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Om man letar efter ett kort och skarpt men pregnant och träffande uttryck 
för denna nya situation som människor nuförtiden befinner sig i, kan man 
knappast åstadkomma något bättre än en liten annons under rubriken 
”arbete sökes” i en engelsk dagstidning: ”Har bil, kan resa; inväntar 
förslag.” (Bauman 2002: 179)

Det är knappast en tillfällighet att Bauman framhåller förmågan och 
beredskapen att resa som ett viktigt uttryck för nutidsmänniskans 

villkor. Allt fler samhällsforskare betonar rörlighet som en central teo-
retisk och empirisk ingång för att förstå dagens samhälle (se t.ex.
Bauman 1998; Urry 2000; Frändberg m.fl. 2005). Under de senaste år-
tiondena har utvecklingen av transportmedel och infrastrukturer varit
dramatisk. Genom massbilism och kraftigt ökande flygtrafik har
resande, även över långa avstånd, blivit tillgängligt för allt fler
människor (Urry 2000; 2003; Nathan & Doyle 2001). Rörlighet har
i många sammanhang blivit något normalt, och därmed också en 
norm, samtidigt som empiriska undersökningar visar på stora skillnader
i faktiska resvanor och resmöjligheter mellan olika grupper av männi-
skor (Frändberg m.fl. 2005). 

Flera forskare menar därför att rörlighet, eller närmare bestämt 
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rörelsefrihet, blir en viktig resurs; att vara rörlig och att själv kontrollera 
sin rörlighet blir uttryck för en privilegierad samhällelig position,
medan resurssvaga människor kännetecknas av begränsad alternativt 
påtvingad rörlighet (Bauman 1998; Gustafson 2002: 29f). Rörligheten 
antas också ofta påverka människors medvetanden, referensramar och 
identiteter. Resande ger kunskaper, erfarenheter och kontakter som 
bidrar till att placera in människor i rumsligt alltmer utsträckta sociala 
och kulturella sammanhang. Detta är inte minst ett viktigt tema i aktuell 
forskning om globaliseringen och dess konsekvenser (t.ex. Beck 1998; 
Thörn 2004), och ett tema som jag snart ska återkomma till.

Som Baumans radannons antyder påverkar denna utveckling också 
arbetslivet. Globaliseringen innebär, bland annat, ökade utbyten av 
varor, tjänster och information över långa geografiska avstånd (Castells 
1996; Dicken 2003). Detta medför ökade varutransporter och därmed 
mer resande i transportsektorn; det medför också ett ökat behov av
samarbete och personkontakter av olika slag mellan människor på 
olika platser, vilket även detta innebär ett ökat resande. En vanlig 
uppfattning är att den senare tendensen – ökade behov av att samordna 
aktiviteter över långa avstånd och att bygga upp personliga relationer 
inom och mellan rumsligt utspridda företag, myndigheter och politiska
institutioner – leder till att tjänsteresandet ökar kraftigt (Nathan & 
Doyle 2001; Urry 2003; Boden & Molotch 1994). Särskilt tydlig har 
denna tendens varit bland företagsledare, högre tjänstemän och andra
resursstarka grupper. Högrörliga tjänsteresenärer framställs ofta som en 
kosmopolitisk elit, integrerad i globala nätverk, men potentiellt frikopplad 
från lokala, platsbundna engagemang och förpliktelser.

Men Baumans resvilliga annonsör ger inte självklart intryck av 
att tillhöra någon sådan elitgrupp – han, eller hon, är av allt att döma 
arbetslös och annonserar efter arbete. Rörligheten, möjligheten att 
resa, framställs förvisso som en resurs, men inte som någon garanti för
framgång; annonsören är öppen för alla förslag. Människor reser i arbetet 
av olika skäl och under olika villkor, och förmodligen kan resandet ha
olika innebörder och konsekvenser för olika kategorier resenärer.

I det här kapitlet kommer jag att använda ett nyligen insamlat 
enkätmaterial för att undersöka vad som kännetecknar de människor i 
Sverige som reser långt och länge i arbetet. Framförallt kommer jag att 
titta närmare på dessa långväga tjänsteresenärers omvärldsrelationer. Jag 
inleder med en kort diskussion om lokala och (framförallt) kosmopolitiska 
förhållningssätt, för att ge en bakgrund till frågan om omvärlds-



relationer. Därefter kommer jag att säga några ord om det 
forskningsprojekt om ”resande i arbetet” där undersökningen ingår och 
om den enkätundersökning som dataunderlaget kommer ifrån. Sedan 
följer ett avsnitt där jag beskriver kategorin ”långväga tjänsteresenärer” 
och undersöker hur vanligt det är att människor med olika bakgrund 
och olika positioner i arbetslivet utför ett omfattande resande i tjänsten.
Slutligen undersöker jag i några avsnitt hur de långväga tjänste-
resenärerna värderar sitt resande och om man i denna grupp kan 
finna några (mer eller mindre tydliga) samband mellan resande och 
omvärldsrelationer.

Här bör understrykas att detta är en första bearbetning av ett
omfattande datamaterial. Mitt syfte är explorativt, beskrivande, inte 
förklarande. Jag vill ge en översiktlig bild av vad som kännetecknar 
långväga tjänsteresenärer när det gäller deras sociodemografiska bak-
grund, deras syn på arbetsrelaterat resande och deras omvärldsrelationer. 
I vilken mån det som kännetecknar långväga tjänsteresenärer är 
orsaker till, eller kanske konsekvenser av, just det långväga resandet 
– det får bli en senare fråga. Jag kommer inte heller att gå närmare in 
på den stora variation som finns inom kategorin långväga tjänste-
resenärer. Ambitionen här är att ge en första överblick, identifiera
allmänna mönster och finna områden eller frågor som inbjuder till
fortsatta, fördjupade analyser.

Omvärldsrelationer

I fråga om människors referensramar och omvärldsrelationer är ”locals” 
och ”cosmopolitans” ett klassiskt sociologiskt begreppspar. Begreppen 
utvecklades av Merton (1957) i en undersökning av inflytelserika 
människor i en amerikansk småstad på 1940-talet. Han upptäckte där en 
tydlig skillnad mellan ”locals” med en stark inriktning mot den ort där 
de bodde, och ”cosmopolitans” som snarare var orienterade mot världen 
utanför. De lokalt orienterade fick sin sociala status genom många och
ofta långvariga kontakter med människor på orten och genom kunskaper 
om lokala förhållanden. De kosmopolitiska var däremot inflytelserika
i kraft av utbildning och formella kvalifikationer, som var gångbara även 
utanför den lokala kontexten.

