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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om daglig pendlings påverkan på socialt kapital. Syftet har varit att 

utforska hur människor själva upplever att deras sociala liv och relationer, och således 

deras sociala kapital, påverkas av att de pendlar. Detta har gjorts med hjälp av teoretiska 

perspektiv om socialt kapital, vilket har resulterat i följande frågeställningar: 

•   Hur upplever studiedeltagarna att pendling påverkar deras sociala relationer?  

•   Hur förhåller sig studiedeltagarna till de sociala konsekvenserna av pendling? 

Tidigare kvantitativ forskning visar ett samband mellan pendling och minskat socialt 

kapital. För att undersöka huruvida och hur människor själva upplever detta samband och 

för att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna för detta samband, bygger studien 

på tio intervjuer med pendlare. Uppsatsen har en fenomenologisk ansats och är således 

inriktad på den mening som studiedeltagarna själva tillskriver pendlingen i sina liv.  

 I analysen framkom att pendlingen typiskt ses som och fungerar som ett 

ramverk som formar och styr vardagen och det sociala livet. Pendlingen upplevs kraftigt 

begränsa möjligheten till spontanitet och flexibilitet i relation till sociala sammanhang. 

Den trötthet som pendlingen skapar medför en bundenhet till hemmet i bemärkelsen att 

återhämtning i många fall prioriteras framför sociala aktiviteter. Deltagande i sociala 

sammanhang upplevs ibland, på grund av det ramverk som pendlingen utgör, som 

”projekt”. Till följd av den förlust av spontanitet och flexibilitet samt den trötthet och 

bundenhet till hemmet som pendlingen skapar tycks studiedeltagarnas sociala liv vara 

mer inriktat på upprätthållandet av sammanbindande (”bonding”) socialt kapital än 

skapandet av överbryggande (”bridging”) socialt kapital. Nära sociala relationer som ger 

emotionellt stöd prioriteras således framför andra delar av det sociala nätverket. I 

materialet framkommer resan, själva pendlingen, som en stund som studiedeltagarna 

aktivt försöker använda sig av, bland annat i syfte att minimera pendlingens inverkan på 

fritidens sociala liv.  
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Inledning 

Enligt Anthony Giddens kännetecknas moderniteten och globaliseringen av processer av 

frikoppling. Den teknologiska utvecklingen har både möjliggjort en ökad rörlighet över stora 

geografiska avstånd och en losskoppling av relationen mellan tid och rum. Som en konsekvens 

frikopplas sociala relationer från lokala kontexter, för att sedan omorganiseras över stora 

avstånd i tid och rum (Giddens, 1999, s. 26-32, 39). De lokala sammanhangen har inte upplösts, 

men de har omformats. Sammantaget med den teknologiska utvecklingen möjliggörs på detta 

sätt en ny sorts, mer flexibla relationer. Moderniteten har således förändrat villkoren för 

människors sociala relationer. Denna utveckling kan beskrivas som det sociala livets övergång 

från lokal anknytning till utspriddhet i tid och rum, något som skulle kunna resultera i en ökad 

”rotlöshet” för människor (Kaspersen, 2007, s. 329; Johansson, 2010, s. 445).  

Denna uppsats handlar om sociala konsekvenser av pendling. Vi har valt att se pendling 

mellan hemmet och arbetsplatsen som ett fall av de losskopplingsprocesser som Giddens 

beskriver. Uppsatsen bygger på ett antagande om att pendlares sociala liv, till följd av att deras 

vardag utspelar sig på två geografiskt åtskilda platser, kan ge betydelsefull kunskap om hur den 

tidigare nämnda utspridningen av sociala relationer upplevs. För att förstå hur människors 

sociala liv påverkas av geografisk rörlighet har vi använt oss begreppet socialt kapital.  

Pendling har blivit ett mer utbrett fenomen i Sverige under de senaste decennierna, 

sedan 1970 har pendling över kommungränser fördubblats. Idag reser ca 30% av den arbetande 

befolkningen dagligen till en annan kommun än den egna hemkommunen för att arbeta 

(Långtidsutredningen, 2008). Daglig pendling är således ett framträdande inslag i många 

människors vardag. Pendling antas öka individens frihet på bostads- och arbetsmarknaden, då 

människor genom pendling ges tillgång till en mer geografiskt vidsträckt arbetsmarknad 

samtidigt som valet av billigare och mer naturnära bostadsområden möjliggörs 

(Långdistansutredningen, 2008; Sandow, 2011, s. 12). Pendling är även ofta relaterat till större 

karriärmöjligheter och högre inkomst (Långdistansutredningen, 2008; Sandow, 2011, s. 30). 

Att pendla kan även vara ett sätt att undvika de sociala kostnader som en flytt kan innebära och 
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kan således ses som en strategi för att upprätthålla familjeband och sociala nätverk 

(Långdistansutredningen, 2008; Sandow, 2011, s. 4).  

Den akademiska forskningen har i stor utsträckning berört ämnen som migration och 

mobilitet, men mängden studier om denna specifika form av rörlighet är begränsad 

(Långtidsutredningen, 2008). De sociala konsekvenserna av pendling är av relativt okänd mark 

för det vetenskapliga forskarsamhället. Samtidigt har frågor om hur människors sociala 

relationer påverkas av den lokala kontextens avtagande betydelse och modernitetens framväxt 

varit centrala inom sociologin under det senaste seklet (Durkheim, 1893/1997; Simmel, 1970, 

1995) Giddens tankar om modernitetens frikopplingsprocesser är ett exempel på dessa frågors 

fortsatta relevans för sociologiämnet. Detta, i kombination med den samtida utbredningen av 

pendling som livsstil i Sverige, och den relativa kunskapsbristen om pendlingens sociala 

konsekvenser inom forskningen, föranleder denna uppsats inriktning på människors egna 

upplevelser av hur pendling påverkar deras sociala liv.  

Syfte och frågeställningar 

Pendlares professionella och privata sfärer är geografiskt åtskilda, pendling kan därför 

förmodas medföra en geografisk spridning av individens sociala nätverk. Denna uppsats syftar 

till att undersöka vilka konsekvenser pendling har för människors sociala kapital. Detta utifrån 

ett antagande om socialt kapital som en resurs som är beroende av 1) individens position i 

sociala nätverk och 2) kvaliteten på individens relationer. Pendlare ägnar en större del av sina 

arbetsdagar åt resan mellan hem och arbetsplats, än vad andra människor gör. Den geografiska 

uppdelningen mellan arbete och fritid samt det faktum att pendlingstiden är tid som varken 

spenderas på arbetsplatsen eller i hemmiljön, skulle kunna vara faktorer som påverkar pendlares 

sociala kapital. Utifrån detta bygger denna uppsats på dessa två frågeställningar:  

•   Hur upplever studiedeltagarna att pendling påverkar deras sociala relationer?  

•   Hur förhåller sig studiedeltagarna till de sociala konsekvenserna av pendling? 

Avgränsningar 

Det finns inte någon given definition för vem som är att betrakta som pendlare, olika studier 

avgränsar begreppet på olika sätt. I Sverige är den officiella definitionen av en pendlare någon 

som arbetar i en annan kommun än den där personen är folkbokförd  (Statistiska centralbyrån, 
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2016). Begreppet pendlare har avgränsats till att innefatta människor som arbetar i en annan 

kommun än den egna hemkommunen och vars resväg uppgår till minst 30 kilometer enkel väg. 

Detta i linje med Sandows (2011) definition av långdistanspendling som en resa som är minst 

30 kilometer enkel väg, vilket hon menar motsvaras av en genomsnittlig restid om 45 minuter 

i Sverige. Denna definition motiveras av att flera studier har visat att 45 minuter tycks utgöra 

en tröskel för vad många människor uppfattar som en acceptabel pendlingstid enkel väg 

(Sandow, 2011, s. 7). 

Disposition 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning på 

området. Därefter följer en redogörelse för de metodologiska valen som uppsatsen grundar sig 

på, vilka problem som har uppstått, samt hur studien har gått till väga. Vidare analyseras 

resultatet med hjälp av teori. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser i en diskussion som 

knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar, samt ger förslag på vidare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Teoretiska utgångspunkter 

Socialt kapital 

Socialt kapital är resurser som finns inbäddade i människors sociala relationer till varandra 

(Bourdieu, 1991, s. 271; Lin, 2000, s. 786). Det är ett svårfångat koncept, både vad gäller 

innebörd och operationalisering (Johnston m.fl., 2013, s. 26). Detta delvis till följd av 

begreppets abstrakta karaktär, det är en icke-monetär form av kapital som existerar i människors 

band till varandra (Portes, 1998, s. 2, 7). Det beror även på att mer sentida teoretiska bidrag har 

medfört en begreppsmässig utvidgning (Portes, 1998, s. 3). I Pierre Bourdieus ursprungliga 

definition av socialt kapital står individens möjlighet att dra fördel av sina personliga relationer 

i centrum. I detta perspektiv betonas socialt kapital som individuell “egendom”, om än en 

relationellt belägen sådan. Statsvetaren Robert Putnam har sedan, på ett inflytelserikt sätt, 
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använt begreppet för att analysera större enheter, såsom grannskap och städer. Socialt kapital 

ses då som en kollektiv resurs som gemenskapen som helhet besitter och drar nytta av (Portes, 

2000, s. 2-3). Det likställs i detta sammanhang med en slags medborgaranda (Portes, 1998, s. 

18). I enlighet med denna bredd vad gäller analysenheter, antas socialt kapital ha positiva 

effekter både för individen och samhället som helhet. På en samhällelig nivå har det satts i 

samband med lägre grad av brottslighet, större tillit människor emellan, högre deltagande i 

medborgerliga aktiviteter samt ökad förmåga att mobilisera kollektiva handlingar. För 

individen antas det generera användbar information, handlingsmöjligheter och personliga 

relationer. Socialt kapital är även relaterat till individens psykologiska välbefinnande (Ellison 

m.fl., 2007, s. 1145-1146).  

Denna uppsats användning av begreppet utgår från en syn på socialt kapital som 

en individuell tillgång. Socialt kapital skulle då på ett övergripande sätt kunna definieras som 

“den välvilja som finns tillgänglig för individer eller grupper” i ett socialt nätverk (Adler, m.fl., 

2014, s. 412). Det är en resurs som är beroende av individens position i detta nätverk (Lin, 2000, 

s. 786). Liksom andra sorters kapital är socialt kapital möjliggörande, det skapar 

handlingsmöjligheter som annars inte hade varit tillgängliga för den berörda aktören (Coleman, 

1988, s. 98). Detta genom att det tillåter individen att använda sig av resurser som andra 

människor besitter.  

