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Kort sammanfattning 
Kollektivtrafik är en central funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla 
verksamhet i kristider. Alla aktörer i kollektivtrafiken har som mål att säkra kollektivtrafikens drift, 
men vad händer när en pandemi som covid-19 uppstår? I detta projekt kommer konsekvenserna för 
arbetslivet inom kollektivtrafiken att belysas ur flera perspektiv. Det handlar om att samla erfarenheter 
från förarnas arbetsmiljö och deras upplevelser i samband med pandemin, om att belysa andra aktörers 
perspektiv på hur förarnas arbetsmiljö har påverkats, vilka bedömningar och avvägningar man gjort 
för att minska risken att förare blir smittade, men även för att generellt minska smittspridningen bland 
passagerare.  

Syftet med studien är att undersöka hur arbetslivet, arbetsmiljön och hälsan hos bussförare har och 
kommer att påverkas av pandemin. Datainsamlingen genomförs i två omgångar där den första 
omgången skedde under hösten 2020 och våren 2021 och den andra omgången är tänkt att ske efter att 
pandemin är över. Denna rapport presenterar resultat från den första datainsamlingen och fokuserar 
således på att beskriva hur situationen såg ut under pågående pandemi. Datainsamlingen gjordes med 
webbenkäter och genom intervjuer med bussförare, trafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndig-
heter (RKM). Dessutom genomfördes blodprovstagning och antikroppstest för att avgöra om förare 
varit smittade av SARS-CoV-2 virus.  

Resultaten visade att en hög andel av bussförarna hade smittats av covid-19 (självrapporterat och 
undersökt med antikroppstest). En rad smittskyddsåtgärder hade införts i kollektivtrafiken och stängd 
framdörr på bussarna var den vanligaste åtgärden. Bussförarna upplevde både positiva och negativa 
förändringar av arbetsmiljön under pandemin. Stängda framdörrar bidrog till en tryggare miljö men 
medförde också en förändrad yrkesroll med större fokus på köruppgiften och mindre social 
interaktion. Smittskyddsåtgärderna upplevdes som mer effektiva för bussförarna än för resenärerna 
men bussförarna uppgav också att smittorisken inte främst fanns i bussen utan också på depåer och i 
rastlokaler. Förarna skattade sin hälsa och arbetsmiljö som relativt dålig men det går inte att avgöra 
om det var en konsekvens av pandemin. Bussförare, bussföretag och RKM lyfte alla fram att 
beredskap, samordning av åtgärder och kunskapsöverföring är något att tänka på inför framtiden. Både 
RKM och bussbolag uttryckte en oro för minskat kollektivt resande även efter pandemin. 
Ersättningsmodeller som bygger på resandevolymer visade sig vara problematiska i kristider när 
antalet resenärer snabbt minskade. Resultaten kommer att följas upp med en datainsamling under 
hösten 2022.  

Nyckelord 

Covid-19, kollektivtrafik, arbetsmiljö, bussförare, pandemi, krisberedskap. 
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Abstract 
Public transport is a central function in society and its operation needs to be prioritized also in times of 
crisis. All public transport actors aim to secure the operation, but what happens when a pandemic like 
COVID-19 occurs? In this project, the consequences for working life in public transport will be 
investigated from several perspectives. The project aims to gather information from bus drivers about 
their work environment and experiences during the pandemic, to highlight other actors' perspectives 
on how drivers' work environment has been affected, what trade-offs have been made to reduce the 
risk of drivers becoming infected, but also about how to reduce the spread of infection among 
passengers. 

The purpose of the study is to investigate how the work environment and health of bus drivers have 
and will be affected by the pandemic. The data collection is carried out in two rounds, where the first 
round took place in the autumn of 2020 and the spring of 2021, and the second round is intended to 
take place after the pandemic is over. This report presents results from the first data collection and thus 
focuses on describing what the situation looked like during the ongoing pandemic. The data collection 
was done with web surveys and through interviews with bus drivers, transport companies and 
Regional Public Transport Authorities (RKM). In addition, blood sampling and antibody tests were 
performed to determine if drivers had been infected with the SARS-CoV-2 virus. 

The results showed that a high proportion of bus drivers had been infected with COVID-19 (self-
reported and examined with antibody tests). A number of infection control measures had been 
introduced in public transport and a closed front door on the buses was the most common measure. 
The bus drivers experienced both positive and negative changes in the work environment during the 
pandemic. Closed front doors contributed to a safer environment but also led to a changed professional 
role with a greater focus on the driving task and less social interaction. The infection control measures 
were perceived as more effective for the bus drivers than for the passengers, but the bus drivers also 
stated that the risk of infection was not primarily in the bus but also in depots and rest areas. The 
drivers rated their health and working environment as relatively poor, but it is not possible to 
determine whether this was a consequence of the pandemic. Bus drivers, bus companies and RKM all 
emphasized that preparedness, coordination of measures and knowledge transfer are something to 
think about for the future. Both RKM and bus companies expressed concern about reduced public 
transport even after the pandemic. Reimbursement models based on travel volumes proved to be 
problematic in times of crisis when the number of travelers decreased rapidly. The results will be 
followed up with a data collection in the autumn of 2022. 

Keywords 

COVID-19, public transport, work environment, bus drivers, pandemic, preparedness 
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Förord 
Denna rapport är en delrapport i projektet covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare i lokal och 
regional kollektivtrafik. Projektet har som mål att generera kunskap och lärdomar som är relevanta för 
såväl framtida kriser som för de utmaningar kollektivtrafiken står inför i den kommande vardagen 
efter pandemin. Rapporten redovisar resultat från första omgången datainsamling som genomfördes 
under pågående coronapandemi. Slutrapporten i projektet kommer att inkludera en uppföljande 
datainsamling omkring 18 månader efter första datainsamlingen.  

Projektet omfattar två delstudier, en som handlar om bussförarnas perspektiv och en som tar vara på 
erfarenheter från bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Datainsamlingen har skett med 
frågeformulär, intervjuer och en undersökning av antikroppar mot Sars-CoV-2-viruset.  

VTI har ansvarat för studien men bussföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter har medverkat 
genom deltagande i intervjuer och enkätstudie. Antikroppstester genomfördes i samarbete med 
SciLifeLab, Avonova, Keolis och bussförare i Stockholmsområdet. Vidare har bussförare från hela 
landet deltagit i webbenkät och intervjuer.  

Vi vill tacka alla medverkande för deltagande i studien, utan era bidrag hade detta arbete inte varit 
möjligt att genomföra. Studien har finansierats av Afa försäkring och har godkänts av 
Etikprövningsmyndigheten. 

Göteborg, juni 2022 

Anna Sjörs Dahlman 
Projektledare 

Granskare/Examiner 

Jiota Nusia, VTI. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte 
nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning./The conclusions and recommendations in the report 
are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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1. Bakgrund 
Kollektivtrafik är en central funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla 
verksamhet i kristider. Samtliga aktörer har som mål att säkra kollektivtrafikens drift, men vad händer 
när en pandemi som covid-19 uppstår? Om kollektivtrafiken ställs in blir konsekvensen stor för många 
människor. I samband med coronapandemin har kollektivtrafiken fortsatt att vara i drift, om än med 
viss begränsning i antal turer på vissa platser i Sverige. För att minska smittspridningen har 
Folkhälsomyndigheten uppmanat de som kan att avstå från kollektivt resande1. I vilken omfattning 
detta har efterlevts är inte känt, men resandet har minskat. Detta är sannolikt dels en effekt av 
rekommendationen, dels en effekt av det minskade behovet att resa då många arbetat hemifrån eller 
varit hemma på grund av sjukdom. Bussförare möter resenärer på nära håll och risken finns att de 
själva blir smittad och att de smittar andra. Det är i dagsläget inte känt om bussförare i större 
utsträckning drabbas av covid-19 än befolkningen i allmänhet. Det har kommit nyhetsrapporter både 
från Sverige och andra länder om bussförares oro för att smittas på arbetet och ett antal dödsfall i 
covid-19 bland bussförare har fått stor uppmärksamhet i media2. I olika delar av Sverige har starka 
reaktioner kommit från förare och skyddsombud där man har framför allt gett uttryck för oro kring att 
förarna inte är tillräckligt skyddade och riskerar att smittas av coronaviruset3,4.  

Rapporter från Folkhälsomyndigheten har visat ökad risk för covid-19-smitta i vissa yrkesgrupper. En 
studie som genomfördes mellan mars 2020 och maj 2020 i Sverige visade att buss- och 
spårvagnsförare hade 4,3 (95 % KI 3,6 - 5,1) gånger högre risk att få diagnosen covid-19 jämfört med 
andra yrkesgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2020). Eftersom testkapaciteten var låg i Sverige under 
den första vågen av pandemin, återspeglas inte det totala antalet smittade i dessa siffror. Det är således 
inte känt om busschaufförer har drabbats hårdare av covid-19 än befolkningen i övrigt i Sverige. 
Burdorf et al. (2021) betonade att identifiering av yrken med högre risk att bli smittade och specifika 
arbetsförhållanden som innebär ökad risk kommer att vara oerhört värdefullt för att säkerställa en god 
beredskap inför framtida pandemier. 

Att i sitt dagliga arbete utsättas för risk att smittas skapar oro. Bussförares faktiska och upplevda risk 
för att smittas av coronaviruset behöver studeras närmare för att utreda hur virusutbrottet påverkat 
säkerhet och trygghet på arbetet. 

I vissa städer har åtgärder i form av att inte ta ombord passagerare via framdörren applicerats. Vilken 
typ av åtgärder som vidtagits varierar över landet och vad detta beror på är inte känt. Det kan bero på 
hur smittspridningen har sett ut i olika områden men åtgärderna varierar även mellan städer med 
relativt hög smittspridning, vilket indikerar att det inte är hela förklaringen. Mer kunskap om vilka 
åtgärder som vidtagits, vad olika aktörer inom kollektivtrafik grundat sina åtgärder på och vad de haft 
för effekt behövs således.  

Det stod tidigt klart under covid-19 epidemin att yrken inom sjukvården var samhällsviktiga, utan dem 
klarar vi inte krisen. Vidare kunde det konstateras att även en fungerande kollektivtrafik är central för 
viktiga yrkens möjlighet att ta sig till jobbet. Det kan tyckas vara en paradox att bussförare som har 
ansvar för att transportera resenärer säkert till och från sjukhus och skola, samtidigt har låg 
yrkesstatus. Förarens roll är viktigt för att resandet ska upplevas ha god kvalitet (Stave et al., 2017). 
Den goda arbetsmiljön påverkas av om man upplever sitt arbete som betydelsefullt för samhället eller 
inte, så som att bidra till att resenärerna kan åka kollektivt trots covid-19 (Lindberg & Vingård, 2012). 

 

1 HSLF-FS 2020:12 under personligt ansvar 
2 SVT & SR 17/4 2020 Bussförare död i Covid-19 
3 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/skyddstopp-for-busstrafiken-i-jonkoping 
4 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/framdorrar-stangs-pa-alla-bussar-i-skane  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/skyddstopp-for-busstrafiken-i-jonkoping
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/framdorrar-stangs-pa-alla-bussar-i-skane
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Det är välkänt att bussförarens arbetsmiljö redan innan pandemin var utmanande (Tse et al., 2006), 
både såväl den fysiska som den psykiska . Bussförarnas hälsa torde även påverka tryggheten i trafiken 
(Evans & Carrère, 1991). Detta projekt vill lyfta fram denna yrkesgrupp i samhället och samla 
information för att kunna lära och förebygga för en hälsosammare framtid. Parallellt med detta kan det 
förutspås att viljan att åka kollektivt minskar både på kort och lång sikt, vilket inte är önskvärt ur ett 
hållbarhetsperspektiv och det är viktigt att tidigt sätta in insatser för att förhindra detta. Hur det ska ske 
behöver undersökas och förberedas. 

Kollektivtrafikens beställare (Regionala kollektivtrafikmyndigheter) och dess utförare 
(bussoperatörerna) har stora utmaningar att handskas med i samband med virusutbrottet. 
Kollektivtrafiken som samhällstjänst förväntas rulla och trafikföretagen har kontrakt som de måste 
efterleva, detta samtidigt som intäkterna från resenärerna uteblir. Hur detta påverkar de som arbetar 
inom beställning och inom utförarorganisationen är inte känt. Olika aktörers erfarenheter behöver 
ligga till grund för strategier för en bättre arbetsmiljö i spåren av pandemin. Det kan exempelvis 
handla om det systematiska arbetsmiljöarbetets roll i samband med pandemin. Att göra 
riskbedömningar och en översyn över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta 
dina anställda för risker såsom coronaviruset och sjukdomen covid-19 är obligatoriskt (AFS, 2001:1). 
Hur detta hanteras i kollektivtrafiken i samband med pandemin är viktigt att kartlägga. Det ger en unik 
möjlighet att i realtid ta lärdom av dessa erfarenheter med syfte att förbättra och agera proaktivt i 
framtiden. Bussförare är ett yrke med stort ansvar och vars utförande påverkar mångas säkerhet och 
mobilitet. Det är viktigt att förare har rätta förutsättningar för att leverera en säker, trygg och bekväm 
resa.  

Det är redan idag brist på förare inom kollektivtrafiken och över 7000 nya bussförare behöver 
rekryteras de närmaste åren (Transportföretagen, 2021). Det är möjligt att förare känner att de utsatts 
för så stora risker i samband med coronapandemin att de inte är beredda att fortsätta som förare. För 
att undvika detta krävs riktade insatser och i synnerhet insatser som ökar attraktiviteten för yrket. 
Konsekvenserna för arbetslivet inom kollektivtrafiken kommer att belysas ur flera perspektiv. Det 
handlar om att samla erfarenheter från förarnas arbetsmiljö och deras upplevelser i samband med 
pandemin, men även om att belysa andra aktörers perspektiv på hur förarnas arbetsmiljö har påverkats, 
vilka bedömningar och avvägningar man gjort för att minska risken att förare blir smittade, men även 
för att generellt minska smittspridningen bland passagerare. Projektet har som mål att generera 
kunskap och lärdomar som är relevanta för såväl framtida kriser som för de utmaningar 
kollektivtrafiken står inför i den kommande vardagen efter pandemin.  

1.1. Aktörer med betydelse för kollektivtrafiken 
Sedan 2012 finns en ny kollektivtrafiklagstiftning som syftar till att flytta ansvaret för det strategiska 
kollektivtrafikarbetet från länstrafikbolag till politisk nivå, både för att öka insyn och transparens samt 
för att möjliggöra en mer systematisk samordning med övrig samhällsplanering. Den regionala nivån 
fick i uppdrag att bilda regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM). Detta innebar att regionerna fick 
ansvar för kollektivtrafiken i fyra län och landstinget i åtta län. I sex län gick uppgiften till 
regionförbundet och i ytterligare tre län till kommunalförbund (Isaksson & Heikkinen, 2013). De 
regionala kollektivtrafikmyndigheternas viktigaste uppgifter är att skriva fram regionala 
trafikförsörjningsprogram. Operativa uppgifter som att upphandla kollektivtrafik kan utföras av 
aktiebolag och av enskilda kommuner. Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell 
kollektivtrafik, även på den lokala och regionala arenan (Isaksson & Heikkinen, 2013). 

Kollektivtrafik genomförs som samhällsnytta men ställs också mot trafikföretagens mål om 
företagsekonomisk vinst. Upphandling sker och avtal skrivs på mellan samhället (som företräds av 
ansvariga myndigheter inom RKM) och de företag som utför trafiken, dvs kontrakterade operatörer 
(exempelvis bussföretag). Rollfördelningen innebär att kommuner/landsting/region svarar för 
medborgardialog och översätter detta i ägardirektiv, trafikförsörjningsprogram och kontrakt. Detta 
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genomförs av trafikutövaren, exempelvis ett bussföretag, baserat på marknadsbedömningar och i 
relationen till resenären.  Samma organ svarar således för både medborgardialog och resenärsdialog 
vilket kan skapa oklarhet. Logiken är att den som bestämmer får ta konsekvensen, men detta glöms 
ofta bort vilket leder in i omöjligt område skriver Ringqvist (2016).  

En annan organisation som har betydelse för kollektivtrafiken är Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner 
och regioner. Det är ingen myndighet utan en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner 
och regioner är medlemmar i SKR vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommunerna. 
SKR har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. De är 
tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor5. SKR har inte någon formell 
krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR 
lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör 
kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor. 
Det finns således ingen övergripande myndighet som styr eller samordnar kommuner och regioner 
eller deras beredskap i situationer såsom en pandemi.  

1.2. Kollektivtrafikens ersättningsmodeller 
Upphandling av kollektivtrafik är komplext 

”…både behoven som ska tillgodoses och trafikföretagens anbud och erbjudna lösningar. 
Det krävs såväl god kännedom om kollektivtrafiken i stort och regionala utmaningar som 
kostnadsmedvetenhet och vilka risker trafikkontrakt kan medföra för de inblandade 
parterna”. 

Detta skriver Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som är en samverkansarena mellan 
SKR och Svensk Kollektivtrafik (en bransch- och intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige) samt Sveriges Bussföretag, Trafikverket 
och Jernhusen, med målet att nå en fördubblad marknadsandel. De skriver i "Vägledning för 
upphandling av kollektivtrafik” att det finns olika former av kontrakt, de vanligaste är produktions- 
och incitamentskontrakt. Produktionskontrakt innebär att utföraren får betalt för den faktiskt utförda 
trafikproduktionen, vilket lämpar sig bäst i trafikområden som har en mer osäker marknad eller låg 
tillväxtpotential. Ett kontrakt där ersättningen helt eller delvis utgår från antal påstigande eller 
betalande kunder brukar benämnas incitamentskontrakt, eftersom det utöver en basersättning finns 
intäkter baserat på incitament för ökat resande. Incitamentsdelen utgör en viss procentuell del av den 
totala ersättningen, där grundersättningen primärt utgörs av kilometer-, tim- och fordonsersättning (i 
enlighet med branschrekommendationerna). Incitamentsersättning lämpar sig bäst i trafikområden med 
en sannolik tillväxtpotential (Partnersamverkan, 2020). 

Pyddoke (2020) skriver om incitamentavtal och att det har det varit viktigt för kollektivtrafiken att öka 
resandet och kundnöjdheten, men samtidigt har kostnaderna stigit snabbare än resenärernas 
medianinkomst. Kollektivtrafikbranschen enades om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel 
på kort sikt och kollektivtrafikresandet fram till 2020. För att påverka utvecklingen betonade 
Partnersamverkan att alla avtal borde innehålla incitament på minst 25 procent av ersättningen, 
kopplad till antalet resande, för att ge trafikföretag starkare drivkrafter att öka resandet. Stockholm 
satsade 2012 på 100 procent ersättning genom påstigandeincitament. Utvärderingen visade dock att 
resandet inte ökat snabbare med incitament än med sedvanliga produktionsavtal, men att kostnaderna 
minskat något. Pyddoke (2020) anser att man bör tona ned betydelsen av påstigandeincitament och 

 
5 https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter.964.html 

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter.964.html
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snarare precisera rollfördelningen för planering av utbudet. Det viktiga är att klargöra vad RKM ska 
göra, vad trafikföretagen ska göra, och vad de ska göra tillsammans. 

