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Abstract 

Riding the bus is for many people a everyday action while getting to school and workplace. 

The bus is also a place where you don’t seek contact with other individuals; in fact it’s the 

opposite. In this essay the use of strategies is examined. The purpose is to analyze how 

strategies is used and central questions is to determine whether or not the strategies is gender-

coded or not, and in what way social norms affect for the interaction on the bus. Previous 

research within community travel show what people do during travel time and how they 

interact with one another. The empirical data have been gathered by observation and semi-

structured interview and show that strategies is often used in the bus and that men and women 

use them differently. The study also shows that norms affect the social interaction on the bus. 
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Sammanfattning 

Att åka buss är för många en vardaglig handling i samband med att man tar sig till skola och 

arbete. Bussen är även en plats där man inte aktivt söker kontakt med andra, utan snarare tvärt 

om. I den här uppsatsen undersöks användandet av strategier. Syftet är att studera hur 

strategierna kommer till uttryck där centrala frågor kretsar kring om strategierna är 

könskodade och vilken roll normer spelar för interaktionen. Den tidigare forskningen inom 

kollektivtrafiken visar på vad resenärerna gör under restiden och hur individerna interagerar 

med varandra. Det empiriska materialet för den här studien har samlats in genom icke-

deltagande observationer samt semi-strukturerade intervjuer och visar på att strategier ofta 

används på bussen och att män och kvinnors sätt att använda dem skiljer sig åt. Studien visar 

även att normerna som gäller på bussen påverkar den sociala interaktionen på bussen. 
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1. Inledning  
 

Komikern Soran Ismail berättar under en föreställning om hur han sent en kväll skulle åka 

med en av länsbussarna i Göteborg. På bussen finns endast chauffören och en kvinnlig 

passagerare. Som för att göra ett socialt experiment går Ismail längs gången och får en kort 

stund ögonkontakt med kvinna, som sedan tittar bort, varpå Ismail sätter sig bredvid kvinnan. 

Hon säger ingenting men växlar mellan att först stirra på Ismail som för att få honom att förstå 

att han gjort fel och brutit mot en norm, och att luta sig bort från honom. Samtidigt tittar hon 

ut genom fönstret och försöker att inte låtsas om honom, som om hon inte kunde bestämma 

sig för vilka metoder hon skulle ta till för att komma ur den obekväma situationen. Ismail 

själv beskriver i historien att han var väl medveten om att han hade brutit mot en oskriven 

regel, men så länge kvinnan inte sa någonting såg han ingen anledning att flytta på sig. 

Ur den här historien kan man slå an på flera olika aspekter som nog de flesta är bekanta med. 

Ismail bryter mot en oskriven regel när han sätter sig bredvid kvinnan. Hon ger honom vissa 

blickar men säger av någon anledning ingenting. Samtidigt kan hon inte riktigt ta sig ur den 

situation hon nu befinner sig i utan gör vad hon kan under sina förutsättningar, varpå hon 

försöker distansera sig så mycket som möjligt från Ismail. 

Den här händelsen innehåller flera av de aspekter som jag ämnar studera. Kan kvinnans sätt 

att ge Ismail blickar och hennes sätt att använda sin kropp för att skicka signaler till Ismail ses 

som olika former av sociala strategier? Hur kom det sig att kvinnan inte säger någonting trots 

att hon upplever att Ismail har brutit mot normen? Och varför är det så viktigt för kvinnan att 

distansera sig från honom att hon flyttar sin kropp så långt ifrån honom som möjligt? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka om strategier som kan kopplas till interaktion används på 

bussen och hur de i så fall tar sig uttryck samt om de används av både män och kvinnor, och 

om de i så fall används på samma sätt eller är de könskodade. Syftets andra del berör normers 

påverkan på individers sätt att interagera med varandra. 

 Går det att urskilja tecken på att resenärerna använder sig av strategier? 

 

 Om det finns tecken på att passagerarna använder sig av strategier, är det då skillnad 

på det manliga och kvinnliga sättet att använda dem? 

 

 Vilka normer gäller på bussen, och vad händer om de bryts? 

1.2 Avgränsningar 
 

Jag studerar ett litet antal individer och deras beteenden i olika situationer, inom ett litet 

geografiskt område, i det här fallet på bussen. Jag har valt att avgränsa mig till att endast 

utföra observationer i Örebro stad då observationer i andra städer skulle innebära en allt för 

omfattande studie, men även allt för höga kostnader. I studien kommer diskussion föras kring 
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strategier och kön. För att undvika att studien blir allt för omfattande har dock diskussioner 

kring bland annat ålder och kulturella skillnader inte fått något utrymme. 

1.3 Disposition 

 
Studien kommer bestå av två olika kvalitativa delar. Den första delen av studien består av 

empiri hämtad med hjälp observation, medan den andra delen består av fyra stycken 

intervjuer. Anledningen till att studien består av både observationer och intervjuer har sin 

grund i att jag med hjälp av observationerna vill studera beteendet hos resenärerna. Med 

intervjuernas hjälp vill jag sedan få tankarna bakom agerandet. Jag finner även att de båda 

metoderna kompletterar varandra på ett tillfredställande sätt. 

I kapitlet som berör tidigare forskning tas studier upp som diskutetrar samma, eller liknande 

ämnen som är aktuella i min studie. Vad har andra forskare kommit fram till, och hur skiljer 

sig deras metoder och slutsatser från mina? I teorikapitlet presenteras den teori och de 

begrepp som i den här studien kommer fungera som underlag i analysen. Sedan följer den 

delen av studien som fokuserar på observationer där en metodgenomgång följs av en analys 

av observationerna och avslutas med en sammanfattning. Intervjuerna är nästa del och har 

samma upplägg som observationerna, det vill säga först en genomgång av metoden följt av 

analys och sammanfattning. Allra sist i studien kommer diskussionen kring resultatet och 

förslag på vidare forskning.  

2. Tidigare Forskning 

 
När jag sökte efter tidigare forskning använde jag mig av sökmotorer som Libris och Summon 

men hade svårt att hitta studier som var relevanta för mitt ämne. Den tidigare forskningen har 

därmed delvis samlats in med hjälp av min handledare, som gett förslag på forskning inom 

kollektivtrafiken. För att få tillgång till relevant teori om normer kontaktade jag en professor 

på genus-utbildningen på Örebro universitet. Den tidigare forskningen om normer fick jag 

som förslag av en vän som tidigare studerat ämnet.  

Den tidigare forskningen har delats in i två rubriker. Under rubriken transport redogör jag för 

ett antal studier som på olika sätt har kollektivtrafiken i fokus. Den andra kategori: kön, 

interaktion och normer tar upp de teorier som har fokus på genus, normer och hur dessa 

faktorer påverkar interaktionen i samhället. 

Transport 
 

Marie Russel et al (2011) använde sig av observationer i sin kvantitativa studie för att 

undersöka vad passagerarna på tåg och bussar egentligen gör under restiden. Studien utfördes 

på tåg och stadsbussar vars linjer gick genom olika stadsdelar och varje resa varade mellan 20 

minuter och två timmar. Observationerna var strukturerade vilket innebär att de sedan innan 

var bestämt vad som skulle observeras. Om passagerarna lyssnade på musik eller inte, om de 

läste, pratade i telefon eller tittade ut genom fönstret är några faktorer som fanns med på 

observationsschemat. Efter att ha studerat 812 passagerare kunde de konstatera att de flesta 

passagerarna inte gör någonting särskilt då 65,3% av passagerarna tittade ut genom fönstret 

under studiens genomförande. Marie Russell (2011) använder sig av passagerare på bussar 

och tåg för att diskutera strukturerade observationer som metod. Med hjälp av ovanstående 
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studie och genom att jämföra fyra andra studier som alla haft fokus på resenärer diskutera hon 

för - och nackdelarna med strukturerade observationer.  

David Patrick Connor & Richard Tewksbury (2012) använder sig av observationer för att 

studera om social kontroll existerar på bussen. De diskuterar olika former av social kontroll i 

form av övervakning via kameror, regler mot matintag och rökning samt chaufförens roll. Det 

pekar till exempel på att chauffören påverkar den sociala kontrollen på bussen genom att hen 

kan avgöra vem som får åka med eller inte. Chauffören har även möjlighet att avvisa dem som 

inte upprätthåller de regler som finns på bussen. Efter att studien utförts framkom att den 

största faktorn för att upprätthålla social kontroll och allmän ordning på bussen var 

busschauffören. Övervakningskameror och speglar spelade också en relativt viktig roll då de 

kompletterade chaufförens möjligheter att upprätthålla ordning. Skyltar med olika förbud var 

den faktor som sämst kunde upprätthålla social kontroll då de allra flesta helt enkelt 

ignorerade dem.  

Esther C. Kim (2012) utförde en observationsstudie på Greyhound-bussarna i USA där hon 

beskriver resan och interaktionen mellan de olika passagerarna. Under två års tid utförde Kim 

observationer där hon som deltagande observatör såg till att bli ”en av passagerarna” och på 

så sätt fick ta del av de tips och erfarenheter som de andra passagerarna kunde dela med sig 

av. Genom sina observationer tog Kim del av strategier som användes för att inte behöva sitta 

bredvid någon annan och blev införstådd i de normer som gäller på bussen och på 

hållplatserna. Hon kom fram till att bussen är en av de platser där man som individ är och vill 

förbli så anonym som möjligt och upprättar därmed en form av osynlig gräns som man sedan 

gör vad man kan för att upprätthålla (Kim, 2012:275). 

Kön, interaktion och normer 

I antologin ”Speglingar av rum” (Friberg et al, 2005) studeras hur olika platser kan vara 

manligt respektive kvinnligt kodade och vilken roll det fysiska rummet har för att forma och 

reproducera kön. En plats som upplevs på ett sätt för männen kan upplevas på ett annat sätt 

för kvinnorna. Författarna diskuterar att kvinnor i större utsträckning än män måste anpassa 

sig efter den plats de befinner sig på för att kunna känna sig trygga. Exempel på detta är när 

kvinnor väljer att gå över vägar istället för genom mörka tunnlar och viadukter samt hur de 

tillhandahar redskap så som pepparspray och nycklar för att kunna försvara sig om det skulle 

bli nödvändigt.  

Det finns ett stort antal studier där normer diskuteras i olika perspektiv, samhällen och inom 

olika social grupper. Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) studerar vad normer har för 

roll inom skolväsendet. Enligt dem är normerna föränderliga både genom tiden men också 

från grupp till grupp. Därmed finns en uppsättning normer lärare emellan precis som vissa 

normer gäller mellan eleverna. Dessa normer kan sedan vara än mer specifika då en 

uppsättning normer kan gälla för lärarna inom idrott medan andra normer gäller för lärare 

inom historia. Den genomgående tanken i boken är att normer skapar en bild av det normala 

och allt som avviker kan leda till utanförskap. Normer och sexualitet är den främsta fokusen, 

men författarna för även diskussion kring ålder och klass.  