Alejandro Portes (1998) definierar socialt kapital som (1) en källa till social 

kontroll, (2) en källa till stöd från närstående, såsom familj och släkt, samt som (3) en källa till 

fördelar genom sociala nätverk som inte utgörs av de närmast anhöriga (Portes, 1998, s. 9). 

Denna uppsats är inriktad på de två senare formerna av socialt kapital och har valt att 

operationalisera dessa med hjälp av Putnams distinktion mellan “bonding” och “bridging” 

socialt kapital.  

Putnam (2006) skiljer mellan sammanbindande (eng. “bonding”) och 

överbryggande (eng. “bridging”) socialt kapital. Sammanbindande socialt kapital återfinns i 

nära relationer och bygger på starka band mellan människor, såsom familje-, släkt- och 

vänskapsrelationer. Denna sorts relationer och denna form av socialt kapital förutsätts framför 

allt återfinnas i inåtriktade sociala nätverk som tenderar att vara homogena både vad gäller 

social bakgrund och tillgång till information. Det sammanbindande sociala kapitalet antas förse 

de inbegripna individerna med emotionell närhet och emotionellt stöd. Överbryggande socialt 

kapital bygger istället på svaga, om än viktiga, sociala band. Dessa slags relationer antas prägla 
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utåtriktade sociala nätverk. De har en mer provisorisk karaktär och uppvisar inte det emotionella 

djup som nära relationer innehåller. Men de fyller en betydelsefull funktion i det att de breddar 

individens horisonter genom att förmedla användbarbar information, nya perspektiv och 

tillgång till möjligheter. Det överbryggande sociala kapitalet antas på detta sätt bland annat 

förbättra individens karriärmöjligheter. Distinktionen mellan dessa två sorters sociala kapital är 

således ett särskiljande av olika sorters relationer, resurser och konsekvenser (Ahmad m.fl., 

2016, s. 107; Ellison m.fl., 2007, s. 1146; Johnston m.fl., 2013, s. 25; Putnam, 2006, s. 22-23; 

Sørensen, 2016, s. 394). 

Tidigare forskning 

Pendlingens sociala konsekvenser 
Flera artiklar framhåller att de sociala konsekvenserna av pendling är tämligen outforskade 

(Mattisson m.fl., 2015, s. 734; Sandow, 2011, s. 31). Pendling har en negativ effekt på 

människors tillfredsställelse med sin fritid (Stutzer m.fl., 2008, s. 358). Långa resor till och från 

arbetet förlänger arbetsdagen och minskar på så sätt den tillgängliga tiden för andra dagliga 

aktiviteter såsom hushållsarbete, fritid samt umgänge med familj och vänner (Sandow, 2011, s. 

31). Sociala aktiviteter är ofta den vardagliga aktivitet som påverkas först när pendlingstiden 

ökar (Delmelle m.fl., 2013, s. 111) och den ökade stress som pendling kan medföra tros kunna 

minska ork och vilja till social interaktion (Mattisson, m.fl., 2015, s. 747).  

Utöver stress, är pendling även relaterat till flera andra negativa hälsoeffekter, 

både psykiska och fysiska sådana. Studier har funnit ett samband mellan pendling och: stress, 

trötthet, högt blodtryck, lägre tröskel för frustration, ökad oro och fientlighet, sämre subjektivt 

upplevd sömnkvalitet samt en negativ sinnesstämning som kvarstår när man kommer till 

arbetsplatsen på morgonen och när man kommer hem på kvällen (Hansson m.fl., 2011, s. 8; 

Stutzer m.fl., 2008, s. 343).  

Resans längd och förutsägbarhet är viktiga för pendlingens sociala konsekvenser. 

Ju kortare och mer förutsägbar pendlingen är, desto lättare är den att samordna med privat- och 

familjeliv (Sandow, 2011, s. 20). En amerikansk studie fann att pendling får olika sociala 

konsekvenser för kvinnor och män. En total pendlingstid på 60 minuter hade en signifikant 

negativ effekt på hur mycket tid män spenderade med sin partner, sina barn och sina vänner. 

För kvinnor fann man en signifikant negativ effekt på hur mycket tid de spenderade med sina 
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vänner, men ingen signifikant inverkan på hur mycket tid de spenderade med sin partner och 

sina barn (Christian, 2012, s. 216).  

Samband mellan pendling och socialt kapital 

Studier av skillnader i socialt kapital mellan pendlare och övrig befolkning har utförts i flera 

olika kontexter. Studier genomförda i Sverige, Österrike och USA har alla funnit ett signifikant 

samband mellan pendlingstid och lägre grad av socialt kapital (Besser m.fl., 2008; Delmelle 

m.fl., 2013; Mattisson m.fl., 2015). I alla tre studier var associationen mellan pendling och lägre 

socialt kapital som störst för de som pendlade lång tid, men vad som betraktades som lång 

pendlingstid skilde sig åt mellan studierna (Besser m.fl., 2008, s. 210; Delmelle m.fl., 2013, s. 

114; Mattisson m.fl, 2015, s. 743). Den svenska studien fann en skillnad mellan bilpendling 

och pendling med kollektivtrafik. Bilpendlare hade signifikant lägre socialt kapital (mätt som 

socialt deltagande och generell tillit till andra människor), jämfört med aktiva pendlare 

(individer som promenerade eller cyklade till och från arbetet) (Mattisson m.fl., 2015, s. 743). 

Man fann inget signifikant samband för pendling med kollektivtrafik och lägre socialt kapital, 

förutom för de personer som pendlade lång tid. Dessa rapporterade signifikant lägre socialt 

deltagande än aktiva pendlare (Mattisson m.fl., 2015, s. 746). 

I amerikanska undersökningar har det visat sig att för varje 10 minutersperiod i 

daglig pendlingstid minskar samhällsengagemanget med 10 procent (Putnam, 2006 s. 225). 

Pendlingen och den geografiska utbredningen stjäl tid från vänner, lokala projekt och andra 

samhällsangelägenheter för den enskilde pendlaren. Men Putnam menar vidare att pendlingen 

också påverkar samhällsengagemanget negativt för dem som inte pendlar, att uppdelningen av 

arbete och bostad även påverkar dem som arbetar på hemorten. Denna synergieffekt, där en 

enskild handling får en kollektiv konsekvens, försvagar även sammanhållningen i hemorten där 

pendlaren bor. Den rumsliga uppdelningen mellan hemmet och jobbet visar sig alltså skadlig 

för samhällslivet överlag (Putnam, 2006, s. 225-226).  

Metod 

En stor del av den tidigare forskning om pendlingens sociala konsekvenser har, som beskrivits 
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ovan, gjorts med en kvantitativ ansats. Operationaliseringen av begreppet socialt kapital har då 

resulterat i enkäter där studiedeltagarna exempelvis ombeds gradera sin tillit till andra 

människor eller får återge hur ofta de ägnar sig åt ”sociala aktiviteter” såsom bio- eller 

restaurangbesök. Flera sådana kvantitativa studier har, som återgetts ovan, funnit att 

människors sociala kapital påverkas av pendling. Denna uppsats syftar till att undersöka de 

bakomliggande mekanismerna till varför pendling får dessa konsekvenser. Syftet är även att 

utforska huruvida människor själva upplever pendlingen ge sociala konsekvenser. Uppsatsen 

bygger således på ett kvalitativt angreppssätt. Detta då en kvalitativ ansats lämpar sig väl för en 

djupare och mer komplex förståelse av ett fenomen. En sådan förståelse bör utgå ifrån 

erfarenheter som enbart de som har upplevt fenomenet i fråga kan förmedla (Creswell, 2012, s. 

47-48). Den kvalitativa förståelsen är således förankrad i studiedeltagarnas erfarenheter och den 

mening som de tillskriver dessa. Genom att på detta sätt inrymma olika perspektiv på det 

studerade fenomenet, möjliggörs fördjupad förståelse (Ahrne & Svensson, 2015, s. 12. Aspers, 

2011, s. 13). För att kunna bygga en sådan förståelse har vi valt att göra en intervjustudie med 

en fenomenologisk ansats.  

 En fenomenologisk ansats innebär en inriktning på att förstå sociala fenomen utifrån 

människors livsvärld. Livsvärld kan beskrivas vara det sätt på vilken en individ uppfattar 

verkligheten och vardagen, oberoende av vetenskapliga förklaringar och tolkningar (Kvale, 

2014, s. 44-46). Denna studie bygger alltså på studiedeltagarnas egna erfarenheter av pendling. 

Vi har försökt så långt det går att inte använda teoretiska begrepp under intervjuerna och många 

av de rubriker och teman som presenteras i uppsatsen kommer från intervjupersonerna själva. 

Många forskare inom fenomenologin har en social konstruktivistisk syn på kunskap, där fokus 

ligger på den mening som individer skapar i sin omgivning. Denna mening är socialt 

konstruerad och framförhandlad i en kontext med andra människor och i relation till 

samhälleliga normer (Creswell, 2012, s. 24-25). Således ses även kunskapen i studier med en 

fenomenologisk ansats som en socialt konstruerad kunskap, där forskaren ses som medskapare 

av verkligheten. Den teoretiska förklaring som forskaren skapar bygger på den livsvärld som 

studiedeltagarna delar med sig av (Aspers, 2011, s. 31).  

 I en kvalitativ studie kan etiska problem påträffas under hela studiens gång och dessa kan 

sällan lösas på ett standardiserat sätt. Det är därför viktigt att vara öppen för  ”…dilemman, 

mångtydigheten och konflikter som tvunget uppstår under forskningsprocessen.” (Kvale, 2014, 

s. 106). Eftersom de etiska problemen kan förekomma under alla delar av forskningen har vi 
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valt att behandla delar av dem under varje rubrik som anges i detta avsnitt.  

 I kvalitativ forskning bör de personer som undersöks komma till tals, forskarrollen 

diskuteras, en komplex förklaring av fenomenet presenteras och på vilket sätt förklaringen är 

relevant för vidare forskning beskrivas (Creswell, 2012, s. 44). Nedan följer en mer ingående 

redogörelse för hur forskningsprocessen har gått till samt vilka svårigheter vi har stött på. 