Det är svårt att få en insyn i hur avtalen är utformade, men enligt Trafikanalys saknade merparten av 
de svenska avtalen påstigningsincitament 2018, men flera av Sveriges största avtal hade det. Andra 
incitament som avtalen kan innehålla är kvaliteter såsom punktlighet och bonus. Viten förekommer i 
avtalen vilket innebär att bussföretagen får böta om de inte utför busstrafiken helt eller delvis, oavsett 
anledning. Detta medför att förarbrist kan få stora ekonomiska konsekvenser och att bussar får gå 
tomma även om inte några resenärer kan förväntas. 

1.3. Kollektivtrafiken under coronapandemin 
Sedan coronapandemins utbrott har bussförarnas arbetsuppgifter förändrats och bussföretagens ansvar 
och ekonomi har påverkats. Denna rapport innehåller resultat från flera datainsamlingar som speglar 
olika aktörers upplevelser. Det har genomförts intervjuer med och skickats ut enkäter till personal vid 
RKM och trafikföretag, en enkät har administrerats till bussförare som jobbat i kollektivtrafiken under 
pandemin och intervjuer med 15 av dessa har genomförts. Dessutom har en antikroppsstudie genförts 
på bussdepåer i Stockholm under den andra covidvågen.  
Upplevelsen av pandemin som framkommer i studiens olika delar speglas av när datainsamlingarna 
gjorts i förhållande till olika händelser under pandemin. För att minska smittspridningen i 
kollektivtrafiken utfärdade Folkhälsomyndigheten rekommendationer om att undvika kollektivt 
resande. Dessa rekommendationer gällde från 1 april 2020 till 29 september 2021 vilket täckte in tiden 
för samtliga datainsamlingar som genomförts hittills i projektet. I tidslinjen nedan illustreras några av 
de beslut och händelser som påverkat kollektivtrafiken. Figur 1visar antalet nyinlagda patienter med 
covid-19 på sjukhus i Sverige från mitten av april 2020 till att pandemin inte längre ansågs vara en 
samhällsfarlig sjukdom 2022. 

 
Figur 1. Tidslinje över viktiga händelser för kollektivtrafiken under pandemin (1–16) och 
datainsamlingar inom projektet (A-D). Linjen visar antal nyinläggningar på sjukhus för att illustrera 
pandemins olika vågor.  
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De datainsamlingar som genomförts hittills i projektet är: 

A. Intervjuer med RKM och trafikföretag 
B. Enkät till bussförare 
C. Intervjuer med bussförare  
D. Antikroppstest på bussdepå 
E. Enkät till RKM och trafikföretag 

Viktiga händelser under pandemin som påverkat kollektivtrafiken är: 

1. 16 mars 2020 
Rekommendation till äldre att undvika att resa med kollektivtrafik.  

2. 17 mars  
Rekommendationer om arbete och viss undervisning på distans 

3. 9 april  
Res bara om det är absolut nödvändigt och undvik kollektivtrafiken i rusningstider. 

4. 19 april 
Nobina stänger framdörrar efter att bussförare avlidit i covid-19 

5. 8 maj 
Arbetsmiljöverket fattar beslut om att stänga bussdörrar i vissa fall. 

6. 13 juni  
Restriktioner lättar, bland annat får symptomfria resa fritt inom Sverige.  

7. 20 oktober  
Arbetsmiljöverket godkänner plexiglas som smittskyddsåtgärd i bussar. 

8. 27 oktober  
Avstå icke-nödvändiga resor med kollektivtrafik i Skåne 

9. Januari 2021 
10. Rekommendationer att bära munskydd i kollektivtrafiken i rusningstrafik. 

Passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik införs.  
11. 1 juni 

Rådet om munskydd tas bort 
12. 15 juli 

Passagerarbegränsningar tas bort på långväga kollektivtrafik 
13. 13 oktober  

Lokala restriktioner och råd om munskydd återinförs i vissa geografiska områden där 
smittspridning ökar.  

14. 8 december 
Rekommendation att använda munskydd i rusningstrafik återinförs 

15. 28 december  
Långväga resande ska ha tillgång till sittplats (över 150 km)  

16. 9 februari 2022 
Rekommendationer om munskydd försvinner 

17. 1 april 
Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom 

SKR och Svensk kollektivtrafik publicerade 2020 en kort branschvägledning för hanteringen av 
utmaningar i den offentligt upphandlade icke platsbokade kollektivtrafiken med anledning av covid-
19. I vägledningen står det att verksamheterna bör: 
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1) se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel 

2) begränsa antalet passagerare per fordon, och 

3) informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning. 

Resandet minskade under pandemin och det månatliga genomsnittliga antalet betalda resor minskade 
med 42 procent mellan mars och december 2020 i Stockholmsregionen (Hultén et al., 2021). Detta 
antas dels vara en effekt av rekommendationerna från svenska myndigheter, dels en effekt av det 
minskade behovet av att resa när många arbetade hemifrån eller var hemma på grund av covid-19-
symptom (Harrington & Hadjiconstantinou, 2022). Statistiken för den regionala linjetrafiken visar 
även den på stora förändringar under 2020 (Trafikanalys, 2020): 

• 1,1 miljarder påstigningar skedde i den regionala linjetrafiken, vilket var en minskning med 
33 % jämfört med 2019. 

• 11 miljarder personkilometer genomfördes i den regionala linjetrafiken, vilket var en 
minskning med 36 % jämfört med 2019. 

• Den regionala linjetrafiken subventionerades med 32,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 23 % jämfört med 2019. 

1.4. Bussförares hälsa och arbetsmiljö 
Dålig hälsa och välbefinnande är ganska vanligt bland bussförare (Crizzle et al., 2017; Tse et al., 
2006). De lider oftare än genomsnittet av diabetes, sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar och 
riskfaktorer för kronisk sjukdom är mycket vanliga (dvs högt blodtryck, fetma, rökning, högt 
kolesterol, ingen fysisk aktivitet, mindre än 6 timmars sömn) (Crizzle et al., 2017). Flera av dessa 
medicinska tillstånd har också identifierats som riskfaktorer för allvarlig covid-19 (Jordan et al., 
2020). Dessutom har bussförare ofta sociodemografiska egenskaper som har förknippats med ökad 
risk för dödsfall i covid-19. Att vara man, ha låg inkomst, lägre utbildning och att vara invandrare från 
ett låg- eller medelinkomstland medförde en högre risk för dödsfall i covid-19 i Sverige (Drefahl et al., 
2020). Statistikmyndighetens yrkesstatistik från 2020 visar att 87 % av bussförarna är män och 66 % 
är utlandsfödda (Statistikmyndigheten, 2020). Därför är det viktigt att förhindra spridningen av covid-
19 i denna grupp och att undersöka hur bussförare påverkats av pandemin. 

Arbetstider för en bussförare i stadstrafik kan vara krävande. Ofta förekommer delade skift vilket 
innebär att man kör vid tider då resenärer ska till eller från arbetet/skolor och att man däremellan är 
ledig. Detta leder till långa ramarbetstider med upp till 11 timmar. Att köra delade turer har, för de 
som rapporterar problem, visat sig vara kopplat till en sämre hälsa, högre upplevd stress, en upplevelse 
av att arbetstiderna omöjliggör ett socialt liv, sämre sömnkvalitet och större problem att motstå trötthet 
under arbetet och generellt en lägre nöjdhet med arbetet (Ihlström et al., 2017). Vidare är hot och våld 
vanligt förekommande, vilket i sig leder till en ökad stress (Anund & Ihlström, 2022)). Under 
pandemin har förare kört med stängda framdörrar vilket kan förväntas ha minskat risken för att bli 
utsatt för hot/våld. 

1.5. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetslivet, arbetsmiljön, och hälsan hos bussförare har och 
kommer att påverkas av pandemin. I studien är fokus på bussförare, men även RKM och 
trafikföretagens erfarenheter inkluderas för att få en bred bild av förarnas situation och orsakerna 
bakom det som upplevs. Datainsamlingen sker i två omgångar där den första omgången skedde under 
hösten 2020 och våren 2021 och den andra omgången är tänkt att ske efter att pandemin är över. 
Denna rapport presenterar resultat från den första datainsamlingen och fokuserar således på att 
beskriva hur situationen såg ut under pågående pandemi. Följande frågeställningar kommer att belysas 
under studiens gång: 
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• Är bussförare överrepresenterade bland de som smittats av covid-19? (såväl objektivt som 
självupplevt) 

• Vilka åtgärder har vidtagits för att minska smittspridning i kollektivtrafiken och på vilka 
grunder har dessa åtgärder införts?  

• Fanns beredskap och rutiner för en pandemi eller liknande krissituation i olika led? 

• Var information och åtgärder adekvata ur förares, trafikföretags och beställares perspektiv?  

• Vilka åtgärder i övrigt kan vidtas för att säkra minimal smittspridning i kollektivtrafiken?  

• Hur väl fungerade åtgärderna för att minska trängsel och förhindra smittspridning? 

• Hur påverkas förares arbete och hälsa (såväl fysiskt som psykiskt) under dessa 
förutsättningar?  

• Vilka är de ekonomiska konsekvenserna? 

• Vem har ansvaret och vilka regler och lagar behöver olika aktörer förhålla sig till?  

• Finns det en samsyn kring risk, åtgärd och konsekvenser mellan olika inblandade aktörer?  

• Hur kan vi lära oss av det som inträffat för att vara bättre förberedda om detta sker igen?  

Alla frågeställningar kommer inte besvaras i denna delrapport. När andra omgången av datainsamling 
är genomförd kommer resultaten att sammanställas och slutsatser från hela projektet kommer att 
redovisas i en slutrapport. 
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2. Metod 
Datainsamlingen gjordes med webbenkäter och genom intervjuer med bussförare, trafikföretag och 
RKM. Dessutom genomfördes blodprovstagning och antikroppstest för att avgöra om förare blivit 
smittade av SARS-CoV-2 virus.  

Webbenkäterna hade som syfte att skapa kunskap om hur förare, trafikföretag och RKM i olika delar 
av landet påverkades av coronapandemin. Kompletterande intervjuer genomförs med syfte att få en 
djupare kunskap om olika aktörers erfarenheter av pandemin. Arbetet genomfördes som två delstudier 
där Delstudie 1 fokuserade på bussförarna och delstudie två på RKM och bussföretag. Såväl kvalitativ 
som kvantitativ metod användes. 

2.1. Delstudie 1 – Bussförarna 

2.1.1. Enkät 
En webbenkät distribuerades till bussförare i hela landet. Rekryteringen skedde främst via annonsering 
på sociala medier (Facebook och Instagram). Datainsamlingen pågick mellan 28 januari och 6 mars 
2021.  

Enkäten innehöll frågor om arbetet som bussförare, upplevelser under pandemin, t.ex. oro för smitta 
och smittskyddsåtgärder, arbetsmiljö under pandemin, hälsa och sociodemografi. Vissa av frågorna i 
enkäten berörde upplevelser under pandemins första respektive andra våg. Första vågen definierades 
som perioden mellan februari 2020 och augusti 2020 och andra vågen definierades som perioden från 
september 2020 till när enkäten besvarades. Stressrelaterade symptom mättes med hjälp av Shirom 
Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) samt en övergripande fråga om stressymptom (Elo et al., 
2003; Lundgren-Nilsson et al., 2012). I denna studie användes SMBQ med 18 frågor, där delskalan 
tension uteslutits. En medelpoäng mellan 1 och 7 räknas ut för SMBQ och värdet 4,4 kan användas 
som ett gränsvärde för stressrelaterad sjukdom (Lundgren-Nilsson et al., 2012).  

Resultaten presenteras i huvudsak deskriptivt. Skillnader mellan kön, utlandsfödda och svenskfödda 
förare och om bussförarna kör regionalt alternativt i tätort har signifikanstestats. I samtliga fall har 
icke-parametriska test använts (Chi-två, Kendals Tau C, Wilcoxons rangsummetest eller MacNemars 
test). Valet av test har berott på variabeln vars effekt man studerat. I samtliga test har signifikansnivån 
0.05 använts. 

2.1.2. Intervjuer 
För att få en djupare kunskap om förarnas upplevelser av pandemin genomfördes intervjuer med 15 
bussförare i kollektivtrafiken under mars och början av april 2021. Intervjuerna genomfördes digitalt 
under cirka en timma. Urvalet gjordes med hänsyn till hur demografin bland bussförare ser ut. Tio av 
förarna var män och fem var kvinnor. Sex förare var födda i Sverige och nio var födda utomlands. 
Fem var i riskgrupp, där blodsjukdom, fetma, och diabetes var de vanligaste sjukdomarna. Förarna var 
födda mellan 1957 och 1985, fem av förarna var födda på 60-talet. Nio bussförare körde i regional 
trafik och sex förare körde i tätort.  

En intervjuguide för mötena utvecklades som omfattade följande teman: 

1. Hur har det varit att jobba som bussförare under pandemin? 

2. Hur har pandemin påverkat hur du mår? 

3. Hur upplever du risken att smittas på arbetet? 

4. Vad gjorde din arbetsgivare för att minska smittspridning? 

5. Vad är din uppfattning om information och restriktioner som kommit från myndigheter? 
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6. Hur har era rutiner ändrats pga pandemin?  

7. Tycker du att din arbetsgivare skulle gjort något annorlunda? 

8. Hur tänker du om framtiden med avseende på bussföraryrket?  

9. Har du något råd att ge om en liknande kris skulle inträffa igen? 

10. Finns det något positivt som pandemin fört med sig? 

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant. Metoden som användes för att analysera materialet 
från intervjuerna med bussförare var en kvalitativ innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006) med syfte 
att identifiera teman. Varje tema representerar ett mönster som bedöms fånga någonting viktigt i 
materialet i förhållande till problemformuleringen. Den tematiska analysen är kvalitativ och inga 
kvantitativa indikatorer har i detta fall använts för att definiera relevanta mönster. Teman bör inte 
uppfattas som heltäckande för materialet utan syftar till att ge en mer djupgående bild av deltagarnas 
perspektiv på frågan. Analysen har genomförts induktivt, och de teman som presenteras har en stark 
koppling till materialet (Braun & Clarke, 2006).  

Det praktiska tillvägagångssättet för den tematiska analysen har följt sex steg. I det första steget 
transkriberades intervjuerna. Nästa steg bestod av en systematisk produktion av koder där intressanta 
aspekter i materialet sammanställdes. I det tredje steget skapades med koderna preliminära teman och 
en övergripande struktur. I steg fyra granskades dessa för att säkerställa dess relevans och validitet för 
empirin i sin helhet. Steg fem innebar att teman slutligen definierades och namngavs, och i det sista 
steget sammanställdes och presenterades analysen som helhet vilket även innefattade val av citat för 
att illustrera temats betydelse (Braun & Clarke, 2006). Huvudanalysen genomfördes av två 
forskningsassistenter, varav en genomförde samtliga intervjuer. 

2.1.3. Antikroppstest 
Bussförare vid tre bussdepåer i centrala Stockholm bjöds in att lämna blodprover för att undersöka om 
man tidigare genomgått en covid-19 infektion genom att analysera förekomst av antikroppar mot 
SARS-CoV-2 virus. Provtagningen pågick under tio på varandra följande vardagar mellan 26 april och 
7 maj 2021. Bussförarna kunde delta genom att anmäla sig i förväg eller droppa in på depåerna. 
Legitimerade sjuksköterskor utförde all blodprovstagning och proverna skickade sedan till SciLifeLab 
i Solna för analys. Deltagarna fick sina resultat genom att logga in via en personlig länk skickad med 
sms. Deltagarna fyllde även i ett frågeformulär med frågor om demografi, självrapporterade symptom 
på covid-19, yrke, arbetsförhållanden, socioekonomi och frågor om upplevd risk för covid-19-smitta 
och om de trodde att de hade smittats av covid-19 vid något tillfälle under pandemin (svarsalternativen 
var: ja bekräftat med test, troligtvis men inte bekräftat, och nej troligtvis inte).  

Resultaten på frågor om sociodemografi och upplevelser under coronapandemin presenteras 
deskriptivt. Skillnader mellan bussförare som hade antikroppar (seropositiva) och bussförare som inte 
hade antikroppar (seronegativa) undersöktes med t-test, Chi-två test och Fischers exakta test. En 
regressionsanalys genomfördes sedan för att undersöka om följande faktorer hade en koppling till 
förekomst av antikroppar: kön, ålder, utbildning, sysselsättningsgrad, arbetstider, hälsa, antal personer 
i hushållet och födelseland. Sambandet undersöktes med binär logistisk regression och rapporterades 
som oddskvot (OR) och 95 % konfidensintervall (CI). Statistiska analyser utfördes i IBM SPSS 
version 25 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

2.1.4. Etik 
Delstudie 1 med intervjuer, enkät och blodprovstagning genomfördes i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen och informerat samtycke erhölls av alla deltagare. Studieprotokollet har 
godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2020-04834). 
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2.2. Delstudie 2 – RKM och trafikföretag 

2.2.1. Intervjuer  
För att få en bild av vad som skett under pandemin och hur det som skedde uppfattades, intervjuades 
både beställare och utförare. Totalt genomfördes sju intervjuer, tre med operativt ansvariga personer 
från RKM och fyra med operativt ansvariga från trafikföretag.  

Den använda forskningsmetoden var kvalitativ, med en explorativ ansats (Patton, 1990), för att 
identifiera problem, attityder, behov och åtgärder i förhållande till risker under coronapandemin. Data 
samlades in via personliga djupintervjuer (Kvale et al., 2014) som genomfördes på nätet under ca 1–
1,5 timma under november och december 2020 samt januari 2021. En intervjuguide för mötena 
utvecklades som omfattade följande teman: 

• Berätta om hur ditt arbete har varit under pandemin? Viktigaste händelser  

• Vilka åtgärder införde din organisation för att minska smittspridning? 

• Vad fick din organisation för information och uppmaningar om pandemin från myndigheter? 

• Hur har era arbetssätt och rutiner ändrats pga. pandemin?  

• Vilka lärdomar har din organisation fått av pandemin? 

• Hur har samarbetet mellan aktörer inom kollektivtrafik varit under pandemin? 

• Vad anser du om krisberedskapen i samband med pandemin?  

• Hur tänker du om framtiden för kollektivtrafiken?  

Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant. Analysen utgick från en tematisk innehållsanalys 
med hjälp av en a priori (intervjuguide) och induktiv (transkriptions) metod (Ryan & Bernard, 2003). 
Tema identifierades genom att välja viktiga uttalanden, som sammanställdes i meningsfulla kategorier 
för att till sist redovisas i teman (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen genomfördes manuellt av 
två forskare, varav en deltog i intervjuerna. 