På senare tid har begreppen kommit att användas i diskussioner 
om globalisering och modernitet, ofta med argumentet att social 
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stratifiering i dagens samhälle i viktiga avseenden är relaterad till omvärlds-
relationer, resande och rörlighet. Medan det lokala och det kosmopolitiska 
för Merton var två olika typer av resurser, två vägar till (lokalt) 
inflytande, har dagens teoretiker snarare betraktat kosmopoliter som
resursstarka och lokalt förankrade som resurssvaga. Exempelvis menar 
Bauman, i sin bok om globaliseringens konsekvenser (1998), att en 
viktig skiljelinje går mellan rörliga och alltmer platsoberoende ”globals” 
och platsbundna ”locals”, medan Castells i en diskussion om rumsliga 
relationers betydelse kort och gott hävdar att ”elites are cosmopolitan, 
people are local” (1996: 415; jfr Lasch 1995: 5-6, 44-47). 

I en svensk undersökning menar Gesser och Olofsson, med uttalad 
inspiration från Mertons begreppspar, att ”mobilitetskapital”, definierat 
som ”sådana resurser och färdigheter som underlättar social och
geografisk rörlighet” (Gesser och Olofsson 1997: 40) är en viktig resurs 
i dagens samhälle. Mobilitetskapital uppkommer, eller förmedlas, i första 
hand genom social bakgrund (övre medelklass) och högre utbildning, 
och innebär en tendens mot en kosmopolitiskt orientering. De lokalt 
förankrade är däremot människor med mindre mobilitetskapital,
mindre resurser, färre valmöjligheter och därmed begränsad rörlighet.
Den lokala förankringen framstår här inte i första hand som en resurs, 
utan snarare som en brist – en brist på mobilitetskapital. Gesser och 
Olofsson visar också, i en enkätundersökning från Helsingborg, att 
den lokala förankringen ofta tycks vara starkare bland lågutbildade, 
låginkomsttagare och människor med arbetarbakgrund än bland mer 
resursstarka befolkningsgrupper.

En viktig inspirationskälla för flera av dem som på senare år skrivit
om kosmopoliter och kosmopolitiska förhållningssätt är en artikel 
av Hannerz från 1990. Där beskrivs nutidens kosmopoliter som ett 
globalt elitskikt av intellektuella, byråkrater, affärsfolk, journalister och
diplomater. Det kosmopolitiska består, i Hannerz beskrivning, av 
en kombination av kulturell kompetens och internationell rörlighet. 
Kosmopoliter utmärks av en öppenhet för, och en förmåga att hantera, 
kulturella skillnader. De vill möta och interagera med människor från 
andra kulturer och andra platser, och de har också den kompetens 
som krävs för att bemästra sådana kulturmöten. Och kosmopoliternas
kulturella upptäcktsfärder sker i form av ett omfattande internationellt 
resande – ett resande som, menar Hannerz, knappast går att kombinera 
med en stark lokal förankring.

Denna uppfattning, liksom flera av skrivningarna ovan, ger intrycket 
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att ”locals” och ”cosmopolitans” utgör två motsatta och uteslutande 
kategorier – att människor antingen är ”locals” eller ”cosmopolitans”. 
Flera forskare har emellertid hävdat att människors omvärldsrelationer
kan innehålla såväl lokala som kosmopolitiska inslag, och att det lokala och 
det kosmopolitiska därför hellre bör förstås som idealtyper och/eller som 
ett kontinuum (t.ex. Gustafson 2002; Roudometof  2005).

Framställningar av kosmopoliter kritiseras ibland också för att 
vara elitistiska, för att bortse från globala maktrelationer (eller ta dem 
för givna), och för att måla upp en idealbild av kosmopoliten som är 
misstänkt lik sina upphovsmän – privilegierade västerländska akademiker 
(t.ex. Clifford 1997: 36). Ett närliggande problem, menar Roudometof  
(2005), är att många författare blandar ihop beskrivande fram-
ställningar, där det kosmopolitiska står för människors attityder och 
orientering, med normativa framställningar där det kosmopolitiska står 
för en uppsättning etisk-moraliska ideal.

För den som vill hålla sig till den deskriptiva nivån föreslår 
Roudometof  (2005: 125-126) ett antal indikatorer på lokala respektive
kosmopolitiska förhållningssätt. Till att börja med kan man förvänta sig 
att kosmopoliter, jämfört med människor med mer lokala förhållnings-
sätt, har en svagare förankring och samhörighetskänsla (”attachment”) 
med den ort där de bor, och även en svagare känsla av nationell tillhörighet. 
Vidare bör de lokalt orienterade vara mer benägna att värdera den 
lokala, regionala och/eller nationella kultur som de upplever sig tillhöra
högre än andra kulturer, medan kosmopoliter är mindre etnocentriska, 
mer öppna för kulturella skillnader. Jämfört med ”locals” kan kosmo-
politer också förväntas vara mer skeptiska till att ensidigt driva nationella 
intressen på andra länders bekostnad, mindre benägna att förespråka
olika former av nationell protektionism (ekonomisk, kulturell, insti-
tutionell), och mer positiva till internationellt engagemang. Slutligen, 
menar Roudometof, bör kosmopoliter vara mer benägna att flytta för att 
förbättra sin livssituation.

Även Szerszynski & Urry (2002: 468-471) tillhandahåller en lista
med indikatorer på kosmopolitiska förhållningssätt och praktiker – en lista 
som i likhet med Hannerz resonemang lägger stor tonvikt på rörlighet och 
kulturmöten. Kosmopoliten kännetecknas av en omfattande rörlighet, 
förknippad med en nyfikenhet på de ”andra” platser, människor och 
kulturer som man möter på resan. Denna nyfikenhet innebär också 
en öppenhet, en vilja att ta till sig andra kulturer, även när det innebär 
vissa risker. Kosmopoliten har vidare kunskaper och färdigheter som
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underlättar dessa kulturmöten – kunskaper om andra kulturer, förmåga 
att tolka och värdera företeelser i olika kulturella kontexter, och även ett 
reflexivt förhållningssätt till sin egen kultur.

Liksom Hannerz kan alltså Szerszynski och Urry på en teoretisk nivå 
sägas betona sambandet mellan rörlighet och omvärldsrelationer. Man 
kan också hitta spridda empiriska belägg för sådana samband. Weibull 
(2004) finner till exempel, i en större enkätundersökning, att respondenter 
som gjort minst en utlandsresa under det senaste året gav uttryck för en 
större samhörighet med människor i andra länder än respondenter som
inte hade rest utomlands. Detta kan ha olika orsaker (bl.a. bakomliggande 
faktorer som skillnader i utbildningsnivå), men en rimlig tanke är att 
resande ökar resenärernas vana att möta människor som är annorlunda 
än de själva, har andra seder och bruk, talar andra språk, osv., och deras 
förmåga att hantera sådana situationer. 