Urval 

På grund av uppsatsens begränsade tidsram har studiedeltagarna kontaktats genom ett 

bekvämlighetsurval. Genom våra egna sociala nätverk har bekanta till oss har föreslagit 

personer de känner, antingen privat eller via sin arbetsplats, som pendlar. Till följd av 

bekvämlighetsurvalet kunde vi genomföra elva intervjuer inom den givna tidsperioden, på så 

vis fick vi ett rikt och mättat material. Förutom vid testintervjun, som vi har valt att ha med som 

underlag för studien då en av de ordinarie intervjupersonerna inte upplevde sin resa till arbetet 

som pendling, har inte intervjuaren tidigare träffat personen som intervjuas även om 

medförfattaren har gjort det. Det finns dock en risk att intervjupersonerna kan ha känt sig 

hämmade i sina svar på grund av vetskapen om att någon de känner till kommer ta del av 

materialet. Med hänsyn till studiedeltagarna anonymiserades därför intervjupersonerna direkt i 

transkriberingen och är alltså även anonymiserade oss skribenter emellan. 

 För att fånga det allmängiltiga för pendlare har vi valt att intervjua personer som 

pendlar olika långa avstånd och som har olika lång erfarenhet av att byta kommun och att resa 

över tre mil från sitt hem till arbetet. Studiedeltagarna kontaktades via bekanta till oss som 

bifogade ett mejl med information om studien. Intervjupersonerna består av åtta kvinnor och 

två män i åldrarna 26-63 år. Dessa tar sig till arbetet på olika sätt, somliga åker bil och andra 

åker kommunalt. Intresset för deltagande i studien föll ut i att kvinnor utgör en majoritet av 

urvalet. Elva intervjuer gjordes, men då en intervjuperson inte upplevde sin resa som pendling 

togs den bort, då det skulle strida mot en fenomenologisk ansats att tillskriva en persons 

erfarenheter en mening som personen i fråga inte själv gör. Utav de tio personer som denna 

studie baseras på arbetar fem som lärare, två som tjänstemän på skilda statliga myndigheter, två 

inom yrken där bedömningar av människors livssituation och fungerande är ett centralt inslag 

och en som chef inom näringslivet. Samtliga studiedeltagare är högskoleutbildade och sex av 

dem är föräldrar. 
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Att alla studiedeltagare är högskoleutbildade har möjligen gjort att vår studie styrs av ett 

medelklass-bias. I relation till socialt kapital kan detta vara problematiskt utifrån ett antagande 

om att en klassposition medför att man är del av sociala nätverk som är olika resursstarka. Dock 

pekar tidigare forskning på att att pendling är ett fenomen som är vanligast bland högutbildade 

i Sverige. Anledningen till detta förklaras med att högutbildade har en större benägenhet att få 

arbeta inom sitt specificerade område. Detta gör att de har en större acceptans för längre restider. 

De flesta långdistanspendlare är även medelålders och har barn (Sandow, 2011, s. 35-36). Det 

finns med andra ord en sned fördelning avseende vilka som pendlar, något som avspeglar sig i 

uppsatsens urval.  

Intervjusituationen 

Kvale beskriver den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som ett sätt att nå förståelse för teman 

i studiedeltagarens egen upplevelse. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet till inblick i 

människors upplevelser av sin omgivning. Intervjun kan på vissa sätt likna ett vardagssamtal, 

men skiljer sig i att den är just halvstrukturerad, har ett syfte och innehåller ett asymmetriskt 

maktförhållande (Kvale, 2014, s. 45-46, 51). Det faktum att det är intervjuaren som bestämmer 

ämnet, ställer frågorna och har kontroll över situationen gör att makten är ojämnt fördelad. 

Även forskarens roll som tolkare av uttalanden gör att hen besitter en sorts makt över 

intervjupersonens upplevelser. Även om denna makt inte utövas avsiktligt kan dessa det leda 

till att studiedeltagarna uttalar sig så som de tror att forskaren vill (Creswell, 2014, s. 52-53).  

 Innan vi gav oss ut för att intervjua skisserade vi ett intervjuschema utifrån de teoretiska 

teman vi var intresserade av. Intervjuschemat har utvecklats efter hand men har fortfarande kvar 

de teman som vi på förhand var intresserade av. Under intervjuerna har vi har försökt vara 

följsamma i samtalen och följa upp oväntade och intressanta tankar, men alltid haft 

intervjuschemat att luta oss tillbaka på, på detta vis har intervjuerna varit halvstrukturerade. 

 Intervjuerna ägde rum på studiedeltagarnas arbetsplats eller i offentliga miljöer. 

Studiedeltagarna fick själva välja intervjuplats, i syfte att de skulle känna sig trygga. 

Intervjuerna varade omkring en timme och spelades in med diktafon. Att vissa intervjuer 

genomfördes på studiedeltagarnas arbetsplatser kan ha medfört en intervjusituation där de 

upplevde sig vara i sitt professionella, snarare än i sitt privata sammanhang. I de intervjuer som 

skedde på arbetsplatsen var det svårare att få studiedeltagarna att prata längre och fritt. 

 Kunskapen som genereras genom intervjuer är av social karaktär, intervjumaterialet 
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skapas i ett samspel mellan forskare och studiedeltagare (Kvale, 2014, s. 35, 49). Våra 

intervjuer byggde mestadels på öppna frågor, men genom att fokusera på vissa bestämda teman 

kring pendling har vi också varit med och skapat ett specifikt resultat.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets individskyddskrav behöver man som forskare ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte och 

fick förfrågan om det var okej att spela in, i samtliga fall fick vi ett muntligt godkännande till 

detta och på så vis togs samtyckeskravet i beaktning. Vidare informerades de om att medverkan 

är frivillig, rätten till att när som helst avbryta intervjun samt möjligheten till att inte besvara 

frågor.  

 Med hänsyn till konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna om att de 

kommer att avidentifieras och anonymiseras i det slutgiltiga resultatet. Även arbetsplatser och 

i vissa fall namn på platser som skulle kunna avslöja deras identitet har anonymiserats redan i 

det transkriberade materialet. Dock har ett dilemma kring konfidentialitetskravet uppstått då vi 

gjorde tre intervjuer på en och samma arbetsplats under en och samma dag. Vi upplevde inte 

det som problematiskt på förhand då vi inte uppfattade det som att vår studie berörde ämnen 

som skulle kunna tänkas vara av känslig natur för studiepersonerna. Men det gick upp för oss 

efter att intervjuerna var genomförda, när vi transkriberade materialet och insåg att de både 

pratade om hur de upplever och trivs på sin arbetsplats, samt om sina relationer till kollegor. 

Därför har vi valt att presentera resultaten efter teman, för att inte röja någon studiedeltagares 

identitet. Efter de intervjuerna har vi valt att endast göra en intervju per arbetsplats och dag för 

att inte riskera att misslyckas med att uppfylla kravet på konfidentialitet. Med hänsyn till 

nyttjandekravet kommer alla uppgifter om intervjupersonerna som samlats in under studiens 

gång endast brukas i forskningssyfte.  

 Aspers (2011, s. 38-39) beskriver hur forskarens förgivettaganden och förförståelse kan 

möjliggöra förståelse, men också medför en risk att tillskriva mening till studiedeltagarna. En 

aspekt av vår förförståelse som kan ha lett till ett etiskt problem är vårt antagande om att 

relationer skulle vara viktiga för välmående och att alla människor skulle vilja att det sociala 

livet tog en stor plats i livet. Denna uppfattning behöver inte stämma överens med 

studiedeltagarnas upplevelse. Genom att presentera resultatet med  en förankring till materialet, 
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i form av citat från de intervjuade, hoppas vi att tolkningarna har gjorts på ett aktningsvärt sätt 

och har fångat den mening som studiedeltagarna själva tillskriver sina upplevelser.  

 Som tidigare nämnts har forskaren en speciell roll i kvalitativ forskning, forskaren 

påverkar och interagerar med dem hen undersöker. Forskningseffekten behöver inte vara 

negativ, ofta är det just interaktionen med ”fältet” som möjliggör forskningen, men 

medvetenheten om detta är av stor betydelse för att förstå sin egen roll i produktionen av 

kunskap (Aspers, 2011, s. 28, 67).  

Validitet och generaliserbarhet 

En grundregel inom vetenskaplig forskning är att hålla forskningsprocessen transparent. Det 

innebär att noggrant beskriva hur studien har gått till, på vilka grunder de metodologiska valen 

gjorts samt visa vilka svårigheter som har stötts på (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25). 

Transparens bidrar på så vis till bättre validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Nedan 

beskrivs på vilka sätt vi har tagit hänsyn till detta.  

 Validitet handlar om studiens giltighet, huruvida studien mäter det som den säger sig 

mäta, och i förlängningen en undersöknings generaliserbarhet (Kvale, 2014, s. 296). Historiskt 

sett är dessa frågor något som kvalitativa metoder ofta har kritiserats för att brista i. Yin menar 

dock att kritiken förs på fel grundpremisser, studien syftar inte till att göra statistiska 

generaliseringar utan analytiska generaliseringar. Detta innebär att man inte försöker 

generalisera till andra fall, utan snarare till mer generella teorier (Yin, 2006/2007, s. 58). Ett 

sätt att hantera validiteten är att presentera negativa fall (Kvale, 2014, s. 299). Vi har så långt 

vi förmår försökt presentera en så nyanserad bild av materialet som möjligt, där både argument 

för och emot resultaten diskuteras.  

 Den interna validiteten är en relevant aspekt att ta hänsyn till i vår uppsats eftersom 

händelseförloppen vad gäller livspussel och pendling ibland har varit svåra att avgöra. 

Intervjupersonerna har inte alla gånger gett uttryck för att det finns ett kausalt samband för alla 

de resultat som presenteras, även om vi tycker oss funnit ett mönster i materialet. Flera 

intervjupersoner har haft svårt att särskilja vad som beror på pendling och vad som beror på 

andra faktorer, med uttalanden som ”Men det har ju inte så mycket med pendlingen att göra”. 

Mer om denna diskussion tas upp i uppsatsens avslutande diskussion.  

 Reliabiliteten handlar om att sträva efter att reducera ”fel och skevheter” i undersökningen 

så att en annan forskare ska kunna göra om samma undersökning med ett likadant 
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tillvägagångssätt  och komma fram till samma resultat. En strategi för att lyckas med detta är 

att ”göra så många steg så operationella som möjligt och att genomföra studien som om det 

fanns någon som hela tiden kontrollerade vad man sysslade med” (Yin, 2006/2007, s. 59). För 

att slå vakt om reliabiliteten har vi gjort ett kodschema, ett intervjuschema (Bilaga 1 & 2) och 

försökt hålla god transparens genom att ingående beskriva forskningsprocessen.  

 Denna uppsats strävar efter att göra en teoretisk generalisering, vilket syftar till att knyta 

an resultaten till teoretiska begrepp eller teorier (Ahrne & Svensson, 2015, s. 27). Vi avser inte 

att generalisera i bemärkelsen att kunna applicera våra slutsatser på andra fenomen eller miljöer, 

utan snarare förankra dem till begreppet socialt kapital. Vidare kan uppsatsen ses som en 

strävan att bidra till den vetenskapliga diskussionen kring socialt kapital, samt utgöra ett försök 

att operationalisera begreppet i en kvalitativ studie. 