Studiens utgångspunkt 

Av de nämnda studier som berör resande är Kims studie den som bäst kan jämföras med 

denna studie just för att båda har fokus på kollektivtrafiken.  Kim observerade passagerarnas 

beteende och konverserade med dem för att få svar på varför de agerat som de gjort i en viss 

situation. Hon fick tips om olika metoder för att få sitta själv på bussen och hur man tänkte 
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när man blev tvungen att sitta bredvid någon annan, vilket är faktorer jag utgår ifrån i min 

studie. 

Kim (2012), Connor och Tewksbury (2012) och Russel et al (2011) har utfört studier på tåg 

och bussar och kommit fram till intressanta resultat i respektive studie. Jag finner dock att 

vissa aspekter saknas för att göra studierna verkligt intressanta. Russel et al (2012) studerar 

vad passagerare gör under restiden och studerar så väl män som kvinnor i olika åldrar men för 

ingen diskussion om hur passagerarnas handlande har för effekt. Hur påverkar en 20-årig 

mans tidningsläsande en 45-årig kvinnlig musiklyssnare? Kim (2012) och Connor och 

Tewksbury utför sina studier ur ett generellt perspektiv och får därmed inte med intressanta 

faktorer som kön, ålder, härkomst med mera. I den här studien kommer jag fokusera på hur 

passagerares agerande påverkar personerna runt omkring och vilken roll kön spelar. 

3. Teori 
 

Erving Goffmans begrepp och teorier kommer ligga till grund för denna studie. Övrig teori 

kommer användas för att komplettera Goffmans teorier. För att studera hur strategier kommer 

till uttryck, om de är könskodade och vilken roll normer spelar i interaktionen på bussen 

kommer bland annat Pierre Bourdieus teori om strategier,Tora Friberg et als genusteori och 

Martinsson och Reimers teori om normer att användas. Den valda teorin kommer sedan 

kompletteras med studier av kollektivtrafiken.  De nämna teorierna är en del av Goffmans 

teori om interaktion i den bemärkelsen att såväl strategier, genusteori, och normer kommer till 

uttryck i den sociala interaktionen.  

Goffman och offentliga platser 

Enligt Erving Goffman (1963:33) uppstår en form av kommunikation så snart en individ 

kommer i närhet av en annan. Det behöver dock inte vara fråga om verbal kommunikation 

utan kommunikationen kan ske genom till exempel kroppsspråk, blickar och gester. Denna 

kommunikation skapar en kedjereaktion där individerna måste anpassa sig efter varandra. Det 

kan förklaras som en ”interaktionsordning”, vilket är en struktur ”som i någon mening styr 

hur individerna agerar när de är i omedelbar närhet av varandra” (Persson, 2012:144).  

Samspelet tyder på att interaktionsordningen mellan individer inte är helt slumpmässigt utan 

till viss del går att förutsäga. Det är dock en ostadig struktur som hela tiden behöver byggas 

upp på nytt, om och om igen. Detta kan till exempel ske med hjälp av normer som anger hur 

en individ bör och förväntas agera (Persson, 2012:161).  

En ”norm” kan förstås som ett standardiserat beteende inom en social grupp eller kultur.  

Normerna kan variera från grupp till grupp och kan komma att ändras med tiden. Normerna 

som existerar skapar en form av ordning och riktlinjer. Martinsson och Reimers (2008) frågar 

sig vad en norm är för någonting, vilka olika typer av normer det finns, hur normer tar sig 

uttryck i samhället och hur vi påverkas av dem i vardagslivet. De diskuterar hur normer är 

föränderliga och hur varje enskild individ rättar sig efter dem, medvetet som omedvetet. 

Normerna upprätthåller därmed interaktionsordningen och skapar en struktur som den sociala 

interaktionen grundar sig på. 

 I ”Behaviour in public places” studerar Goffman den sociala interaktionen på offentliga 

platser. Denna interaktion kan ske direkt och indirekt, samtidigt som den kan ske ur ett fysiskt 

perspektiv och ett icke-fysiskt perspektiv. Unfocused interaction är den information man kan 

få av någon annan genom att enbart vara i dess närvaro ett kort ögonblick. Informationen man 

ger och får kan vara kopplad till huruvida individen bjuder in till interaktion eller inte, till 
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exempel genom ett leende eller en blick.  På samma sätt kan man även ge information till 

någon (Goffman, 1963:24). Embodied interaction är ett begrepp som syftar till hur vi ger och 

får information genom vår fysiska kropp i form av gester och med hjälp av våra sinnen 

(Goffman, 1963:14). Att ge någon ett ögonkast medan man passerar denne på bussen är ett 

exempel på denna typ av interaktion.  Embodied interaction är med andra ord unfocused 

interaction som förmedlas med hjälp av våra kroppar. För att visa respekt för sina 

medmänniskor kan man istället för att aktivt söka information om en annan individ välja att 

genom civil inattention endast visa att man uppmärksammat individerna runt omkring 

(Persson, 2012: 156). Genom att med en blick visa att individen är sedd och sedan titta bort 

visar man att personen inte blir utsatt för någon form av gransking. På så sätt blir individen 

sedd och respekterad, men inte uttittad. 

Esther C Kim har hämtat inspiration från Goffmans begrepp civil inattention när hon 

utvecklat begreppet nonsocial transient behavior, vilket innebär att man som individ önskar 

att inte bli uppmärksammad av andra, samtidigt som man själv inte vill uppmärksamma dem 

runt omkring sig. För att uppnå detta används olika strategier så som att man inte låtsas om 

individerna runt omkring eller på annat sätt få platsen bredvid sig att verka upptagen (Kim, 

2012:274f).  Goffmans begrepp unfocused inteaction och embodied interaction kan vara 

exempel på hur strategierna kan ta sig uttryck. Nonsocial transient behavior tenderar att 

komma till uttryck på de platser som Kim (2012:268) beskriver som nonsocial transient 

space, som är det område eller den plats där särskilda normer gäller.  I den här studien blir 

alltså bussen det som kan förklaras som ett nonsocial transiens space.   

Kön och strategi 

Den sociala interaktionen är inte fri från påverkan. Hur individer interagerar med varandra 

kan till exempel bero på situationen de befinner sig i eller mellan vilka interaktionen sker, 

exempelvis mellan män och kvinnor. Den påverkas även av målet med interaktionen. 

I speglingar av rum (Friberg et al, 2005) konstateras att olika platser i samhälle är 

könskodade, vilket innebär att män och kvinnor kan uppleva en plats på olika sätt. För 

männen kan den till exempel upplevas som fridfull, medan den för kvinnor kan upplevas som 

hotfull (Forsberg, 2005). En av platserna som är könskodad är bussen vilket kan förklaras 

med begreppet ”slutet rum”, som innebär att bussar, tåg och andra färdmedel är rum i rörelse. 

Människorna och omgivningarna runt omkring påverkar hur stämningen är i dessa rum.  Det 

slutna rummet antyder även att individen i samband med att denne befinner sig på bussen blir 

bunden till resans mönster och först när bussen stannar vid en hållplats kan man gå av 

(Friberg, 2005:202f). Då framför allt kvinnor i det sluta rummet kan känna sig otrygga kan de 

använda sig av ett annat begrepp som används i samband med könskodade platser vilket är 

”att utrusta sig”. Det innebär att kvinnor använder olika redskap och metoder för att kunna 

försvara sig om det skulle vara nödvändigt (Andersson, 2005:77). Dessa redskap och metoder 

är en form av strategier. 

Pierre Bourdieu (1986) beskriver ”strategier” som en form av praktiskt förnuft som om rätt 

utagerat kan generera en positiv utkomst för den som använder strategierna. Förr i tiden kunde 

till exempel en kvinna gifta sig med en man för att uppnå en viss status. Bourdieu ser ett spel 

som en metafor för strategier. Spelet kräver ofta en spelare som är införstådd i de regler som 

gäller och som vet hur han eller hon ska anpassa sig efter situationen för att på så sätt ”vinna” 

spelet. Användandet av strategier är även förknippat med improvisation då spelaren måste 

anpassa sig till situationen han eller hon befinner sig i. De regler som gäller för situationen 

kan ses som de normer som kan återfinnas på platsen eller inom gruppen som spelet spelas. 
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Användandet av begreppen 

Jag ämnar använda Bourdieus begrepp för att studera om strategier går att urskilja på bussen 

och hur de i så fall används. Slutet rum kommer att användas för att studera om män och 

kvinnor påverkas av det faktum att de är instängda på en plats som de inte kan lämna när de 

själva önskar, utan istället måste anpassa sig efter den situation de befinner sig i.  

Begreppet interaktionsordning kommer i studien användas för att studera hur individerna 

anpassar sig efter varandra när de är i direkt eller indirekt närhet av varandra. Med hjälp av 

begreppen unfocused interaction vill jag tydliggöra hur passagerare på bussen granskar 

varandra innan de sätter sig. Med embodied interaction vill jag påvisa hur vi genom våra 

kroppar kan skicka signaler som uppfattas och tolkas av andra, vilket kan vara avgörande för 

hur eller vart en passagerare väljer att sätta sig på bussen. Begreppet normer kommer att 

användas för att analysera de oskrivna regler som finns på bussen, identifiera dem och studera 

vad som händer om någon bryter mot dem. Normer är som nämnt nära sammanknutet med 

interaktionsordningen och det vore därför intressant att studera hur de är sammanlänkade i 

studien.  

Civil inattention kommer att jämföras med Kims begrepp nonsocial transient behavior för att 

studera om det går att se skillnader på när individer ignorerar varandra av respekt, och när de 

gör det för att distansera sig. Jag vill även studera hur normerna inom ett nonsocial transient 

space skiljer sig från, eller går att jämföra med normer i allmänhet. 

4. Observationer 
 

Med observationer är målet att studera hur olika passagerare använder sig av olika strategier 

samt hur de interagerar med varandra på bussen.  Jag söker även att studera om det manliga 

och kvinnliga beteendet skiljer sig åt samt om tydliga normer går att kartlägga.   

Nedan följer en genomgång som beskriver observationer som metod, hur den använts av 

andra och hur jag i denna studie valt att använda mig av metoden. Efter det följer en 

diskussion kring den insamlade datan som är uppdelad i ett antal teman.  