I Nathans och Doyles (2001) undersökning av hypermobila tjänste-
män var ”intercultural adaptability” ett viktigt kriterium för företag när de 
rekryterade personal till arbeten som innebar mycket resande. Oddou och 
hans kollegor (2000) ger en mängd konkreta exempel på hur tjänsteresor 
utomlands kan ge resenärerna tillfälle att se saker ur nya perspektiv,
lära sig hantera kulturella skillnader och utveckla ”global mindsets” 
– och föreslår på grundval av dessa exempel att utlandsresor kan vara 
ett viktigt inslag i företags ledarskapsutveckling. Flera studier tyder
också på att resandet och det som resandet för med sig kan bli en viktig 
del av resenärernas identitet. Exempelvis finner Lassen (2005: 309-
311) i sin studie av flitiga tjänsteresenärer att det i alla fall för vissa av 
dem var viktigt och värdefullt att vara en ”internationell person” – att 
ha en internationell eller, skulle man kanske kunna säga, kosmopolitisk
självbild. En stor del av de flitiga utlandsresenärerna i Lassens studie 
menade också att tjänsteresor var viktiga för att bygga upp och underhålla 
personliga kontakter och nätverk.

Samtidigt är sambandet mellan resande och omvärldsrelationer 
inte självklart. Det är kanske svårt att tänka sig kosmopoliter som inte 
reser, men är alla som reser kosmopoliter? Vad kännetecknar den grupp 
människor som reser långt och länge i tjänsten? Vilka är de och hur ser 
deras omvärldsrelationer ut?
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Forskningskontext och datamaterial

Det datamaterial som ligger till grund för det här kapitlet kommer från 
forskningsprojektet ”Resande i arbetet”.1 Syftet med projektet är dels 
att kartlägga hur resandet i arbetet ser ut för olika kategorier förvärvs-
arbetande i Sverige, dels att undersöka vilka samband som finns mellan 
å ena sidan mer eller mindre flitigt resande i arbetet, å andra sidan
människors arbetsförhållanden, familjeförhållanden och omvärlds-
relationer. Frågorna gäller resor i arbetet, inte resor till och från arbetet 
(dvs. inte resor mellan bostaden och den ordinarie arbetsplatsen).

För projektets första delsyfte har en del analyser gjorts av tidigare 
insamlat material, i form av SCB:s och SIKA:s resvaneundersökningar 
från åren 1995-2001 (Gustafson 2005). För det andra delsyftet har en
egen enkätundersökning genomförts, och det som följer är en första
analys av data från denna undersökning.

Enkätundersökningen genomfördes av SCB under våren och
försommaren 2005. Den inleddes med att en tilläggsfråga ställdes
i SCB:s löpande arbetskraftsundersökning (AKU) i mars månad. Alla 
respondenter som arbetade fick svara på frågan ”Reser du minst 10 mil 
i arbetet under en genomsnittlig arbetsmånad?”. Frågan ställdes till 8010 
personer, och av dem svarade 2326 ja, 5437 svarade nej, och 247 svarade 
inte på frågan. Därefter fick de som svarat en kontrollfråga om deras
adress för eventuellt utskick av en postenkät; 6509 bekräftade adressen 
eller uppgav en annan adress, medan 1254 sa att de inte ville ha någon
enkät. I april skickades sedan enkäter, dels till alla som svarat ja på 
tilläggsfrågan och som inte aktivt avböjt enkät (2041 personer), och dels 
till ett slumpmässigt urval av dem som svarat nej på tilläggsfrågan och 
som inte aktivt avböjt enkät (2000 personer). Det rörde sig alltså om 
ett stratifierat urval, där syftet var att få in enkätsvar från relativt många 
relativt flitiga tjänsteresenärer, för att sedan kunna göra jämförelser
mellan respondenter som reser mycket, lite, eller inte alls i arbetet. Efter
ett par påminnelser i maj-juni svarade så småningom 2804 personer,
drygt 69 procent av dem som fått ut enkäter.

Av den bortfallsanalys som SCB tillhandahållit framgår att bortfallet 
i enkätundersökningen var högre bland män än bland kvinnor, och att 
ungdomar (i synnerhet unga män) var mindre benägna att svara än äldre. 
Egna bortfallsanalyser tyder också på att bortfallet var något högre för 

1  Projektet ”Resande i arbetet” är finansierat av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap. Mer information finns på projektets hemsida: http://www.sociology.
gu.se/forskning/resande_i_arbetet/
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lågutbildade än för högutbildade, och något högre för egenföretagare 
och arbetare än för tjänstemän. Utöver faktorer som kön, ålder,
utbildningsnivå och sysselsättning kan svarsfrekvensen också tänkas 
påverkas av just den faktor som vi vill undersöka, nämligen resande 
i arbetet. Å ena sidan är det högst tänkbart att människor som reser
mycket i tjänsten (och därför ofta är borta från familjen, osv.) upplever 
sig ha mindre tid än andra för att sitta och fylla i enkäter. Å andra sidan 
kan just de som reser mycket i arbetet uppfatta enkäten som intressant 
och relevant och därför vara mer benägna att svara än andra. Vilken av 
dessa tendenser som väger tyngst är svårt att bedöma. Svarsfrekvensen 
för utsända enkäter var aningen lägre bland dem som reste 10 mil/
månad i arbetet (68 procent) än bland dem som reste mindre eller inte 
alls (70 procent). Däremot var andelen respondenter som redan i telefon-
intervjun tackade nej till enkät högre bland dem som reste lite eller
inte alls (22 procent jämfört med 14 procent). 

Dessutom innebär förstås själva stratifieringsförfarandet att de som 
reser minst 10 mil/månad i tjänsten blir överrepresenterade i urvalet. 
SCB har emellertid tagit fram en ”viktvariabel” som, då den används i
statistiska analyser av datamaterialet, kompenserar för den skevhet som 
orsakas av stratifieringen.2

Enkäten innehöll frågor inom fem huvudområden: resande (i första 
hand tjänsteresor), arbetsförhållanden, fritids- och familjeförhållanden, 
hälsa och livsstil, samt omvärldsrelationer. Dessutom var enkäterna 
”kopplade” till SCB:s arbetskraftsundersökning, så att vi utöver
enkätsvaren fick data om bl.a. kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland, 
civilstånd, hemmavarande barn samt en mängd arbetsrelaterade upp-
gifter för varje respondent. I det här kapitlet kommer jag att använda 
några sådana bakgrundsvariabler, men framförallt uppgifter från
enkäten om resande och omvärldsrelationer.

Vem är den långväga tjänsteresenären?

Resten av kapitlet kommer till stor del att kretsa kring ”långväga 
tjänsteresenärer”, en kategori människor som reser någorlunda mycket 
och någorlunda långt i tjänsten. Vilka kriterier man ska använda för 
att bestämma denna kategori kan naturligtvis diskuteras; olika typer av
avgränsningar är tänkbara. Min tanke har varit att, utifrån den
2  Viktvariabeln tar också hänsyn till urvalsdesign och bortfall på vissa variabler i arbets-
kraftsundersökningen, som ju ligger till grund för vårt urval.
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inledande diskussionen om resande och lokala respektive kosmopolitiska 
förhållningssätt, urskilja människor som reser på ett sådant sätt och i en 
sådan omfattning att det är rimligt att tänka sig någon form av samband 
mellan deras resande och deras omvärldsrelationer. Intressant ur detta 
perspektiv är, föreställer jag mig, att man reser till avlägsna platser
och/eller att ens resande innebär relativt långvarig bortovaro från
hemorten, samt att resorna inte har karaktären av engångshändelser
utan är relativt vanligt förekommande.