Genomförande av analys 

Transkriberingen av intervjuerna skedde så fort som möjligt efter att intervjun hade avslutats. 

Kodningen utfördes med en intervju i taget för att sedan jämföras med varandra och bringas till 

analys. Koderna uppkom både från empiri och teori, i de första intervjuerna gjordes en öppen 

kodning där koderna genererades induktivt. I takt med att vi fick en känsla för materialet kunde 

vi även tillämpa teoretiska koder för uttalanden som påminde om de teoretiska begrepp som 

denna studie använder sig av. Kodschemat (Bilaga 1) växte alltså fram i ett samspel mellan 

teori och empiri på ett liknande sätt som Aspers (2011, s. 18) beskriver.  

 I analysen har vi försökt koppla de enskilda aktörernas hanterande av pendlingens sociala 

konsekvenser till en teoretisk förståelse. Här har vi utgått från Aspers (2011, s. 46-49) 

beskrivning av Alfred Schütz idéer om första och andra ordningens konstruktioner. Första 

ordningens konstruktioner utgör de tankar och förståelsehorisonter som studiedeltagarna 

använder sig av för att orientera sig i sin livsvärld. Med andra ordningens konstruktioner avses 

de teoretiska eller empiriska begrepp som forskaren använder för att göra forskningsfrågan 

teoretisk och sätta den i ett vetenskapligt sammanhang. Andra ordningens konstruktioner 

bygger således på första ordningens konstruktioner och det insamlade materialet, men lyfter 

analysen till en högre analysnivå (Aspers, 2011, s. 46-49). Genom att använda begreppet 

”ramverk”, som uppstod ur materialet, har vi fogat samman aspekter av studiedeltagarnas 

vardag som de upplever som åtskilda. Vi har på detta sätt fört en första ordnings konstruktion 

till en högre analytisk nivå. I vår analytiska idé om deras livssituation har vi tilldelat pendlingen 
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en central roll som styr, begränsar och möjliggör olika skeenden. Vidare har vi använt begreppet 

socialt kapital för att teoretiskt förstå pendlingens sociala konsekvenser. I och med att socialt 

kapital inte är ett begrepp som människor överlag förhåller sig till i sin vardag, eller ens känner 

till, har vi försökt komma åt det med frågor som vi anser vara relevanta. Utifrån vår teoretiska 

förståelse har vi då försökt förstå studiedeltagarnas egna berättelser med ett begrepp från andra 

ordningens konstruktioner.  

Metodkritik 

Att kvalitativt försöka operationalisera begreppet, och teorin om, socialt kapital har varit en 

utmaning. Vad som utgör socialt kapital och hur detta bäst mäts kan vara svårt att definiera. Det 

blir med andra ord en fråga om validitet och huruvida en annan metod hade kunnat hantera detta 

på ett bättre sätt. Å ena sidan kan ett kvantitativt angreppssätt utgöra en mer systematiskt metod 

för studiet av socialt kapital, det möjliggör ett material i mer mätbara termer, där människors 

olika grad av social kapital kan studeras. Å andra sidan missar man då den upplevda 

erfarenheten och chansen till ett variationsrikt material. Däremot har denna uppsats resultat 

varit beroende av intervjusituationerna, eftersom frågor och ämnen kan undvikas kommer 

intervjuerna olika djupt in på människors livsvärld. Kvale (2014, s. 33) menar att kunskapen 

som produceras i en intervju är avhängig intervjuarens skicklighet att kunna skapa en situation 

där den intervjuade känner sig trygg för att prata om sina upplevelser på ett fritt sätt. Som två 

oerfarna intervjuare hänger vårt resultat till stor del på av hur väl vi har lyckats skapa en sådan 

situation. Resultatet syftar dock inte till att mäta hur ”mycket” eller ”lite” socialt kapital 

pendlare har, utan snarare hur det är organiserat eller fördelat för människor som delar upp 

mycket av sin tid på två olika platser.  

Analys 

Nedan följer den analys som har gjorts av intervjumaterialet. Inledningsvis presenteras 

pendlingens inverkan på studiedeltagarnas sociala kapital. Därefter analyseras 

studiedeltagarnas egna upplevelser av vilka aspekter av pendlingen som ger konsekvenser för 
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sociala relationer. Detta görs med hjälp av bilden av pendlingen som ett ramverk som 

strukturerar vardagen och på så sätt begränsar det sociala livet. Avslutningsvis behandlas den 

roll som den faktiska pendlingen, resan till och från arbetet, har i studiedeltagarnas liv. 

Pendlingens påverkan på socialt kapital 

Socialt kapital i yrkeslivet:	 informationsflöde 	 

En utgångspunkt för denna uppsats var ett antagande om att pendling påverkar människors 

sociala kapital negativt. Utifrån en tanke om att pendlare spenderar mindre tid på den plats där 

de arbetar, i jämförelse med icke-pendlare, förväntades studiedeltagarna uppleva sig delvis 

förhindrade att ta del av relevant, framförallt informell, information på arbetsplatsen. Detta 

baserat på en idé om arbetsplatsen som ett socialt nätverk som karakteriseras av det som Putnam 

(2006, s. 22-23) kallar överbryggande socialt kapital. 

 Ingen studiedeltagare upplever att den geografiska distansen till arbetsplatsen får till följd 

att de hamnar utanför informationsflöden på arbetsplatsen som är viktiga för dem att ta del av 

för att kunna utföra sitt arbete. Det faktum att mycket kommunikation idag sker via e-post gör 

det möjligt att hålla sig uppdaterad visavi arbetsplatsen även om man har gått hem för dagen. 

Uppsatsens ursprungliga antagande bekräftas således inte av empirin.  

 Studiedeltagare som arbetar deltid ger uttryck för att missa möten på arbetsplatsen som 

är förlagda till lediga dagar. Om man hade bott närmre arbetsplatsen hade man försökt delta i 

mötena ändå, men den långa pendlingstiden utgör en kostnad som inte upplevs proportionerlig 

i relation till mötets längd. Det skulle således kunna finnas en skillnad i delaktighet i 

arbetsplatsens informationsflöden mellan pendlare som arbetar heltid och pendlare som arbetar 

deltid. Denna studie förmår inte fånga upp en sådan skillnad, då majoriteten av studiedeltagarna 

arbetar heltid.  

	 En annan studiedeltagare har erfarit att det faktum att han arbetar i en annan kommun än 

den han bor i, har utgjort ett hinder vid löneförhandling. I de situationerna har han saknat 

kunskap om det lokala löneläget på grund av att han inte är delaktig i lokalt förankrade 

informationsflöden. Detta skulle kunna ses som ett sätt på vilket graden av närvaro, och därmed 

position, i ett socialt nätverk har betydelse för huruvida användbar information som finns 

inbäddad i detta når en individ eller inte (Lin, 2000, s. 786). En studiedeltagare upplever att det 

faktum att hon inte bor i samma stad som sina kollegor skapar en ofrivillig social distans, då 
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det kan vara svårt att delta i samtal som handlar om vad som händer i den stad som hon arbetar 

i. I dessa fall får pendlingen konsekvenser, om än ringa sådana, i form av ett underskott på lokal 

kunskap. En annan studiedeltagare återger en strategi för att inte gå miste om information. Hon 

pendlar från stad till glesbygd och har aktivt gått med i en Facebook-grupp inriktad på orten 

ifråga för att hålla sig uppdaterad om vad som händer där. 

 Några studiedeltagare menar att den geografiska distansen gör att de på ett naturligt sätt 

exkluderas från informationsflöden som de uppskattar att inte vara del av, en av dem berättar: 
”Så jag kan nog kanske missa såhär, snack som har med, som nästan mer liksom..skvaller 

kanske?…och det har jag inga problem med att jag missar liksom. Det kan ju bara vara skönt.” 

Pendlingen skapar då en önskad social distans och gör att studiedeltagarna slipper ta del av 

information som de kanske ofrivilligt skulle ha mottagit om de hade bott och arbetat på samma 

geografiska plats. Sociala nätverk som bygger på svaga sociala band utgör en källa till 

användbar information för dess medlemmar (Ellison m.fl., 2007, s. 1146). Studiedeltagarna gör 

här en distinktion mellan olika slags information. All information som finns i arbetsplatsens 

sociala nätverk bedöms inte som användbar för dem.	 

 De fem studiedeltagare som är lärare ger alla uttryck för att den geografiska distansen till 

arbetsplatsen möjliggör yrkesmässig professionalism. Genom att vara ”frikopplad” från den 

plats där arbetsplatsen ligger hamnar de utanför lokala informationsflöden och skeenden, vilket 

skapar en professionell distans till elever och föräldrar. Att hemmet och arbetsplatsen ligger på 

geografiskt åtskilda platser skapar även, för dessa lärare, en uppskattad separation mellan 

yrkesroll och privatliv. När de inte riskerar att springa på varken elever eller elevers föräldrar 

på fritiden, möjliggörs ett helt och hållet privat själv när de är lediga. Även studiedeltagare med 

andra yrken som medför bedömningar av människors livssituation och fungerande ger uttryck 

för ett liknande resonemang om särskiljande mellan olika roller. En studiedeltagare valde 

självmant en arbetsplats som innebar pendling för att de egna barnens sociala liv inte skulle 

påverkas av yrkesutövandet:  
”…är jag så jätterädd att jag ska komma nära någon mamma eller pappa som har en svårighet. För 

då kan man hamna i en konflikt mellan skolan och föräldrarna för att de har olika syn om 

barnet…Och då blir det så trassligt för mig så då väljer jag bort det hellre…”	 

Ovanstående citat synliggör att det kan finnas yrken där det är eftersträvansvärt att bo och 

arbeta på olika orter. Den geografiska separation av sociala nätverk och socialt kapital som 

detta medför möjliggör då strikt professionella respektive privata sfärer.  
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Socialt kapital i yrkeslivet: relationer till kollegor 

I linje med studiens antagande om pendlingen som ett hinder för delaktighet i 

arbetsplatsrelaterade informationsflöden, förväntades även pendlingen försvåra 

studiedeltagarnas möjlighet att skapa starka relationella band på arbetsplatsen. Även om 

uppsatsen ser arbetsplatsen som ett socialt nätverk som framför allt präglas av överbryggande 

socialt kapital, skulle även mer betydelsefulla relationer, och därmed det som Putnam (2006, s. 