4.1 Metod 
 

Observationer innebär att man som forskare befinner sig på plats och ur ett direkt perspektiv 

kan studera informanternas beteenden (Bryman, 2011: 262). Ett av problemen med 

observationer är dock att det endast är möjligt att studera ett beteende eller en händelse. Det är 

omöjligt som observerande att studera en känsla eller en tanke då det lämnar den som 

observerar att på eget bevåg dra slutsatser kring just känslor (jmf Russel et al, 2011). Inte 

heller kan man studera varför en person agerar på ett visst sätt, utan snarare att de gör det. 

För studier om passagerare i kollektivtrafiken är strukturerade observationer en ofta använd 

metod. Strukturerade observationer innebär att forskaren redan innan bestämt sig för vad han 

eller hon ska titta efter. Russel et al (2011) använde sig av strukturerade metoder och fann att 

det efter vissa justeringar var en givande metod.  Nackdelen med strukturerade observationer 

är emellertid att metoden genererar en mycket stor mängd data vilket kan göra det svårt att 

koppla samman det man ser (Bryman, 2011:279). Nackdelarna med strukturerade 
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observationer ligger till grund för varför jag valt att använda mig av ostrukturerade 

observationer. 

 

Observationerna som utgör en del av det empiriska materialet i denna studie har samlats in 

med en icke-deltagande roll. En icke-deltagande roll innebär att man som forskare befinner 

sig på plats vid observationstillfället men undviker att ta kontakt med någon utan istället 

endast observerar det som sker. Den icke-deltagande observationen har även varit 

ostrukturerad vilket innebär att inget observationsschema använts. Genom att använda mig av 

ostrukturerade observationer kunde jag få en bredare bild av beteendet på bussen då jag inte 

begränsades av ett förutbestämt schema (jmf Bryman, 2011: 266).   Vissa saker måste man 

som forskare tänka lite extra på eftersom det kan komma att påverka studiens resultat. 

Bryman talar till exempel om intervjuareffekten och syftar då på olika sätt som intervjuaren 

kan komma att påverka intervjupersonens svar på. Att intervjupersonen vill ge ett bra intryck 

eller är angelägen att presentera information som denne tror att intervjupersonen vill höra är 

några exempel. Intervjuareffekten (i detta fall forskareffekten eller observationseffekten) är en 

annan anledning till varför jag valde att ha en icke-deltagande roll som observatör, då det var 

min förhoppning att det inte på samma sätt skulle påverka personerna som observerades. 

 

Min roll som observatör innebar att jag åkte med bussen och under tiden antecknade fenomen 

som utifrån mitt syfte och teori var relevanta för studien. Russel et al (2011)  fick ändra sin 

metod vid observationerna då de insåg att det var ohållbart att anteckna när det var så mycket 

rörelse på bussen och svårt att se alla passagerare. På samma sätt insåg jag i ett tidigt skede av 

observationsprocessen att det var svårt att hinna med att skriva ner allt som skedde, samtidigt 

som vissa passagerare vara svåra att se.  Jag fick då anpassa mina observationer till att först 

och främst studera dem allra närmast mig mer ingående för att sedan göra en ytligare 

observation av resterande passagerare. Ingående/djupgående observation och ytlig observation 

har utförts vid samma observationstillfälle. Skillnaden dem emellan är att jag vid 

ingående/djupgående observation studerade individens beteende, reaktioner, kroppsspråk och 

så vidare, medan jag vid ytlig observation var tvungen att begränsa mig till att endast studera 

till exempel vart individen satt på grund av skymd sikt eller liknande. Även om det var 

frustrerande att inte kunna föra en detaljerad observation av samtliga passagerare fann jag att 

den nya metoden gav givande resultat och att de ytligare observationerna kunde användas för 

att styrka det jag kommit fram till via de mer djupgående observationerna.  

Genomförandet av observationerna har skett på olika tid på dygnet för att människors 

beteende tenderar att ändras beroende på den situation de befinner sig i. En individ kan till 

exempel bete sig på ett sätt på väg till skolan eller arbete, och sedan på ett helt annat sätt på 

väg till en klubb tillsammans med vänner. Observationerna har även skett på olika busslinjer 

för att en större variation av människor ska kunna inkluderas i studien, det vill säga såväl män 

som kvinnor, unga, gamla och barn. Varje observationstillfälle varade lika länge som en 

bussresa, ungefär 15-20 minuter. Sammanlagt har ett tiotal timmar ägnats åt observationer.  

Att observationerna tog plats på stadsbussen till skillnad från exempelvis långdistansbussar 

eller bussar inom länstrafiken innebar att jag kunde observera ett större antal människor. På 

länsbussarna är på – och avstigningarna färre. Även passagerarantalet är lägre vilket innebär 

att behovet av att sitta bredvid någon annan inte är lika stort. På stadsbussen sker av – och 

påstigningar regelbundet vilket innebär att passagerarna ständigt måste anpassa sig efter den 

nya situationen. De regelbundna påstigningarna innebar även att jag fick ett stort antal 

passagerare vars beteende kunde jämföras med varandra. 
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En forskare behöver rätta sig efter ett antal etiska principer i samband med utförandet av en 

studie. Objektet för studien behöver till exempel få veta vad studiens mål är, vad den kommer 

användas till och att medverkan är frivillig. Dock finns vissa undantagsfall när det gäller de 

etiska principerna. I den här studien har observationerna utförts med en icke-deltagande roll, 

vilket inneburit att informanterna inte varit medvetna om att de varit objektet för en studie. 

Katrine Fangen (2005:203ff) diskuterar deltagande observation som metod samt vikten av att 

informera objekten för observationen om vad som är studiens syfte och mål. Skillnaden 

mellan Fangens studie och min egen ligger i vilken roll vi som observanter har. Fangens 

deltagande roll innebär att hon blir en aktiv del av informanternas vardagsliv medan jag som 

icke-deltagande inte påverkar informanternas liv över huvudtaget och är därmed inte på 

samma sätt bunden att informera om studien. Informationen som samlats in är inte heller på 

något vis känslig eller kränkande. I samband med det är jag som forskare inte på samma sätt 

skyldig att informera individerna som vid till exempel en deltagande observation, där 

forskaren har en betydligt mer märkbar roll. Stadsbussen kan även betraktas som en offentlig 

plats vilket innebär att jag som forskare inte gör intrång på en individs privatliv på samma sätt 

som om studien hade utförts på en privat egendom. 

4.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Att åka buss har de allra flesta gjort vid något tillfälle. Jag är också säker på att varje person 

då lagt märke till någonting på bussen. Så oavsett om man aktivt suttit och funderat över 

varför en person beter sig som den gör eller tyst suckat över den person som uppehåller 

bussen, så har man en viss förförståelse kring ämnet. Detta gäller även mig men jag har så 

gott jag kan haft ett objektivt förhållande till ämnet för att inte påverka resultatet. 

Hur man ser på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom kvalitativ forskning skiljer sig 

från hur man ser på det inom kvantitativ forskning. Inom kvantitativ forskning handlar det 

mer om att mäta kvaliteten på arbetet, medan det inom den kvalitativa forskningen snarare 

handlar om att man som forskare ska kunna påvisa om metoden som använts är relevant för 

studien, liksom informationen man samlar in (Bryman, 2011: 351ff). 

För studiens första del har jag använt mig av ostrukturerade observationer. Fältanteckningar 

har noga antecknats i samband med observationerna och sedan renskrivits på datorn. Jag hann 

som nämnt inte med att anteckna allt jag såg på bussen utan valde att fokusera på personerna 

närmast mig. Detta kan ha inneburit att jag missat någonting som hade varit intressant för 

studien. Jag finner det dock svårt att tänka mig att detta skulle kunna ha påverkat resultatet i 

allt för stor utsträckning. Jag valde även att inte tala om för passagerarna att jag utförde en 

forskningsstudie då jag var rädd att detta skulle påverka deras beteende, av samma anledning 

valde jag även att inte använda mig av video – eller ljudupptagning.  Att använda sig av 

inspelningsutrustning utöver mina anteckningar hade självklart kunna vara fördelaktigt, men 

jag ansåg att nackdelarna vägde tyngre och ansåg att den information som skrevs ner var den 

information som var relevant. Att inte använda mig av någon form av bild- eller 

ljudupptagning har också att göra med etiska aspekter.  

Observationer var en fördelaktig metod för studien då det gav mig möjlighet att ur ett direkt 

perspektiv studera individernas beteende. Någon annan form av metod, till exempel enkäter 

hade gett ett betydligt mer begränsat resultat. 

Målet med den här studien var att påvisa att olika strategier existerar på bussen och se om 

dessa är könskodade eller inte. Det som framkommer gäller dock enbart för personerna i just 
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denna studie och går inte att generalisera på resten av Sveriges bussresenärer. För att detta 

skulle vara möjligt hade urvalet behövt vara betydligt större, samt sträcka sig över ett större 

geografiskt område än endast Örebro stad. 

4.3 Analys 
 

För analysen har ett deduktivt angreppssätt använts, det vill säga att jag med hjälp av den 

valda teorin formade vissa hypoteser som sedan testades med hjälp av den empiri som samlats 

in, i detta fall observationerna (Bryman, 2011:26) Analysen nedan görs utifrån 

observationerna. Diskussonen kring observationerna stöds av den valda teorin. Temana har 

tagits ut med hjälp av de fältanteckningar jag fört i samband med observationerna. Genom att 

analysera fältanteckningarna och kategoriserat dem har jag sedan kunnat placera in dem under 

olika teman som här används för att skapa en struktur i studien. 

Nedan kommer jag vid vissa tillfällen att referera till vad jag kallar ”2-säten” och ”4-säten”, 

med det förstnämnda menar jag ett sätespar med plats för två personer, medan jag med det 

sistnämna menar det platser där två sätespar är vända så passagerarna sitter mitt emot 

varandra. 

4.3.1 Strategier 
 

Att använda sig av strategier handlar ur Bourdieus (1986:112) perspektiv om att använda sig 

av sitt praktiska förnuft. Eftersom bussen är en av de platser där man vill förbli anonym (Kim, 

2012:281) kan en möjlig fördelaktig utkomst av strategierna vara att få förbli för sig själv på 

bussen, att helt enkelt inte behöva interagera med de andra passagerarna mer än nödvändigt. 

För att återkoppla till inledningen hade kvinnan i samband med att Ismail gick på kunnat vidta 

någon form av strategi för att få sitta själv på bussen. 

Lördag 15/3. 10:20. Linje 9 – mot Björkhaga 

En man och en kvinna sitter bredvid varandra i ett 4-säte. Båda har sin väska mitt emot och 

fötterna på sätet.  

