i handbromsen. 

 

Resultatet visar att närtrafiken i bägge områden har många egenskaper som kännetecknar 

tredje platsen (Oldenburg, 1999). Genom att resenärerna hälsar på alla sina medresenärer kan 

närtrafiken beskrivas som en inkluderande plats dit alla har tillträde oavsett status och 

bakgrund, vilket är en av tredje platsens egenskaper. Resenärerna samtalar med varandra och 

med förarna om vardaglig samtalsämnen och inte privata spörsmål, vilket också kännetecknar 

samtalet på en tredje plats. Resultatet visar också att samtliga respondenter upplever att 

stämningen är positiv i närtrafiken, vilket också karaktäriserar en tredje plats, till vilken man 

inte tar med sina privata sorger och bekymmer. Resultatet ger stöd för att det skapas tredje 

platser i båda områdena, men att den typiskt lätta och humoristiska stämningen skapas i högre 

grad i Gubbängen/Svedmyra. Tolkningen görs dels utifrån att jag vid ett tillfälle noterade den 

hjärtliga, lättsamma och humoristiska stämningen när resenärerna gick av vid hållplatsen i 

Gubbängen centrum och dels utifrån att en respondent i Gubbängen/Svedmyra uppger att det 

är stimmigt i bussen och att det ibland t.o.m. blir en för hög ljudnivå. Respondenter på 

Lidingö ger uttryck för att förarna skojar med resenärerna, men det är ingen respondent på 

Lidingö som uppger att det blir för högljutt i bussen.  
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5.8 Sammanfattning av resultatet  

 

Resultatet visar att det sker likartade sociala interaktionsmönster i form av interpersonella 

ritualer mellan resenärerna och mellan resenärer och förare i närtrafiken i båda områdena. De 

sociala relationerna mellan resenärerna kan främst beskrivas som svaga band och 

känslomässiga-sekundära relationer i båda områdena. Den sociala relationen mellan resenärer 

och förare kan beskrivas med begreppet känslomässiga-sekundära relationer i båda områdena. 

Den övervägande delen av respondenterna tilldelar närtrafiken en social betydelse. Resultatet 

ger stöd för att samtliga kriterier för att interaktionsritualer ska kunna uppstå finns i 

närtrafiken i båda områdena samt att tre av fyra långvariga effekter av lyckade 

interaktionsritualer har skapats i närtrafiken i båda områdena. Resultatet ger ett visst stöd för 

att det har skapats lyckade interaktionsritualer i båda områdena. Resultatet visar att 

närtrafiken i bägge områden delar många av tredje platsens egenskaper.  

 

Diskussion 

Resultatet visar att den sociala interaktionen i närtrafikens offentliga rum skiljer sig mycket 

från den ofokuserade interaktionen mellan människor i den urbana offentliga miljön i 

exempelvis tunnelbanor och gallerior. Det som främst utmärker närtrafiken är den regelbundet 

återkommande sociala interaktionen mellan ett begränsat antal individer. Resenärer och förare 

bildar en relativt avgränsad social grupp inom vilka de tillsammans skapar goda 

förutsättningarna för sociala möten genom deras egen aktivitet. Den fokuserade interaktionen 

i form av hälsnings- och konversationsritualer är ett sätt att visa varandra ett värde och att bli 

sedda som personer. Närtrafiken erbjuder möjligheter till lyckade interaktionsritualer och 

resultatet ger stöd för att sådana har ägt rum. Närtrafikens offentliga rum kan beskrivas som 
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en informell social mötesplats som har många egenskaper som kännetecknar en tredje plats. 

Resultatet visar att närtrafiken har en betydelsefull roll för de äldre resenärernas möjligheter 

till sociala möten i den lokala urbana miljön. Resultatet bekräftar den tidigare forskningen 

kring närtrafiken, i vilken det har framkommit att närtrafiken medför möjligheter till sociala 

kontakter och att närtrafiken upplevs som social. (Iwarsson & Ståhl, 1999; Lindahl & Odebo, 

2007)  

Jag tolkade påståendet: ”När närtrafiken startar i ett område börjar resenärerna inte bara resa 

med närtrafiken utan de ökar också sitt resande med färdtjänsten” som att resenärerna blev 

mer socialt deltagande i samhället efter närtrafikens introducering. Det går inte att dra några 

direkta slutsatser gällande det ökade sociala deltagandet från studiens resultat, men en möjlig 

förklaring är en av de långvariga effekterna av lyckade interaktionsritualer, nämligen hög 

emotionell energi i form av upprymdhet, entusiasm, självförtroende och stark vilja att 

interagera med andra människor. (Collins, 2004) 

 

Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att närtrafiken, ur ett folkhälsovetenskapligt 

perspektiv, kan beskrivas som en stödjande miljö för äldres sociala deltagande (Haglund, 

2010). Stödjande miljöer definieras som miljöer som bidrar till hälsa och hänger samman med 

fysiska och sociala aspekter av vår omgivning (Haglund, 1996).  

 

Peggy Wireman (1984) menar att samhällsservice, som är formad och ämnad för ett specifikt 

syfte kan ge ”spillover benefits”, oförutsedda nyttoeffekter (min översättning). Studiens 

resultat visar att närtrafiken, vars huvudsakliga mål är att sörja för lokala transporter för äldre 

och individer med funktionsnedsättning, har tydliga oförutsedda sociala nyttoeffekter genom 

att samtidigt fungera som en informell social mötesplats.  