22-23) kallar sammanbindande socialt kapital, kunna utvecklas mellan personer som upplever 

sig ha mycket gemensamt. Ingen studiedeltagare ger uttryck för att pendlingen skulle försvåra 

skapandet av relationer till kollegor, då etablerandet av relationer framför allt sker när man 

arbetar tillsammans, på arbetstid. Men många studiedeltagare menar att pendlingen utgör en 

nackdel i de fall då de skulle vilja fördjupa de relationerna. För att kunna delta i sociala 

sammanhang, eller själv skapa sociala sammanhang, där relationerna kan utvecklas upplever 

studiedeltagarna att de fysiskt behöver vara på plats. En aspekt av detta är möjligheten att vara 

spontan efter arbetsdagens slut, vilket en studiedeltagare beskriver som följer: 
”…då var det faktiskt tråkigt sådär kan man ju känna för då.. för just om man ska va spontan och så  

där, ja men vi går ut efter jobbet ikväll, ba: nej det går inte för jag har bilen här…jag kan ju inte, det 

blev så krångligt liksom. Utan då måste det liksom planeras väldigt långt i förväg att typ på torsdag 

nästa vecka då måste jag köpa tågbiljett…jag var tvungen att välja, eller väga in det där.” 

Nästintill alla studiedeltagare uppger att pendlingen förhindrar spontanitet i det sociala livet, 

både i privatlivet och i relation till kollegor. Den bristande spontaniteten innebär dock inte att 

att pendlingen omöjliggör deltagande i sociala aktiviteter utanför arbetstid, men möjligheten att 

delta är ofta beroende av framförhållning och planering. Detta beskrivs exempelvis såhär:   
”…allt med att stanna kvar blir ju nåt extra. Och visst det går att planera, vet man om det i förväg så 

ställer man ju in sig på att det här kommer funka.” 

Studiedeltagarna ger uttryck för att de visserligen har relationer till sina kollegor, men att 

pendlingen begränsar dem vad gäller deltagande i spontana sammankomster. Huruvida detta 

påverkar deras sociala kapital är svårt att dra några slutsatser kring, eftersom de samtidigt menar 

sig ha goda relationer på sina arbetsplatser. Det som är tydligt är att studiedeltagarna inte kan 

vara delaktiga på ett sätt som de skulle önska eller på samma sätt som de uppfattar att deras 

icke-pendlande kollegor har möjlighet att göra.   

 Platsens betydelse för relationsbyggande synliggörs även i att studiedeltagarna på sin 

fritid befinner sig långt ifrån den plats där kollegorna finns. Detta upplevs hämmande för dem 
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när de önskar utveckla vänskapsrelationer till kollegor. En studiedeltagare uttrycker det på 

följande vis: 
”Men sen är det några stycken till som man, kanske hade velat, och hade man bott i närheten så hade 

man kanske tagit den där extra AW:n, men bara några stycken.”  

Att träffa en kollega på helgen innebär ytterligare en pendlingstur och blir ett större projekt, 

både praktiskt och symboliskt, än vad det hade varit om de hade bott på samma plats. Detta 

skildras på nedanstående sätt i en intervju:  
”…det blir som att jag ba: okej jag. vill. verkligen. vara. din. vän. För att jag ska åka från Uppsala 

och göra det här liksom.” 

Även detta kan ses som en förlust av spontanitet, och i dess ställe tar ett ofrivilligt kalkylerande 

vid. Denna begränsning i relationsbyggandet på arbetsplatsen är lättare att tolka som ett bortfall 

av socialt kapital, då det som avses är ett önskat fördjupande av relationer som inte blir av. 

Sammanbindande socialt kapital utgör en tillgång för individen i form av emotionellt stöd 

(Johnson m.fl., 2013, s. 25). Det skulle kunna vara så att studiedeltagarna går miste om denna 

resurs på arbetsplatsen till följd av pendlingen. 

Socialt kapital i privatlivet: nära relationer  

I likhet med tanken att pendling skulle kunna påverka pendlares yrkesmässiga sociala kapital 

negativt, fanns det i studiens inledningsskede ett antagande om att det faktum att pendlare ägnar 

mer tid än icke-pendlare åt resande skulle kunna ha en negativ inverkan på privatlivets sociala 

kapital. Familje-, släkt-, och nära vänskapsrelationer är en central källa till socialt kapital genom 

det emotionella stöd de antas bistå med (Portes, 1998, s. 9). Möjligtvis tar pendlingen tid i 

anspråk som annars hade spenderats tillsammans med närstående personer. 

 Flera studiedeltagare anser att pendlingen inte har någon negativ inverkan på deras sociala 

liv. Detta synsätt kan delas upp i två kategorier. Dels finns det studiedeltagare som menar att 

de hinner med de relationer som de önskar hinna med. Denna upplevelse återfinns framför allt 

hos dem med kortast restid. Sedan finns det även studiedeltagare som visserligen upplever sig 

ha tid för färre relationer och sociala sammanhang än vad de skulle önska, men som inte 

upplever det som ett problem, vilket exemplifieras i detta uttalande:  
”Man har.. kommit in i en…ram, i en livsram så att säga. Nej, jag tycker nog inte det, utan när man 

ska träffa kompisar och så vidare då blir det ändå fredagar och lördagar.” 

Även om vissa intervjuer ger bilden av pendlingens inverkan på det sociala livet som icke-

betydande, återfinns även den motsatta erfarenheten i andra intervjuer. Flera studiedeltagare 
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menar att den tidsbrist och trötthet som kombinationen av arbete och pendling medför, gör att 

de upplever sig behöva göra avkall på vissa delar av sitt sociala liv. En studiedeltagare berättar: 
”…man är inte skitsugen på att träffa folk alla helger så att säga va. Så att det, pendlingen i sig 

kanske begränsar.. ja, det umgänge man har, alltså hur ofta man träffar folk och så vidare va.” 

Deltagande i sociala sammanhang konkurrerar med återhämtning och vila. Många 

studiedeltagare vill använda sin fritid på ett sätt som gör att de nästa dag är mentalt redo för 

arbete och pendling. Detta beskrivs i termer av att ”stänga av” eller att ”komma bort från 

verkligheten”: 
”…när man går från jobbet så drar man ner rullgardinen så, är lite inställd på att bara ladda om 

liksom batterierna…man har inget liksom såhär skriande behov av att träffa folk....” 

Olika sorters relationer tycks stå i olika relation till detta behov. Familjemedlemmar, eller de 

personer som intervjudeltagarna bor tillsammans med, förefaller vara relationer som är 

förenliga med sådan återhämtning. Detta skulle kunna vara ett exempel på det emotionella stöd 

som sammanbindande socialt kapital möjliggör. I intervjumaterialet framstår familjerelationer 

vara de mest lättillgängliga och minst kravfyllda eller energikrävande relationerna i 

studiedeltagarnas liv. Dessa verkar förknippas med den bearbetning och vila som hemmet som 

plats tycks representera. Andra sociala sammanhang, såsom att träffa vänner, beskrivs mer i 

termer av ”projekt” eller ställs i relation till hur trött man är när man kommer hem på kvällen, 

vilket en studiedeltagare poängterar:  
”Det är inte alltid man orkar ens träffa en kompis för att det sliter ju på en, tre timmar om dagen 

pendlar jag ju. Och det gör att man blir trött och att då ställa upp på en spontan träff med nån är 

man inte alltid pigg på.” 

Nästintill alla studiedeltagare menar att spontaniteten i det sociala livet går förlorad när man 

pendlar. I relation till den förlorade spontaniteten återkommer flera av dem till den planering 

de tycker krävs för att pendlingen ska vara förenlig med upprätthållandet av det egna sociala 

livet. God framförhållning är centralt i deras skapande av en välbalanserad vardag med både 

sociala dagar och nödvändiga återhämtningsdagar. En studiedeltagare beskriver situationen: 
”…men det blir på bekostnad av vissa vänner, absolut, tänker jag. De senaste åren när jag har 

pendlat så har jag ju, det har blivit vissa personer som, väljer att leva lite så som jag gör som jag 

umgås med.” 

En studiedeltagare menar att nyckeln till att upprätthålla ett tillfredsställande socialt liv, trots 

pendlingen, är att hålla fast vid det som är inplanerat på förhand, oavsett hur trött man är i 

stunden: 
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”Man får ju inte ge in där på tröttheten (skratt).”  

Genomgående är det tydligt att studiedeltagarna betonar nära relationer och den möjlighet till 

återhämtning, vila och emotionellt stöd som dessa ger, framför upprätthållandet av svagare 

sociala band. Det skulle kunna vara så att pendlingen, och den trötthet som den skapar, 

åstadkommer en förskjutning i det sociala kapitalet där nära anhöriga, och det sammanbindande 

sociala kapital som dessa relationer innehåller, prioriteras. Nära relationer tycks kräva en lägre 

grad av spontanitet, eller bygger på en naturlig spontanitet som inte upplevs påfrestande på 

grund av att de ofta återfinns i det egna hemmet. Bristen på spontanitet skulle utifrån detta 

perspektiv kunna ses medföra en begränsning av relationer som bygger på svaga band. Sådana 

relationer antas förmedla användbar information och tillgång till möjligheter (Ellison m.fl., 

2007, s. 1146). Om sådana relationer åsidosätts på grund av pendlingen, går även de tillgångar 

som de förknippas med tillgångar förlorade. 

Socialt kapital i privatlivet: ”föreningsliv”  

Studiedeltagarna skiljer sig åt avseende deltagande i mer formellt organiserade sociala 

sammanhang, såsom ideella föreningar eller andra sammanslutningar med lokal anknytning. 

Utifrån samma antagande som nämnts tidigare, att längre restid medför mindre fritid och 

därmed potentiellt mindre tid tillägnad sociala aktiviteter, skulle det kunna vara så att pendling 

begränsar människors formella deltagande i sociala sammanhang. Delaktighet i sådana 

gemenskaper skulle kunna ses som ett mått på graden av överbryggande socialt kapital, i den 

bemärkelsen att de kan tänkas bygga på svaga sociala band och representerar en möjlighet för 

individen att vidga sina sociala vyer. Majoriteten av de som intervjuades är inte delaktiga i 

sådana verksamheter, alternativt så framkom inte dessa engagemang i intervjuerna. En 

studiedeltagare beskriver aktiviteter som präglas av regelbundenhet och bestämda träffar som 

svåra att integrera i vardagen som pendlare:  
”…jag tror att jag skulle ha svårt att gå på en kurs i japanska eller nånting sånt där som börjar 

sjutton och trettio varje vecka i.. det liksom funkar inte så va.” 