För att klassificeras som långväga tjänsteresenär krävs därför att
man uppfyller minst ett av följande tre villkor:

1. Man gör längre inrikes tjänsteresor varje månad (eller 
oftare).

2. Man gör utlandsresor i tjänsten flera gånger om året.
3. Man har under de senaste tolv månaderna gjort mer än 20 

övernattningar på annan ort i samband med tjänsteresor.

Totalt svarade som sagt 2804 personer på enkäten. Av dessa uppfyller 
467 personer minst ett av kriterierna, och ingår således i kategorin
långväga tjänsteresenärer. Av de 467 är det 277 personer som uppfyller 
kriteriet för inrikes resor, 214 som uppfyller utlandsresekriteriet och 
203 som uppfyller övernattningskriteriet. (Ganska många, i synnerhet 
bland dem med många övernattningar, uppfyller mer än ett av
kriterierna.) De enkätfrågor som kriterierna baseras på, liksom en mer 
detaljerad svarsfördelning, redovisas i Appendix 1.

Utöver kategorin långväga tjänsteresenärer kommer jag också, 
i några analyser, att skilja mellan respondenter som reser i tjänsten, 
men inte tillräckligt mycket för att klassificeras som långväga tjänste-
resenärer, och respondenter som inte har angett något resande i tjänsten
över huvud taget. Tabell 1 visar fördelningen mellan långväga tjänste-
resenärer, övriga tjänsteresenärer och respondenter som inte angett att 
de reser.3 Först redovisas antal respondenter och procentfördelning 
bland dem som svarat på enkäten. På grund av det stratifierade urvalet 
överskattas emellertid de som reser mycket, så därför redovisas
också en procentfördelning framtagen på grundval av den viktvariabel 
som SCB tillhandahållit. Den sistnämnda ger en skattning av resandets 
3  Av de respondenter som inte angett något resande har 776 ”aktivt” svarat att de aldrig 
reser i arbetet, och 109 har hoppat över de frågor som handlar om huruvida man reser 
i arbetet och i vilka ärenden man reser i arbetet (men i regel svarat på övriga frågor i 
enkäten).
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fördelning i den totala populationen (arbetande svenskar mellan 16 och 
64 år).

Tabell 1. Tjänsteresandets fördelning. 

Antal 
respondenter

Andel 
respondenter

Skattad andel i 
populationen

Långväga 
tjänsteresenärer

  467 16,7 % 11,9 %

Övriga 
tjänsteresenärer

1452 51,8 % 49,2 %

Inte angett  
något resande 

  885 31,6 % 38,9 %

Totalt 2804 100 % 100 %

De 467 långväga tjänsteresenärerna utgör således knappt 17 procent 
av det totala antalet respondenter i undersökningen, medan en analys 
med viktade data pekar mot att ungefär 12 procent av den totala
populationen kan klassificeras som långväga tjänsteresenärer. Men vilka 
är de långväga tjänsteresenärerna? Jag ska närma mig frågan genom 
att undersöka hur vanligt förekommande långväga tjänsteresenärer är
i olika kategorier förvärvsarbetande.

Tabell 2 visar, till att börja med, att betydligt fler män än kvinnor 
reser mycket i tjänsten, att den största andelen långväga tjänsteresenärer 
finns bland respondenter i 40-årsåldern (ålderskategorin 35-44 år), och 
att högutbildade är mer resbenägna än lågutbildade. Dessa mönster 
stämmer genomgående väl överens med tidigare analyser av SCB:s
resvaneundersökningar (denna och följande jämförelser baseras på 
Gustafson 2005).

Respondenternas familjesituation ger upphov till mindre skillnader. 
De som är gifta eller sambor (ingår båda i kategorin ”samboende”) reser 
i något större utsträckning än de ensamstående, men skillnaden är liten.
Variabeln ”barn” anger ålder hos yngsta hemmavarande barn. ”Inga 
barn” innebär alltså antingen att respondenten inte har några barn alls, 
eller att barnet (eller barnen) är över 18 år och/eller har flyttat hemifrån.
Något oväntat är småbarnsföräldrar mer benägna än andra att resa
mycket i tjänsten, och kanske ännu mer oväntat är tendensen densamma 
för både kvinnor och män. Resultat från SCB:s resvaneundersökningar
har pekat mot att åtminstone småbarnsmammor reser mindre än
andra, så dessa resultat bör analyseras närmare.
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Tabell 2. Andel långväga tjänsteresenärer i olika befolkningskategorier
(viktade data, procent).

Kön Bransch
  Kvinna   5,8   Jord/skog/fiske   6,5
  Man 19,0   Tillv/utvinn 11,3

  Bygg/el/v&v 16,3
Ålder   Transport 26,2
  16-24 år   5,0   Handel 16,7
  25-34 år 11,4   Utbildning   3,6
  35-44 år 15,9   Hälso/sjv   2,9
  45-54 år 11,6   Off  förvaltn 10,8
  55-64 år 10,1   Övr tjänster 18,6

Utbildning Arbetsinkomst
  Grundskola   6,3   -19.999 kr   3,5
  Gymnasium 10,7   20-29.999 kr 12,1
  Högskola 15,4   30.000- kr 38,4

Civilstånd Arbetstid
  Ensam 11,3   -34 tim   3,0
  Samboende 12,1   35-49 tim 13,6

  50- tim 27,1
Barn
  Inga barn 11,3 Socioek. grupp
  Barn 0-6 år 14,6   Ej facklärd arb.   4,8
  Barn 7-18 år 11,3   Facklärd arb.   5,4

  Lägre tjm   9,9
Bostadsort   Mellan tjm 10,9
  Sth/Gbg/Mmö 14,4   Högre tjm 24,7
  Större städer 12,2   Företagare 23,0
  Övr. landet   7,5

Födelseland Samtliga för-
  Sverige 12,1 värvsarbetande 11,9
  Annat land   9,7
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Analysen av bostadsort bygger på en mycket grov uppdelning baserad 
på SCB:s så kallade H-regioner, där Stockholms-, Göteborgs- och 
Malmöområdena (H1, H8 och H9) slagits samman, kategorin 
”större städer” (H3) redovisas separat och övriga, mindre folktäta
områden (H4, H5 och H6) slagits samman. Mönstret är att respondenter 
i storstadsregionerna reser mer i tjänsten än de som bor i mindre städer 
och på landsbygden. Detta mönster är tydligare än det som framkommit
i tidigare analyser av resvaneundersökningarna. 