2.2.2. Enkät 
En webbenkät distribuerades till RKM:er och bussföretag i hela landet. Rekryteringen skedde främst 
via informationsmail till organisationernas kontaktbrevlåda. Datainsamlingen pågick mellan 15 
november 2021 och 27 januari 2022 för RKM och mellan 28 september 2021 och 3 januari 2022 för 
bussföretag. Enkäten innehöll frågor om organisationernas erfarenheter under pandemin. Det handlade 
om vilka smittskyddsåtgärder som införts och av vem, hur samarbeten och krisberedskap fungerat, om 
det varit lätt eller svårt att följa rekommendationer till branschen, ekonomiska konsekvenser av 
pandemin, ersättningsmodeller, etc. Vissa frågor ställdes enbart till bussföretag och andra enbart till 
RKM. Resultaten presenteras deskriptivt. 
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3. Resultat 

3.1. Delstudie 1 – Bussförarna 

3.1.1. Enkät 
Totalt var det 374 förare som besvarade enkäten, av dessa var det 16 förare som inte arbetat som 
bussförare i regional eller lokaltrafik under februari 2022. Dessa har exkluderats från studien. Kvar är 
358 svar (112 kvinnor, 236 män och 8 icke-binära) för vilka resultaten är baserade på. I analyser av 
könsskillnader inkluderas endast kvinnor och män eftersom gruppen icke-binära var liten. Fördelning 
mellan män och kvinnor som aktivt arbetar som bussförare var 87 % män och 13 % kvinnor år 2020, 
vilket talar för en överrepresentation av kvinnor bland de svarande (Statistikmyndigheten, 2020). 

Medelåldern var 51 år bland de svarande. Det var totalt 300 förare som var födda i Sverige, 50 var 
födda i ett annat land och 8 uppgav inte födelseland. Den generella fördelningen av bussförares 
födelseland visade att år 2020 var det 44 % som var födda i annat land, vilket tyder på att bussförare 
som inte är födda i Sverige är underrepresenterade i studien (Statistikmyndigheten, 2020). 

21 procent av förarna uppgav att de tillhör en riskgrupp. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
män (n=49) och kvinnor (n=23). De som svarat att de tillhör en riskgrupp kunde ange en eller flera 
orsaker till detta. Den vanligaste orsaken var fetma (45 förare), diabetes (41 förare), hjärt- och 
kärlsjukdom (25 förare). Andra orsaker som nämndes var: äldre än 70 år (5), Organtransplantation (1), 
blodsjukdom (2), neurologisk sjukdom med påverkad andningsfunktion (3), aktuell cancerbehandling 
(2), kronisk lungsjukdom (1), stroke/demens (2), immunhämmande sjukdom/behandling (8), 
leversjukdom (1), nedsatt njurfunktion (1), astma (4), högt blodtryck (5). Att det framför allt är fetma, 
diabetes och hjärt/kärlsjukdom som rapporteras är i linje med tidigare studier som visar att just detta är 
riskfaktorer för ohälsa hos bussförare (Filtness et al., 2019; Tse et al., 2006). 

Det var totalt 63 personer som rapporterade bekräftad covid-19. Vidare var det ytterligare 50 förare 
som svarade att de troligtvis haft covid-19 men att det inte var bekräftat. Om de som rapporterat att de 
haft covid-19 summeras, oavsett om det är bekräftat eller inte, var det 32 procent som rapporterade att 
de haft covid-19. Det finns ingen officiell statistik på självrapporterad smitta att jämföra med. 
Skillnaden mellan män (n=46) och kvinnor (n=17) var inte signifikant, se Figur 2. 

  
Figur 2. Andel smittade i covid-19, fördelat på kön. 
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Bland de 300 förare som var födda i Sverige uppgav 53 att de hade haft covid-19. Bland de som inte 
var födda i Sverige (n=50) var det 10 som haft covid-19. Skillnaden var inte signifikant (χ2= 1,976; 
df=2; p=0,372).  

Det fanns en variation i hur många som bodde i samma hushåll som föraren, se Figur 3. Det var 
signifikant fler som hade fått covid-19 ju fler som bodde i hushållet (Kendals Tau-c Approx. T=2,06; 
p=0,039). 

 
Figur 3 Antal boende i förarens hushåll fördelat på smittspridningen av covid-19. 

Förarna svarade också på frågor om huruvida de upplevt stark oro för att smittas och att smitta andra. 
Det var 46 % som angav att de oroade sig dagligen eller flera gånger per dag för att smittas under 
första vågen, jämfört med 39 % under andra vågen (Figur 4). Wilcoxon rangsummetest visade att 
bussförarna var mer oroliga för att smittas under första vågen jämfört med andra vågen (Z=3,509, 
p<0.001). Det var alltså vanligare att bussförarnas oro minskat från första till andra vågen än att den 
ökat från första till andra vågen. 

 
Figur 4. Oro för att smittas av covid-19. 
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När det gällde oro för att smitta andra svarade 42 % att de oroade sig för detta dagligen eller flera 
gånger per dag under första vågen (Figur 5). Motsvarande siffra för andra vågen var 33 %. Wilcoxon 
rangsummetest visade att bussförarna var mer oroliga för att smitta andra under första vågen jämfört 
med andra vågen (Z=3,860, p<0.001). Det fanns inga signifikanta könsskillnader i oro för att bli 
smittad eller att smitta andra.  

 
Figur 5. Oro för att smitta andra med covid-19. 

3.1.2. Covids påverkan på arbetet som bussförare 
Det var 49 % (n=172) av förarna som ansåg att covid hade påverkat deras arbete i stor utsträckning, 
ytterligare 43 % (n=149) svarade att det hade påverkats till viss del. Det fanns ingen skillnad i 
upplevelse mellan män och kvinnor. Endast ca 8 % (27 förare) svarade att de inte hade påverkat deras 
arbete. Det var vanligare att förare som rapporterade att de kör regional trafik svarade att deras arbete 
har påverkats (i stor utsträckning och till viss del) av covid-19, jämfört med de som kör i tätort. 
Skillnaden är signifikant (Kendals Tau-c Approx. T=2,349; p=0,019), se Figur 6. Det fanns inte någon 
skillnad i om man ansåg att arbetet påverkats om man jämför svaren för de som var födda i Sverige 
och de som inte var det. Majoriteten av förarna (76 %, n=270) fick inte förändringar i sitt 
arbetsschema med kort varsel (”Aldrig” eller ”sällan”). Det var 12 % (n=44) som svarade ”ibland” och 
12 % (n=42) som svarade ”Ofta”. 
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Figur 6. Fråga om huruvida arbetet har påverkats av coronapandemin fördelat på om man i huvudsak 
kör regionalt eller i tätort. 

3.1.3. Införda åtgärder 
Majoriteten av förarna har fortsatt arbeta på sin ordinarie arbetsplats under pandemin 73 % (n=259). 
Endast 8 förare svarar att de har varit på annan arbetsplats/busslinje än ordinarie under pandemin. 

På grund av ett tekniskt fel med enkäten svarade endast 27 förare på frågan om vilka 
smittskyddsåtgärder som införts på deras arbetsplats. Den smittskyddsåtgärd som var vanligast 
förekommande var stängd framdörr (85 %) och information på bussen/hållplatser om FHM allmänna 
råd (74 %). Generellt sett uppger de flesta av förarna att en eller flera motåtgärder införts på deras 
arbetsplats, se Tabell 1.  
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Tabell 1. Införda åtgärder på arbetsplatsen för att minska smittspridning. 

Vilka åtgärder har införts på din arbetsplats för att minska smittspridning Antal % 

Information på bussen/hållplatser om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd,  
avstå onödiga resor/rusningstrafik 

20 74 

Information på depåer/toaletter/lunchrum om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd, 
tvätta händer och stanna hemma när man är sjuk 

12 44 

Stängd framdörr på bussen 23 85 

Blockerade säten på bussen 13 48 

Plexiglas vid förarsätet 11 41 

Andra avspärrningar närmast föraren 9 33 

Skyddsutrustning till bussförarna (ex. munskydd, visir, handskar) 7 26 

Färre antal passagerare som får gå ombord 4 15 

Erbjuda handsprit till passagerare 0 0 

Erbjuda munskydd till passagerare 1 4 

Extra städning 3 11 

Förstärkta turer med fler bussar 6 22 

Extra bussar att ringa in om det blir trängsel i trafiken 1 4 

Förarna fick svara på en öppen fråga om det var några andra åtgärder som de önskar hade införts. Det 
var 221 förare som skrev text kring detta. Det vanligaste svaret, nästan en tredjedel av kommentarerna, 
handlade om att flytta bak biljettmaskinerna och hålla framdörren stängd (69 personer). Flera 
skrev att det var bussföretagen själva som orsakat ekonomisk förlust genom att göra det omöjligt för 
kunden att betala. Ytterligare 20 personer skrev att de skulle föredra att hålla framdörren stängd 
och ett par sätesrader avstängda i stället för att använda plexiglas. Anledning till detta förklaras som 
att det dels varför att de skulle kunna fokusera på att köra buss i stället för att serva passagerarna, dels 
för att de inte med säkerhet visste huruvida plexiglas skyddar mot smittspridning och för att de var 
rädda för reflektioner. Plexiglasets vara eller icke-varande var delat. Ungefär lika många var för som 
emot. 39 personer nämnde att det borde ha varit krav på att passagerarna bar munskydd dygnet runt. 
38 personer tyckte att man skulle minskat antalet resenärer på bussarna, antingen genom att sätta in 
fler bussar eller genom att neka passagerare. Fem personer tyckte att de som behöver hjälp med att 
komma på bussen ska få färdtjänst istället. Trängsel på depåerna och att det varbussförarnas uppgift 
att städa bussarna nämns återkommande gånger. Bussförarna tyckte inte att de själva skulle ha 
ansvaret för att sanera bussarna. De hade inte heller fått extra tid för att utföra detta. Annat som nämns 
är trångt i lunchrum och rastlokaler, dålig information om FHMs rekommendationer (ex, håll 
avstånd) och dåliga rekommendationer från FHM (barn smittar inte - barn smittar massor, 
munskydd hjälper inte - alla borde ha munskydd). 

Förarna fick även frågan om vilka positiva respektive negativa erfarenheter de upplevt under 
coronapandemin. Det var 184 förare som skrev text kring detta. Det som upplevdes som positivt under 
pandemin var mer omtanke mellan kollegor, lättare att köra enligt schemat när de inte behövde ta 
betalt eller svara på frågor och det var mindre trafik på vägarna, fri sikt åt höger när inga 
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passagerare fick stå i vägen, att handsprit fanns tillgängligt nästan överallt och färre vanliga 
förkylningar. Negativa upplevelser under pandemin handlade om stress över egen ekonomi och 
risken att förlora jobbet, dålig information, problem med plexiglas som satts upp i bussarna, rädslan 
att bli smittad och smitta andra på jobbet, passagerare som inte lyssnar och att inte kunna se till att 
passagerarna betalade samt sämre förtroende för ledningen när chefer satt hemma medan bussförare 
fick trängas på jobbet. Stängda framdörrar och avspärrningar kring föraren upplevdes både positivt 
och negativt. Positiva aspekter var mindre hot och stök när föraren inte kontrollerar biljetter, mer 
fokus på att köra, ingen som stör och mindre risk att smittas. Negativa aspekter var förlorad kontakt 
med passagerarna, dåligt skydd mot smittan om den är luftburen och vanmakt när passagerare 
fuskåker. 

Den vanligaste bedömningen av smittskyddsåtgärdernas effektivitet för bussförare är ”Godtagbara” 38 
% (n=133). Det var 42 % (n=147) som ansåg att de var ”Dåliga” eller ”Underkända”. Det fanns igen 
signifikant skillnad i män och kvinnors svar, se Figur 7. 

 
Figur 7. Bedömning av smittskyddsåtgärder för bussförare. 

Förarnas bedömning av smittskyddsåtgärder för resenärerna var sämre än för dem själva. Det 
vanligaste svaret var ”Dåliga” (39 %; n=135). Det fanns igen signifikant skillnad i män och kvinnors 
svar, se Figur 8. Majoriteten av förarna ansåg att åtgärderna satts in för sent (72 %; n=249) och 16 % 
(n=57) ansåg att de satts in i rätt tid. Det fanns igen signifikant skillnad i män och kvinnors svar. 
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Figur 8. Betygsättning av smittskyddsåtgärder för resenärerna. 

3.1.4. Arbetsmiljö 
Bussförarna svarade på frågor om arbetsmiljön under första respektive andra vågen. De fick ta 
ställning till tio påståenden om arbetsmiljön: 

• På min arbetsplats finns tillräckligt med personal både vad gäller antal och kompetens 

• Min arbetsmängd känns rimlig 

• Jag har möjlighet att påverka mina arbetstider och/eller mitt arbetsschema 

• Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats 

• Jag kan få hjälp och stöd när det uppstår känslomässigt påfrestande situationer i mitt arbete 

• Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser 

• Jag ser fram emot att gå till arbetet 

• Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 

• Jag har ork kvar att göra andra saker efter arbetspassets slut 

• Jag känner mig utvilad och återhämtad efter ett par dagars ledighet  

Bussförarna uppgav hur väl påståendena stämde på en femgradig skala från stämmer mycket dåligt till 
stämmer mycket bra. Andelen som angav de två mest negativa svarsalternativen; stämmer mycket 
dåligt och stämmer ganska dåligt, jämfördes mellan första och andra vågen med McNemars test. I 
Figur 9 kan man se att möjlighet att påverka arbetstider och arbetsschema hade 70 % negativa svar i 
våg 1 och 66 % i våg 2 och ork kvar att göra andra saker efter arbetspasset hade 57 % negativa svar i 
båda vågorna. Däremot var det endast 26 % som gav negativa svar på frågan om att våga uttala sig om 
problem.  
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Figur 9. Andelen som angett att olika påståenden om arbetsmiljön stämmer mycket dåligt eller ganska 
dåligt. 

Det var signifikanta skillnader mellan första och andra vågen för påståendena om arbetsmängd 
(p=0,008), möjlighet att påverka arbetstiderna (p=0,041) och hjälp och stöd (p=0,021). I Figur 9 kan 
man se att det var fler som angav att arbetsmängden var orimlig under andra vågen jämfört med första 
vågen. Det var dock fler som angav att de hade möjlighet att påverka sina arbetstider under andra 
jämfört med första vågen. Man kunde också se en förbättring från första till andra vågen angående 
hjälp och stöd. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor förutom på frågan om 
huruvida man kände sig utvilad och återhämtad efter ett par dagars ledighet, där en större andel 
kvinnor (46 %) än män (34 %) svarade att det stämde mycket eller ganska dåligt under pandemins 
första våg (χ2 =5,065; p=0,033). Det var inga signifikanta skillnader mellan bussförare som är födda i 
Sverige och förare med ett annat födelseland. 

På en övergripande fråga om hur nöjda eller missnöjda bussförarna var med sin arbetssituation under 
pandemins första och andra våg svarade 43 % att de var mycket eller ganska missnöjda under första 
vågen (Figur 10). Motsvarande siffra för andra vågen var 40 %. Wilcoxon rangsummetest visade att 
bussförarna var mer nöjda med sin arbetssituation under andra vågen jämfört med första vågen 
(Z=5,643, p<0.001). Det var inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i bedömningen av 
arbetssituationen. Bussförare födda i ett annat land än Sverige var mer missnöjda med sin 
arbetssituation under första vågen (58 % mycket eller ganska missnöjda) jämfört med svenskfödda (40 
% mycket eller ganska missnöjda;χ2 =8,046; p=0,045). Det var ingen signifikant skillnad under andra 
vågen. 
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Figur 10. Övergripande fråga om arbetssituationen under pandemin. 

Bussförarna fick också svara på huruvida de var stolta över att arbeta som bussförare och 75 % 
svarade att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Bussförare födda i Sverige var mer stolta över 
sitt yrke än utlandsfödda bussförare (χ2 =9,085; p=0,028). När de fick ta ställning till om de gärna 
rekommenderar bussförare som yrke var det 53 % som svarade att det stämmer helt och hållet eller 
ganska bra. Här fanns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor eller mellan bussförare 
med olika födelseland. 

3.1.5. Hälsa 
Förarna svarade även på frågor om stress, sömn, trötthet och hälsa. Medelpoäng på SMBQ var 4,1 (SD 
1,5) och det var 43 % av förarna som hade medelpoäng över 4,4. Andelen med medelpoäng över 4,4 
var liknande hos män och kvinnor och hos svenskfödda och utlandsfödda bussförare. Det fanns heller 
inget samband med antal boende i hushållet. På den generella frågan: ”Med stress menas ett tillstånd 
då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten eftersom man 
tänker på problem hela tiden. Känner du av sådan stress för närvarande?” svarade 29 % ganska eller 
väldigt mycket, se Figur 11. Svaren skiljde sig inte åt mellan män och kvinnor eller mellan 
svenskfödda och utlandsfödda bussförare. 
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Figur 11. Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte 
kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. Känner du av sådan stress för 
närvarande? 

Det var 28 % av förarna som uppgav att de fick klart otillräckligt eller långt ifrån tillräckligt med sömn 
(Figur 12). Kvinnor uppgav i större utsträckning att de fick otillräckligt med sömn (36 %) jämfört med 
män (24 %) och denna skillnad var statistiskt signifikant (Kendalls Tau-c Approx. T=-2,349; 
p=0,019). På en fråga om sömnkvalitet (Figur 13) svarade 32 % att de sover ganska eller mycket 
dåligt. Här fanns inga signifikanta könsskillnader (Kendalls Tau-c Approx. T=-1,246; p=0,213) 

 
Figur 12. Förarnas upplevda sömnkvantitet. 
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Figur 13. Förarnas upplevda sömnkvalitet. 

Strax över 15 % av förarna uppgav att de behöver anstränga sig för att hålla sig vakna när de kör buss 
2-3 gånger i veckan eller oftare. Om man även räknar med dem som behöver anstränga sig för att hålla 
sig vakna 2-4 gånger i månaden stiger siffran till 34 %. Det fanns inga signifikanta könsskillnader 
avseende trötthet under körning. 

3.1.6. Intervjuer 
Nedan redovisas resultat utifrån de åtta teman som framkom i analysen av de 15 intervjuer som 
genomfördes med bussförare. Identifierade teman var: Speciellt utsatt yrkesgrupp under pandemin; 
Förbättrad arbetsmiljö och förändrad yrkesroll under pandemin; Brister i information och agerande; 
Pengar går före åtgärder för säkerhet; Åtgärder som införts har haft mildrande effekt; Dåligt gehör för 
framförda åsikter; Osäkra arbetsförhållanden; och Yrke med låg status.  