Han tror att han hade haft en sådan fritidssysselsättning om det inte vore för pendlingen:  
”…om jag nu hade jobbat i (namn på stad)…jag hade varit mer involverad i föreningslivet. Jag 

kanske hade fortsatt med badminton och också varit på en, gått en del kurser av olika typer va.” 

För honom representerar sådana sammanhang en möjlighet att träffa andra slags människor än 

de han träffar i vanliga fall. En liknande tanke, formellt organiserade sammanhang som en chans 
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att möta nya människor, ger även en annan studiedeltagare uttryck för. Han har nyligen blivit 

lokalpolitiskt verksam som svar på att han upplevde sig sakna plattformar för nya bekantskaper 

samt längtade efter en tydlig anknytning till den stad han bor i. Detta engagemang inleddes 

dock i ett skede i livet när han visste att pendlingen skulle upphöra under en tid, då han inom 

en snar framtid skulle gå på föräldraledighet. Han beskriver hur han tidigare, på grund av 

pendlingen, inte upplevde sig förankrad i sin hemstad:  
”…jag är ju bara här och sover och lagar middag liksom.” 

Det politiska engagemanget har inneburit ett nytt socialt sammanhang, som varken hör 

arbetslivet eller privatlivet till, och han menar att det har gett honom en ny slags formell 

anknytning till lokalsamhället. Den här sortens formellt organiserade sociala sammanhang 

tycks således vara socialt betydelsefulla, i bemärkelsen att de utgör en social arena för nya 

bekantskaper, samtidigt som de erbjuder lokal anknytning till platsen.   

 Två studiedeltagare sjunger i körer på fritiden. I en av de intervjuerna framstår den sortens 

aktivitet, som är planerad och inte spontan, som nästintill enklare att passa in i vardagen som 

pendlare, än vad privata sociala sammanhang är. I den andra intervjun beskrivs ideellt 

engagemang och pendling som svårförenliga. Av den anledningen har hon försökt avveckla 

sådana aktiviteter under de månader som hon har kvar som pendlare, med en längtan om att 

återigen engagera sig ideellt framöver, när hon bor och arbetar i samma stad.   

Pendlingen som ramverk 

Många studiedeltagare pratar om pendlingens strukturerande effekt, det är en aspekt av 

vardagen som ”ramar in” det övriga livet.  
”Man har.. kommit in i en ram, i en livsram så att säga.” 

Att pendla medför att man tillbringar tid som andra människor lägger på annat, på resande fot. 

Ovan har studiedeltagarnas deltagande i sociala sammanhang, i yrkeslivet och i privatlivet, 

beskrivits. För att placera detta deltagande i en kontext, och för att med studiedeltagarnas egna 

ord analysera hur pendlingen påverkar vardagen och därmed det sociala livet, kommer 

begreppet ”ramverk” att användas. Idén om pendlingen som ett ramverk som formar och styr 

vardagen och därmed även det sociala livet, är således ett första ordningens begrepp som här 

används som analytiskt verktyg.  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Brist på flexibilitet 

En tydlig aspekt av pendlingen som ramverk är att många studiedeltagare återkommer till att 

pendlingen skapar en oönskad rigiditet. Alla studiedeltagare upplever inte nödvändigtvis den 

tid som resandet tar i anspråk som pendlingens största nackdel, eftersom även icke-pendlare 

antas kunna ha lång restid. Men flera studiedeltagare ger uttryck för att det faktum att den egna 

arbetsplatsen ligger i en annan kommun än den där de bor, skapar en särskild inflexibilitet som 

icke-pendlare inte antas drabbas av:  
”…ja men på nåt typ känner jag ju att jag är ju varken här eller där. Därför att jag tror att det skulle 

vara mycket lättare att, bygga upp, en…alltså det skulle va lättare å bygga upp, bibehålla och 

överhuvudtaget vilja ha en annan vänskapskrets också… jag skulle behöva ha jobbet och boendet på 

samma ställe för att, kunna typ gå in i relationerna mera.” 

I flera intervjuer framstår aktiviteten ”att svänga förbi” som oförenlig med livet som pendlare. 

Kortare sociala möten, som att möta upp en vän för lunch under arbetsdagen eller att på 

hemvägen från arbetet ta vägen förbi en närstående, faller bort. Den tidigare beskrivna 

svårigheten att spontant kunna följa med på en after work med kollegorna som inte är planerad 

sedan tidigare kan ses som ett annat uttryck för denna tendens. Bundenheten till tågtidtabellen 

förhindrar möjligheten att då och då gå tidigare från arbetsplatsen för att möta upp en vän, det 

sociala livet får utspela sig mellan vissa givna specifika klockslag på kvällen:  
”…för det är inte som att man kan gå och ta en lunch med någon, det är inte som att man kan ha 

nära till folk. Eller uträtta ärenden på lunchen…eller gå lite tidigare för att man ska träffa någon och 

stanna lite senare andra dan eller så. Utan det är verkligen exakta minutslag som man kommer och 

går från jobbet.” 

Bristen på flexibilitet påtalas i flera intervjuer i relation till att gå och lägga sig på kvällen. Det 

faktum att man ska gå upp tidigt på morgonen skapar en stelbenthet även på kvällarna, som det 

här citatet illustrerar:  
”…och spontanitet…ja men vi ses ikväll så går vi ut och käkar så blir klockan tio, ja men gud det gör 

ingenting jag kan ju bara ta ett tåg tjugo minuter senare imorgon. Alltså det finns ju inte.” 

När man inte kan vara flexibel med när man går och lägger sig tackar man ibland nej till sociala 

sammanhang, på grund av en medvetenhet om att man kommer att behöva gå hem tidigare än 

andra eller inte kommer att kunna delta fullt ut. Flera studiedeltagare beskriver pendlingen som 

styrd av exakta minutslag och ett beräknande av tidsmarginaler. Pendlingen med kollektivtrafik 

tycks på detta sätt ta mer mental energi i anspråk än vad den faktiska restiden är. Både på 

morgonen, då det blir viktigt att gå upp så tidigt att man är säker på att inte missa tåget. Men 
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även på eftermiddagen, då man är utlämnad till tågtrafikens fungerande och inte säkert kan 

räkna med när man kommer hem. Två studiedeltagare har nyligen sagt upp sig på grund av 

pendlingen och den inverkan den har i deras liv. En av dem beskriver detta på följande vis: 
”…när jag insett vad konsekvenserna blir av att jag har så lång resväg så har jag också känt att jag 

vill prioritera andra saker…för det första den här flexibiliteten som vi pratade om, den tror jag att 

jag behöver också för att den stressar mig att inte ha liksom…sen skulle jag nog prioritera mer, just 

faktiskt sociala, den privata sfären.” 

Trötthet 

Nästintill alla studiedeltagare sammankopplar pendlingen med trötthet och tröttheten tycks 

styra vardagen i stor utsträckning. En viktig aspekt av pendlingen som ramverk är således den 

trötthet som pendlingen skapar och de strategier som studiedeltagarna använder sig av i syfte 

att råda bot på denna. Fritiden tycks organiseras som svar på denna orkeslöshet, med målet att 

vakna pigg nästa arbetsdag: 
”…det önskar jag absolut, att jag hade lite mer ork…det är ju också så att jag behöver tacka nej till 

saker för att det är för..alltså för sent. Det känns så här, för några år sedan liksom klockan tio, gå 

och lägga sig, känns såhär wow. Men nu kan det ju vara det liksom…så om det händer något en 

torsdagkväll så är det liksom såhär..ska jag upp tidigt så kanske jag säger…nej till det.”  

I denna strävan prioriteras ofta aktiviteter som upplevs möjliggöra återhämtning och vila 

framför aktiviteter som upplevs energikrävande och denna prioritering tycks kunna medföra att 

vissa sociala sammanhang väljs bort. Tröttheten hanteras både genom att ta det lugnt på kvällen 

och att gå och lägga sig tidigt.  
”…i och med att man blir ganska trött så måste man nog ändå ha ganska mycket energi för att orka 

göra saker. Annars går man nog bara hem och lägger sig och sover.” 

Bundenhet till hemmet  

I många intervjuer beskriver studiedeltagarna sin fritid som förlagd till det egna hemmet, 

exempelvis på detta sätt:  
”…det är liksom föreningsliv och så vidare, ingenting sånt alls va. Det är ju sena kvällar, då blir det, 

då är man trött… och då landar man i soffan.” 

Bundenheten till hemmet verkar vara nära förknippad med den trötthet som pendlingen skapar. 

En studiedeltagare beskriver här svårigheten att hinna med att göra någonting av kvällen: 



 

 

 

 

23  

”…mornarna är egentligen inte jobbigt. Men jag tycker att eftermiddagarna kan vara jobbiga. För 

att det, man står alltid där, ska man orka göra någonting, hinna göra någonting efter jobbet, 

jobbdagens slut. Är dagen slut där eller..?” 

Flera studiedeltagare pratar om att pendlingen medför att de inte tar sig ut i staden som de bor 

i, i den utsträckning som de hade önskat. De går inte ut och äter, möter inte upp vänner och går 

inte på kulturella evenemang i samma utsträckning som de gjorde innan de började pendla, eller 

lika ofta som de föreställer sig att de skulle göra om de inte pendlade. Dessa aktiviteter upplevs 

som projekt eller åtaganden: 
”…vi går sällan på bio, för det är det här att, att, att ta tag i nånting, att ta initiativ tror jag, det är.. 

det är skönt att vara hemma.” 

För de studiedeltagare som bor tillsammans med någon, partner eller barn, innehåller kvällarna 

hemma ändå socialt umgänge. För de studiedeltagare som bor ensamma utspelar sig mycket av 

det sociala livet utanför hemmet. Pendlingen omöjliggör inte deltagande i aktiviteter utanför 

hemmet, men när de väl har kommit hem framstår rörelsen ut från hemmet som en 

kraftansträngning för många.  En studiedeltagare har, för att skapa balans mellan återhämtning 

och socialt liv, skapat på förhand bestämda kvällar för återhämtande respektive sociala 

aktiviteter:  
”…jag har ju alltid bokat typ hur min vecka ska se ut. Alltså bestämt vilka dagar kan jag eventuellt 

vara social. Jo det är måndagar och torsdagar liksom, såhär. Och helst bara en av dem så jag typ får 

en ledig dag, alltså det har blivit..livet har ju, jag har fått göra det lite fyrkantigt. Och sen så på 

helgen, lördag eller söndag ska helst vara lite bokat så jag kan få återhämtning…så det blir ju en 

strategi att vara mycket mer liksom, mindre spontan. Men ändå ge utrymme för det genom att ha 

liksom tydliga ramar.”.  