Mannen och kvinnan har valt att sitta på ett 4-säte trots att de genom att välja ett 2-säte hade 

kunnat få sitta för sig själva. Istället väljer de att ockupera de två platserna mitt emot sig 

genom att både lägga sina väskor i sätet och placera sina fötter där, vilket gör det omöjligt för 

någon annan att använda platsen.  

Lördag 15/3. 10:20. Linje 9 – mot Björkhaga 

En man sitter ensam i ett 4-säte. Lurar och mobil och väskan bredvid sig. 

Mannen som sitter själv har valt ett 4-säte vilket jag finner intressant. Handlar det om att han 

vill ha gott om utrymme, känner han sig instängd i ett två-säte eller har han inget emot social 

interaktion? Om det senare är fallet så ger han en komplex bild eftersom han avskärmar sig 

själv från omgivningen genom sin mobil och lurarna, samtidigt som hans väska tar upp plats 

bredvid honom. 

 Lördag 15/3. 10:20. Linje 9 – mot Björkhaga 



10 
 

En kvinna sitter själv i ett två-säte. Hon har sin väska bredvid sig och tittar ut genom fönstret. 

Två andra kvinnor sitter i varsitt två-säte med lurar och mobilen i handen, men bara den ena har 

sin väska bredvid sig. 

Tre kvinnor i tre olika 2-säten kan ses som om de använder sig av olika former av strategier. 

Två av kvinnorna har sina väskor bredvid sig, en av dem har dessutom både hörlurar i öronen 

och sin mobil i handen. Kvinnan som inte har väskan bredvid sig har även hon sina hörlurar i 

öronen. På ett eller annat sätt distanserar sig kvinnorna från omgivningen. 

Ur Kims (2012:268) perspektiv är samtliga ovan nämnda strategier tecken på ett nonsocial 

transient behaviour, då passagerara önskar att inte bli sedda av sina medresenärer och tvärt 

om. Den första kategorin har att göra med att man rent fysiskt signalerar att man inte vill bli 

störd vilket kan tolkas som ett utnyttjande av embodied interaction. Exempel på detta är 

mannen och kvinnan som sätter upp fötterna på sätena framför sig. Den andra kategorin tar 

upp det strategier som innefattar någon form av redskap. Mannen som sitter för sig själv med 

sina hörlurar i öronen och väskan bredvid sig är ett exempel på detta vilket kan ses som en 

form av icke-fysisk strategi. Eftersom den ensamma mannen använder sig av redskap snarare 

än kroppen använder han sig av unfocused interaction eftersom han utan verbal 

kommunikation kan skicka information till dem runt omkring.  Både embodied interaction 

och unfocused interaction kan ses som strategier som männen och kvinnorna använder sig av. 

Det blir som ett spel de spelar för att få vara för sig själv (Bourdieu, 1986:111).    
 

Torsdag 20/1. 20.26. Linje 3 – mot slottet 

Det är endast åtta personer på bussen, fyra män och fyra kvinnor. Samtliga har placerat en väska 

bredvid sig eller sitter på det yttre sätet. Männen sitter på det yttre sätet. Bussen stannar och två 

kvinnor går på. Jag noterar hur passagerarna vänder bort blicken när de nypåstigna kommer 

närmare. 

Fredag 21/1. 12:45 , Linje 9 – mot slottet 

Elva passagerare. Fyra av dem sitter på det yttre sätet. Tre av dem sitter med mobilen eller med 

lurar i öronen. En kvinna går på och samtliga passagerare verkar undvika ögonkontakt, kvinnan 

tycks göra samma sak. 

Här kan man igen se tecken på den andra kategorin, embodied interaction, som har att göra 

med det kroppsliga. Utifrån Goffman (1963:95) kan undvikandet av ögonkontakt bero på att 

ögonkontakt inbjuder till interaktion. Genom att därmed undvika ögonkontakt ger man inte 

den andra personen en anledning att starta en konversation eller på annat sätt interagera med 

just individiden. Ögonkontakt kan ses som en form av embodied interaction då man ger och 

får information genom de fysiska signaler vi utstrålar. Genom att undvika ögonkontakt kan 

detta ses som en form av omvänd embodied interaction, eftersom det genom undvikandet av 

ögonkontakt inte finns någon information att ge eller få. Individerna väljer att undvika 

ögonkontakt eftersom att ta ögonkontakt med någon kan framstå som inbjudande till 

interaktion. 

Fredag 21/1. 15:57, Linje 9 – mot universitetet 

Av de elva passagerare som nu sitter på bussen har fem valt att vrida sig i sätet så de sitter med 

ryggen mot gången, oavsett om de sitter ytterst eller innerst. Fyra av de fem är män. 

Lördag 15/3. 10:20. Linje 9 – mot Björkhaga 

Kvinnorna sitter i det inre sätet vända ut mot gången medan männen sitter i det yttre sätet, vända 

mot fönstret.   
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Det går att se tendenser till att män och kvinnor använder sig av olika typer av strategier. 

Kvinnorna verkar föredra att sätta sig i det inre sätet och placerar en väska eller liknande 

bredvid sig. Att kvinnorna trots vilja att undvika social kontakt väljer att sitta vänd mot 

gången (jmf utdrag två) har att göra med att de med hjälp av sin väska ändå distanserar sig 

från de andra passagerarna.  Anledningen till att kvinnorna väljer att distansera sig med hjälp 

av redskap snarare än den fysiska kroppen beror på att kvinnor enligt Friberg (2005:206) är 

mer utsatta på grund av deras mindre kroppsbyggnad jämfört med männens. Andersson 

(2005:76) menar även att kvinnor har olika strategier för att upprätthålla en känsla av 

trygghet. En av dessa strategier kallas för att utrusta sig och innebär att kvinnorna tillhandahar 

redskap som skulle kunna användas vid självförsvar. Sett ur Anderssons perspektiv kan 

kvinnorna använda sig av till exempel en väska för att utrusta sig, vilket skapar en känsla av 

trygghet. Samtidigt blir kvinnorna, som en del av det sluta rummet bundna till att anpassa sig 

efter bussens tider. Om hon skulle känna sig hotad är hennes enda sätt att skydda sig att 

använda de olika strategierna, fram till att bussen stannat och hon kan gå av. Männen 

använder sig också av strategier på bussen, men tenderar att välja det yttre sätet, och som i 

utdraget ovan antyder väljer männen att vända ryggen mot gången. Genom att vända ryggen 

på gången och ha blicken mot fönstret genererar det en bild som kan kopplas till unfocused 

interaction där passagerarna som går på får ett avvisande intryck från männen. Det måste 

dock påpekas att naturligtvis även männen kan uppleva känslor av otrygghet (Andersson, 

2005: 77) och därmed använder sig av strategier för att känslan inte ska vara lika påtaglig. 

Slutsatsen man kan dra av detta är dock att männen i större utsträckning än kvinnor kan 

använda sin kropp för att distansera sig från andra, då den inte på samma sätt som kvinnors 

kroppar är lika utsatt. Männen är med andra ord inte i samma behov att använda sig av 

redskap för att distansera sig som kvinnor är. 

4.3.2 Den andra passageraren 
 

För det mesta verkar resenärerna lägga märke till varandra i så liten utsträckning som möjligt 

och använder sig av olika strategier för att inte behöva ta notis om personerna runt omkring.  

Samtidigt visar nedanstående utdrag på att vissa individer på ett aktivt sätt visar att de har 

noterat den andre individen. 

Lördag 15 april, 15.15. Linje 7- Mot Lillån 

En kvinna sitter i det inre sätet med sin väska bredvid sig. När nio nya passagerare går på flyttar 

kvinnan på sin väska och lägger inte tillbaka den för än alla har satt sig. 

I det första utdraget är kvinnan medveten om de nypåstigna passagerarna och visar detta 

genom att ta bort sin väska från sätet bredvid sig, och på så sätt signalera för andra att sätet är 

ledigt. Först när ingen verkar vara i behov av platsen avskärmar hon sig själv genom att än en 

gång placera väskan bredvid sig. 

Lördag 15 april 15.55. Linje 7 – Mot slottet 

En ung kvinna placerad på platsen anpassad för funktionshindrade och äldre flyttar på sig när tre 

äldre män går på.  

Den andra kvinnan valde att på ett mer direkt sätt visa att hon hade noterat de nya 

passagerarna, genom att helt enkelt flytta sig från den plats som bättre behövdes av andra. När 

kvinnan flyttade på sig för att ge plats åt de äldre männen visade hon tecken på den respekt 

som är kopplad till interaktionsordningen då det är lättare att ge respekt till dem som besitter 
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”respektabla” positioner så som ålderdom (Persson, 2012:148).  Samtidigt kan den plats som 

är reserverad för funktionshindrade ses som bunden till en form av hierarki då vissa har 

företräde till platsen. I samband med att kvinnan flyttade på sig visade hon även respekt för 

hierarkin. De båda kvinnorna visade även tecken på civil inattention (Persson, 2012:146) då 

de visade att de sett de nya passagerarna, men sedan inte tar mer notis om dem än vad som 

anses artigt.   

Det är även möjligt att de passagerare som gick på bussen i de båda exemplen i det här fallet 

kan ha använt sig av en annan form av civil inattention som kallas för ”räddhågsen 

ouppmärksamhet”. Personer kan utnyttja andra personers artighet i samband med att en 

situation förändras (Persson, 2012:156), vilket innebär att de nya passagerarna helt enkelt 

kunnat dra nytta av kvinnornas artighet, även om de egentligen inte var i behov av den. 

Kvinnan med väskan hade trots allt inte behövt flytta på den när de nio nya passagerarna gick 

på, och därmed minskat chansen att någon av de nyligen påstigna satte sig bredvid henne. 

Kvinnan som flyttade på sig för de äldre männens skull hade inte behövt göra det i hopp om 

att männen skulle välja en annan plats. Nu när kvinnorna visade respekt för de andra 

passagerarna är det dock möjligt att de nya passagerarna utnyttjade den situation som 

presenterades för dem.  

4.3.3 Normer 

 

En norm är som nämnt ett standardiserat mönster eller förväntat beteende som är givet inom 

en social grupp. Normerna kan skilja sig från grupp till grupp och kan komma att ändras med 

tiden.  Passagerarna på bussen blir här en social grupp som innehar en uppsättning normer.   

Fredag 21/1. 15:57, Linje 9 – mot universitetet 

En kvinna går på, kortet krånglar och bussen tvingas stå kvar längre än vanligt. Hon skruvar 

nervöst på sig och jag märker att de andra passagerarna blir lätt frustrerade. När problemet väl är 

löst sätter sig kvinnan på det närmsta tomma sätet.  