Speciellt utsatt yrkesgrupp under pandemin  
En majoritet av bussförarna som intervjuats för den här studien har under pandemin varit oroliga att bli 
smittade. Det har dels funnits oro att själv bli sjuk, men också för att föra smittan vidare till familj eller 
äldre kollegor. Många upplever att det finns en stor risk att smittas i arbetet, både i bussen av 
passagerare, och i lokaler av kollegor. Flera personer uppger även att de har varit sjuka och att de vet 
om flera kollegor som har varit sjuka. Oron att smittas har påverkat arbetssituationen och måendet hos 
förarna negativt, det är stressande att inte vara säker på vilken risk de utsätter sig för, och vissa 
upplever att de sätter sitt liv på spel när de går till jobbet. Som förare är de i en sårbar situation i och 
med att de möter hundratals människor varje dag, varav vissa åker med bussen för att ta sig till 
sjukhuset när de är smittade. Smittorisken förstärks enligt förarna också på grund av att det finns 
kollegor och passagerare som inte tar risken på allvar.  

“Man är lite rädd eftersom att jag har varit sjuk med corona. Jag hamnade på intensiven. 
Jag var nära att dö. Tack och lov att jag klarade det. Så pandemin är en skrämmande läge 
för oss som bussförare. Jag känner inte mig alls trygg och säker när jag går till jobbet. Jag 
är rädd, men jag måste gå och jobba.”  

“Alltså jag sade ifrån början... jag är rädd, eller flera av oss är rädda. Men vi är tvungna 
att gå och jobba. Vi kan inte protestera. Vi kan inte göra det, vi får sparken.“   
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Åtgärderna som har införts för att minska smittspridning har under pandemin varierat. Till exempel 
har frågan om att stänga bussens framdörrar för att minska förarens utsatthet hanterats på olika sätt vid 
olika tidpunkter och hos olika operatörer. När bussens framdörrar har varit öppna, och påstigning och 
betalning skett som vanligt, har det varit svårt att hålla avstånd vilket har lett till att många känt sig 
utsatta och att fler förare, enligt intervjupersonerna, smittats. Vissa menar dock att det är stor risk att 
smittas i bussen oavsett om passagerarna stiger på vid främre eller bakre dörren. Om smittan är 
luftburen, vilket vid tidpunkten är osäkert, menar några att åtgärden inte har någon effekt, då man kan 
smittas oavsett var passagerarna stiger på. Även om förare enligt interna riktlinjer inte bör ha någon 
kontakt med passagerarna, kan det ibland uppstå situationer där de behöver hjälpa till vid på- och 
avstigning. Detta har varit ett orosmoment för vissa förare, trots att det funnits skyddsutrustning att 
tillgå. I flera fall har situationen kunnat hanteras genom att andra passagerare hjälpt till.   
Många upplever att den största risken att smittas finns i olika rastlokaler och på depåer. Det är ofta 
svårt att hålla avstånd till kollegor då lokalerna är små och ska rymma många förare samtidigt. Även 
om de försöker hålla avstånd och införa åtgärder som att minska antalet sittplatser eller använda 
munskydd är det inte alla som följer detta, och det är svårt att ha munskydd när man äter. Några 
känner sig speciellt oroliga i dessa situationer, och en intervjuperson har själv tagit beslutet att gå ner i 
tid för att slippa vistas i gemensamma lokaler under lunchtid och på så sätt undvika att utsätta sig för 
smitta. Även om de försöker hålla avstånd i lokalerna blir detta omöjligt när de som kör stadstrafik ska 
ta sig mellan depån och centralen i en liten bil tillsammans med flera andra förare.  

”…när jag har rast och man sitter i lunchrummet. Då strömmar det ju in folk och där vet 
ju inte jag vart de kommer ifrån. I bussen har de ju utsatts för samma smitta som jag. Men 
jag vet ju inte vad de har för socialt sammanhang därifrån de kommer. De kanske sitter 
hemma och har jätteparty. Så att kollegorna är nog den största risken i mitt arbete. Och 
det gör ju att man försöker ju att hålla sig något sånär ifrån dem...  …Där ( i 
lunchrummet) skulle man kunna göra som de har gjort på många andra ställen. Stänga av 
varannan plats. Och glesa ut sittplatserna. Men de har de inte gjort. Vilket när du säger 
det, förvånar mig. “  

Under pandemin har det fortsatt varit trängsel på bussarna i stadstrafiken, speciellt under 
rusningstrafik, och i och med att framdörrarna varit stängda och de främre raderna varit avspärrade har 
det funnits mindre plats för passagerare att sprida ut sig på. Även när det finns lediga platser på bussen 
är det få passagerare som tänker på att lämna stolar fria mellan sig. Trängseln är svår att undvika då 
det sällan finns fler förare eller bussar att sätta in. Hantering av trängsel kan bli en påfrestande uppgift 
som skapar stress hos förare. De anser att det inte borde vara deras ansvar att se till att passagerarna 
beter sig på ett smittsäkert sätt. En anledning till att trängseln har ökat under pandemin är att fler 
passagerare passar på att åka kortare sträckor då det inte har varit möjligt att ta betalt på bussen vilket 
resulterat i att det går att åka “gratis”. Att se till att passagerarna betalar för sin resa är ännu en 
oönskad uppgift som förekommit under pandemin. Vissa förare säger till eller påminner om betalning, 
men det tar mycket energi och flera förare uppger att passagerare ibland kan bli hotfulla om de 
konfronteras. Dessutom innebär det en smittorisk för förarna att kontrollera biljetter.  

”För den enda tanken de har är, jag skall med den bussen. Det är speciellt vid 
rusningstrafik. … Munskyddet kan vi säga att 20-30 % använder munskydd. Det är inte 
många egentligen, ungdomar är duktigare än vuxna. Tycker jag. …man måste tänka på 
med avspärrningen. Då blir nästan halva bussen borta. Då förlorar man mycket plats. Då 
blir det att det... folk måste tränga sig, speciellt vid mittendörren. “  

“I början tyckte man att det var skönt, det var ju lite så... men sen nu när det har blivit 
långvarig så tycker man att det är tråkigt liksom. Det är ju det. Och sen att vi är många 
som kliver bara på utan att blippa och utan att köpa någon biljett. Man orkar inte ta 
matchen med varje resenär varje gång.”    
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Förbättrad arbetsmiljö och förändrad yrkesroll under pandemin  
Många förare anser att arbetsförhållanden under körning på vissa sätt också har blivit bättre under 
pandemin. Vissa menar att stängda framdörrar har varit den bästa arbetsmiljöförbättringen någonsin. I 
och med att de inte längre kan ta betalt för biljetter på bussen har resan blivit smidigare. De slipper ta 
emot klagomål och ha konflikter med kunder vilket i vanliga fall förekommer dagligen och leder till 
förseningar och stress för föraren. När detta moment försvinner kan föraren fokusera mer för 
körningen. Flera intervjupersoner upplever också att det har blivit bättre gemenskap mellan kollegor, 
och att de är mer stöttande och måna om varandra sedan pandemin började.  

“…det här att framdörren stängdes, och att resenärerna går in i mittendörren, det är det 
absolut största, bästa arbetsmiljö... förbättringen som gjorts någon gång. …om man säger 
så här, innan vi stängde framdörren hur var det då? Då kunde man ju åka på en snytning 
om man säger. “ 

Åtgärderna som införts under pandemin har dock även resulterat i att en, vad många anser viktig, del i 
yrket har gått förlorad. Stängda framdörrar har enligt majoriteten av förarna också inneburit en negativ 
förändring i och med att kundkontakten inte längre är en del av arbetsuppgifterna. Flera 
intervjupersoner uppger att den sociala interaktionen och människorna de träffar i arbetet är det de 
gillar mest med sitt jobb, och utan denna kan de som förare känna sig ensamma och isolerade. Det 
innebär också att de inte har samma uppsikt över vilka personer som stiger på bussen samt vilken hjälp 
de kan behöva vid på- och avstigning. Bemötandet som tidigare ingick i yrket är något som både de 
flesta förare och, enligt intervjupersonerna, många passagerare saknar och hoppas ska kunna 
återupptas efter pandemin. 

“Kontakten med folk. Det... det blir ju inga djupa diskussioner, men det är ett ständigt 
möte med folk och man kan få små korta snuttar utav samhörighet och interaktion med 
sina passagerare. Och det är väldigt, väldigt trevligt.”  

“Det har sina för och nackdelar. Som jag sade, jag vill ju gärna snacka med passagerarna. 
Men sen är det ju det också att då slipper man ju det där att folk hostar och nyser rakt in i 
ansiktet på oss. Och de där onödiga klagomål som... folk kommer och skriker.”  

Brister i information och agerande 
Intervjupersonerna upplever inte att det har funnits någon beredskap eller plan för agerande för en 
pandemi, varken inom branschen eller generellt i samhället. Överlag har det funnits brister i de 
åtgärder som införts och i den information som har nått förare. Förarna menar att det hade kunnat 
göras mer från centralt håll för att skydda förare och passagerare i bussen som att; skilja föraren helt 
från passagerare, ha bättre framförhållning vad gäller skyddsutrustning och handsprit på helger och att 
tänka mer långsiktigt och med ett större helhetsperspektiv. Många upplever att åtgärder dröjde för 
länge och att arbetsgivaren borde infört restriktioner snabbare, vilket också hade kunnat förhindra 
många konflikter som uppstått kring säkerheten. Vissa tycker att de har fått för lite information om hur 
de ska agera i olika situationer, som till exempel när de behöver hjälpa passagerare, eller kring hur 
betalning ska gå till.  
Det finns bland de intervjuade förarna en uppfattning om att arbetsgivaren har försökt hemlighålla hur 
många på arbetsplatsen som blivit smittade. Förarna vet att kollegor har varit sjuka, men inte vilka 
eller hur många. Enligt dem hade det känts tryggare att veta hur stor spridning det finns på 
arbetsplatsen. Flera uppger att de själva, och andra kollegor, troligen har blivit smittade på jobbet. De 
flesta anställda tar smittan på allvar men det finns de som antingen inte tror på att pandemin är på 
riktigt, eller som på grund av ekonomiska skäl inte har möjlighet att stanna hemma vid 
sjukdomssymptom. Detta leder till större risk att bli smittad i arbetet. 
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“Alltså i början kändes det som att företaget har försökt att undanhålla, alltså undanhålla 
det här med att, vad heter det? Att det ens fanns corona på bygget om man säger så. Så att 
det känns som att, nej vi har ingen smitta. Ungefär som att det var fult att ha... det var 
liksom lite skämsigt att ha... corona på ett företag. Ja det var min första känsla.”  

Några intervjupersoner uppger att deras tillit till myndigheter har försämrats under pandemin och att 
de upplever att vissa restriktioner har bidragit till att människor inte tar smittan på allvar. Något som 
har påverkat tilliten negativt är att restriktioner och åtgärder inte upplevts som konsekventa, och att de 
i vissa fall kan vara motsägelsefulla. Även de förare som har tillit till myndigheter tycker att det är 
konstigt att Sverige har haft en så annorlunda strategi jämfört med andra länder, samt att restriktioner 
hade behövt införas tidigare, vara tydligare och gett hårdare konsekvenser för de som inte följer dem. 
Det framkommer att många tycker att det även borde finnas tydligare restriktioner för kollektivtrafiken 
specifikt. Det finns också en uppfattning om att restriktioner och information har ändrats ofta och med 
kort framförhållning vilket har gjort det svårt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller. Om något 
liknande skulle inträffa är det viktigt att ha tagit lärdom från denna pandemi och vara snabbare med att 
införa åtgärder för att skapa en trygg miljö för bussförare. 

“Nej men det är väl mer att det kommer så mycket information hela tiden, så. Det är väl 
lite svårt att hålla koll på vad som gäller just nu. För man måste ju alltid vara uppdaterad 
och det orkar jag kanske inte..”  

“Det är blandade karameller. De är å ena sidan en... expertmyndighet som jag borde ha 
allt förtroende för. Men samtidigt har det kommit ett antal motstridiga och kanske i någon 
mån förvirrande budskap. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag skall tro.” 

Flera förare upplever att det har funnits brister i de åtgärder som har införts för att minska trängsel i 
bussarna. En del har inte haft någon möjlighet att begränsa påstigande passagerare, och anser att det 
borde funnits restriktioner som begränsar antalet passagerare till antalet tillgängliga sittplatser. Andra 
har inte fått några riktlinjer kring hur de ska hantera trängseln och det har varit upp till föraren att 
avgöra om passagerare får stiga på eller ej. De hade önskat tydligare riktlinjer för att inte själv behöva 
ha ansvar för att ta beslutet att neka någon påstigning i situationer när de inte vet om det kommer 
komma någon mer buss. Det har generellt sett även funnits begränsade möjligheter att ringa in extra 
bussar om bussen de kör blir full. Flera berättar att det funnits en “covidknapp”, alternativt sensorer, 
som ska meddela ledningen om det behövs sättas in fler bussar, men intervjupersonerna upplever inte 
att det systemet har fungerat. Istället borde operatörer ha bättre koll på om någon buss ofta blir fullsatt 
så att de kan planera behovet av extrabussar mer effektivt. 

“Nej. Vi har klart utsagt att... att som förare så får du inte neka någon att gå på utan det är 
passagerarnas 100 %:iga ansvar att kliva på bussen, fullt eller inte fullt. Så vad jag har, 
mitt ansvar det är att föra fram bussen, öppna dörrarna och sedan, de som vill gå på, de 
går på. Så där är jag liksom helt bortkopplad.” 

“Det är väldigt dåligt... väldigt, väldigt dåligt. Det här med att man inte till exempel... åtta 
personer max, man skall vara, men jag tänkte när det kom till kollektivtrafiken verkade 
det som att det inte gällde längre, trots att det är ett litet utrymme och man trängs. Så 
ibland har det varit väldigt många... vad heter det, på bussen samtidigt. Och det... vi som 
chaufförer kan neka folk. Det har vi gjort också. Men vi har aldrig fått någon klarhet över 
efter hur många resenärer vi skall neka. Vi har aldrig fått någon klar information om det.” 

I vissa bussar har plexiglas installerats mellan förare och passagerare för att minska smittspridning 
samtidigt som det fortsatt är möjligt att stiga på och ta betalt vid framdörren. I och med detta kan det 
uppstå både konflikter med passagerare om varför de ska behöva betala på vissa bussar men inte 
andra, men också större smittorisk och förseningar i och med att förarna behöver hjälpa till med 
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betalning vilket med plexiglas tar längre tid och innebär att förare och passagerare berör samma ytor. 
Dessutom blir det sämre ventilation bakom ett glas. Det finns även en risk att passagerare sträcker sig 
förbi plexiglaset för att tala med föraren eller få hjälp med biljetter. Skyddsutrustning och 
rengöringsartiklar i bussarna har också i vissa fall varit bristfällig säger ett antal förare som alla kör i 
stadstrafik. De upplever både att städning av förarplatsen har blivit mindre noggrann under pandemins 
förlopp och att det ibland saknas möjligheter att rengöra ytor själv, och hade önskat att det fanns 
desinfektionsmedel och servetter. Ibland har det även saknats munskydd att tillgå i bussen.  
Intervjupersonerna tycker att det är bra att munskydd rekommenderas, men det är många, både förare 
och passagerare, som inte följer rekommendationerna. Förare har också noterat att många inte vet hur 
munskydden ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Vissa anser också att rekommendationen 
borde kommit tidigare och varit ett krav under hela dygnet för att det skulle ge effekt för säkerheten. 
Även om de flesta har en positiv inställning till munskydd framkommer det att det även kan uppstå 
problem vid användning, dels att det är obehagligt och svårt att andas, och dels att personer med 
glasögon kan uppleva att de immar igen, vilket blir ett stort problem i trafiken. Vissa har blivit 
rekommenderade att alltid använda munskydd, och vissa använder det i speciellt utsatta situationer, till 
exempel när det är mycket trängsel på bussen, när de åker med kollegor från och till garaget, eller när 
de behöver hjälpa passagerare fysiskt. En person berättar att förarna till en början inte var tillåtna att 
använda munskydd då länstrafiken menade att det kunde skapa onödig rädsla bland passagerare. 

“Munskydden är jättebra. Om folk bara kunde begripa vad de skulle använda dem till. “ 

“Nej men jag tycker att det är självklart. Sedan är jag ganska dålig själv på att använda. 
Men vi har ju munskydd hemma. Och vi använder ju när vi kommer ihåg. Men sedan 
sitter jag inte på bussen med de. Jag har ju glasögon, så det hade blivit jätteproblem om 
jag skulle använda munskydd och det blir jättedimmigt, eller immigt, då kan jag inte köra 
på typ tio minuter förrän dimman har lagt sig.”  

Förarna upplever inte att det har blivit några förändringar i scheman eller rutiner kring depåer och 
lokaler för att försöka minska trängsel och smittorisk. Vissa tycker att det hade kunnat införas mer 
eller bättre åtgärder för att minska risken att smittas bland kollegor, till exempel att glesa ut sittplatser, 
se till att det finns handsprit och uppmana alla att använda munskydd. Intervjupersonernas egna 
strategier för att skydda sig har varit att ta med sig egen handsprit, tvätta händerna ofta, torka av 
förarplatsen och hålla avstånd och undvika kontakt med kollegor så gott det går.  

Pengar går före åtgärder för säkerhet 
Stängda framdörrar har enligt intervjupersonerna inneburit att det är många passagerare som inte 
betalar för sin resa, antingen för att de använder ett betalsätt som inte går att sköta utan hjälp från 
föraren, eller för att de vet hur de kan undvika att bli kontrollerade. Detta har blivit ett problem för 
länstrafik och företag som förlorar intäkter. På grund av att det inte går att ta betalt eller kontrollera 
biljetter när framdörrar hålls stängda finns det en önskan från de som förlorar pengar på åtgärden att 
hitta andra lösningar. Flera intervjupersoner menar dock att det ekonomiska bör kunna lösas på andra 
sätt, och att oron att smittas ökar om de behöver ta emot passagerare genom framdörren, i alla fall så 
länge de är ovaccinerade. De tycker inte att förlorade intäkter borde vara ett skäl att minska 
säkerhetsåtgärder och menar att sådana beslut visar att säkerheten för de som kör bussarna inte är 
prioriterad.  

“…så vi hade ju en liten ministrejk här … och sa att nu kör inte vi längre förrens vi får 
stängda dörrar. … sen så spred ju det sig genom hela Sverige. Och folk spärrade dörrar 
överallt så... jag vet inte om vi skall ta åt oss äran. Men det var väl vi som egentligen 
startade det här med att slå igen framdörrarna för att inte ville ha passagerare gående 
förbi.”  
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På flera företag har plexiglas vid förarsätet föreslagits eller införts som åtgärd för att minska 
smittorisken och samtidigt kunna släppa på passagerare som vanligt. Sedan det har införts på några 
bussar i en del regioner har det dock uppstått konflikter då passagerare behöver betala på dessa, men 
inte på alla, bussar. Många intervjupersoner är också överens om att plexiglas är en dålig och direkt 
trafikfarlig åtgärd då det innebär att ljus reflekteras i glaset och hindrar förarens sikt, speciellt i 
mörker. Flera förare känner sig stressade över att plexiglas ska ersätta stängda dörrar som åtgärd, och 
menar att det kommer försämra både trafiksäkerheten och smittorisken och att det i så fall görs endast 
för att spara pengar. Bättre åtgärder för att minska förluster hade enligt intervjupersonerna som kör 
stadstrafik varit att flytta biljettautomater/validatorer till bakre dörren samt att använda sig av fler 
biljettkontrollanter, vilket enligt förarna är det som skulle göra störst skillnad för att undvika att 
passagerare åker utan biljett samt de konflikter som då uppstår.  