 

Resultatet visar att de respondenter i Gubbängen/Svedmyra som är positiva till sina 

medresenärer uttrycker en mer positiv hållning jämfört med vad respondenterna som uttrycker 

en positiv attityd till medresenärer gör på Lidingö. Rosow (1967) visar att antalet vänner som 

äldre har i ett bostadsområde samvarierar positivt med andelen äldre i bostadsområdet och att 

detta samband är betydligt starkare för arbetarklass än medelklass. Respondenterna från de två 

områdena skilde sig inte mycket åt vad det gäller utbildningsnivå. Det är dock rimligt att anta 

att på gruppnivå är det fler resenärer med arbetarklasstillhörighet i Svedmyra/Gubbängen än 
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på Lidingö, som lägger stor betydelse vid att det är många äldre som möts i närtrafiken, vilket 

sannolikt medför att processen av att forma den gemensamma handlingen ser olika ut i det två 

områdena.       

 

Skillnaden mellan områdena gällande förekomsten av den lätta och humoristiska stämningen i 

bussen, antar jag till viss del kan förstås utifrån skillnad i busstorlek. Bussarna i 

Gubbängen/Svedmyra har 15 platser medan Lidingöbussen är avsevärt större med 22 säten. 

Det är sannolikt att den gemensamma handlingen att resa med närtrafiken blir intensivare 

genom att alla hör samtal och att stämningen förtätas i en mindre buss. Skillnaden i 

uppkomsten av den lätta och humoristiska stämningen kan också förstås utifrån Rosows 

studie (1967). Det är sannolikt att det är fler individer med arbetarklasstillhörighet i 

Gubbängen/Svedmyra än vad det är på Lidingö, som tillmäter den lokala miljön och 

ålderslikheten i bussen en större betydelse och därmed investerar mer känslor för att skapa en 

lättsam och humoristisk stämning.     

 

Ur ett samhällsperspektiv med fokus på äldres livskvalitet och de äldres tillgång till sociala 

mötesplatser är resultatet positivt. Det är viktigt att diskutera min förförståelse och 

urvalsförvarandet i detta sammanhang. Min positiva förförståelse av närtrafiken riskerar de 

facto att färga hela forskningsprocessen, från problemformulering till datainsamlingen, 

teorival och analys. Att acceptera de respondenter som spontant valde att medverka i studien, 

givet att de uppfyllde urvalskriterierna, medförde sannolikt att det var främst de resenärer som 

är mer positiva till sociala möten som deltog i studien. Det är möjligt att jag hade uppnått en 

större spridning i resultatet om jag hade bett förarna välja ut resenärer som uppvisar olika 

beteenden i närtrafiken. Detta urvalsförfarande hade dock krävt mer tid för att skapa mig en 

bild av förarnas kunskap om resenärerna, vilket hade varit en förutsättning för att kunna 

kritiskt granska deras urval.  

 

En faktor som delvis kan kompensera för min positiva förförståelse och urvalsförfarandet var 

metoden att använda semistrukturerade intervjuer med främst öppna frågor. Genom att jag lät 

respondenterna berätta fritt utifrån de öppna frågorna är det rimligt att anta att jag kunde 

samla in deras tankar, känslor och upplevelser utan att färga detta material med min 

förförståelse. Resultatet har också verifierats genom triangulering, i vilken datamaterialet från 
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intervjuerna har jämförts med datamaterialet från den deltagande observationen samt med 

materialet som nedtecknades vid ett längre samtal med en förare.  

 

Resultatet av studien är inte statistiskt generaliserbart, men utifrån den teoretiska 

generaliserbarheten är det sannolikt att anta att liknande förutsättningar för meningsfulla 

sociala möten även finns på andra närtrafikslinjer, givet att resenärerna möts regelbundet och 

att de genom den sociala interaktionen skapar mening som liknar den mening som har skapats 

i Gubbängen/Svedmyra och på Lidingö.  

 

Förslag till vidare studier kring närtrafiken är att göra en jämförelse mellan de två olika 

driftsformerna för närtrafiken, d.v.s. linjetrafik och anropsstyrd trafik, med fokus på om det 

föreligger någon skillnad gällande förutsättningar till meningsfull social interaktion och 

närtrafikens betydelse för äldre resenärers möjligheter till sociala möten i den urbana miljön.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

- Hur skulle du vilja beskriva vilken betydelse närtrafiken har för dig?   

- Hur skulle du vilja beskriva din upplevelse av närtrafiken? 

- Hur skulle du vilja beskriva stämningen i närtrafiksbussen? 

- Hur skulle du vilja beskriva hur det brukar se ut när du reser med närtrafiken? 

- Hur skulle du vilja beskriva dina möten med medresenärerna i närtrafiken? 

- Hur skulle du vilja beskriva mötet med förarna? 

- Förekommer det samtal mellan resenärerna i bussen? 

- Om ja: Vad brukar samtalen handla om? 

- Har du funnit en närmare bekant eller som du skulle betrakta som vän genom närtrafiken?  

- Är det något som du skulle vilja ändra på kring närtrafiken? 

- Vad skulle förändringen betyda för dig? 

Övriga frågor: Resfrekvens med närtrafiken, ålder, högsta utbildning, sammanboende eller 

ensamstående, barn, barnbarn, om man är med i någon förening, går till en dagverksamhet, 

träfflokal eller liknande   

 

 

 

 

 