Vid vissa tillfällen uppstod händelser som inte hörde till det vanliga, som i det första exemplet 

där bussen fick stå kvar längre än väntat. Detta uppfattades av mig som observatör som ett 

normbrytande då de övriga passagerarna vid denna händelse började skruva på sig, och luta 

sig åt sidan för att kunna se vad problemet var. Vad som tycks vara normer på just bussen 

märks först när någon av dem bryts. Vissa normer är tydligare än andra, men även de normer 

som i vanliga fall är näst intill osynliga förblir påtagliga i samband med att de bryts (jmf 

Martinsson & Reimers 2008:7).  De allra flesta lägger märke till när ett normbrytande sker 

och reaktionerna går att studera hos både den som bryter mot normen och de som befinner sig 

runt omkring. 

Fredag 21/1. 15:57, Linje 9 – mot universitetet 

En man är uppenbart förkyld och sätter sig längst bak i bussen där han hostar ljudligt. Detta får 

passagerarna att skruva besvärat på sig, luta sig bort och göra vad de kan för att komma undan 

smittospridaren, ett exempel på ett tydligt normbrytande. 

Det andra exemplet uppfattades även det som normbrytande då den sjuke mannen högljutt 

hostade och nös och tydligt gjorde de andra passagerarna obekväma med situationen.  Trots 

att normer bryts är det dock sällan som någon faktiskt reagerar på ett aktivt sätt. Bortsett från 

suckar, skakningar på huvudet och irriterade blickar har passagerarna en passiv inställning till 

situationen. Först om situationen upplevs som hotfull eller om en passagerare är allt för störig 
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verkar vissa vara villiga att bli en del av situationen.  Det kan bero på att 

interaktionsordningen är en struktur som kan vara oordnad och kaotisk. Därmed är det inte 

ovanligt att normer bryts, och i och med att normbrytande är något vanligt förekommande är 

det också sällan som det skapar några reaktioner (Persson, 2012:147). Att passagerarna väljer 

att inte agera när ett normbrytande sker är också en form av strategi. Genom att inte blanda 

sig i den situation som bryter mot de normer som gäller på bussen behöver passagerarna inte 

heller interagera med de andra. Istället hoppas de på att situationen reder ut sig själv så att de 

kan förbli i sin privata sfär. I det här fallet tar sig strategierna uttryck i att passagerarna inte 

agera alls, till skillnad från när individen agerar strategiskt. Att inte agera kan snarare kopplas 

samman med den form av strategi som är kopplad till vad individen anser är en del av det 

praktiska förnuftet (jmf Bourdieu, 1986:112). 

4.4 Sammanfattning 

 
Genom observationerna kan jag se tecken på att olika strategier används och deras funktion är 

att låta individen undvika social kontakt genom att avskärma sig från omgivningen.  

Strategierna kommer till uttryck i en fysisk och en icke-fysisk form och strategierna används 

olika av män och kvinnor. För både män och kvinnor verkar målet vara att få vara för sig 

själv, men för kvinnor verkar det även handla om trygghet. Normerna upprätthåller en social 

ordning på bussen eftersom de skapar en gräns mellan ett korrekt beteende och ett felaktigt 

beteende.  

5. Intervjuer 
 

Som tidigare nämnt kan man inte genom observationer ta del av passagerarnas tankar eller 

känslor.  För studiens andra del har jag därför använt mig av semi-strukturerade intervjuer där 

jag genom att komplettera observationerna med intervjuer vill få tankarna bakom det 

ageranden jag observerat på bussen. 

Nedan följer ett metodavsnitt där valet av metod och utförandet av intervjuerna diskuteras. 

Sedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. Sist diskuteras de utdrag som gjorts 

ur de olika intervjuerna. Varje underkapitel har bearbetats på samma sätt som observationerna 

och är uppdelade i teman som tagits ut med hjälp av de transkriberade intervjuerna. Efter att 

intervjuerna transkriberats analyserades de och återkommande diskussioner och resonemang 

delades in i olika kategorier, dessa delar placerades sedan in under olika teman som här 

använts i studien.  

5.1 Metod 

 

Det finns med intervjuer precis som med observationer både för - och nackdelar. Nackdelarna 

är att det alltid finns en risk att intervjupersonen anpassar sina svar efter vad denne tror att 

intervjuaren vill höra. Det är också möjligt att intervjupersonen svarar på frågorna på ett visst 

sätt för att skapa en viss bild av sig själv, den så kallade intervjuareffekten (Bryman, 

2011:223). Fördelarna är dock att man får ett bredare svar jämfört med till exempel enkäter. 

Det finns många olika metoder vid utförandet av intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är 

ett alternativ och innebär att man som forskare utgår ifrån en intervjuguide men ändå låter 
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intervjun vara relativt lättsam. Metoden lämnar rum för följdfrågor och diskussion vilket 

innebär att intervjuaren inte behöver följa frågornas ordningsföljd utan kan anpassa frågorna 

efter situationen (Bryman, 2011: 206). 

För den här studien användes semi-strukturerade intervjuer med stöd i en intervjuguide. Just 

semi-strukturerade intervjuer användes för att det är en metod som kan resultera i breda svar 

utan att diskussionen riskerar att gå ifrån ämnet. Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades med 

ett antal bakgrundsfrågor för att intervjupersonen inte skulle behöva ”kastas in” i det aktuella 

ämnet direkt utan istället ledas in på ämnet efter hand. Frågorna som följde relaterade till tre 

olika teman: Hur intervjupersonen själv beter sig på bussen, vad intervjupersonen lägger 

märke till hos andra passagerare samt vad oskrivna regler har för roll på bussen. 

Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval (jmf Bryman, 2011:433). 

Dock har valet av intervjupersoner till viss del påverkats av ålder och kön då jag ville ha en 

jämn fördelning. Totalt har fyra intervjuer genomförts varav den första var en pilotintervju. 

Tack vare pilotintervjun fick jag en uppfattning om vilken typ av svar jag kunde vänta mig 

från intervjupersonen samt hur lång tid intervjun skulle komma och ta. Efter att ha genomfört 

den kunde jag konstatera att jag till största del fick den information jag sökte, men valde att 

lägga till och formulera om ett antal frågor för att i de resterande intervjuerna få bredare och 

mer djupgående svar. Samtliga intervjuer varade mellan 15-20 minuter. 

Intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna var bekanta med för att de inte 

skulle behöva känna sig stressade eller obekväma med situationen. Intervjuerna har även 

genomförts med hänsyn till HSFRs (Forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet 2002) etiska 

principer, vilket innebär att intervjupersonerna fått information om vad datan kommer att 

användas till, att de är helt anonyma och att de när som helts kan avbryta deltagandet om de så 

önskar.  

5.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Den huvudsakliga metoden för den här studien är observation. Intervjuerna spelar dock en 

viktig roll och informationen som framkommit genom dem har visat sig kunna ge möjliga 

förklaringar till varför en person beter sig som han eller hon gör i en viss situation. Det var 

min förhoppning när jag bestämde mig för att använda både observation och intervju som 

metod att de skulle kunna komma och komplettera varandra. Intervjuerna var en passande 

metod för att få en bättre bild av hur individerna på bussen eventuellt resonerade. Tack vare 

pilotintervjun kunde jag anpassa mina frågor så att de lämpade sig bättre för studien. Eftersom 

intervjupersonerna representerades av två män och två kvinnor fick jag även en bild av hur 

resenärerna tänkte beroende på om det var män eller kvinnor. 

Inom kvalitativ forskning är det svårt att styrka generaliserbarheten i en studie då den ofta 

berör ett mycket litet urval. De fyra intervjupersoner som deltagit i min studie kan inte på 

något vis representera alla bussresenärer i Sverige (Bryman, 2011:269). Poängen med 

intervjuerna var dock inte att de skulle ge ett definitivt svar på vad bussresenärer har för 

åsikter kring bussar, utan att ge en möjlig förklaring till det beteende som uppmärksammats i 

studiens observationer. 
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5.3 Presentation av intervjupersonerna 

 

Intervjuperson 1 – Man, 22 år. Studerande 

Intervjuperson 2 - Kvinna, 26 år. Studerande 

Intervjuperson 3 - Man, 37 år. Arbetande 

Intervjuperson 4 – Kvinna, 37 år. Arbetande 

5 .4 Analys 
 

Nedan följer en analys av intervjuerna där mina frågor till intervjupersonerna markerats med 

(F), medan intervjupersonerna anges som (IP 1), (IP 2), osv.  Analysen av intervjupersonernas 

svar återkopplas till de som framkommit i samband med observationerna och har liksom 

observationsanalysen stöd i den valda teorin. 

5.4.1 Strategier 
 

I observationerna framgick det att strategier användes av så väl män som kvinnor, dock gav 

inte observationerna svar på resonemanget bakom agerandet. 

(F) När man är på bussen så vill man vara lite för sig själv…? 

Ah precis! (IP 3) 

(F) Man har sin egen zon… 

Ja men så är det! (IP 3) 

I jämförelse med barer och andra sociala platser är bussen en sådan plats där man allra helst 

vill förbli för sig själv. I samband med att man har satt sig på bussen upprättar man därför en 

slags osynlig gräns, som ingen förväntas överträda (jmf Kim, 2012:275). Detta blir, som 

intervjuperson 3 antyder, en privat zon. Denna zon upprätthålls sedan med hjälp av olika 

strategier som används på ett fördelaktigt sätt för att på så sätt fortsätta vara för sig själv. Det 

gäller att ha en känsla för spelet så att säga (Bourdieu, 1986:111). Genom observationerna 

kunde man se tydliga tendenser till att resenärerna använder sig av olika strategier för att få 

sitta för sig själv. 

(F) Varför lägger du väskan på sätet bredvid?  

Det är nog för att… man,  ja… för att slippa ha den  i knät, men det kan också säkert vara lite 

grann att det ska se lite upptaget ut, för man flyttar nog inte på den för än folk börjar närma sig 

(IP4). 

Genom observationerna kunde jag konstatera att det var först när bussen började bli full och 

endast ett fåtal platser fanns kvar som passagerarna var benägna att göra plats åt de som steg 

på. Intervjuperson 2 resonerar på ett liknande sätt och vill upprätthålla en distans mellan sig 

själv och de andra passagerana så länge som möjligt. 
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(F) Vad gör du för att fördriva tiden på bussen? 

Ibland läser jag någon tidning eller så brukar jag greja med mobilen eller spelar något spel… 

kollar mejlen, kollar facebook. Sådana saker… ringa folk, ah (IP 2). 