“... det handlar mer om pengar för dem. … Och nu är det ju press på oss, och vi är ju 
oroliga hela tiden att det skall komma upp plexiglas. För det blir ju rena... alltså det blir ju 
så trafikfarligt.”    

De intervjuade förarna tycker generellt att pengar är det som styr åtgärder inom kollektivtrafiken och 
att människor ofta kommer i andra hand. Att företagen och länstrafiken hellre vill ha plexiglas 
installerade i bussarna än att köra med stängda dörrar handlar om att de vill spara pengar, och inte om 
att skydda föraren som det utger sig för att vilja. Dyrare plexiglas är behandlade för att inte reflektera 
ljus och stör därför inte sikten lika mycket, men det är de av den billigare varianten förarna är mest 
oroliga över. Inbesparingar på bekostnad av säkerheten under pandemin har gjort förare mer negativt 
inställda till beslutsfattare inom branschen och flera intervjupersoner upplever att åtgärder har gjorts 
mest för syns skull. Till exempel är förarna bara skyddade under tiden de kör bussen, och inte när de 
sedan ska ta sig från passet. En person berättar att när förarna blir sjuka och behöver vara hemma från 
jobbet, blir de uppringda av ett externt företag som frågar om den anställdas symptom för att sedan 
göra en bedömning av när personen kan gå tillbaka till jobbet, varefter frånvaro inte anses vara på 
grund av sjukdom. Systemet gör att förare känner sig förföljda och inte kan vara hemma tills de är 
friska. 

“Jag har väl blivit ganska mer anti företagen om... ja de skiter liksom i oss. Först skulle 
dörrarna hållas öppna och nu med de där plexiglasen som är så där, inte trafiksäkra så att, 
det är så mycket att det alltid skall vara pengar, pengar. Och att vi... känns som att vi bara 
är maskiner och att det har blivit mer och mer tydligt under pandemin. “  

Åtgärder som införts har haft mildrande effekt 
Några intervjupersoner menar att de inte har känt sig speciellt oroliga att smittas eller bli sjuka i sin 
roll som förare. Detta beror främst på att de anser att det har funnits åtgärder som skyddat dem. Att 
framdörren har varit stängd, att passagerare har behövt hålla ett avstånd på två meter samt noggrannhet 
med hygien upplevs ha minskat risken. Arbetsgivare har enligt förare gjort vad de har kunnat utifrån 
krav från länstrafik och myndigheter, och det har i många fall lett till åtgärder som känns tillräckliga 
för att skydda förarna. I vissa fall tog det dock för lång tid innan dessa infördes. Ett fåtal 
intervjupersoner menar att de även tycker att information och rekommendationer från myndigheter har 
varit bra och tillräckliga.  
De förare som har kunnat reglera trängsel i bussen genom att neka passagerare har upplevt att detta har 
minskat stressen och att det varit skönt att ha den möjligheten. I några fall har det också fungerat bra 
att ringa efter extrabussar när trängsel uppstår. Ett par förare uppger att åtgärden att stänga 
framdörrarna har fungerat bra både för förare och företag, då det i deras fall har varit möjligt att 
validera eller betala biljetten vid bakre dörren. Några intervjupersoner tycker att det är bra att ett 
plexiglas mellan föraren och passagerarna kommer införas när framdörrar öppnas upp igen, detta gör 
att de känner sig skyddade samtidigt som de kan ha kontakt med passagerarna som stiger på bussen.  
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“Nej nej. Det är ju så här att sen de började med att stänga framdörrarna på 
kollektivtrafiken, så har vi ingen direktkontakt med förarna eller förlåt, med passagerarna. 
De går ju på där bak. Och en buss är ju konstruerad så att den luft som jag andas, det är ju 
den som kommer in framifrån så att jag andas ju den friska luften som kommer utifrån. 
Luftväxlingen i en buss den går ju framifrån och bakåt. Så att jag behöver liksom inte 
riskera att andas in... gammal använd luft ifrån mina passagerare, utan... jag andas in frisk 
luft. Så att jag känner mig ganska trygg bakom ratten. “  

Majoriteten uppger att det har funnits tillgång till skyddsutrustning och rengöringsartiklar i bussen 
samt att det har funnits uppmaningar att hålla avstånd och använda munskydd. Flera förare tycker att 
munskydd är en bra åtgärd och att det blir säkrare att vistas i bussen om fler använder det. I lokaler har 
varierade åtgärder införts, som att stolar har tagits bort, sittplatser stängts av, uppmaningar om att hålla 
avstånd och tvätta händer satts upp, aktiviteter som samlar många människor tagits bort, handsprit 
ställts upp och utrymmen som gym stängts av. På vissa ställen har det varit möjligt att minska trängsel 
genom att öppna upp fler lokaler eller utrymmen för förarna att vistas i. En person uppger att de har 
haft möjlighet att få betald lunch i centrum, för att inte behöva vistas i lokaler när det är som mest 
trängsel. 

Dåligt gehör för framförda åsikter 
Flera intervjupersoner menar att de inte har känt sig lyssnade på under pandemin. När de har framfört 
åsikter och synpunkter till antingen fackföreträdare eller gruppchefer så har de inte upplevt att det har 
blivit någon förändring, eller att deras upplevelse har tagits på allvar. Chefer har varit för upptagna för 
att lyssna på förarna och företrädare som fackföreningsklubbar har utåt sett ett bra syfte, men har i 
praktiken inte gjort någon skillnad. Problem med plexiglas, både att det försämrar sikt och att det blir 
väldigt varmt vid förarplatsen har tagits upp men inte gett resultat. Även önskemål om mer noggrann 
städning är något som de inte fått gehör för. Förslag om att flytta biljettmaskinen för att undvika 
förlorade inkomster har tagits emot men inte lett till förändring. En förare menar att arbetsgivaren 
kommer med bortförklaringar för att inte behöva genomföra förbättringar. En annan förare har varit 
med om att problem som framförts har avfärdats utan att undersökas ordentligt. 
I några fall uppger förarna att det har varit fackets och förarnas initiativ att stänga framdörrar, men att 
det krävdes tjat eller en “ministrejk” för att få igenom förslaget. Även när det gäller transporten av 
förare mellan depåer och stationer har det krävts mycket aktion och att förarna har “legat på” om att 
inte behöva sitta 4-5 förare trångt i en liten bil. I något fall tog det flera månader innan det blev en 
förändring och intervjupersonen tror inte att det hade skett om inte förarna hade fortsatt tjata. Några 
intervjupersoner har varit med om att de har framfört en åsikt som de har fått gehör för, som att det 
behövs en större rastlokal för att kunna hålla avstånd, vilket de upplever har känts bra. En person 
föreslog en lösning på hur av- och påstigning bör gå till för att minska trängsel i bussen och var nöjd 
med att arbetsgivaren lyssnade och tog till sig det vilket ledde till att det blev ett bättre flöde i bussen.  

Osäkra arbetsförhållanden  
Dåliga arbetstider i form av långa pass, oregelbundna tider och långa ramtider är enligt flera 
bussförare det värsta med yrket. Det drabbar hälsa och privatliv som präglas av trötthet och brist på 
fritid. Förarna upplever att de inte har någon möjlighet att påverka arbetstiderna och att de utnyttjas 
maximalt utifrån de regler som finns. Arbetsförhållandena upplevs även som osäkra och vissa förare är 
oroliga att de inte kommer ha kvar sitt jobb när avtal förändras eller ekonomin går dåligt och linjer 
dras in. Flera uppger att de gillar att jobba som bussförare och att det inte är arbetsuppgifterna som är 
problemet, utan arbetstiderna. 

“Ja själva jobbet i sig är ju ganska lätt och trevligt. Men... det blir att man är trött och 
jobbar lång tid och får inte tid med så mycket annat så det är det som jag har svårt med, 
med yrket. Men själva jobbet i sig är bra.”  
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Flera förare upplever att arbetsförhållanden blir sämre. Tider blir tajtare, förare pressas att vara mer 
flexibla, arbetsdagarna blir längre och det ska kosta så lite som möjligt. Allt handlar om att spara 
pengar i branschen och intervjupersonerna upplever att de inte blir lyssnade på gällande de tuffa 
arbetsförhållandena och problemen som det medför. Trötthet, stress och press kan leda till trafikfaror 
och det känns enligt förarna olustigt att i det tillståndet ha ansvar för andra människors liv när de kör 
buss.  

“ allting har handlat för mycket om bara pengar. Det skall sparas pengar. Pengar, pengar. 
Och det är likadant inom buss. Allting handlar om pengar. Det skall kosta så lite som 
möjligt. Och då slår det ju ut personalen. Vi har otrygga anställningar, vi har långa 
arbetsdagar. Vi har förare som sitter och nickar till under tiden man kör, på grund av att 
de är helt slut. De har varit uppe sedan klockan fem och jobbat. Och de sitter fortfarande 
och kör klockan fyra på eftermiddagen. Det är ju ett under att det inte händer mer, skall 
jag säga.” 

Pandemin har inneburit sämre anställningstrygghet och arbetstider i och med att färre passagerare 
väljer att åka buss och behovet av körningar minskar. I ett fall gick de på grund av detta över till 
sommarschema tidigare än planerat. Det finns mindre arbete för behovsanställda och företagen har 
behövt säga upp (eller hotar med att säga upp) anställda. Färre förare innebär högre press, mindre 
flexibilitet och sämre arbetstider för de som är kvar. Till exempel har tider mellan passen blivit kortare 
och lönehöjning uteblivit. Sjukskrivningar under pandemin har också påverkat arbetsbördan och i 
vissa perioder har det varit “kris” på grund av personalbrist. Förare har ringts in med kortare varsel 
sedan familjekarantän infördes och insjuknanden i covid-19 ökade. 

En intervjuperson menar att pandemin kan ha påverkat yrkets attraktivitet, men att det samtidigt alltid 
varit brist på bussförare på grund av arbetsförhållandena. Flera tror dock att arbetstiderna och stressen 
inom yrket kommer göra att attraktiviteten minskar. De oroar sig även för att yrket kommer försvinna i 
och med att utvecklingen går mer mot självkörande fordon.  

Yrke med låg status 
Flera bussförare inom stadstrafiken uppger att de känner sig lågt värderade i sitt yrke, att de utnyttjas 
och att de är utbytbara. Vissa känner att de inte har några rättigheter och att det är lätt att utnyttja 
förarna ur en ekonomisk synvinkel. Några upplever att de känner sig svikna av facket och chefer som 
inte bryr sig om förarnas mående. En intervjuperson upplever även att arbetsgivaren väljer att anställa 
personer med utländsk bakgrund som på grund av bristande kunskaper i språket och om rättigheter i 
arbetet lättare kan utnyttjas. Dessutom upplever personen att det finns kränkande och nedlåtande 
beteende från chefer och gruppchefer mot de förare som inte har svensk bakgrund. Ytterligare 
intervjupersoner upplever att detta är ett problem samt att det finns “mobbing” från arbetsgivarsidan 
och att övertid inte alltid betalas ut. 

“ Problemet där är ju att... nyanländ så har du nog väldigt svårt att säga ifrån. Och det är 
ju bekvämt för arbetsgivaren, då blir det att du gör det du skall, även om du är svintrött så 
säger du ingenting, för du vill inte klaga, och du vill inte säga någonting. Det blir mer och 
mer otrygg anställningar. Mer då visstidsanställningar, var sjätte månad och... ja. “   

“ De kan nästan inget språk alltså. Väldigt väldigt få dagliga ord. De leder till, du skyddar 
inte dina rättigheter, du vet ingenting om dina rättigheter.... ni svenskar, ni är födda och 
uppväxta med olika förutsättningar. Ni är kunniga, ni är... majoriteten är välutbildade, ni 
kan era rättigheter, ni vet vad fackföreningar betyder, ni vet vad arbetsmiljöverket 
betyder. Ni vet vad arbetsmiljön betyder. Vad skyddsombud betyder och så vidare. Vi är 
inte uppväxta med sån kultur vi som kommer från Mellanöstern eller från Afrika och så 
vidare. Okej, det kan vi skylla på oss själva, det är en annan sak, men däremot att 
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arbetsgivare just väljer den här gruppen, som leder till att nivån sjunker och sjunker och 
sjunker, och det passar dem utmärkt, de är nöjda hur som helst… chefer eller som 
gruppchefer, jag lovar du skall se deras attityd emot oss. Deras sätt att prata med oss, så 
kränkande, så nedlåtande, som om du pratar inte så med en hund faktiskt.”  

Under pandemin menar förare som kör stadstrafik att det har blivit tydligt att yrket har en låg status. 
De känner sig “lämnade till sitt öde”, som “försökskaniner” och som att de “skickas ut i en krigszon”. 
De känner sig bortglömda och som att de inte är viktiga för samhället trots att de kört buss under hela 
pandemin. De vill att allmänheten ska veta hur utsatta de är, och det är positivt att det på vissa håll 
verkar som att fler har fått upp ögonen för hur det är att arbeta som bussförare, inte bara under 
pandemin.  

“... inte bara jag, utan många utav mina kollegor också är besvikna på varför skall vi 
busschaufförer alltid komma i sista hand? Hur viktiga är vi för samhället? Egentligen. Ja 
så där... där känner man sig väldigt, hur skall man säga, bortglömd... nej ni är inte värda 
någonting. Trots att vi har jobbat, alltså... precis som förr. Då även om det har varit 
oroligt att man själv skall bli smittad eller ta hem smittan och sånt. Jag tycker inte att vi 
har fått någonting för det. Ingenting. Så där känner man sig lite så här besviken kan jag 
säga. “  

Många förare upplever att yrkesgruppen inte har prioriterats, bland annat vid vaccinering, i tillräcklig 
utsträckning under pandemin. De menar att som bussförare har de gjort en samhällsviktig uppgift, men 
inte blivit behandlade som att de är viktiga. De önskar att mer hade gjorts för att skydda förarna, och 
att människan hade varit i centrum för åtgärderna snarare än att fokusera på pengar. Det hade behövts 
mer uppmärksamhet på kollektivtrafiken, till exempel upplever de att information och råd till 
bussförare har varit bristfälliga, samtidigt som åtgärder som begränsar antalet personer i andra 
utrymmen rimligtvis även borde gälla i bussar. I och med att bussföraryrket är en viktig del i att se till 
att andra viktiga arbeten, som sjukvård, kan utföras samt att det finns stor smittorisk i arbetet, anser de 
att de bör de ha prioriterats i vaccineringen. Förarna påverkas även av rekommendationer i andra delar 
av samhället, som att skolor har varit öppna vilket har bidragit till mycket trängsel på bussarna. 

“Det som är sämst för våran del är ju att vi inte är någon prioriterad grupp, för 
vaccination. Och det är ju... allra sämsta tycker jag. Att inte vi är det egentligen. Dels att 
vi skall jobba och köra folk från punkt a till punkt b, men när det... om det blir vaccin då, 
då är vi ingen prioriterad grupp då helt plötsligt. Eller när vi gör en samhällsviktig 
uppgift. Det har vi ju konstaterat att det är, det är en samhällsviktig yrkeskategori? När 
det sen kommer till vaccinationer så är vi helt bortglömda.”  

“… vi kan ju vara stora smittspridare om det skulle vara så att vi är på jobbet och är sjuka 
och inte vet om att vi är sjuka. Skulle vi ju kunna sprida det ganska rejält om vi inte får 
vaccinet. Men jag har inte läst eller hört någonting om att det är någon som driver att vi 
skulle vara någon prioriterad grupp. Det är jag väl lite bitter för egentligen.”  

Om någonting liknande skulle inträffa är det viktigt för förarna att det finns beredskap i form av 
skyddsutrustning samt resurser i både personal och fordon för att kunna skydda föraren. Det är enligt 
förarna mest effektivt att rådfråga de anställda om vilka åtgärder som kan göra mest nytta, då det är de 
som har bäst kännedom kring situationen för bussförare och passagerare. Det finns också en önskan 
om tydligare regler och direktiv som gäller för hela Sverige. Till exempel önskas en plan för hur 
situationen ska hanteras tills att läget är under kontroll för att de inte ska få olika instruktioner för hur 
de ska förhålla sig till situationen.  
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3.1.7. Antikroppstest 
Totalt deltog 272 bussförare i blodprovstagning vid bussdepåerna. Fyrtiotvå bussförare hade fått minst 
en dos vaccin mot SARS-CoV-2 och åtta hade oklar vaccinationsstatus. Dessa deltagare uteslöts från 
studien, vilket resulterade i ett totalt urval på 222 bussförare, se Tabell 2. Medelåldern var 54 (SD 10) 
år och det var 82 % män och 18 % kvinnor.  

Tabell 2. Skillnader i bakgrundsdata mellan bussförare med antikroppar (seropositiva) och utan 
antikroppar (seronegativa) testade med t-test och Chi-två test. 

 
Seropositiv Seronegativ Alla Testvärde p-värde 

N 112 110 222 
  

Ålder, medel (SD) 55 (10) 54 (10) 54 (10) 0,307 0,580 

Kön (%) 
   

13,113 <0,001 

Män 91,1 % 72,7 % 82,0 % 
  

Kvinnor 8,9 % 27,3 % 18,0 % 
  

Födelseland (%) 
   

4,935 0,026 

Sverige 36,9 % 51,9 % 44,3 % 
  

Annat 63,1 % 48,1 % 55,7 % 
  

Antal boende i hushållet, medel (SD) 2,8 (1,5) 2,4 (1,3) 2,6 (1,5) 1,672 0,018 

Utbildning (%) 
   

1,923 0,589 

Grundskola 8,1 % 9,3 % 8,7 % 
  

Gymnasieskola 41,4 % 47,2 % 44,3 % 
  

Yrkesutbildning (KY eller motsvarande) 24,3 % 25,0 % 24,7 % 
  

Universitets-/Högskoleutbildning 26,1 % 18,5 % 22,4 % 
  

Sysselsättningsgrad (%) 
   

3,318 0,190 

Heltid 70,5 % 59,6 % 65,2 % 
  

Deltid 12,5 % 20,2 % 16,3 % 
  

Behovs/timanställd 17,0 % 20,2 % 18,6 % 
  

Självskattad hälsa (%) 
   

1,555 0,670 

Mycket bra 52,7 % 44,9 % 48,8 % 
  

Ganska bra 42,7 % 48,6 % 45,6 % 
  

Varken bra eller dåligt 3,6 % 5,6 % 4,6 % 
  

Ganska dåligt 0,9 % 0,9 % 0,9 % 
  

Fördelning av arbetstid (%) 
   

2,497 0,645 

Blandat dag, kväll och helg 56,0 % 52,8 % 54,4 % 
  

Blandat dag, kväll, natt och helg 13,8 % 12,3 % 13,0 % 
  

Enbart natt 1,8 % 1,9 % 1,9 % 
  

Dagtid måndag till fredag (eventuellt kan även 
kvällstjänstgöring förekomma 

16,5 % 24,5 % 20,5 % 
  

Annan arbetstidsmodell 11,9 % 8,5 % 10,2 % 
  

Totalt hade 112 bussförare (50,5 %) antikroppar mot SARS-CoV-2 och hade således blivit smittade av 
covid-19. Folkhälsomyndigheten genomförde en antikroppstudie i befolkningen under samma 
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tidsperiod och den visade att andelen icke vaccinerade deltagare med antikroppar mot SARS-CoV-2 
var 18,3 % i åldersgruppen 20-64 år (Folkhälsomyndigheten, 2021).  