En uppdelning av respondenterna efter födelseland – Sverige eller 
annat land – visar att infödda svenskar är långväga tjänsteresenärer 
i något större utsträckning än utrikes födda. De utrikes födda är 
emellertid en heterogen kategori. Mer finfördelade analyser antyder att 
invandrare från Västeuropa väl så ofta som infödda svenskar är långväga
tjänsteresenärer, medan respondenter födda i Östeuropa och i 
utomeuropeiska länder reser betydligt mindre. Underlaget i dessa mer 
finfördelade analyser är emellertid alltför svagt för att det ska gå att dra 
några säkra slutsatser – totalt innehåller datamaterialet bara 31 långväga 
tjänsteresenärer som är födda utomlands.

Utöver dessa sociodemografiska faktorer finns förstås ett antal 
arbetsrelaterade förhållanden som mer direkt påverkar människors 
resande i arbetet. Man reser ju i tjänsten därför att de arbetsuppgifter som
man har kräver (eller underlättas av) att man reser. Vilka arbetsuppgifter 
man har hänger också nära samman med vilken position man har i 
arbetslivet och i den organisation (företag, offentlig verksamhet, osv.) där 
man arbetar.

En grov branschuppdelning visar att resandet är mycket begränsat 
inom hälso- och sjukvården, liksom inom utbildningssektorn. Vanligast 
förekommande är långväga resande i transportsektorn, och andelen
långväga tjänsteresenärer är också över genomsnittet inom ”övriga 
tjänster”, handel och bygg- och anläggningsbranschen. En analys uppdelad 
på inkomstnivå ger tydligt utslag – högavlönade är mycket mer resbenägna
än de med lägre inkomster. Dessa resultat stämmer väl överens med
tidigare analyser av resvaneundersökningarna.

Redan i resvaneundersökningarna framgick också att deltids-
anställda reser betydligt mindre i tjänsten än heltidsanställda. I det nya 
datamaterialet finns mer detaljerade uppgifter om arbetstid, vilka gör 
det möjligt att även undersöka dem som uppger att de har en normal
arbetstid som är betydligt längre än vanlig heltid, 40 timmar i veckan. 
Även detta har tydligt samband med resande i tjänsten. Andelen långväga 
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tjänsteresenärer är mer än dubbelt så hög bland dem som uppger 
sig arbeta 50 timmar i veckan eller mer, som bland dem som har en
normalarbetstid på mellan 35 och 49 timmar. 

I resvaneundersökningarna ingick inga data om huruvida 
respondenterna var arbetare, tjänstemän eller egenföretagare. Sådana 
uppgifter finns däremot tillgängliga i det nya datamaterialet, genom 
kopplingen till arbetskraftsundersökningen. En uppdelning baserad på 
SCB:s socioekonomiska indelning visar att långväga tjänsteresande är 
vanligast bland högre tjänstemän och företagare, och minst vanligt
bland arbetare.

I stora drag tycks alltså enkätundersökningen bekräfta och 
förstärka den bild som framträtt i tidigare studier, av långväga tjänste-
resenärer som en påtagligt resursstark grupp. Välutbildade medelålders 
män, med höga löner och höga positioner i arbetslivet, är kraftigt 
överrepresenterade. När man läser tabell 2 bör man emellertid hålla 
i minnet att det rör sig om relativa siffror, procentandelar. Även om
långväga tjänsteresande är mycket vanligare bland exempelvis 
höginkomsttagare än bland låg- och medelinkomstinkomsttagare, så 
finns det, totalt sett, betydligt fler låg- och medelinkomsttagare än 
höginkomsttagare. Av de långväga tjänsteresenärerna tjänar således 
drygt hälften under 30.000 kr i månaden, ungefär hälften är arbetare 
eller tjänstemän på lägre eller mellannivå – och över 85 procent arbetar
mindre än 50 timmar i veckan (allt enligt viktade data). Å ena sidan är 
alltså resursstarka förvärvsarbetande betydligt mer resbenägna än andra,
å andra sidan är långväga resande i tjänsten inte något som bara en 
privilegierad elit ägnar sig åt. Detta kan vara värt att ha i tankarna inför de 
följande analyserna.

Resenärernas syn på resandet

Vad tycker de långväga tjänsteresenärerna om att resa så pass mycket
som de gör i sitt arbete? Hur ser de på sitt resande? I enkäten ingår 
flera frågor som på olika sätt kan belysa detta, och även säga något om 
huruvida ett långväga resande i tjänsten är förknippat med mer eller mindre
kosmopolitiska förhållningssätt. I de kommande analyserna (detta och 
följande avsnitt) kommer jag att undersöka svarsfördelningar inom 
kategorierna långväga tjänsteresenärer, övriga tjänsteresenärer och
(i vissa fall) respondenter som inte angett något resande i tjänsten.
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Eftersom denna kategorisering i sig bygger på respondenternas resaktivitet 
kommer jag i fortsättningen inte att använda viktade data.4

Tabell 3 antyder att långväga tjänsteresenärer på det hela taget 
har en ganska positiv uppfattning om sitt resande. Mellan 75 och 80 
procent av dem instämmer (helt eller delvis) i att resorna gör arbetet
stimulerande och ger dem en känsla av frihet i arbetet. Det förekommer 
emellertid också att resandet har negativa konsekvenser. 30 procent
av de långväga resenärerna anser att resorna gör arbetet stressigt, och 
40 procent att resorna inkräktar på familjelivet. I det senare fallet ska 
också nämnas att det inte är alla långväga tjänsteresenärer som har någon
familj – knappt var femte är enligt datamaterialet ensamstående och har 
inga hemmavarande barn under 19 år.

Tabell 3. Andel respondenter som anger att olika påståenden om deras 
resor i arbetet ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra”, 
procent.

Långväga 
resenärer

Övriga 
resenärer

Resorna gör arbetet stimulerande. 79,4 65,9
Resorna ger mig en känsla av frihet i mitt 
arbete.

75,4 60,3

Resorna gör arbetet stressigt. 29,8 17,7
Resorna hindrar mig från att umgås så mycket 
med min familj som jag skulle vilja.

40,6 9,3

Jag får nya perspektiv på min tillvaro genom 
mitt resande.

64,1 39,9

Jag betraktar resandet som en mycket positiv 
del av min livsstil.