Det sociala livets förskjutning till helgen 

Många studiedeltagare har valt att förlägga sitt sociala liv till helgen, för att arbetsveckans 

kvällar ofta blir korta och präglas av trötthet. Under helgen finns tid och ork för relationer utöver 

den närmsta familjen. Helgen tycks representera den flexibilitet och spontanitet som saknas i 

veckorna, vilket illustreras här: 
”Men det blir ju att saker förläggs till helgen, typ träning, och sociala, alltså möten med kompisar 

eller så. Det mesta läggs till helgen, så är det.”.  

Men även om helgen är fri från pendling, så ger flera studiedeltagare exempel på att behovet av 

återhämtning kan kvarstå under helgen. I de fallen verkar pendlingen påverka livet som helhet. 

En studiedeltagare berättar: 
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”Men också att pendlingen tar ju på krafterna så att det är ju begränsat hur mycket kraft jag har på 

helgen…så det blir ju liksom på bekostnad av helgen också.”.  

Att många har förflyttat det sociala livet till helgen skulle kunna ses som ett uttryck för att 

pendlingen strukturerar veckorna. Pendlingen som ramverk skulle kunna tänkas medföra en 

tendens till renodling av vardagen, där arbetsveckans kvällar framför allt syftar till återhämtning 

och de relationer som finns i hemmet, medan helgen möjliggör deltagande i andra sociala 

sammanhang.   

Resans betydelse  

Pendlingens strukturerande effekt i vardagen är inte enbart negativ, enligt många 

studiedeltagare. Resan till och från arbetsplatsen kan ses som den centrala aktivitet som skapar 

pendlingen som ramverk. I intervjuerna framkommer olika sätt på vilka studiedeltagarna 

upplever sig kunna använda sig av restiden. Dessa resans användningsområden kan alla kopplas 

till studiedeltagarnas sociala liv. Nedan följer en tematisering av resans roll, utifrån 

intervjuerna.  

Resan som ”portvakt” 

Ett konsekvens av pendlingen, som i flera intervjuer beskrivs som värdefull, är den gräns mellan 

arbete och fritid som resan skapar. Att arbetsplatsen ligger i en annan kommun än den man bor 

i begränsar möjligheten att ta sig till arbetsplatsen på kvällar och helger. Pendlingen blir på 

detta sätt en ”portvakt” mot tendensen att arbeta mycket och tid som annars hade ägnats åt 

arbete avsätts nu till fritid. Pendlingen skulle på detta sätt kunna frigöra tid åt fritidens sociala 

sammanhang. Denna gränsdragning beskriver en studiedeltagare: 
”…ponera nu då att jag hade jobbat och bott här i Stockholm, då hade jag nog…varit på jobbet även 

lördagar och söndagar. Det skulle vara möjligt. Så att det blir liksom en gränsdragning när man har, 

när man är så långt ifrån. … Jag sitter med datorn kan jag göra hemma, men jag sitter liksom inte på 

jobbet.”  

Även om arbetsuppgifter tas med hem, så finns det en skillnad mellan att arbeta hemma och på 

arbetsplatsen. Om personen bor tillsammans med familjemedlemmar, så existerar åtminstone 

möjligheten till socialt sammanhang parallellt med utförandet av arbetsuppgifter.   

 Ett annat exempel på pendlingen som portvakt återfinns tidigare i analysen, när de 

studiedeltagare som är lärare eller har yrken som medför bedömningar av människors 
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livssituation och fungerande, beskriver hur den geografiska distansen till arbetsplatsen 

möjliggör en separation mellan yrkesroll och privatliv.  

Resan som fristad	 

Många studiedeltagare ser resan som ett tillfälle att få en stund för sig själva. Den blir en chans 

till kraftsamling i syfte att råda bot på den trötthet som annars riskerar att påverka fritidens 

sociala liv negativt. Resan beskrivs då i termer av ”fristad” och ”retreat” och upplevs som en 

möjlighet ”att landa” och bearbeta tankar och intryck samt som en plats för ”avskärmning” och 

”avkoppling”. En studiedeltagare ger en bild av pendlingen som en situation där man befinner 

sig mitt emellan olika delar av livet som präglas av aktivitet och ansvar:   
”…det är liksom egentid också ifrån både familj och jobb. Och det blir som en bubbla. …och det 

tycker jag är skönt.” 

Resan som omställning	 

Den aspekt av pendlingen som uppskattas mest av studiedeltagarna är att det skapas ett 

tidsmässigt utrymme, som annars inte skulle finnas, där mental omställning mellan olika roller 

möjliggörs. Som tidigare nämnts kan resan upplevas som en fristad, en ansvarslös stund där 

man ges tid för sig själv. De studiedeltagare som beskriver resan som en chans till omställning, 

använder aktivt resan för in- och utträde i sina yrkesroller. Detta genom att på vägen till 

arbetsplatsen förbereda sig mentalt för den kommande arbetsdagen och att på hemvägen 

reflektera över det som skett under dagen:  
”…en fördel med pendling tycker jag, det är en sån här ställtid. När jag åker härifrån…så hinner jag 

ta bort det från huvudet, och sen bara: ”Nu är jag hemma, nu är jag hemma”…samma sak när jag 

åker till jobbet, då är det sån här uppvarvning såhär: ”vad ska jag göra den här dagen”. Och sen 

man, ja, man är alldeles klar, när man kommer hit då vet man precis vad det är.”    

För många av dem börjar således arbetsdagen innan de har nått arbetsplatsen, utan att de för 

den skull använder resan som faktisk arbetstid. Snarare ses resan som ett tillfälle för in- och 

utfasning i arbetsdagen, något som flera studiedeltagare menar underlättar deras 

professionalitet:  
”Alltså jag är ju chef…det är en ganska turbulent verksamhet…på så vis har det varit väldigt skönt, 

just den här att…förbereda sig liksom, att ladda och landa…har pendlingen gett mig.” 

Av intervjuerna framkommer det att flera av studiedeltagarna har utvecklat egna strategier för 

att underlätta den rollövergång som pendlingen möjliggör. En viss station på resvägen eller 
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avstigningen från tåget fungerar då som en markör eller ”portvakt” för den mentala omställning 

mellan arbete och fritid som personerna eftersträvar. 

Resan som effektiv tid 

I intervjuerna framträder resan som en stund som studiedeltagarna försöker utnyttja för att 

avverka bestyr som annars hade upptagit deras fritid, på morgonen eller på kvällen. En 

studiedeltagare brukar betala sina räkningar på tåget: 
”Livets vardagliga måsten brukar jag göra då. Så behöver man inte lägga tid på det.” 

Ett annat exempel på detta är de studiedeltagare som använder resan som en fortsättning på den 

morgon som de inte får hemma på grund av den tidiga avfärden. Aktiviteter såsom 

frukostätande, tidningsläsning, sminkning eller sömn förflyttas på det sättet från hemmet till 

tåget. Restiden utnyttjas även som arbetstid av många, i syfte att bli färdig med arbetsuppgifter 

så att kvällen blir ledig och kan disponeras fritt som fritid. 

 Flera studiedeltagare skapar en social stund genom att ringa privata samtal, svara på sms 

som de inte har hunnit svara på tidigare eller ägna sig åt sociala medier. Resan blir på så sätt ett 

tillfälle som möjliggör upprätthållandet av relationer. En bilpendlare berättar:  
”…min ena syster pratar jag med, ja men jag pratar med henne varje dag, på morgonen, klockan sju 

ringer vi varann…”	 

Resan som social situation	 

Resan kan även utgöra en social situation i sig själv. Hälften av studiedeltagarna har erfarenhet 

av samåkning som pendlingsform, antingen tillsammans med kollegor eller med 

familjemedlemmar. Begreppet ”samåkning” avser här en medveten överenskommelse om att 

pendla tillsammans. Vid samåkning blir resan en social situation där tillfälle ges för en ny 

relation att utvecklas eller för redan existerande relationer att underhållas. Tre studiedeltagare 

har tidigare pendlat eller pendlar för närvarande i sällskap med familjemedlemmar; barn eller 

partner. Att pendla med barn beskrivs som en social situation som ersätter eller kompletterar de 

samtal som studiedeltagarna antar att andra familjer, som inte pendlar, ägnar sig åt i hemmet.  
”…den här tiden vi har tillsammans i bilen, att sitta och prata, och jag kan tänka mig liksom om man 

lever det här familjelivet, mamma, pappa, barn, man sitter ner vid köksbordet och diskuterar igenom 

dagen och sådär…den tiden som andra kanske tar vid matbordet och diskuterar, det gör vi i bilen, så 

vi har ändå hunnit prata igenom vår.. hans dag.” 

Den studiedeltagare som tidigare pendlade med sin partner använde då resan till att avhandla 
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respektive persons arbetsdag, för att det sedan skulle vara möjligt att prata om annat när de väl 

kom hem. Även de som pendlar med kollegor beskriver samåkningen som en möjlighet att 

ventilera arbetsdagen, men också som en chans att bearbeta andra aspekter av livet. Pendlingen 

blir då en chans att etablera eller fördjupa en privat relation till en kollega.  

 I intervjuerna framkommer det även att det finns de som värnar om pendlingen som en 

asocial stund, något som hänger samman med resan som fristad och som möjlighet till 

omställning. Ett tydligt exempel på detta är det som en studiedeltagare benämner som 

”pendlarregeln” och som alla de studiedeltagarna som pendlar med kollektivtrafik beskriver i 

sina intervjuer. Pendlarregeln skildras som en outtalad överenskommelse pendlare emellan om 

att respektera varandras behov av resan som fristad. En viktig aspekt av pendlingen tycks 

således vara att resan inte medför några sociala krav. Regeln tycks både gälla medresenärer som 

man känner sedan tidigare såsom kollegor, och andra passagerare. En studiedeltagare beskriver 

fenomenet:  
”…det känns som en såhär oskriven regel, ser man nån på morgonen komma, speciellt på morgonen 

kanske, då ser man varann men man liksom gör inte nåt mer försök till nån social interaktion (skratt). 

Och så kan det egentligen vara när man åker hem också, ser jag en kollega liksom vid tågstationen 

kan jag bli såhär, ah, jag kan gömma mig ibland liksom.” 

En studiedeltagare reser med samma tåg och i samma vagn som flera av sina kollegor, men vid 

resan till arbetsplatsen på morgonen umgås de inte med varandra. De hälsar, men sätter sig på 

olika, på förhand givna, platser och visar hänsyn för varandras behov av tid för sig själva. Denna 

situation återges i intervjun med orden:  
”…sätt dig ner, tryck in hörlurarna, alltså folk är ju tysta liksom.” 