Den logistiska regressionen visade att de manliga förarna hade 3,3 gånger större risk att ha antikroppar 
(95 % CI 1,2 – 9,3). Ingen av de andra faktorerna hade ett samband med förekomst av antikroppar.  

De flesta (74 %) av bussförarna med positivt antikroppstest rapporterade att de trodde att de varit 
smittade av covid-19. Det var dock 26 % som hade antikroppar trots att de själva trodde att de inte 
varit smittade (Figur 13). En person som rapporterade tidigare bekräftad covid-19 hade ett negativt 
antikroppstest. Det fanns inga uppgifter om när testet för pågående infektion togs och vilken metod 
som användes så det är oklart vad anledningen till att personen inte hade mätbara antikroppar. Det kan 
exempelvis ha varit ett falskt positivt test för pågående infektion eller att antikroppsnivåerna sjunkit 
till icke mätbara nivåer över tid. Totalt i båda grupperna var det 42 % som trodde att de haft covid-19 
(bekräftat eller ej).  

 
Figur. 14 Självrapportering av genomgången covid-19 infektion.  

Omkring en tredjedel av förarna upplevde dagligen eller flera gånger per dag stark oro för att smittas 
av covid-19, både under första (36 %) och andra (33 %) vågen (Figur 14). Det var dock ungefär en 
fjärdedel som uppgav att de aldrig upplevde stark oro för smitta under första (25 %) och andra (26 %) 
vågen. Ett liknande mönster sågs på frågan om man upplevde stark oro för att smitta andra, med något 
färre förare som oroade sig för detta flera gånger per dag (Figur 15). Det var inga signifikanta 
skillnader mellan första och andra vågen när det gällde oro för att smittas och att smitta andra 
(Wilcoxon rangsummetest).  
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Figur 15. Oro för att bli smitta i covid-19. 

 
Figur 16. Oro för att smitta andra.  
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3.2. Delstudie 2 – RKM och trafikföretag 
Nedan presenteras resultat från intervjuer med RKM och bussföretag samt resultat från webbenkäten 
till RKM och bussföretag. 

3.2.1. Intervjuer  
De intervjuade har olika roller och krav på åtgärder kommer från flera håll och olika intressenter. 
Kollektivtrafikmyndigheternas roll är att tillgodose de resandes och samhällets behov av transporter 
och åtgärder, medan bussföretagen vidtar åtgärder för att komma till rätta med problem med smitta för 
sina anställda men har även ansvar att transportera passagerare säkert. Både huvudmän och 
bussföretag delger även tankar om beredskap och framtiden, intervjuerna gjordes kring årsskiftet 
2020/2021. Nedan presenteras de sex teman som framkom i analysen; Ekonomi och avtal, Ansvar och 
roller, Kommunikation och oror för smitta, Åtgärder för att minska smittspridningen, Beredskap och 
beläggning, och Framtiden och minskade förluster 

Ekonomi och avtal 
Det framgick av intervjuerna att för de RKM är ekonomi och resenärer i fokus, medan bussbolagens 
uppgift är att leverera resetjänster och utöva ett arbetsgivaransvar för förarna. Bussbolagen uppgav att 
de ibland kom i kläm mellan RKM och anställda, med krav från båda håll. Krav kommer även från 
resenärer som sällan vet att det är en operatör de vänder sig till, utan tror att huvudmannen och 
trafikutövaren är densamme.  

Förhållandet mellan huvudmän och bussbolag styrs bl.a. av vilken typ av avtal de har upprättat. Det 
handlar om olika affärsmodeller som reglerar ekonomi och risk och vikten av att man kan visera resan. 
De med produktionsavtal ger mindre ekonomisk risk men även mindre incitament för bussbolag att 
höja antalet resande. Den ekonomiska regleringen vid incitamentsavtal bygger på hur många det är 
som viserar sitt resekort. Om framdörrarna är stängda stämplar få, vilket påverkar lönsamheten. Det 
blir också svårt att ge resenärerna service och hjälp. Ett bussbolag med incitamentavtal uppgav att upp 
till 50 procent av intäkterna är baserat på resenärerna. 

I denna studie är den ekonomiska situationen olika för de regioner vi intervjuat. En RKM har bättre 
ekonomi då de får bidrag från regionen, medan andra ”blöder” ekonomiskt. Det är till regionerna som 
staten ger ekonomiskt stöd under pandemin. Bussbolag med övervägande eller enbart 
beställningstrafik har haft mycket svårt att klara sig ekonomiskt. Även linjetrafiken har reducerats 
väsentligt. Ett av de intervjuade bussbolagen hade bara 40 % av tidigare mängd passagerare och ett 
nytt incitamentavtal, men de har gjort en ny överenskommelse med sin huvudman. Bussbolaget sa: 

”Om man inte kommer överens i ett sånt här läge – jaha då åker halva ersättningen 
(skratt), då går vi liksom under och då måste vi börja varsla och det är liksom den vägen 
vill man ju inte gå, det vill ju ingen”.  

Ansvar och roller 
Under pandemin har det varit risk för olika grupper i kollektivtrafiken att smittas och ansvaret för 
dessa vilar på olika parter. RKM har ansvar för sin regions kollektivtrafiktransporter och har därför 
resenärerna i fokus. Bussbolagen som har arbetsgivaransvar ansvarar för förarnas hälsa och 
arbetsmiljö, och sätter sina anställda i fokus. Det finns dock en variation bland de intervjuade så att 
vissa regioner har större inflytande och engagemang över förarnas arbetsmiljö och andra har en tydlig 
gräns att förarna får skötas av arbetsgivaren, dvs bussbolagen.  

Bussbolagen har ansvar för beläggning av förare så att man kan utföra de tjänster man har avtalat. Kör 
bussbolagen inte enligt den tidtabell som fastslagits, får de betala viten. Någon part med övergripande 
ansvar om kollektivtrafik finns ej förutom Sveriges kommuner och regioner (SKR). Denna 
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organisering av kollektivtrafiken med olika aktörer medför att rollerna kan bli otydliga för olika parter 
och en RKM säger: 

”Det blev vi (RKM) emot de anställda utifrån ett medarbetarperspektiv. Det är viktigt att 
göra klart vilka roller vi skall ha” 

Under pandemin har roller och ansvar blivit mer diffusa anser flera. Osäkerheten avser vem det är som 
har ansvaret över vad och hur man ska komma fram till lösningarna. Trafikförvaltningen har ibland 
haft ett delat ansvar med trafikutövaren och behövt ta ett ekonomiskt och stort samhällsansvar. Två 
uttalanden av RKMer: 

”Det är ett jätteproblem när vi som region kanske behöver gå in och ta ett beslut som 
handlar om en samhällsfunktion och faktiskt inte en ekonomisk reglering”.   

”Jag tror att strukturen på hur det är uppbyggt inte fungerar då kollektivtrafiken övergår 
till att bli en samhällsfunktion, fungerar inte annars heller i ett lönsamhetstänkande” 

Under denna helt nya situation är det både förare och resenärer som skall skyddas från smitta. Ett 
bussbolag påpekar att arbetsmiljöverkets roll kan vara att godkänna ett plexiskydd för föraren som är 
tillräckligt bra för att anses vara ett fullgott skydd. Den som är resenär ombord på bussen är utanför 
arbetsmiljöverkets ansvar. Här är det regionerna som beställer kollektivtrafiken som skall ta ansvar 
och bussbolagen utföra det. Ansvaret för information hade också vid något tillfälle varit oklart, ett 
bussbolag sa: 

“...Vi märkte efter ett tag, det här ansvaret för förarna att rapportera in när det är fullt, det 
märkte vi efter ett tag att då slutade de rapportera in för de tyckte att det ändå kommer 
ingen ny buss, varför ska vi rapportera in? Och då har ju inte liksom vi eller 
trafikföretagen lyckats kommunicera ...”  

Om färre resenärer betalar sin resa då de inte längre stiger på via framdörren vill bussbolagen dra ned 
på antal bussar, då blir det trängsel vilket skapar en rundgång av problemen. Det finns olika tolkningar 
av vad som är trängsel och vem som skall ansvara för den frågan. Ett bussföretag sa: 

”Den biten som är svår i vår bransch det är det här när är en buss full nuförtiden. Man kan 
liksom inte kasta av någon och man tar inte i någon och i synnerhet inte idag. Så man har 
ju sänkt nivån för när en buss anses vara full. Det finns få extrabussar. Bussar som har fått 
mindre att göra under den här perioden används i kollektivtrafik för att avlasta så att visst 
har det satts in fler bussar” 

En av de intervjuade huvudmännen är noga med ansvarsfrågan och lyfter fram att skolorna själva har 
ansvar att tillhandahålla skolresor till eleverna och då platser inte finns i kollektivtrafiken får skolorna 
köpa beställningsbussar för eleverna. 

Kommunikation och oro för smitta 
Den främsta informationskällan för alla intervjuade var de dagliga pressträffar som 
Folkhälsomyndigheten (FHM) höll om covid-19. Bussbolagen informerade sedan sina förare och 
RKMerna gick ut med information till resenärer om att t.ex. hålla avstånd. Bussbolagen informerade 
via hemsida, genom träffar och webinarier samt deltog i möten med RKMer. Det är RKMer som står 
för informationen till resenärerna, men det är bussföraren från bussbolaget som resenären möter. 
Dialogen och samarbetet har i flera fall varit god mellan bussbolag och RKMer, i något fall mindre 
bra. Ett bussbolag säger;  

“dialogen med trafikhuvudman känner jag har varit ovärderlig.” 
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Tidigt under pandemin gick det ut information på nätet att ett antal bussförare hade dött av covid-19 i 
Stockholm. Det bolag där detta skedde var inte beredda, de sa: 

“...hur hanterar man ett dödsfall, det är väldigt ovanligt på en depå. Det är inget vi 
handskas med dagligen. Men hur hanterar vi det? Har vi en minnestund? Har vi en bok? 
Har vi ett foto? Vi kom överens om en standard och sen när det så att säga avled 
ytterligare en och ytterligare en, då blir det ju väldigt konstigt. “  

En oro spred sig då man inte fick klarhet i hur covid-19 sprids och hur man skulle skydda sig. Ett 
bussföretag uttalade;  

”Den här ovissheten och osäkerheten som har spritt sig bland förarkåren. Hur ska jag 
agera för att kunna vara trygg och säker? Är det bara en droppsmitta eller är det mer än 
så? Oklarheten”. 

Upplevelsen var ändå att den oro som blossade upp, ganska snabbt också landade i en trygghet i att – 
ja men nu har de gjort vad de kunde. Det bolag där förare dog i början sa att eftersom de var oroliga, 
kanske de hade tagit till överilade ingrepp, men nu var det lugnt. 

En RKM hade löpande kontakt med den regionala hälsovården, hon konstaterade att stängda 
framdörrar inte är en hälsofråga, och att förarna inte är mer utsatta än exempelvis butikspersonal.  
Denna huvudman ansåg att smittspridning till föraren var ett arbetsmiljöproblem som trafikutövaren 
äger till hundra procent. Ett annat bussbolag ansåg att stängd framdörr var det som hade gjort att 
förarna klarat sig förhållandevis väl. En överdriven oro bland förare ansågs finnas, ett bussbolag sa: 

“... det här leder till en situation där förarna hamnar ganska mycket i kläm. De är rädda, 
de är osäkra, de vet inte vad som gäller och de får inte stöd av sin arbetsgivare för 
arbetsgivaren säger – det där har vår RKM bestämt. Så vi såg ganska många förare som 
kom i kläm på ett sätt som inte skulle jag säga, är bra. För ganska ofta finns det bra svar 
och man kan stilla en medarbetares oro även när den är orolig för saker som inte är 
relevanta att vara orolig för, då kanske det är ännu viktigare så att säga.” 

Pandemin ändrade förutsättningarna för att ha fysiska möten eller kunna prata i lunchrum med 
varandra. Ett bussbolag har i undantagsfall använt SMS, men flera har informerat med brev och vid 
arbetsplatsträffar. Ett bolag har även smartsigns som sitter och rullar i rastlokaler. För detta bolag 
handlar det om ett närvarande ledarskap som kan lyssna till diskussionerna ute i organisationen och ge 
information tillbaka. De tycker generellt att det är svårt att nå förarna i bussbranschen och har därför 
startat ett fik på en av sina depåer med en pensionerad förare som skall hantera information och trivsel 
bland förarna. Ett bussbolag sa:  

”Det är väl den största utmaningen i den här branschen tycker jag att nå ut till våra 
anställda då vi har olika typer av anställning. En del jobbar kanske varannan helg och att 
nå dem, det är svårt”. 

Ett annat bolag tyckte att de hade lyckats med kommunikationen och sa: 

“Det som har fungerat bäst tycker jag i de här akutsituationerna det är faktiskt SMS:et där 
vi har märkt att det händer någonting.”  

Ett bussbolag påpekade att det är viktigt att hålla i gång alla trivselaktiviteterna, det blir ännu viktigare 
att hålla kvar i det som går att genomföra i en sådan här situation. De har fått ställa in arbetsplatsträffar 
där det samlas många. Ett bussbolag säger: 
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”Viktigt att hitta nya vägar att informera, för i ett sånt här läge när det blir mycket 
bikupor och mycket tyckanden och många kanaler som påverkar våra anställda, då gäller 
det verkligen att nå ut”. 

Det har varit svårt att veta och förstå vad som gäller. Ett annat bussbolag sa: 

“..det är ju väldigt svårt när man inte vet från ena dagen till den andra vad det är som 
gäller. Ska vi köra trafik överhuvudtaget? Ska vi inte köra trafik? Hur mycket ska vi 
köra? Vad får hända? Ska det vara munskydd? Ska det inte vara munskydd?”  

Då det gäller information till passagerarna använder de dekaler och bildspel på TV-skärmar i bussarna 
för att informera om att hålla avstånd. Ett bussbolag har servicevärdar som står vid knutpunkter och 
informerar, de försöker även hålla i gång någon form av visering. 

Åtgärder för minskad smittspridning 
I den första vågen kom det krav från facket att man skulle stänga framdörrarna och avskärma föraren 
inne i bussen. Bussförarna kände sig utsatta då de möter många resenärer, på i många fall fulla bussar. 
Bussbolagen tar inte egna beslut i en sådan fråga utan samarbetar med facket. Ärendet gick vidare till 
arbetsmiljöverket som lade ett förbud om att ha öppen framdörr. Ett bussbolag sa: 

“...vi riskerade hamna i ett läge där förarna helt enkelt klappade igen bussarna och gick 
hem om de inte fick stängda framdörren”. 

Bussbolaget är dock tvungna att invänta uppdragsgivares godkännande för att kunna göra sådana 
förändringar. Ett bussbolag sa: 

”Det var oroligt i början innan framdörrarna spärrades, de kan nu inte ha kontakt med 
resenärerna. Innan vi fick dörrarna stängda så gjorde vi en riskanalys och en 
riskbedömning som vi gick igenom tillsammans med vår säkerhetsavdelning och de 
fackliga”.   

Ett bussföretag framförde att åtgärderna för att minska smittspridning till bussförare kanske har varit 
tillräckliga men inte mellan passagerarna, trängseln är resenärernas problem. Flera påpekade att 
resenärerna inte följer rekommendationerna. Öppen framdörr skulle ge ett bättre flöde genom bussen 
vilket skulle kunna innebära mindre smitta för resenärerna. Ett bussbolag uttalade: 

”Då det är fullsatt respekterar inte resenärerna att man ska hålla avstånd utan de ska bara 
iväg, de ska till skolan eller jobbet, föraren har ingen möjlighet att få av folk som redan 
har gått på”.   

För att hindra smittspridning har bussbolagen genomfört är ökad städning och desinficering av ytor 
och att hålla avstånd och ha det luftigt i personalutrymmen. Likaså extra städning av förarplats, bussar 
och av lokaler. Ett tag var man oroad för att handspriten skulle påverka alkolåsen eller att covid-19 
kunde smitta via dessa, detta utgjorde senare inget problem. 

En huvudman ville inte att förarna skulle använda munskydd för de ansågs vara dålig marknadsföring 
som får kollektivtrafiken att framstå som en “smittsam plats”, nu har policyn ändrats. Ett bussbolag 
ansåg att munskyddsfrågan tärde och sa: 

 ”Det är lite två läger fortfarande känner jag där, om det är bra eller dåligt, det skapar bara 
en oro när vi inte riktigt är synkade tycker jag”. 
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Beredskap & beläggning 
De olika huvudmännen hade olika åsikt om den egna inledande beredskapen, allt från att man inte 
hade någon beredskap till att den var relativt god. Nu däremot var man beredda på en tredje våg. En 
huvudman ansåg att man borde agerat tidigare, varit beredd, haft verktyg etc. Man ansåg däremot att 
det saknades en bättre krisberedskap i samhället, så här uttrycktes det av en RKM: 

”Framför allt på regional nivå där tror jag faktiskt att det här har varit en för stor 
utmaning för samhället.”  

En annan RKM uttryckte följande: 

“...om man ska se något gott i det hela så är det ju så att någonstans har vi testat vår 
krisberedskap i samhället, och det finns väl litegrann att fila på den skulle jag säga, och 
det är väl kanske bra att vi ändå har identifierat det. Men svaret där är ju någonstans – nej 
informationen har ju förmodligen kommit för sent och även åtgärderna.”  

Ett bussbolag ansåg att beredskapen hade växt fram ad-hoc medan ett annat bussbolag ansåg sig vara 
förberedda genom sin krisplan och var nöjd med det mesta under hela pandemin. Ett annat bussbolag 
satte ihop en krisgrupp både centralt och lokalt, för att ha bevakning mot; Folkhälsomyndigheten, 
beställare, eget agerande och för att prioritera det viktigaste just då. Ett bussföretag sa angående 
krisberedskapen:  

”Då man hamnade i nya situationer så kan man bygga på verktygslådan litegrann, som 
gör att vi kanske blir snabbare nästa gång. Där vi kanske satt lokalt och väntade på en del 
besked, där vi hade kunnat tagit ett kliv tidigare kanske.” 