62,6 37,0

Genomgående framträder både de positiva och de negativa effekterna 
av resandet starkare hos de långväga resenärerna än bland andra 
resenärer. Särskilt tydlig är skillnaden ifråga om konsekvenserna för 
familjen. Detta är intressant, och ger anledning att i den fortsatta 
analysen av enkätmaterialet tränga djupare in i frågan om sambandet
mellan resande och familjerelationer. Intressant är också att även stora 
andelar av ”övriga resenärer”, dvs. de som reser i tjänsten men inte 
uppfyller något av kraven för att här betraktas som långväga resenärer, 
också instämmer i påståendena om stimulans och frihetskänsla. Även 
mindre avancerade former av resande har alltså ofta positiva innebörder 
4  Antalet respondenter i de följande analyserna anges inte för varje tabell, men det in-
terna bortfallet är lågt – i regel 1-2 procent, och som mest 6,2 procent.
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för dem som reser. 
Förutom påståendena om arbete och familj innehåller tabell 3 också 

ett par påståenden om resandets innebörd i vidare bemärkelse. Det ena 
handlar om att få nya perspektiv på sin tillvaro, det andra om resandet 
som en positiv del av ens livsstil. Dessa anknyter till tanken att resande kan
ha samband med människors omvärldsrelationer. Utifrån i första 
hand Hannerz (1990) och Szerszynskis och Urrys (2002) resonemang 
kan instämmanden i dessa två påståenden tolkas som uttryck för ett
kosmopolitiskt förhållningssätt – nya perspektiv är just vad kosmopoliter 
vill ha, och resor till andra (och gärna annorlunda) platser, människor 
och kulturer är det kanske viktigaste sättet att uppnå detta. Merparten, 
över 60 procent, av de långväga resenärerna instämmer i vart och ett av 
dessa påståenden, medan det är betydligt lägre andelar, under 40 procent, 
av övriga resenärer som instämmer. Resultaten antyder att just långväga
tjänsteresenärer kan vara särskilt benägna att inta kosmopolitiska 
förhållningssätt. 

Denna bild nyanseras, eller kompliceras, något av tabell 4. I en 
avslutande fråga i enkäten fick respondenterna ange hur viktiga de tyckte 
att några olika saker var – att ha en hög inkomst, att kunna ägna mycket
tid åt familjen, osv. Här ingick också ett par frågor om resande.

Tabell 4. Andel respondenter som anger ett det är ”mycket viktigt” eller 
”ganska viktigt” att få resa, procent.

Långväga 
tjänste-

resenärer
Övriga 

tjänsteresenärer
Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
Viktigt att få resa 
mycket i arbetet

36,6 14,5 4,7

Viktigt att få resa 
mycket på fritiden

66,5 63,5 62,1

När det gäller resor i arbetet är mönstret tydligt. Långväga resenärer är 
mest angelägna om att få resa mycket, medan de som reser mindre, och 
i synnerhet de som inte reser alls, inte tycker att detta är särskilt viktigt. 
De långväga tjänsteresenärerna är också mer angelägna än övriga om 
att få resa på fritiden, men här är skillnaden mycket liten. Även om de 
långväga tjänsteresenärerna särskiljer sig genom den koppling de gör 
mellan resande, livsstil och nya perspektiv, så hindrar det alltså inte 
att nästan lika stora andelar av övriga respondenter tycker att det är
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viktigt att de får resa mycket på sin fritid. Dessutom är det, även 
bland de långväga tjänsteresenärerna, betydligt vanligare att man 
värdesätter fritidsresor än att man vill resa mycket i arbetet. Resandets 
innebörd för olika kategorier människor, liksom relationen mellan 
tjänsteresor och andra sorters resor, framstår som viktiga områden för
fördjupade analyser.

Resande och rumslig förankring

En viktig aspekt i fråga om lokala respektive kosmopolitiska förhållnings-
sätt är, enligt Roudometof  (2005), människors känsla av förankring på, 
eller samhörighet med, den plats (orten, regionen, landet) där de bor. 
En närliggande aspekt som Roudometof  också tar upp är människors 
benägenhet att flytta från sin bostadsort, för att få arbete eller på 
något annat sätt förbättra sin livssituation. Enligt detta resonemang
bör lokalt orienterade personer, jämfört med kosmopoliter, känna en 
starkare samhörighet med de platser där de bor och vara mindre benägna 
att flytta därifrån. I enkäten ingick ett par uppsättningar frågor som 
undersöker sådana förhållningssätt. 

Tabell 5. Andel respondenter som känner ”mycket stor” eller ”stor”
samhörighet med den plats där de bor, procent.

Långväga 
tjänste-

resenärer

Övriga 
tjänste-

resenärer

Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
Stadsdel/bostads- 
område

74,7 75,1 74,2

Stad/kommun 73,5 75,1 72,7
Landsdel 73,4 77,2 72,6
Sverige 90,7 89,0 84,3
Europa 47,4 29,2 27,0

Till att börja med ställdes frågan ”Hur stor samhörighet känner 
du med...” ett antal olika platser, enligt tabell 5. Här är emellertid
svårt att se några kosmopolitiska tendenser av den typ Roudometof
(2005) talar om. För lokal, regional och nationell förankring är skill-
naderna mycket små mellan långväga resenärer, övriga resenärer, och 
respondenter som inte reser i arbetet. I alla kategorierna uttrycker en klar 
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majoritet av respondenterna stor eller mycket stor samhörighet med de 
platser där de bor, och i synnerhet med landet Sverige.

En skillnad framträder emellertid mellan långväga resenärer och 
övriga, nämligen att de långväga resenärerna i betydligt större omfattning 
känner samhörighet med Europa. Detta skulle möjligen kunna tolkas 
som en kosmopolitisk tendens, ett uttryck för mentala referensramar som 
överskrider det lokala och det nationella (Lasch 1995: 46). Men denna 
samhörighetskänsla tycks alltså inte, åtminstone inte på aggregerad nivå, 
vara förknippad med någon svagare lokal, regional eller nationell 
förankring.

Tabell 6. Andel respondenter som är ”mycket villiga” eller ”ganska villiga” 
att flytta för att förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden, procent.

Långväga 
tjänste-

resenärer

Övriga 
tjänste-

resenärer

Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
Till annan del av 
kommunen

43,1 37,8 34,6

Till annan 
kommun i samma 
del av landet

34,3 30,4 27,7

Till annan del av 
Sverige

30,5 25,3 21,6

Till annat land i 
Europa

36,9 21,0 17,7

Till annat land
utanför Europa

31,2 16,6 15,8

Flyttningsbenägenhet undersöks i enkäten med en fråga om hur villiga 
respondenterna uppger sig vara att flytta för att förbättra sina arbets- 
och levnadsförhållanden (tabell 6). Att vara ”villig” att flytta är inte 
samma sak som att flytta, men bör ändå säga något om människors
omvärldsrelationer. I fråga om flyttningsbenägenhet visar svarsmönstren 
tydligare och mer systematiska samband mellan resande och omvärlds-
relationer, än vad fallet var i fråga om upplevd samhörighet med olika
platser. Tjänsteresenärer, och i synnerhet långväga resenärer, är genom-
gående mer benägna att flytta än de som inte reser i arbetet. Störst är 
skillnaderna i fråga om utlandsflyttningar. Här är det lätt att associera till 
Roudometofs (2005) hypotes om kosmopoliters större flyttbenägenhet, 
och till Hannerz (1990) och Szerszynskis och Urrys (2002) tankar om 
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kosmopoliters intresse för främmande kulturer och platser. Intressant 
i sammanhanget är att bland just långväga tjänsteresenärer är de som 
kan tänka sig att flytta utomlands rentav något fler än de som kan tänka
sig att flytta ”till en annan del av Sverige”. 