Samma studiedeltagare beskriver att det finns en social skillnad på morgon- och 

eftermiddagspendlingen. På hemvägen brukar samma kollegor som på morgonen är tysta, välja 

att sätta sig i en gemensam kupé för att kunna prata med varandra. Genom denna 

eftermiddagstradition har studiedeltagaren ifråga lärt känna och utvecklat privata relationer till 

några av de pendlande kollegorna. Den underförstådda pendlarregeln är så etablerad att 

studiedeltagaren upplever sig kunna urskilja pendlare från icke-pendlare med hjälp av den:  
”…det är roligt när man märker för ibland…kommer det ju nån som inte är pendlare. Men som ska 

med morgontåget och framförallt om de är två, sitter och pratar och ska ofta på nån konferens 

kanske…då märker man ju att de har liksom inte pendlarregeln…” 

En studiedeltagare har pendlat samma sträcka i 40 år. Han reser i första klass och har, i det 

avgränsade sammanhang som första klass kan tänkas utgöra, under åren utvecklat relationer till 
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flera personer som även de har pendlat den sträckan under lång tid. Men trots att de under 

resorna pratar ”ganska djupt om både arbete och vad som händer i världen” så har de aldrig 

träffats på fritiden. Dessa relationer är platsspecifika, de utspelar sig enbart på tåget. I intervjun 

funderar studiedeltagaren på hur detta kommer sig:  
”Jag tänker på ett par personer nu. Varför har det inte blivit nåt djupare.. man säger att man ska gå 

på fotboll…man byter kort och lite sånt där va. Men det blir ingenting sen. Men det är väl så. När 

man går av tåget då är man påväg till nåt annat, då är man påväg till sitt hem helt enkelt va.”  

Även om 40 års pendling har lett till bekantskaper på tåget bygger även dessa i grunden på 

pendlarregeln. Det finns underförstådda ”regler” för var i vagnen olika personer sitter:  
”…vi har pendlat i många många år va, vi snackar och vi känner varann och allt möjligt va. Men 

trots att han sitter där och det är ledigt säte så går jag och sätter mig nån annanstans, för jag, jag 

vill inte inkräkta på hans lilla lilla område. Och jag vill vara i fred.” 

I detta fall samexisterar tåget som social situation och tåget som fristad. Studiedeltagaren 

beskriver hur de vana pendlarna inledningsvis pratar med varandra över stolen, men sedan sätter 

sig för sig själva. 

Diskussion 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur pendling påverkar människors sociala kapital. 

Studien har utgått ifrån frågeställningar om hur människor själva upplever att pendlingen 

påverkar deras sociala relationer samt hur de förhåller sig till denna påverkan.  

Uppsatsens resultat, i relation till dess val av teori och frågeställningar, gör det 

relevant att uppmärksamma huruvida socialt kapital är det begrepp som bäst åskådliggör hur 

människors sociala liv ser ut. För teorin om socialt kapital är idén om resursers inbäddning i 

sociala relationer central. Samtidigt är det inte självklart att människor själva betraktar sina 

sociala sammanhang i termer av resurser. Socialt kapital är således inte nödvändigtvis det 

begrepp som lämpar sig bäst när man önskar belysa de sociala konsekvenserna av ett fenomen 

med en kvalitativ ansats. I denna uppsats möjliggjorde dock användningen av begreppet socialt 

kapital ett synliggörande av pendlingen som ramverk. 

Resultatet visar att studiedeltagarna förhåller sig till pendlingen som ett ramverk 

som formar och styr deras vardag, inklusive deras sociala liv. Men nästan alla som har 
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intervjuats har haft svårt att urskilja vilka sociala konsekvenser som beror på pendlingen och 

vilka som beror på andra aspekter av livet. I flera intervjuer framkom att även andra 

livsomständigheter fungerar som ramverk. Att vara förälder, att vara ensamstående förälder och 

att ha ett heltidsarbete tillmäts, av studiedeltagarna själva, stor betydelse för vilka slags och hur 

mycket sociala aktiviteter vardagen kan inrymma. Av dessa tycks i många fall pendlingen vara 

den livsstilsfaktor som studiedeltagarna själva har funderat minst kring. En förklaring till detta 

kan vara hur socialt kapital har mätts. Tidigare forskning visar att det finns det ett samband 

mellan pendling och lägre socialt kapital, socialt deltagande och samhällsengagemang (Besser 

m.fl., 2008; Delmelle m.fl., 2013; Mattisson m.fl., 2015; Putnam, 2006). Dessa kvantitativt 

inriktade studier finner ett samband, men denna uppsats visar att det kan vara ovisst huruvida 

detta samband upplevs av pendlarna själva i det egna meningsskapandet.  

 Resultatet indikerar även att geografisk flexibilitet inte nödvändigtvis medför en 

motsvarande flexibilitet i det sociala livet. Teorier om modernitetens särdrag och dess 

konsekvenser för sociala gemenskaper, vilket Giddens teori om modernitetens 

frikopplingsprocesser är ett exempel på, antar ofta att geografisk rörlighet per definition innebär 

en rörlighet även för sociala relationer. Den tendens som återfinns hos studiedeltagarna i denna 

uppsats pekar snarare åt ett motsatt håll. Pendlingen, den geografiska rörligheten, upplevs 

medföra förlust av spontanitet och flexibilitet, både i relation till hemortens och arbetsplatsens 

sociala sammanhang. Den trötthet som pendlingen förknippas med skapar en bundenhet till 

hemmet som befrämjar sedan tidigare etablerade relationer, i synnerhet de relationer som redan 

finns i hemmet. Rörelsen ut ur hemmet till nya sociala arenor upplevs som ett ”projekt”, likaså 

att stanna kvar på arbetsplatsen för umgänge med kollegor. Utifrån de resultat som ges i denna 

uppsats går det att tänka sig att pendling inte påverkar människors sammanbindande sociala 

kapital i lika stor utsträckning som deras överbryggande sociala kapital. Pendling innebär 

visserligen att människor får mer geografiskt vidsträckta sociala nätverk, men studiedeltagarna 

ger uttryck för att det kan vara svårt att dra nytta av de relationer som skapas på orten som de 

pendlar till. Den bristande spontaniteten och flexibiliteten som pendlingen som ramverk för 

med sig, gör det svårt att vidareutveckla varaktiga sociala relationer till kollegor.  

 Eftersom en stor andel av arbetstagarna i Sverige pendlar förblir pendlingens 

sociala konsekvenser ett högst relevant fenomen att studera. Vidare kvalitativ forskning om hur 

pendling påverkar människors sociala kapital skulle kunna inrikta sig på hur de människor som 

omger pendlare, både på arbetsplatsen och i privatlivet, upplever att pendlingen inverkar på 
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pendlares sociala kapital. Detta fokus på upplevelsen hos det omgivande sociala nätverket, 

snarare än på pendlares egen upplevelse, skulle kunna vara kunskapsgivande, då socialt kapital 

existerar i sociala relationer och sociala relationer bygger på interaktion med andra människor. 

Om pendling har en negativ effekt på pendlares sociala kapital på grund av att de inte är 

närvarande i sociala sammanhang, är det inte säkert att pendlare själva är medvetna om vilka 

aspekter av deras sociala relationer som de går miste om. Detta skulle däremot kunna vara 

någonting som personer i de berörda sociala nätverken ser.  

Utmaningen att kvalitativt operationalisera begreppet socialt kapital på ett sätt 

som studiedeltagare förstår och kan identifiera sig med kvarstår. Förhoppningsvis kan denna 

uppsats bidra till vidare försök att operationalisera begreppet, oavsett om det är pendling eller 

ett annat fenomen som studeras.  

Slutligen, denna uppsats visar att pendlingen, till följd av den trötthet och brist på 

spontanitet som den medför, utgör ett ramverk som styr fritiden och därmed det sociala livet. 

Det finns en tendens till att närstående relationer prioriteras framför andra sorters sociala 

sammanhang. I termer av socialt kapital får detta till konsekvens att pendlarna tillgodogör sig 

emotionellt stöd, men möjligen går miste om information och möjligheter som finns i delar av 

deras sociala nätverk som de inte deltar aktivt i. Den bundenhet till hemmet som pendlingen 

som ramverk skapar kan även få till följd att nya bekantskaper inte uppstår. I vissa yrken kan 

en geografisk uppdelning av det sociala kapitalet vara önskvärd. I yrken där man förväntas vara 

en ”neutral bedömare” av människors livssituation och fungerande, i denna studie exempelvis 

som lärare, upplevs geografisk distans mellan hemmet och arbetsplatsen möjliggöra ett 

professionellt förhållningssätt. 
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 3.4 Emotionellt stöd 
4. Plats 
 4.1 Anknytning till platsen man reser till 
 4.2 Anknytning till platsen man reser från 
 4.3 Losskoppling 
 4.4 Geografisk distans 
 4.5 Social distans 
 4.6 Grannskap, lokal gemenskap 
5. Fritid 
 5.1 Ideellt engagemang 
 5.2 Pendling som livsstil 
 5.3 Privata relationer 
 5.4 Arbetsrelaterade relationer 
 5.5 Privata relationer med kollegor 
 5.6 Träning/motion 
6. Arbetet 
 6.1 Socialt jobb 
 6.2 Arbetsplatsens beredskap för pendling 

Bilaga 2: Intervjuschema 
Bakgrundsinformation  
Hur lång tid till jobbet? 
Hur åker till jobbet? 
Tider? 
Hur länge pendlat på det sättet? 
Hur används restiden? 
Tidigare erfarenhet av att pendla? 
Har något förändrats sen pendling? 
Hur? På vilket sätt? 
Resonemang allmänt kring pendling 
Arbetat närmare hemmet förr? Hur var det? Skillnader? 
Resonemang när man tog jobbet? Fanns pendlingen med? Har det uppstått något man inte 
tänkt på?  
Klarar alla människor av att pendla såhär? Vad krävs? Vad får det att fungera? 
Vill man du arbetsplatsen närmare ditt hem? 
Bridging 
Finns det en ”social distans” pga ”geografisk distans” till kollegor? 
Kontakt med kollegor på fritid? 
Brukar du vara med ifall kollegor ses på fritid? 
Har du någon gång upplevt att du missat eller inte inkluderats i information relevant för ditt 
jobb? 
Har du någon gång upplevt att du missat relevant information i ditt privatliv? 
Bonding 
Hur påverkar pendlingen ditt sociala liv? 
Hur nöjd är du med ditt sociala liv? 
Hur påverkar pendlingen din tid med familj? 
Ditt privata liv? 
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Fritid 
Vad tycker du om att göra på din fritid? 
Hinner du med det i den utsträckning du skulle vilja? 
Finns det någonting som inte får plats som du skulle vilja ha tid för? 
Har du några strategier för att hinna med allt? 