Genom att läsa tidningen eller prata i mobiltelefon är det troligt att intervjuperson 2 ägnar sig 

åt ett nonsocial transient behavior där man genom att till exempel sova, läsa, lyssna på musik 

eller gå igenom sina tillhörigheter ger ett intryck av att vara upptagen och inte vill bli störd i 

hopp om att detta ska få andra passagerare att välja en annan plats att sitta på. Samtidigt kan 

man se unfocused interaction som en form av nonsocial transient behavior eftersom kvinnan 

genom att använda sig av redskap hoppas förbli ouppmärksammad av de andra passagerarna. 

Det slutna rummet stänger in passagerarna inom fyra väggar och begränsar deras möjligheter 

att röra sig fritt, vilket gör att de som reser ständigt måste vara uppmärksamma på sin 

omgivning. Intervjupersonerna beskriver att de allra helst vill sitta själv på bussen. De säger 

även att de för de mesta sover, lyssnar på musik, läser eller använder mobilen.  Enligt 

Andersson (2005:76) tenderar kvinnor att bli så vana vid att använda sig av olika strategier att 

de inte längre tänker på att de gör det. Jag kan dock mycket väl tänka mig att detta gäller även 

männen. Så när intervjupersonerna åker buss och med hjälp av lurar och liknande avskiljer sig 

från de andra passagerarna kan det lika väl vara ett sätt att fördriva tiden, som det kan vara en 

strategi som personen gjort så ofta och under så lång tid att denne inte längre är medveten om 

att strategin används.  

5.4.2 Göra plats 
 

 

(F) Så säg att det går på en person och du känner att du ska göra plats, spelar det då någon roll 

vem det är som går på bussen? 

Nej, nej men eeh, sen så kanske man är snabbare att ge plats om man ser att det är en äldre, men 

om det skulle vara någon som ser lite läskig ut, då kanske man, eller ja om det skulle komma in 

ah stereotypt alltså en alkis, nej då är man säkert lite mer reserverad, men jag skulle ge plats, 

självklart (IP 4). 

Det två kvinnliga intervjupersonerna (2 och 4) nämner trygghet när vi diskuterara vem man 

gör plats för på bussen, och även om båda två uppger att de naturligtvis skulle göra plats för 

den som behöver sitta, så blir de lite mer reserverade om det är sent på kvällen eller om 

passageraren upplevs se lite farlig ut. Intervjuperson 2 uppger också att om hon får välja vem 

hon ska sitta bredvid så är ”den snälla tanten” den person hon oftast sätter sig bredvid. Sällan 

väljer en individ att sitta bredvid en passagerare som på något sätt avviker från normen, 

eftersom detta genast blir en invid som kan upplevas mer hotfull än andra. Därför söker sig 

passagerarna till dem som upplevs vara normala. I Kims studie definierar det normala som 

”någon som inte ser galen ut” (Kim, 2012:274, min översättning). Inom det slutna rummet 

(Friberg, 2005:202f) är passagerarna bundna till den resplan som bussen kör, de är så att säga 

instängda i ett rum vars dörrar endast öppnas på en angiven plats och tid. Genom att därför 

söka sig till de som anses vara normala upplevs resan inte lika riskfylld.  

(F) Men om du sitter bredvid någon annan, gör det då någon skillnad om det är en man eller en 

kvinna? 

Hmm, en kvinna. Eller jag tror det är det att det är lite mer tryggt det också på ett sätt. Men det 

spelar ju ingen roll så länge personen ser… alltså verkar trevlig och inte såhär, är galen eller 

nått…(IP 2) 
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Genom interaktionsordningen sker ett utbyte av respekt (Persson, 2012:148). Denna respekt är 

enklare att visa mot dem som besitter positioner som är associerade med just respekt. 

Goffman (1963:125f) menar att det finns särskilda sociala positioner som är mer eller mindre 

öppna för interaktion. Han jämför med polismän och präster där det sällan behövs en 

anledning att skapa kontakt. Ett annat exempel är små barn och gamla människor där den som 

skapar kontakt känner att det inte finns någon risk att samtala med någon ur den specifika 

sociala gruppen. I detta fall upplever intervjuperson 2 att det känns tryggare att sitta bredvid 

en kvinna då intervjupersonen inte kopplat denna interaktion med några omedelbara risker. 

Poliser och äldre människor är som innehar en viss respekt och som man förväntas visa 

respekt för, därmed kan det vara lättare att interagera med dem än med personer som anses 

avvikande. 

Intervjupersonerna söker sig först och främst till de rader som är helt lediga, men om de inte 

finns några tomma rader söker intervjupersonerna att sitta bredvid dem som ger ett normalt 

intryck. Det innebär att de i samband med att de går genom bussen granskar de andra 

passagerarna för att på så sätt kunna avgöra vem man kan tänka sig att sitta bredvid. Denna 

granskning kan ses som ett exempel på unfocused interaction (Goffman, 1963:24) då de får 

information från de andra passagerarna även om de bara är i varandras närvaro ett kort 

ögonblick. Den tiden är dock tillräckligt lång för att intervjupersonen ska hinna bedöma om 

den andra passageraren upplevs som normal eller inte. 

(F) När du väl har satt dig då, hur gör du med dina saker du har med dig. Väskor och sånt?  

Eh, ja… jag brukar väl läsa av situationen och se hur mycket platser det finns på bussen. Om det 

inte är mycket folk brukar jag nog lägga den på sätet bredvid, men sen om jag märker att det 

kommer mer och mer folk och kanske platsen behövs och då lägger jag det (väskan) i knät som 

en gest att jag gör platsen tillgänglig för andra resenärer (IP 1). 

Samtliga intervjupersoner har även som vana att placera väskan bredvid sig, och först när det 

ser ut som om någon är i behov av platsen väljer de att flytta på sina saker. Enligt 

intervjupersonerna är anledningen att bussen för de allra flesta är en plats där man får 

möjlighet att slappna av medan man reser från en plats till en annan. Under tiden upplevs det 

egna sätet som en privat zon som man inte önskar ska beträdas av andra. I samband med 

observationerna gick det att se hur individerna på bussen tog upp så mycket plats som möjligt. 

Både med hjälp av kroppen och med hjälp av redskap. Detta beteende kan ses som ett sätt att 

upprättålla den egna zonen. 

(F) Spelar det någon roll vilken tid på dygnet det är? 

Om det är under dagen när det är fint väder eller… då… alltså på kvällarna när det är mörkt då 

kan det ju kännas lite skumt när man ska stiga av bussen och så vidare (IP 2). 

Ja det kan det nog kanske göra. Nu åker ju jag kanske inte själv på natten, men ju senare det blir 

desto, aah så är man nog kanske lite mer på sin vakt (IP 4). 

Vid frågan om ifall det spelar roll vilket tid på dygnet det är när man ska göra plats för en 

annan passagerare uppgav de både kvinnliga intervjupersonerna att de skulle vara lite mer på 

sin vakt på kvällen än de skulle vara på dagen. Männen däremot ansåg att det inte gjorde 

någon skillnad om det var dag eller kväll.  Att kvinnorna blir mer på sin vakt på kvällen kan 

ha att göra med att ”den fysiska platsen omdirigeras” (Forsberg, 2005:20ff) och att en plats 

som tidigare har upplevts som trygg nu kan upplevas som mindre trygg. Detta faktum kan 

göra att kvinnor blir mer benägna att utrusta sig framför allt på kvällen, när riskerna för att 

utsättas för våldshandlingar är större. Att kvinnorna blir mer vaksamma på kvällen innebär 
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även att de i större utsträckning än på dagen ägnar sig åt unfocused interaction för att bedöma 

om personerna i hennes omgivning upplevs som hotfulla eller inte. De kvinnliga 

intervjupersonerna upplever att de blir mer vaksamma under kvällen, vilket även verkade vara 

fallet i observationerna då framför allt kvinnorna verkade vara mer benägna att utrusta sig 

med väskor och andra föremål som skulle kunna användas som försvar. Kvinnorna verkade 

även mer benägna att tala i mobiltelefon under kvällen, vilket sannolikt skapar en extra känsla 

av trygghet. 

5.4.3 Den andra passageraren 
 

 (F) När det gäller de andra passagerara då, brukar du lägga märke till dom?  

Inte sådär jättemycket, kanske lite om det är några ungdomar eller så som för mycket ljud, då 

kanske man kollar en liten extra gång men annars brukar jag inte tänka så himla mycket på det 

(IP 2). 

Även om intervjupersonerna uppger att de till en viss grad upplever att de lägger märke till de 

andra passagerarna så gäller det endast om den andre passagerarens beteende går utanför det 

normala (Persson, 2012:156). Civil inattention är kopplat till respekt för den andra individen. 

Det är sällan en individ vill uppmärksammas, men oftast vill hon bli sedd. Genom att visa att 

personen blivit sedd men inte granskad får individen en form av erkännande. Genom att 

respektera andra sker ett utbyte av respekt där den som ger även får ta emot (Persson, 

2012:149). Dock går det inte alltid att avgöra om ouppmärksamheten passagerare emellan 

beror på civil inattention eller nonsocial transient behavior. Det kan vara en fråga om respekt, 

men det kan också mycket väl handla om att man helt enkelt inte vill se den andre. 

(F) Brukar du lägga märke till de andra passagerarna på bussen? 

Nja… då när jag åkte varje dag, då gör man ju det, för man har ju ofta samma tider, så då, aah 

det gör man. Men… nu när man åker lite då och då bara så kanske inte (IP 4). 

Dock behöver anledningen till varför intervjupersonera inte lägger särskilt mycket märke till 

de andra passagerarna inte enbart vara en fråga om att på ett diskret sätt visa respekt för någon 

annan. Som nämnt är en av anledningarna till varför man undviker social kontakt på bussen 

en fråga om trygghet.  Kim (2012:276) förklarar detta då det på bussen är den andra som är 

det möjliga hotet. Man upplever aldrig sig själv som ett hot, men är medveten om att andra 

skulle kunna orsaka skada. För att sätta sig själv i säkerhet väljer därför den enskilda 

individen att ha så stort avstånd från sig själv och den andra passageraren. Genom att därmed 

avskärma sig från de andra passagerarna skapas en känsla av trygghet. Tryggheten 

upprätthålls därmed med hjälp av strategier. Genom att distansera sig från omgivningen och 

det som sker runt omkring upplevs det eventuella hotet inte lika påtagligt.  

5.4.4 Normer 
 

(F) Men om man åker buss då, skulle du säga att det finns särskilda oskrivna regler för hur man 

bör bete sig eller hur man inte bör bete sig på bussen? 