Avseende beläggningen av förare sa flera bussbolag att det inledningsvis kom en kort dipp i början då 
förarna sjukskrev sig och något bolag stängde av förare som var 70+ år. Det fanns äldre bussförare 
som kände sig diskriminerade av detta. Bortfallet av förare medförde att färre bussar kunde köras men 
då åkte också få resenärer. Sedan kom förarna tillbaka och nu åker också fler resenärer. I andra vågen 
har fler blivit sjukskrivna men utförarna saknar inte personal, då bl.a. äldre förare ville komma tillbaka 
och jobba.  

En intervjuad påpekade att även arbetare på verkstäder har blivit sjuka. Ett bussbolag har haft en 
sjukfrånvaro på 25 % och det har varit svårt att hantera, kanske svårare än beläggningen av förare. De 
har även haft svårt att få reservdelar. Ett bussbolag hade sommaren 2020 snabbutbildat förare som 
tidigare hade jobbat i beställningstrafiken, för att fylla på och för att parera för en eventuell eskalerad 
sjukfrånvaro. För att kompensera för det ekonomiska bortfallet ville de dra ned på trafiken, men för att 
undvika för fulla bussar kunde trafiken inte skäras ned.  

En huvudman hade utvecklat en egen app för att visa beläggningsgraden på bussarna, en ny service till 
resenärerna. 

Framtiden och minskade förluster 
En RKM hade startat en speciell krisgrupp för att stödja ledarskapet, då de ansåg att det handlar om 
kollektivtrafikens framtida roll i samhället. Man har lärt sig av pandemin och har nu en bättre 
krisberedskap.  Bussbolagen oroar sig för att kollektivresandet kommer att gå ned även efter 
pandemin. Ett bolag tror att man har tappat 10 % av resenärerna permanent, ett annat bussbolag sa; 

”Det kommer att ta lång tid enligt mig innan någon vill stå med näsan i armhålan på 
någon på linje 4. Så att det blir nog tufft att komma igen”. 
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Det finns en oro för att pandemin skall sprida sig igen. Branschen har haft förarbrist men pandemin 
har gett lite andrum eftersom det behövs något färre förare idag än vad som behövdes för ett år sen. Ett 
bussbolag sa: 

”Den rädslan och det ryktet om att man blir sjuk i kollektivtrafiken den tror jag kommer 
hänga med länge. Munskydden kommer att bli diskussion om det blir en tredje våg” 

Bra informationskanaler har varit viktigt och i ett bussbolag ville man se över vilka nya kanaler de 
skulle kunna hitta för att nå ut till förarkåren. De kände sig ändå nöjda och har använt alla de 
kanalerna de har, genom detta tror de sig nå ut till cirka hälften av förarna. En annan lärdom som 
framkommit i intervjuerna är hur viktigt det är att ha en bra grund för dialogen med 
trafikhuvudmannen. Det ansågs ovärderligt för ett bolag att de har samma mål även i den här 
situationen. Ytterligare en god erfarenhet var att sjuknärvaron har minskat. Nu stannar förarna hemma 
vid symptom, detta medför att färre blir sjuka. Utan karensdag kostar det inte lika mycket att 
sjukskriva sig som det gjorde förut.  

De flesta säger sig ha haft ett bra samarbete men konflikter finns på högre nivå. En sådan konflikt är 
införande av plexiglas eller inte. För att minska förlusterna ansåg en RKM att stängda framdörrar 
måste bort och ersättas med plexiglas. Ett bussföretag framhöll att beställaren ville att de skulle ha 
plexiglas, ett annat bussbolag sa: 

”Ekonomiskt så är detta en katastrof för hela branschen naturligtvis. Det jobbar nog alla 
branschkollegor med att så snabbt som möjligt få till lösningar med plexiglas. För att vi 
ska kunna fortsätta, för det beror på hur mycket pengar staten vill skjuta till (skratt)”.   

Ett bolag hade vid tiden för intervjuerna monterat plexiglasskärmar i ett antal bussar men det rådde 
delade meningar om det var bra eller inte. Några vill ha stäng framdörr och kunna visera vid 
bakdörrarna i framtiden. 

3.2.2. Enkät 
Enkäten till bussföretag besvarades av 12 bussföretag, varav 11 svar var kompletta med svar på 
samtliga frågor. Det var en god spridning över landet med svar från bussföretag verksamma i 10 
regioner (tre från Stockholm och två från Västernorrland). Enkäten till RKM hade 19 svar från 16 
regioner. Det var två svar från Region Blekinge och tre svar från Region Kalmar län. Endast ett svar 
från respektive region har inkluderats i resultaten och det var det första svaret som inkommit som 
valdes ut. Svar saknades från Region Gävleborg, Skåne, Västerbotten, Västmanland och Örebro län. 
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Figur 17. Frågor om hur lätt eller svårt det varit att implementera Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer till företag som bedriver kollektivtrafik. 

Aktörerna fick svara på frågor om hur lätt eller svårt det varit att implementera 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till företag som bedriver kollektivtrafik (Figur 16). En 
majoritet bland både RKM:er och bussföretag ansåg att det varit svårt att säkerställa att passagerare 
bär munskydd och att begränsa antalet passagerare per fordon. 



VTI rapport 1151  49 

 

Figur 18. Har information, råd och restriktioner från regeringen och myndigheter, främst 
Folkhälsomyndigheten, varit relevanta och tillräckliga? 

Informationen som kommit från myndigheter upplevdes av de flesta som både relevant och tillräcklig 
(Figur 17). Bilden var mer splittrad när det gällde råd och restriktioner som rört kollektivtrafiken. 
Hälften av de svarande RKM:erna uppgav att råden till verksamheter inom kollektivtrafik inte varit 
tillräckliga.  

Smittskyddsåtgärder 
Alla aktörer utom en RKM uppgav att de stängt framdörren på bussarna och att de hade haft 
information både på bussar/hållplatser och på depåer/lunchrum om Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd. De flesta hade också infört andra avspärrningar närmast föraren, extra städning av bussarna, 
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möjlighet att skylta fullsatt på bussen samt erbjudit handsprit och munskydd till förarna. Ungefär 
hälften hade infört plexiglas vid förarsätet, munskydd till passagerare, annan skyddsutrustning till 
förarna (ex. visir, handskar), extrabussar att ringa in vid behov och färre passagerare som fick gå 
ombord. Ingen av aktörerna hade infört platsbokning och endast tre uppgav att de erbjudit handsprit 
till passagerare. När aktörerna fick svara på en övergripande fråga om åtgärderna införts vid rätt 
tidpunkt svarade ungefär hälften att de införts vid rätt tidpunkt. Fem RKM:er och två bussföretag 
tyckte att de införts för sent. På frågan om smittskyddsåtgärderna upplevdes som effektiva svarade de 
flesta RKM:er och bussföretag att de upplevdes som effektiva för att förhindra smittspridning bland 
förarna men svaren var mer varierande när det gällde smittspridning bland resenärerna (Figur 18). 

 
Figur 19. Fråga om huruvida smittskyddsåtgärderna upplevdes som effektiva. 

På fritextfrågor om eventuella ytterligare åtgärder som införts eller önskats uppgav en RKM att de 
infört trängselvärdar och kösystem på hållplatser och en annan uppgav att vissa skolors 
undervisningstid flyttats i regionen för att sprida ut morgontrafiken. Några bussföretag hade glesat ut 
mellan stolar i paus/lunchrum och infört extra städning av personalutrymmen. Ytterligare åtgärder som 
man önskat handlade om tydligare riktlinjer för hur man bedömer trängsel, munskyddskrav och 
snabbare genomförande av åtgärder. 

Ekonomi och sjukskrivningar 
Ekonomin påverkades negativt under pandemin. Det sågs framför allt i svaren från RKM:er men även 
de flesta bussföretag uppgav att ekonomin blivit sämre (Figur 19). Detta kan ha ett samband med typ 
av ersättningsmodell som tillämpas i avtalet mellan RKM och trafikföretag. Bland RKM:er angav 
hälften att de tillämpade produktionsersättning, sex att de hade en kombination av produktions- och 
incitamentsersättning och två uppgav annan modell. Bland bussföretagen angav sex att de hade 
produktionsersättning, ett i huvudsak incitamentsersättning, två angav en blandning och tre hade annan 
modell. Sex av sexton RKM:er och åtta av tolv bussföretag angav dock att ersättningsmodellen 
omförhandlats under pandemin.  
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Figur 20. Hur har organisationens ekonomi påverkats av pandemin? 

 
Figur 21. Förändring av resandevolymer under pandemin jämfört med 2019. 

När det gällde resandevolymer uppgav både RKM och bussföretag att det skett en kraftig minskning 
jämfört med 2019 och att det var lägre resandevolymer under pandemins första våg jämfört med våg 
två och tre (Figur 20). Bussföretag fick även svara på hur sjukskrivningarna bland bussförare varit 
under pandemin. De flesta angav att sjukskrivningarna var högre än normalt under pandemin och det 
var tydligast för första vågen (Figur 21). 
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Figur 22. Sjukskrivningar bland bussförare under pandemins olika vågor (besvarad av bussföretag). 

Krisberedskap och samarbeten 
RKM och bussföretag fick betygsätta krisberedskapen inom den egna organisationen och i samhället i 
stort. Både RKM och bussföretag gav sämre betyg till krisberedskapen i samhället än inom den egna 
organisationen och fler RKM:er än bussföretag gav höga betyg till krisberedskapen inom den egna 
organisationen (Figur 22).  

 
Figur 23. Krisberedskap.  
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På frågor om vilken aktör som informerat resenärerna om förändringar i trafiken, att avstå från 
onödiga resor och att undvika att resa i rusningstrafik svarade de flesta att RKM ansvarat för detta men 
några svarade att både RKM och trafikföretagen informerat. När det gällde information om hur man 
minskar smittspridning och användning av munskydd var det en större andel som angav att ansvaret 
delats mellan RKM och trafikföretag men det var fortfarande fler som svarade att det i huvudsak var 
RKM som informerat.  

Bussföretagen svarade också på frågor om hur de kommunicerat viktig information till förarna. De 
flesta angav att de jobbat med skriftlig (n=11) och muntlig (n=7) information på depåerna, många 
kommunicerade också via e-post (n=8) och SMS (n=5) och några använde brev (n=2) eller sociala 
medier (n=1). Företagen bedömde att informationen nådde fram till alla (n=7) eller de flesta (n=5) 
bussförare. 

RKM och bussföretag betygsatte även samarbetet med varandra och med andra relevanta aktörer. En 
klar majoritet bland både RKM (n=13) och bussföretag (n=8) tyckte att samarbetet sinsemellan 
fungerat ganska bra eller mycket bra. När det gällde samarbetet med fackförbund fanns en spridning 
från mycket dåligt till mycket bra samarbete hos båda aktörerna. Samarbetet med Arbetsmiljöverket 
hade en spridning från mycket dåligt till ganska bra, med fler negativa än positiva svar från båda 
aktörerna. RKM:er hade enbart positiva svar angående samarbetet med SKR och Svensk 
Kollektivtrafik. Bussföretagen hade övervägande positiva svar angående samarbetet med Sveriges 
bussföretag, med enstaka undantag.  

Slutligen svarade aktörerna på fritextfrågor om de största utmaningarna under pandemin samt positiva 
och negativa erfarenheter. De största utmaningarna för bussföretagen var hög sjukfrånvaro bland 
förarna, särskilt under första vågen. Både RKM och bussföretag uppgav att ett stort problem var att få 
resenärerna att betala för sin resa och att följa rekommendationerna, särskilt munskyddskravet. 
RKM:er ansåg att de ekonomiska konsekvenserna var den största utmaningen då det fanns krav på att 
upprätthålla utbudet för att minska trängsel samtidigt som intäkterna minskade. Några positiva 
erfarenheter från pandemin var branschens snabba anpassning till det nya läget, förbättrad samverkan 
mellan aktörer samt snabbare digitalisering. Bland de negativa konsekvenserna nämndes framför allt 
ekonomiska konsekvenser, men även svårigheter att samarbeta med fack och Arbetsmiljöverket samt 
sämre kundkontakt med stängd framdörr. 



54  VTI rapport 1151 

4. Diskussion 

4.1. Delstudie 1 – Bussförarna 
I stort sett alla förare som svarade på webbenkäten angav att deras arbetsuppgifter hade påverkats 
under pandemin. Vid en jämförelse mellan förare som körde mest regionaltrafik och de som körde 
mest tätortstrafik var det förare av regionaltrafiken som upplevde mer påverkan. Rent hypotetiskt 
fanns en förväntan på större påverkan i stadstrafik med risk för mer trängsel. Kanske är det så att det 
minskade antalet passagerare har minskat även trängseln och därmed den upplevda smittorisken. 
Enkäten visade att de förändringar som skett inte var kopplade till arbetstider eftersom det inte var 
några signifikanta skillnader mellan bussförare med olika typer av arbetsscheman. Det var också fler 
som angav att de hade möjlighet att påverka sina arbetstider under andra vågen jämfört med första 
vågen. Förarna var mindre missnöjda med sin arbetssituation under andra vågen jämfört med första 
vågen, vilket talar för att de åtgärder som vidtagits haft en positiv effekt för förarnas arbetsmiljö. Man 
kunde också se en förbättring vid andra vågen angående hjälp och stöd. En förändring som togs upp i 
de öppna svaren var nya städrutiner som införts och som förarna inte alltid kände sig bekväma i att 
utföra. Exempelvis nämnde de att de inte hade fått rätt utbildning.  

De åtgärder som rapporterats som vanligast var stängd framdörr och information på bussen/hållplatser 
om Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det är positivt att majoriteten av förarna upplever att man 
vidtagit åtgärder. På frågan om vilka ytterligare åtgärder man önskat hade många en önskan om att 
man skulle ha flyttat biljettmaskinerna till bakdörrarna och att fortsätta hålla framdörren stängd. Som 
komplement till önskan om förflyttning av biljettmaskinen framkom att en hel del förare ansåg att i 
situationer då detta inte var genomfört så innebar det en onödig extra finansiell belastning för 
företaget. Om detta är korrekt eller inte går inte att avgöra men det verkar vara ett rimligt antagande. 
Det var delade meningar bland förarna om huruvida det är bra eller dåligt med stängda framdörrar.  

I intervjuerna lyfte flera förare fram att stängda framdörrar var positivt för arbetsmiljön, men de 
positiva aspekterna fokuserade inte på åtgärderna för minskad smittorisk, utan gällde i huvudsak andra 
aspekter av arbetsmiljön. De positiva aspekterna var, förutom den eventuella lägre smittorisken, en 
lägre omfattning av hot och stök och ett större fokus på att köra och ingen som stör. Negativa aspekter 
var den minskade kontakten med passagerarna och att åtgärderna för att minska smittspridning 
upplevdes ge ett dåligt skydd om smittan om den visar sig vara luftburen, samt en vanmakt när 
passagerare fuskåker. Här hade sannolikt ett förflyttande av biljettmaskinen minskat den känslan. En 
summering visar två sidor när det gäller den förändrade yrkesrollen under pandemin där vissa saknade 
det sociala med yrket och andra tyckte det var skönt att fokusera på köruppgiften (slippa sköta 
betalningar mm) och slippa interagera med (otrevliga) passagerare.  

Generellt sett var förarnas oro att smitta andra något lägre jämfört med oron att smittas själva. Det var 
en lägre andel som uttryckte oro för att smittas och att smitta andra under pandemins andra våg 
jämfört med första. Vad skillnaden i detta beror på är svårt att säga. Det kan vara kopplat till att det var 
mer frekvent förekommande att köra med stängd framdörr i andra perioden, vilket innebär att 
passagerare inte mötte förarna på samma vis. Det kan även handla om att fler personer var vaccinerade 
eller haft covid-19 och att förarna därmed kände sig mer skyddade. Framför allt beskriver förarna i de 
öppna frågorna att de har upplevt trängsel i depån med andra kollegor. I antikroppsstudien var det 
ingen signifikant skillnad i oro mellan första och andra vågen och oron för att bli smittad och smitta 
andra var överlag något lägre för de som ingick i antikroppsstudien. Det är oklart vad skillnader 
mellan olika datainsamlingar beror på men det kan vara kopplat till olika demografi hos deltagarna, 
tidpunkten för datainsamlingen, regionala skillnader i smittspridning och varierande 
smittskyddsåtgärder. Det var en större andel kvinnor och lägre andel utlandsfödda bland bussförarna 
som svarade på enkäten jämfört med bussförarna som deltog i antikroppsstudien. Antikroppsstudien 
genomfördes också i ett senare skede av pandemin precis när massvaccinationer av allmänheten 
kommit i gång och smittspridningen åter var på väg ner.  



VTI rapport 1151  55 

Det var 42 % som ansåg att de åtgärder som vidtagits var bristfälliga (dåliga eller underkända) för att 
skydda förarna. Sämst smittskydd bedömdes för passagerarna, där 67 % ansåg att åtgärderna var 
bristfälliga. En stor del av förarna hävdade att insatser gjordes för sent (72 %). Att möta en pandemi 
utan att ha tränat på liknande situationer i förväg är utmanande. Att kontinuerligt genomföra 
riskanalyser och träna krisberedskap är av stor vikt. Att det tar tid att styra om verksamheten, att 
identifiera relevanta åtgärder och vidta dem kan förstås. Beredskap, samordning av åtgärder och 
kunskapsöverföring är något att tänka på inför framtiden. I intervjuerna framkom att flera förare 
upplevde att bussföraryrket har låg status och att bussföretagen prioriterade ekonomi före förbättring 
av bussförarnas arbetssituation. Denna uppfattning skulle delvis kunna förklaras av att bussförarna inte 
alltid har den fulla bilden av hur ersättningssystemen i kollektivtrafiken ser ut. Hur olika åtgärder 
prioriteras kan snarare vara en konsekvens av hur systemet är uppbyggt än ett resultat av enskilda 
bussföretags vilja att prioritera arbetsmiljöfrågor.  