Ett preliminärt svar på frågan om långväga resenärers rumsliga 
förankring får alltså bli att de, åtminstone som grupp betraktad, tycks 
kombinera en stark lokal, regional och nationell förankring med en 
omfattande rörlighet, som i många fall också hänger samman med en 
öppenhet för främmande länder och platser. Resultaten antyder att 
lokala och kosmopolitiska förhållningssätt inte nödvändigtvis behöver 
utesluta varandra utan kanske, åtminstone i vissa delar, kan uppfattas som 
komplement (jfr Gustafson 2002). Det krävs emellertid mer detaljerade 
analyser på individnivå för att pröva denna tanke.

Resande och omvärldsrelationer

Förutom subjektiva upplevelser av samhörighet med de platser där man 
bor, och uppgiven vilja att flytta därifrån, kan man också tänka sig mer 
konkreta indikationer på omvärldsrelationer. Merton (1957), liksom många 
sentida sociologer, framhäver betydelsen av sociala nätverk av personliga 
relationer. För de lokalt orienterade är det, menar Merton, viktigt med 
många personkontakter (så många som möjligt!) i lokalsamhället, 
medan kosmopoliter framförallt vill ha ”kvalitativt” bra kontakter, 
utifrån gemensamma intressen och liknande. De personkontakter 
Merton och hans respondenter har i tankarna tycks emellertid, även för 
kosmopoliternas del, inskränka sig till människor på den ort där man bor. 
I dagens samhälle, med förbättrade kommunikationsmöjligheter, bör även 
kontakter med den vidare omvärlden vara av intresse. En rimlig tanke 
är då att lokalt orienterade kan förväntas ha många vänner och bekanta 
på den ort och i den trakt där de bor, men få kontakter på mer avlägsna 
platser. Kosmopoliter bör snarare uppvisa ett motsatt mönster – färre 
lokala kontakter och fler kontakter utanför lokalsamhället.

En uppsättning frågor i enkätundersökningen gällde hur många 
”personliga vänner” man har på olika platser. Tabell 7 jämför hur stora 
andelar av enkätens respondenter som uppger att de har fler än fem 
personliga vänner på respektive plats. Det mönster som framträder ger 
emellertid inget entydigt stöd för tanken att långväga resande påverkar 
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människors omvärldsrelationer i kosmopolitisk riktning. I och för sig är 
långväga resenärer klart mer benägna än andra att ha vänner i andra delar 
av Sverige och utomlands. Men tendensen är också, om än inte lika tydligt, 
att de också har fler vänner i närområdet. Långväga tjänsteresenärer tycks 
alltså genomgående – även på loal nivå – ha mer välutvecklade sociala 
nätverk än förvärvsarbetande som reser mindre eller inte alls i arbetet. 

Tabell 7. Andel respondenter som har fler än fem personliga vänner på 
olika platser, procent.

Långväga 
tjänsteresenärer

Övriga 
tjänste-

resenärer

Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
På den ort där de 
bor

50,5 48,3 45,8

På andra orter i 
samma del av landet

32,0 30,0 25,2

I andra delar av 
Sverige

26,9 20,6 14,1

Utomlands 11,9 7,4 6,9

Ett annat uttryck för omvärldsrelationer är i vilken mån man genom 
massmedia tar del av nyheter från den ort eller den region där man bor, 
respektive nyheter från mer avlägsna platser. Även här kan man, om man 
så vill, luta sig mot Merton (1957). Hans lokalsamhällesstudie var utförd 
på uppdrag av nyhetsmagasinet Time, som ville veta något om läsvanorna 
bland lokalt inflytelserika personer. Ett resultat av studien var att det i 
första hand var kosmopoliterna som läste Time och andra tidskrifter och 
tidningar där tonvikten låg på nationella och internationella nyheter, 
medan de lokalt orienterade var desto flitigare läsare av lokaltidningar. 
Även mer sentida forskares tankar om kosmopoliters intresse för
främmande platser och kulturer pekar förstås åt samma håll – 
medieanvändning bör vara en intressant indikator på människors 
omvärldsrelationer.

101



Tabell 8. Andel respondenter som via massmedia tar del av nyheter ”i 
mycket stor utsträckning”, procent.

Långväga 
tjänsteresenärer

Övriga 
tjänste-

resenärer

Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
Lokala nyheter 33,1 40,6 42,4
Regionala nyheter 29,6 33,6 33,3
Riksnyheter 45,3 40,0 34,2
Utrikes nyheter 36,1 28,2 24,4
Utländska nyhets-
medier

12,5 6,2 5,6

Tabell 8 redovisar svar på ett frågebatteri om människors intresse för 
olika typer av nyheter, och här framträder ett systematiskt och ganska 
tydligt lokalt/kosmopolitiskt mönster i svarsfördelningen. Långväga 
tjänsteresenärer är mer benägna än övriga att ta del av riksnyheter, utrikes 
nyheter och nyheter via utländska nyhetsmedia, medan de är mindre 
intresserade än övriga av regionala och, i synnerhet, lokala nyheter. 
Tabellen redovisar hur stora andelar av respondenterna som tar del av 
nyheter i ”mycket stor utsträckning”, men mönstren blir desamma även 
om man slår samman svarskategorierna ”mycket stor utsträckning” och 
”ganska stor utsträckning”. Ifråga om medieanvändning kännetecknas 
alltså de långväga resenärerna, relativt sett, av mer kosmopolitiskt
inriktade omvärldsrelationer, medan de mindre mobila framstår som 
mer lokalt orienterade. Dock kräver denna tolkning att man följer 
Merton snarare än Roudometof, och betraktar den nationella nivån som 
”kosmopolitisk” snarare än lokal. Det sistnämnda kan möjligen verka 
problematiskt med tanke på att Mertons nationella referensram ju var 
USA – ett betydligt större och mer diversifierat land än Sverige – men de 
empiriska mönstren i tabell 8, och i någon mån också i tabell 5 ovan, tycks 
peka i denna riktning.

Flera författare betonar också att den kosmopolitiska öppenheten 
för, och nyfikenheten på, främmande platser och kulturer förutsätter 
kunskaper och färdigheter (Hannerz 1990; Szerszynski & Urry 2002). 
Sådana kulturella kunskaper kan vara svåra att mäta på något vettigt sätt i 
en enkätundersökning, men en typ av kunskaper som bör vara relevant i 
sammanhanget är språkkunskaper. Att behärska ett eller flera främmande 
språk kan betraktas som en förutsättning för (och kanske samtidigt ett 
uttryck för) ett aktivt intresse för andra länder och kulturer.
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Tabell 9. Antal språk utöver svenska och eventuellt annat modersmål som 
respondenterna talar någorlunda obehindrat, procent.