Jo men jag vet att jag har reagerat på det att när det är så här att det finns lediga par så går ju folk 

oftast till dem, man tar sitt eget och så sitter man där och sen ibland så får man någon som sätter 

sig bredvid fastän det finns massa lediga runt, då blir man ju fundersam (haha) (IP 4). 
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Normer är vad som sätter en regel för vad som anses vara det normala i samhället, i samband 

med att man får en bild av det normala får vi också en bild av det ”onormala”. I och med att 

det finns en bild av rätt och fel kommer det alltid finnas individer som inte passar in i bilden 

av det normala, och som därmed bryter mot normen (Martinsson & Reimers, 2008:9). Om en 

person skulle sätta sig bredvid en annan, trots att det finns säten som är helt tomma, skulle 

detta som intervjuperson 4 ovan antyder, vara ett normbrytande beteende. 

(F) När det kommer till de här oskrivna reglerna på bussen då, kan du ge några fler exempel? 

Ja jag undra jag… om folk tänker på när de ska tanka sitt kort att det tar mycket längre tid, om 

åh, måste han tanka på bussen?” Ah men, det har man tänkte på själv någon gång. Oskriven 

regel – sitt inte på barnvagnsplatserna. Lyssna inte för högt på musik så alla andra hör, för det 

har man ju märkt ibland. (IP 3). 

Som Friberg (2005:193) beskriver det är bussresan ett sätt att ta sig från en plats till en annan. 

För vissa är det en rutin, medan det för vissa sker mer sällan. Oavsett så handlar det för 

samtliga individer om att ta sig från en punkt till en annan och därmed koppla samman en 

länk. När bussen av någon anledning uppehålls längre än vanligt blir detta ett avbrott i 

resandet som för vissa skulle upplevas som ett orosmoment över att inte nå sin destination. 

Att uppehålla bussen blir därmed en form av normbrytande. 

(F) Du pratade om oskrivna regler, tror du att det är sådana regler som de flesta ändå känner till? 

Jo men det blir ju lite som en sån här samhällsgrej där man lär sig hur man ska göra, det är inga 

regler på det så, men man lär sig ändå hur man ska bete på ett visst sätt bland folk. Det är ju som 

när man är i matkön eller äter på restaurang, man har ju vissa sånna här principer man försöker 

hålla sig till för att inte sticka ut för mycket (IP 2). 

Intervjuperson 2 beskriver vissa principer som reglerara hur en individ förväntas bete sig mot 

en annan och anger vad som är ett korrekt beteende eller inte. Vad hon beskriver är den 

funktion interaktionsordningen har i samhället. Genom interaktionsordningen skapas en 

struktur för hur man ska bete sig mot någon annan. Denna struktur påverkas sedan av normer. 

Normerna som gäller på bussen skiljer sig dock från de som gäller på andra offentliga platser 

eftersom normer är bundna till den aktuella situationen (Martinsson & Reimers, 2008:10). 

Nonsocial transient space har därmed ett eget normverk vilket innebär att ett passande 

beteende på en plats kan vara ett opassande beteende på bussen (Kim (2012:270).  

(F) Om någon beter sig illa på bussen då, vad blir din reaktion då? 

Då brukar jag vänta ut… det beror lite på… jag får väl läsa av… men vanligtvis brukar jag nog 

inte göra någonting. Visst att det kanske stör mig lite men jag är så pass van att det sker sånt 

ibland, jag åker så mycket så att jag brukar strunta i det och till slut så bryr jag mig inte längre, 

men det har väl hänt någon gång att jag har sagt till om det … särskilt om det är yngre 

människor som, som… då känner jag att jag kan säga till dom (IP 1) 

(F) Så det är mer om det är något specifikt… 

Det blir ju mest så att man sitter och observerar och väntar på att någon annan, någon annan ska 

säga till eller att chauffören gör det. Det har hänt några gånger att busschauffören sagt till några 

ungdomar (IP 4) 

Intervjupersonerna har någon gång upplevt att en passagerare har betett sig på ett sätt som de 

inte varit helt bekväma med. Deras gemensamma reaktion är emellertid att i de allra flesta 

fallen precis som objekten för observationerna bara ignorera personen som skapar reaktioner i 

hopp om att någon annan ska säga till personen. Först när det är någon som är väldigt 

uppseendeväckande brukar de själva konfrontera personen. Kim (2012:275) menar att man på 

en plats där nonsocial transient behavior existerar sällan behöver bekymra sig för att 
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normbrytande sker då alla tar för vana att ignorera varandra. Kanske kan det vara anledningen 

till att intervjupersonerna uppger att de endast i särskilt extrema fall av normbrytande skulle 

agera. Om en passagerare talade högljutt eller om någon var stökig skulle samtliga 

intervjupersoner vänta ut situationen i hopp om att den skulle lösa sig på egen hand, eller att 

en annan passagerare skulle agera. I samband med att man befinner sig inom ett nonsocial 

transient space uppkommer nya sociala normer och eftersom de flesta håller sig inom sitt eget 

område är det sällan normer bryts. Det innebär att det är sällan som konfrontationer uppstår, 

och när de väl gör det är det för att återställa bilden av vad normen är. 

5.5 Sammanfattning 
 

Intervjupersonernas resonemang stämmer till stor del överrens med det jag sett i 

observationerna. Intervjupersonerna väljer i första hand att sitta för sig själv på bussen och 

anledningen till detta ligger framför allt i att de vill kunna slappana av, men de kvinnliga 

intervjupersonerna ser det även som ett sätt att upprätthålla en känsla av trygghet. Det uppger 

även att de skulle agera på samma sätt som det jag observerat hos resenärerna i samband med 

ett normbrytande, det vill säga att de skulle låta situationen reda ut sig själv. 

6. Diskussion och slutsats 
 

Det som var svårast med utförandet var att samla in relevant data med hjälp av observationer. 

Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så komplicerat att studera människor på bussen. 

Det var betydligt svårare att hinna med att både studera passagerarna och sedan skriva ner vad 

jag såg. Att det skulle vara svårt att se passagerarna generellt var inte heller någoting jag hade 

väntat mig. Vad gäller intervjuerna så fann jag att intervjupersonerna var tillmötesgående och 

gav givande svar på mina frågor, men så här i efterhand hade jag troligtvis ställt mer specifika 

frågor kring varför de gjorde som de gjorde i en viss situation och önskat få fram mer 

utvecklade svar kring intervjupersonernas egna strategier.  

Resultat 

Temat för studien har varit strategier, det vill säga vilka strategier använder sig individen av 

för att i så stor utsträckning som möjligt undvika social kontakt på bussen? Bourdieu menar ju 

att strategier är en form av spel som måste spelas på ett fördelaktigt sätt för att kunna vinnas. 

Som fallet är i denna studie är dessa strategier för att vinna de metoder som passagerarna 

använder för att få sitta själv på bussen. Att placera väskan bredvid sig och se upptagen ut 

ökar chanserna att vinna. 

Syftet med studien var att undersöka om strategier som kan kopplas till interaktion användes 

på bussen och hur de i så fall tog sig uttryck. Användes strategierna av både män och kvinnor 

och användes de i så fall på samma sätt, eller var de könskodade? Syftets andra del berörde 

normers påverkan på individers sätt att interagera med varandra. 

 Går det att urskilja tecken på att resenärerna använder sig av strategier? 

Det visade sig genom observationerna att passagerare på bussen tenderar att använda sig av 

strategier för att på så sätt undvika social kontakt. Detta speglas i det metoder passagerana 

använder för att inte behöva sitta bredvid någon annan på bussen. Genom att ta upp så mycket 
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plats som möjligt med hjälp av väskor och på ett aktivt sätt inte låtsas om de andra 

passagerarna fungerade detta vid de allra flesta tillfällena. Undantaget gäller när det är väldigt 

mycket folk på bussen.  

Enligt intervjupersonerna innebär bussresan en stund av avkoppling och från och med att man 

går på bussen befinner sig i en privat zon. Som passagerare förväntar man sig att denna zon 

inte ska brytas. Därför använder sig intervjupersonerna av olika strategier, som att sätta väska 

i sätet bredvid, stänga ute omgivningen genom att lyssna på musik eller sysselsätta sig med 

något för att på så sätt för den andra individen se för upptagen ut för att man ska vilja störa. På 

så sätt upprätthålls känslan av avkoppling samtidigt som intervjupersonen får känna sig trygg. 

 

 Om det finns tecken på att passagerarna använder sig av strategier, är det då skillnad 

på det manliga och kvinnliga sättet att använda dem? 

 

Det visade sig att strategierna på bussen var könskodade då olika strategier användes av män 

och kvinnor. Ett exempel är att kvinnor tenderar att sätta sig i det inre sätet och placera sin 

väska bredvid sig för att på ett aktivt sätt signalerar att platser är upptagen. Att kvinnorna 

använder sig av redskap så som väskor för att distansera sig från andra kan ha att göra med att 

de känner ett behov av att skydda sin kropp, då den jämfört med männens fysiskt sett är 

mindre och mer utsatt. Det använder sig med andra ord av icke-fysiska strategier i form av 

unfocused intreaction. Männen å andra sidan valde ofta att sätta sig i det yttre sätet och sedan 

vrida kroppen bort från gången och titta ut genom fönstret. I det här fallet, jämfört med 

kvinnorna, så valde männen att skydda med sin kropp istället för att skydda sin kropp, för att 

få sitta för sig själv. Männens val att använda sin kropp för att distansera sig gör att deras 

strategier tar den fysiska formen av embodied interaction. 

 Kvinnorna valde även i större utsträckning att använda sig av sin upptagenhet genom att leta 

efter något i sin väska, prata i telefon eller skicka sms, med vilket jag menar att kvinnorna såg 

till att vara upptagna som strategiform.  Männen valde även att genom att sätta lurar i öronen 

än en gång signalerar att de inte är medvetna om vad som sker runt omkring. Man kan således 

säga att kvinnorna och männen använder sig av nonsocial transient behavior på olika sätt. 

Kvinnorna hoppas med hjälp av hennes upptagna uttryck att individerna runt omkring henne 

inte ska lägga märke till henne, medan männen använder sig av nonsocial transient behavior 

genom att inte uppmärksamma de andra, och på så sätt förbli ostörd. 

Det framkom av intervjuerna att anledningen till varför man önskar sitta själv på bussen 

skiljde sig en aning mellan de manliga och de kvinnliga intervjupersonerna.  Samtliga menade 

att det framför allt var en fråga om att kunna slappna av som låg till grund till varför man 

önskade sitta själv på bussen. Men det framkom även att det för kvinnorna var en fråga om att 

känna sig trygg. När det själva befann sig i den situationen då det fick sitta bredvid någon 

annan valde en av kvinnorna oftast att sätta sig bredvid den ”snälla tanten” medan den andra 

kvinnan valde att sitta bredvid någon som inte upplevdes som farlig. Männen där emot 

antydde båda två att det för dem inte spelade någon roll vem de satt bredvid. 

Intervjupersonerna gav således en möjlig förklaring till det beteende jag uppmärksammat vid 

observationerna. 

 Vilka normer gäller på bussen, och vad händer om de bryts? 

Resultatet på den här frågan var kanske det som förvånade mig mest. Genom observationerna 

framkom det att normerna endast är synliga i samband med att de bryts. I övrigt måste varje 
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passagerare själv vara införstådd i vilka normer som gäller på just bussen. Samtidigt var ingen 

passagerare benägen att konfrontera normbrytaren utan lät situationen reda ut sig själv. 

Intervjupersonerna hade dock svårt att komma på några oskrivna regler, men de oskrivna 

regler som nämndes stämde överens intervjupersonerna emellan. Viktigast av allt var att inte 

störa de andra passagerarna genom att vara högljudd eller liknande. Att inte vara påträngande 

var också en norm som intervjupersonerna hade gemensamt, samt att inte uppehålla bussen 

för länge genom att prata med busschauffören, fylla på sitt busskort eller något annat likande.  

En av anledningarna till varför intervjupersonerna hade svårt att uppge normer på bussen kan 

ha att göra med att normer inte är definitiva utan föränderliga. Det innebär att vad som 

tidigare hade kunnat vara ett normbrytande nu inte är det, och tvärt om. Att 

intervjupersonerna inte kunde uppge ett stort antal oskrivna regler kan således ha att göra med 

att deras definition har hunnit ändras, och att de inte längre har klarhet i vad det anser är ett 

normbrytande eller inte. 

När jag sedan frågade intervjupersonerna vad deras reaktion skulle vara om någon bröt mot 

någon av normerna, så förvånade mig svaret. Samtliga intervjupersoner menade att de inte 

skulle reagera på något särskilt sätt om någon bröt mot en norm. Var en passagerare störig 

eller högljudd skulle samtliga vänta ut det eller hoppas på att någon annan passagerare eller 

busschauffören skulle säga till. Först om situationen upplevdes ohållbar för 

intervjupersonerna skulle de säga till. Genom att inte agera behövde inte individen själv röra 

sig från sin privata zon. Intervjupersonernas handlande blir således en strategi för att inte 

behöva interagera med en annan passagerare. 

Intervjupersonerna förklarar att de ytters sällan agerar när någon bryter mot en norm, vilket 

även var fallet i observationerna då jag såg tecken till flera normbrytanden. Reaktioerna hos 

de övriga passagerarna blev dock inte mer än suckar och irriterade blickar. Intervjupersonerna 

påpekade även att de endast skulle agera när någon brutit mot en norm om situationen 

upplevdes hotfull eller på annat sätt ohållbar, vilket även var fallet i observationerna. 

Slutsats 

Med den här studien går det att konstatera att de passagerarna som studerats använder sig av 

strategier på bussen. Detta görs därför att de anser att de från och med att de går på bussen 

befinner sig i en privat zon som värderas högt. Denna zon förknippas med avskildhet och lugn 

och resenärerna önskar behålla den inställningen under hela bussresan, vilket innebär att de 

vill distansera sig själv från andra till exempel genom att få sitta för sig själv.  Det har även 

framkommit att både män och kvinnor undviker att interagerar med andra så gott det går, men 

att sättet de gör det på skiljer sig dem emellan (dock finns naturligtvis undantag). Skillnaderna 

ligger i vilka metoder de använder där kvinnorna hoppas på att inte uppmärksammas av andra, 

medan männen försöker att inte uppmärksamma dem i sin omgivning. Det har visat sig att 

män och kvinnor använder sig av strategier på bussen av olika anledningar. För båda könen 

handlar det framför allt om att få vara i fred och ägna sig åt sitt, men kvinnorna ser även att 

möjligheten att få sitta själv skapar en känsla av trygghet. 

Vad gäller normer så är det tydligt att de exiterar. Det verkar även som att de flesta är 

medvetna om de gällande normerna även om definitionen kan skilja från passagerare till 

passagerare. Det som förvånade mig mest är dock det faktum att inga åtgärder vidtas i 

samband med normbrytande. Som konstaterat av intervjupersonerna uppger de att de skulle 

låta situationen reda ut sig själv. Undantaget gäller när situationen inte längre anses vara 

hållbar. Anledningen tycks dels ligga i att normbrytandet är en så pass vanlig företeelse att 
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orken att agera inte räcker till, en annan anledning verkar ligga i att passagerana undviker 

social interaktion genom att inte säga till normbrytaren. 

Vissa saker har förvånat mig mer än andra under studiens gång, men det jag kanske 

uppmärksammade allra mest efter att ha utfört studien och konstaterat att passagerarna 

faktiskt undviker social kontakt är det faktum att det är vanligt för en ensam passagerare att 

välja ett säte med fyra platser, trots att säten med två platser finns lediga. Detta finner jag går 

emot normen om att resenärer önskar sitta för sig själv. Hur det kommer sig att en individ 

väljer att sitta på en plats där det är mycket möjligt att ytterligare tre passagerare kommer 

placera sig kan jag inte svara på. 

En av anledningarna skulle kunna vara att passagerarna som väljer de platserna är tillräckligt 

vana bussresenärer för att veta att sätena som endast har två platser oftast föredras, vilket 

leder till att man genom att välja ett säte med fyra platser har större chans att få sitta för sig 

själv. En annan anledning kan ha att göra med att platsen har mer utrymme. När två personer 

sitter bredvid varandra i ett två-säte kan det upplevas trångt och obekvämt. Friberg et al menar 

att en man som breder ut sig på ett litet utrymme gör intrång på kvinnans integritet. Jag 

upplever dock att kvinnor kan göra intrång på en mans integritet i samma utsträckning, liksom 

män kan göra intrång på mäns integritet, och kvinnor kan göra intrång på kvinnors integritet. 

Om man därmed väljer ett säte med fyra platser lämnar det mer utrymme mellan individerna. 

Om man jämför mina resultat med den tidigare forskningen som gjorts på ämnet kan jag 

konstatera att mina resultat påminner om dem som Kim kommit fram till i sin studie. Många 

av de strategier som jag uppmärksammat är också tydliga i Kims studie, skillnaden är dock att 

jag även uppmärksammat att strategierna är könskodade. Inom det nonsocial transient space 

som Kim beskriver finns särskilda normer som skiljer sig från dem på andra offentliga platser, 

ett faktum som även jag med mina resultat kan konstatera. 

Liksom Friberg antyder är bussen en könskodad plast, vilket framgått genom flera exempel i 

den här studien. Kvinnorna är på grund av deras fysiskt mindre kroppar i behöv av att vara 

mer uppmärksamma på sin omgivning vilket är en trolig anledning till varför kvinnor 

använder strategier på andra sätt än vad män gör. 

Slutligen, för att återkoppla till inledningen så är Soran Ismails agerande när han sätter sig 

bredvid kvinnan trots att alla andra säten är lediga ett tecken på normbrytande. Eftersom 

kvinnan uppenbarligen inte väntade sig att Ismail skulle välja platsen bredvid henne vidtog 

hon inga strategier innan han satte sig. Först efter att han satt sig inser hon att det hade varit 

nödvändigt. Kvinnans strategier växlar mellan att vara fysiska, då ögonkontakt är en forma av 

embodied interaction och icke-fysiska. Den icke-fysiska strategin är en form av unfocused 

interaction då hon inte vill uppmärksammas av Soran mer än hon redan har vilket märks i 

hennes sätt att ignorera Ismail och inte låtsas om honom.   

6.1 Vidare forskning 

 
Det har i studien framkommit att individer för det mesta väljer att undvika social kontakt på 

bussen och att sättet att göra detta på skiljer sig en aning mellan män och kvinnor. Studien har 

emellertid inte sett till åldersaspekten. Ett intressant förslag för framtida forskning skulle 

därmed vara att undersöka om ålder spelar in i frågan om att undvika social kontakt på 

bussen. Är unga mer benägna att söka kontakt, eller är de tvärt om mer reserverade och 

benägna att hålla sig för sig själv?  
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Det vore även intressant att göra en studie med fokus på kulturella skillnader. På vilket sätt 

skiljer sig viljan att interagera med andra på bussen, beroende på vilket land man kommer 

ifrån? Går det att se tecken på att strategier används och är de i så fall könskodade?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Ålder? 

- Vart kommer du ifrån? 

- Arbete/sysselsättning? 

- Familj? 

- Fritid? 

Intervjupersonen på bussen 

- Åker du ofta buss? 

- Av vilken anledning brukar du åka buss? 

- Har du någon specifik plats du föredrar att sitta på i bussen? 

- Varför väljer du att sitta just där? 

- När du har satt dig, vart placerar du dina saker? I knät, bredvid dig? 

- Varför väljer du att placera din väska just där? 

- Hur brukar du sitta på bussen? Med benen i kors eller kanske lutad mot väggen? 

- Föredrar du att sitta själv på bussen, eller bredvid någon annan? 

- Föredrar du i så fall att sitta bredvid en man eller kvinna? 

- Varför väljer du just den platsen om du får sitta bredvid någon annan?  

- Vad brukar du göra för att fördriva tiden när du åker buss? 

Intervjupersonen om andra passagerare  

-  Brukar du lägga märke till de andra passagerarna? 

- Om det går på en ny passagerare på bussen, brukar du då göra plats så den kan sitta 

bredvid dig? 

- Spelar det då någon roll vem det är som går på bussen? 

- Spelar det någon roll vilken tid på dygnet det är? 

- Finns det saker hos de andra passagerarna som du lägger märke till extra mycket? 

- Reflekterar du över hur/ vart andra passagerare sitter på bussen? 

(till exempel om de sitter med väskan bredvid sig) 



 

- Är det skillnad på män och kvinnors sätt att åka buss i form av beteende och vart de 

sitter? 

- Brukar du reflektera över andra passagerares beteende? 

Intervjupersonen om normer 

- Skulle du säga att det finns särskilda regler för hur man bör bete sig när man åker 

buss? 

- Har du något exempel på saker en passagerare kan göra som anses vara mer eller 

mindre passande på bussen? 

- Vad blir din reaktion när någon beter sig på ett sätt som du tycker är opassande? 

- Hur reagerar andra passagerare när någon beter sig illa? 

- Är det vanligt att andra passagerare beter sig på ett sätt som inte uppskattas av andra? 

- Tror du att det finns ett visst sätt man bör bete sig på när man åker buss som de flesta 

känner till, regler att rätta sig efter? 

 