Långväga 
tjänsteresenärer

Övriga 
tjänste-

resenärer

Respondenter 
som inte reser 

i arbetet
Inget språk 9,3 18,7 29,5
Ett språk 62,7 63,4 53,0
Två språk 22,8 15,6 14,2
Tre eller fler språk 5,2 2,3 3,3
Totalt 100 100 100

Även i detta fall framträder ett tydligt mönster i enkätmaterialet (tabell 9). 
Långväga tjänsteresenärer är mer språkkunniga än de förvärvsarbetande 
som reser mindre eller inte alls. De långväga resenärerna har alltså i
detta avseende bättre förutsättningar än övriga att ta del av, och utveckla
kontakter med, andra människor, andra platser och andra kulturer.
Frågorna om medieanvändning pekar mot att de också är mer intresserade 
än övriga av nyheter från andra platser, och jämförelsevis något mindre 
intresserade av nyheter från närområdet. De har också, enligt frågan om 
personliga vänner, sociala nätverk som är något mer utsträckta i rummet 
än vad som är fallet för övriga förvärvsarbetande. Men, i motsats till vad 
litteraturen om lokala och kosmopolitiska förhållningssätt tycks anta, så 
hänger detta inte samman med någon märkbar uttunning av de lokala 
kontaktnäten. 

Det tycks alltså som att relationen mellan resande och omvärlds-
relationer inte entydigt kan inordnas i en tolkningsram där det lokala
sätts i motsats till det kosmopolitiska. Vissa indikatorer passar in i 
tolkningsramen, andra inte. Dessa mönster bör undersökas närmare i det 
fortsatta arbetet med analysen av enkätmaterialet. 

Avslutning

I det här kapitlet har jag undersökt vad som kännetecknar de människor 
som reser långt och länge i sitt arbete. Analysen av ett nyligen insamlat 
enkätmaterial visar att långväga tjänsteresenärer totalt sett är en ganska 
blandad skara, men att resursstarka – välutbildade medelålders män 
med höga inkomster, ofta högre tjänstemän eller egenföretagare – är 
tydligt överrepresenterade. De långväga tjänsteresenärerna tycks i regel
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uppfatta resorna som ett positivt inslag i arbetet, och ofta också som en 
viktig del av deras livssituation i stort. Problem förekommer emellertid, 
i synnerhet att resandet kommer i konflikt med familjelivet. När det 
gäller omvärldsrelationer uppvisar de långväga tjänsteresenärerna
genomgående ett större intresse för, och starkare band med, rumsligt 
avlägsna platser och människor, jämfört med människor som reser 
mindre eller inte alls i tjänsten. I fråga om deras lokala engagemang 
och förankring är bilden däremot mer splittrad. I vissa avseenden 
framträder en skillnad mellan lokalt orienterade icke-resenärer och kosmo-
politiskt orienterade långväga resenärer, i andra avseenden tycks långväga 
resenärer snarare kombinera en lokal förankring med en öppenhet mot 
den vidare omvärlden.

Detta är som sagt en första bearbetning av ett omfattande data-
material, analysmöjligheterna är många och mycket återstår att göra. 
Mitt syfte i det här kapitlet har varit att ge en översiktbild och att hitta
intressanta områden och frågor för det fortsatta analysarbetet. Några 
sådana områden och frågor har jag redan pekat på i den löpande 
resultatgenomgången. Ett ytterligare område gäller resandet mer allmänt. 
Enkätmaterialet gör det möjligt att urskilja olika typer av resenärer, på 
grundval av vart de reser, hur ofta de reser, och i vilka ärenden de reser
i sitt arbete. Analyserna ovan antyder att det finns en ganska stor variation 
inom kategorin ”långväga tjänsteresenärer”, och denna variation bör 
undersökas närmare. Inte minst i fråga om temat för detta kapitel, 
omvärldsrelationer, vore det relevant att försöka urskilja mer särpräglade 
kategorier, mer homogena ”typer” av resenärer.

En annan mer övergripande fråga gäller kausalitet. Finns det några 
direkta orsakssamband mellan resande och omvärldsrelationer, eller kan 
de samband som visat sig i analyserna ovan förklaras av bakomliggande 
variabler? En möjlighet är förstås att såväl resaktivitet som omvärlds-
relationer påverkas av människors position i arbetslivet, deras 
utbildningsnivå, och så vidare. Här krävs fördjupade multivariata analyser 
för att komma vidare.

Avslutningsvis finns också mycket mer att säga – och många fler 
analyser att göra – när det gäller omvärldsrelationer och tankefiguren 
lokalt/kosmopolitiskt. Enkätmaterialet innehåller flera alternativa, eller 
kompletterande, indikatorer på omvärldsrelationer, vilka givetvis bör 
prövas och sättas i relation till de resultat som presenterats här. Sedan 
krävs nog också en del såväl teoretiskt som empiriskt arbete i fråga om
relationer mellan de olika företeelser som olika forskare, i olika
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sammanhang, betraktat som lokala eller kosmopolitiska. Det är inte 
alltid helt klart vad som är förutsättningar för, orsaker till, uttryck för, 
respektive resultat av, människors lokala respektive kosmopolitiska 
omvärldsrelationer.

Noter

Ett varmt tack till Bengt Furåker, Gunilla Bergström, Tomas Berglund 
och deltagarna i arbetsgruppen ”Genus, arbete och arbetsmarknad” vid 
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2006, som bidragit med kloka 
kommentarer om tidigare versioner av texten.
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Appendix 1: Definitionen av ”långväga tjänsteresenärer”

De två första kriterierna utgår från enkätfrågan ”Hur ofta reser du i ditt 
arbete...”

(a)  ...totalt sett?
(b)  ...inom den kommun där du arbetar?
(c)  ...utanför kommunen men inom länet/regionen?
(d)  ...till andra delar av landet?
(e)  ...till andra nordiska länder?
(f)  ...till andra länder i Europa?
(g)  ...till länder utanför Europa?

Svarsalternativen var: varje dag, flera gånger i veckan, varje vecka, varje 
månad, inte varje månad men flera gånger om året, någon enstaka gång, 
och aldrig.

Det första kriteriet, om inrikes resande, uppfylls av dem som på fråga (d) 
svarat ”varje månad” eller oftare. Det andra kriteriet, om utrikes resande, 
uppfylls av dem som på någon av frågorna (e), (f) eller (g) svarat ”inte 
varje månad men flera gånger om året” eller oftare.

Det tredje kriteriet, om övernattningar, baseras på frågan ”Hur många 
övernattningar på annan ort har du gjort i samband med resor i arbetet 
under de senaste 12 månaderna?” Kriteriet uppfylls av dem som angett
fler än 20 övernattningar.

Fördelningen på de olika kriterierna var som följer: 

Endast inrikes    138
Endast utrikes      91
Endast övernattning     58
Inrikes + utrikes     35
Inrikes + övernattning     57
Utrikes + övernattning     41
Inrikes + utrikes + övernattning   47
Totalt antal långväga tjänsteresenärer 467 