Andelen bussförare i Stockholm som hade antikroppar mot SARS-CoV-2 var 51 % i april/maj 2021. 
Detta är högre än vad som rapporterats i andra icke-vaccinerade populationer i Sverige under samma 
tidsperiod (Castro Dopico et al., 2021; Folkhälsomyndigheten, 2021). Direkta jämförelser mellan 
studier är svårt eftersom demografin hos försökspersonerna skiljer sig åt och spridningen av viruset 
har varierat mellan olika regioner. Tidpunkten för provtagning är också avgörande eftersom fler och 
fler utvecklar antikroppar i takt med att fler människor smittas. I den här studien var de inte möjligt att 
avgöra om bussförarna smittats på arbetet eller på fritiden. I analyserna kunde man se att kön, men 
ingen av de andra sociodemografiska faktorerna (ålder, utbildning, födelseland, antal personer i 
hushållet, sysselsättningsgrad etc.), hade en signifikant effekt på förekomst av antikroppar i den 
logistiska regressionen. Det var dock större andel utlandsfödda och i genomsnitt fler boende i 
hushållet bland bussförare med positivt antikroppstest. Detta är faktorer som tidigare kopplats ihop 
med ökad risk för smitta och/eller allvarlig sjukdom (Gustafsson et al., 2022; Upshaw et al., 2021) 
men baserat på resultaten från denna studie kan vi inte se att det i huvudsak är sociodemografiska 
faktorer som avgör om bussförare smittats av covid-19 eller inte. Det finns ingen officiell statistik på 
hur många som själva tror att de smittats i olika skeden av pandemin och i dagsläget finns inget 
relevant jämförelsematerial. I antikroppsstudien framkom dock att det var en lägre andel som trodde 
att de varit smittade av covid-19 (42 %) än andelen med antikroppar. Det fanns både bussförare som 
trodde att de haft covid-19 men som saknade antikroppar och bussförare som inte trodde att de smittats 
men testade positivt för antikroppar. 

Förarna som besvarade webbenkäten fick också frågan om de blivit smittade av covid-19 och 32 % 
rapporterade då att de smittas (bekräftat eller inte). Detta är en lägre andel än hos dem som deltog i 
antikroppstestet, där 42 % trodde att de varit smittade. Skillnaden kan bero på att webbenkäten 
besvarades några månader före antikroppsstudien och antalet personer som genomgått infektionen 
stiger hela tiden så länge smittspridningen pågår. Webbenkäten besvarades också av bussförare från 
hela landet medan endast bussförare i Stockholm deltog i antikroppstestet.  

Precis som i många tidigare studier kan det noteras att förare har en generellt sett hög förekomst av 
stressymptom, dålig sömn och trötthet. Avseende sömn handlar det såväl om för lite sömn som 
bristande sömnkvalitet. Nästan 40 % rapporterade i enkäten att de behöver anstränga sig för att hålla 
sig vakna 2-4 gånger i månaden eller oftare. Detta kan jämföras med tidigare studier på bussförare där 
24-45 % angett att de behöver anstränga sig för att hålla sig vakna 2-4 gånger i månaden eller oftare 
och 19-20 % 2-3 gånger i veckan eller oftare (Anund et al., 2014; Filtness et al., 2019; Sjörs Dahlman 
& Anund, 2020). Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan dålig sömn och ökad risk 
för olyckor och incidenter (Connor et al., 2001). Nivåerna i denna studie är i linje med tidigare studier, 
vilket inte talar för att pandemin har ökat problematiken med sömnighet under körning för förarna. Att 
hela 43% av förarna låg över gränsvärdet för misstänkt stressrelaterad sjukdom är oroväckande. Det är 
dock inte möjligt att avgöra om det skett en försämring under pandemin. Bussförarna hade också en 
hög andel negativa svar på frågor om sin arbetsmiljö. Många av frågorna är samma som i en studie på 
sjukhuspersonal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där man jämförde arbetsmiljön före 
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och under pandemin (Jonsdottir et al., 2021). Bussförarna hade högre andel negativa svar än 
sjukhuspersonalen på samtliga frågor som var överlappande. Två frågor som hade mycket hög andel 
negativa svar bland bussförarna var möjligheten att påverka sina arbetstider samt ork att göra andra 
saker efter arbetsdagens slut. Troligtvis är inte denna negativa bild av arbetsmiljön och hälsan hos 
bussförare en direkt konsekvens av pandemin utan något som karakteriserar yrkesgruppen i stort. 
Dessa aspekter kommer att följas upp i nästa omgång av datainsamling för att se om hälsa och 
arbetsmiljö ändras över tid.  

4.2. Delstudie 2 – RKM och trafikföretag 

4.2.1. Intervjustudien 
En rad olika teman kunde identifieras och de berörde; ekonomi och avtal, ansvar och roller, 
smittskyddsåtgärder, oro för smitta, kommunikation, beredskap och beläggning samt framtidsutsikter. 
Alla dessa teman är viktiga faktorer som behöver ses över för en god beredskap. 

Resandevolymerna minskade som en effekt av pandemin, vilket skapade ekonomiska problem för 
både RKM och bussbolag. Ersättningsmodeller som bygger på resandevolymer visade sig vara 
problematiska i kristider. Man kan ifrågasätta hela denna modell, där huvudmännen ställer krav och 
förhandlar avtalsvillkoren. Bussbolagen investerar i nya fordon, anläggningar och personal som kan 
bytas ut efter nästa avtal vilket ofta medför att förarna snurrar runt bland bolagen. Avtalen kan tom 
vara hot mot säkerheten såsom viten för att man inte håller tidtabellen eller mot hälsan för att ansvaret 
för trängsel inte ensamt kan ligga på föraren.  

Resultat från intervjuerna med bussföretag och RKM visar att det finns både likheter och skillnader i 
de olika aktörernas upplevelser och roller under pandemin. I vissa regioner går bussbolag och RKM 
ihop om ansvaret, i andra fall är det uppdelat och RKM pekar på avtalet och ansvarsfördelning. Då 
bussar och bussförare är en begränsad resurs finns det lite reservkraft, förutom de bussar och förare 
som arbetat med beställningstrafik som kunde gå in och stödja i verksamheter. Då efterfrågan sjönk 
och fler jobbade hemifrån samtidigt som bussföretagen fick minskade intäkter pga stängda framdörrar, 
blev snarare trängsel ett problem att hantera. På många linjer i städerna var det trångt innan pandemin 
och det ansågs tidigare vara effektivt och ekonomiskt, men nu blev det inte det.  

Den stora smittskyddsåtgärden med stängd framdörr drevs i vissa regioner fram av förare genom 
facket via arbetsmiljöverket. Kontakten mellan förare och resenärer ansågs vara det mest riskabla 
medan kontakten mellan förare i uppehållsrum eller på resa mellan depåer, uppmärksammades i 
mindre utsträckning. Det är i första hand ett arbetsgivaransvar för bussföretagen att skydda sina 
bussförare. De olika huvudmännen visade olika syn på inte bara bussbolagens roll utan även på 
förarna. Det fanns huvudmän som var mycket tydliga med att bussförare inte är mer oskyddade än 
butiksanställda och att oron var överdriven. Det fanns även huvudmän som tog förarnas oro på allvar.  

Kommunikation är en mycket viktig faktor vid kriser så att alla får och förstår vad som sker och vad 
som gäller. Särskilt svårt är det då man inte har tydliga svar eller då förarnas arbetsplats är 
utlokaliserade och man sällan möts. Kommunikation är en utmaning inom branschen redan innan 
pandemin och ökar då man får fler med språksvårigheter eller om man brister i förtroende. Ett 
bussföretag hade adresserat det genom att starta café med en kommunikatör på plats, här kunde även 
en kommunikation från förarna till bussbolagen fångas upp. 

Det framkom att krisberedskapen i vissa fall ansågs mindre god, främst var det myndigheter som 
agerade för långsamt, exempelvis när det gällde att sätta in smittskyddsåtgärder såsom att stänga 
framdörrarna. Det finns ingen övergripande myndighet i Sverige som samordnar kollektivtrafiken i 
olika regioner. SKR, som inte är en myndighet, skall stödja regionerna, i övrigt är de fristående. Det är 
möjligt att en samordnare skulle behövas inom kollektivtrafiken för att kunna hantera kriser och för att 
utveckla beredskapsarbete. Detta kommer att beröras i den uppföljande datainsamlingen. 
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Inom transportsektorn har många marginaler tagits bort för ekonomisk effektivitet, vilket medför att 
det snabbt uppstår brister på både varor, tjänster och personal. Redan tidigare har forskningen pekat på 
att föraryrkets status är låg och man kan se en skillnad mellan de riktigt stora bolagen och de små, där 
ägaren kan vara en av förarna (Ellison et al., 2022). Dessa brister påverkar beredskap och 
motståndskraft negativt inom branschen, men många har gjort stora ansträngningar och övervunnit 
flera nya vågor av pandemin. Möjligen kan man se en revansch och det har också blivit tydligt hur 
viktigt kollektivtrafiken och föraryrket är för att hålla viktiga samhällsfunktioner igång vid kriser.  

Både RKM och bussbolag uttryckte en oro för minskat kollektivt resande även efter pandemin. Man 
har tidigare sett att förändringar i resebeteendet i samband med stora livshändelser kan resultera i 
permanenta förändringar av det beteendet (Clark et al., 2014). De resenärer som pga smittorisken har 
gått över till bilresande eller cykling kanske inte återvänder och kollektivtrafiken har svårt att bli 
lönsam utan fulla bussar.  

4.2.2. Enkätstudierna 
Det var något färre bussföretag än RKMer som besvarade enkäten och det fanns svårigheter i att nå 
fram till rätt personer inom respektive organisation och att få in svar trots påminnelser. Nedan 
diskuteras svaren i båda enkäterna. 

Problem med tillhandahållande av kollektivtransporter och den svåra ekonomiska situationen som 
pandemin har fört med sig syns i enkätsvaren, där många har omförhandlat sin ersättningsmodell 
under pandemin. Det framgår dock inte om de som omförhandlat ändrat till en modell som inte bygger 
på antal passagerare. Enkäten visar hur resandevolymen minskade mest i början av pandemin och 
sedan sågs en återhämtning över tid. Hur stora de ekonomiska konsekvenserna har blivit för bussbolag 
eller RKMer, framgår inte i denna enkät och detta är något som kommer att beröras i nästa 
datainsamling inom ramen för projektet. 

Det är bussföretagen som är ansvariga för förarens arbetsmiljö och RKMerna för resenärernas 
resemiljö och att informera dessa, även om samarbete sker. Man kan här se att stängningen av 
framdörrarna är en viktig fråga som kopplar både till förarens hälsa och bussbolagens ekonomi. Det är 
tydligt att bussföretagen i många fall inte hade fler bussar att sätta in och inte fler förare då många 
sjukskrev sig i den första vågen. Bussbolagen angav att det var fler sjukskriva än normalt under 
pandemin men sjukskrivningarna minskade över tid från våg 1 till våg 3.  

Råden till bussföretagen om hur man skulle agera under pandemin ansågs inte vara tillräckliga men 
här återstår frågan om vem som skall ge dessa och vilka råd man anser sig ha behövt. Samarbetet 
mellan olika parter visar att mellan bussbolag och RKMer var det relativt gott, de har förmodligen ett 
ömsesidigt beroende i kristider. Vad gäller arbetsmiljöverket (AMV) är många av bussbolagen och 
RKMerna missnöjda och det handlar troligtvis om införandet av plexiglas för att kunna öppna 
framdörrarna. Detta medför fler betalande resenärer och därmed en förbättrad ekonomi, men å andra 
sidan större oro och sämre arbetsmiljövillkor för förarna.  

Flera uppgav att krisberedskapen i den egna organisationen har varit god medan den i samhället varit 
sämre. Detta behöver utvärderas ytterligare för att reda ut vad RKMer respektive bussbolag själva har 
haft i beredskap och om det fanns planer och rutiner i olika led för virusutbrott eller liknande kriser. 
Missnöje med samhällets beredskap speglar förmodligen deras förväntan på att få råd och stöd från 
myndigheter, då det riktas krav på att kollektivtrafiken skall rulla och förse samhället med resor. En 
rapport från Malmö stad om beredskapsplanering för pandemier visade att en tydlig ansvarsfördelning 
ökar förståelsen för att alla måste vara delaktiga i planeringen (Magnusson & Olsson, 2007). Man 
ansåg att en specifik planering är motiverad, då hela samhället drabbas vid en pandemi, och där den 
mest kritiska frågan ansågs vara personalbemanning.  
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4.3. Sammanvägning av delstudie 1 och delstudie 2 
Då man jämför teman från intervjuerna mellan förare och huvudmän och bussföretag, finns det många 
likheter och det är en relativt samstämmig bild av vad som sker. Skillnaden ligger i att förarna främst 
fokuserade på de risker de utsattes för i en situation man inte har kunskap om eller vet hur man bör 
hantera, medan arbetsgivare och RKM ser hur ekonomin drastiskt blir sämre vilket förvärras av det 
skydd som förarna önskar.  

Studien visar att förarna som blir intervjuade i delstudie 1 är mer kritiska till den egna situationen, att 
de är en utsatt grupp under pandemin som inte upplever sig bli tagna på allvar. Däremot svarade 
förarna i enkäten att de är stolta över sitt yrke och kan kritisera om de finner problem. Det ställdes 
ingen direkt fråga till bussföretag och RKM om huruvida de såg bussförare som en särskilt utsatt 
grupp under pandemin men här verkar uppfattningen hos bussförare och arbetsgivare samt RKM skilja 
sig åt.   

Förarens hälsa och risk att smittas är större än allmänheten, vilket framgår av delstudien med 
antikroppstester. Det är dock inte möjligt utifrån denna studie att avgöra om förarna smittades i 
huvudsak i bussen i mötet med passagerare, på depåer eller andra personalutrymmen eller på fritiden. 
Förarnas arbetsmiljö med avseende på smittorisk behöver undersökas närmare och kanske bör föraren 
ha en mer skyddad plats permanent i nya bussar.  

Åsikterna om plexiglas vid förarplatsen i stället för att hålla framdörren stängd var mestadels negativa 
bland förarna. De såg risker med försämrad sikt och ventilation. För bussföretag och RKM var detta 
ett sätt att kunna ta betalt för resorna på samma sätt som innan pandemin och samtidigt behålla en 
smittskyddsåtgärd för förarna. Huruvida plexiglasen ger ett gott smittskydd är i dagsläget oklart. Det 
börjar komma resultat från forskningsstudier på virusspridning i bussar. Exempelvis finns studier som 
visar att förstärkt ventilation och användande av munskydd kan bidra till minskad smittspridning på 
bussar (Edwards et al., 2021; Zhang et al., 2021). 

Man kan se att resenären ibland har svårt att förstå hur ansvaret för exempelvis resenärernas säkerhet 
och bussförarnas arbetsmiljö fördelas mellan bussförare, bussföretag och RKMer, och det blir ofta 
föraren som får hantera klagomål från resenärer som de inte har ansvar för. Tydligast blir det i 
problemet om hur en full buss skall hanteras och denna oklarhet bör undanröjas. Trängsel under 
rusningstrafik var redan innan pandemin ett problem för att smittas av sjukdomar, detta har blivit mera 
tydligt som en negativ faktor i kollektivtrafiken. Det står dock i kontrast till lönsamhet på kort sikt. 
Däremot är förmodligen färre sjuka på jobbet, vilket leder till mindre smittspridning både bland 
bussförare och resenärer.  

Vi vet inte vilka förare som sjukskrev sig eller valde att inte jobba extra, om de var de äldre eller 
personer som var i en riskgrupp eller hade en familjesituation med personer i riskgrupp. Vi ser idag att 
föraryrket är ett bristyrke, där grupper har slutat och det är svårare att rekrytera. Detta bör vi undersöka 
i kommande datainsamlingar. Det finns då möjlighet att studera hur pandemin påverkade inte bara den 
fysiska hälsan utan även upplevelse av oro och yrkets attraktivitet.   

Både bussbolag och RKMer svarar i enkäterna att de är nöjda med både tid och effektivitet av 
åtgärder, viket bör ifrågasättas om man jämför studie 1 och 2 där förarna upplevt att de fått strida för 
att få skydd genom att framdörrarna stängs och att den faktiska smittspridningen varit relativt hög, i 
alla fall bland bussförare i Stockholm.  

Det finns flera frågor som inte bara gäller pandemin. En sådan är kommunikation till bussförarna. Det 
är ett yrke där den dagliga arbetsplatsen ofta sker enskilt och man endast i korta stunder träffar andra. 
Det kan även finnas språksvårigheter och det är därför viktigt att kunna hantera kommunikation på 
bästa sätt och veta att informationen har mottagits, särskilt vid oro eller osäkerheter. Detta är en fråga 
för branschen att adressera. Kommunikationen åt andra hållet, från bussförare till arbetsgivare, 
berördes inte in så stor utsträckning och bör undersökas närmare. I enkäten till bussförare framkom att 
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de flesta höll med om att de kunde ta upp problem med sin arbetsgivare. Man bör dock väga in att de 
svarande inte var helt representativa för gruppen bussförare i stort när det gäller kön och födelseland.  

4.4. Styrkor och svagheter med studien 
När projektet planerades antogs det att pandemin skulle passera relativt snabbt under 2020 och 
datainsamlingarna designades därefter. Under projektets gång har pandemin utvecklats på ett annat sätt 
och datainsamlingarna har modifierats för att fånga denna utveckling med flera vågor av 
smittspridning. En styrka med studien är att flera aktörers perspektiv tas i beaktande och att 
datainsamling sker med olika metoder för att få en heltäckande bild av bussförarnas situation under 
pandemin. Ett perspektiv som kunde ha belyst ytterligare är samhällets aspekter. 

Eftersom studien startade under pågående pandemi var det inte möjligt att undersöka hur arbetsmiljön 
och hälsan var hos dessa bussförare innan pandemin. VTI har studerat hälsa och arbetsförhållanden 
hos bussförare i tidigare studier och vi se ungefär samma mönster när det gäller sömnproblem, trötthet 
på dagen och stressymptom (Anund et al., 2014; Filtness et al., 2019; Sjörs Dahlman & Anund, 2020).  

Det finns risk för att deltagarna i delstudierna inte är representativa för populationen i stort. Kanske 
har de förare som väljer att delta en annan uppfattning är de som inte vill vara med. Exempelvis var 75 
% av bussförarna i enkätstudien stolta över att arbeta som bussförare men det kan vara på grund av att 
de som svarade på enkäten var mer positivt inställda till yrket än bussförare i allmänhet. Det var även 
få deltagare med utländsk bakgrund i bussförarenkäterna i förhållande till branschen som helhet. 
Svaren från denna grupp är intressanta då gruppen är särskilt utsatt när det gäller risk för svår covid-
19-sjukdom (Gustafsson et al., 2022; Upshaw et al., 2021).  

I kommande datainsamling ser vi att vi behöver samla in erfarenheter om beredskapen och hur man 
kommer att vara beredda i framtiden. Det är en styrka att vi under längre tid kan komplettera med de 
frågor som kommer fram i de tidigare delarna av studien.  
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5. Slutsatser 
Bussförare är en yrkesgrupp som är mer utsatt för smitta än många andra yrkesgrupper. Pandemin har 
gjort att vi har fått upp ögonen för att kollektivtrafikens förare och andra yrkesgrupper som måste vara 
på jobbet för att utföra sina arbetsuppgifter behöver prioriteras i smittskyddsarbetet. Kollektivtrafiken 
behöver fungera även i kristider för samhällets bästa och därmed behöver en god arbetsmiljö för 
bussförarna prioriteras. Studien visar dock att bussförare jämfört med andra grupper var extra utsatt för 
smittspridning. Det behövs fler studier som undersöker hur pandemin påverkat olika yrkesgrupper, 
inte enbart hälso- och sjukvården, vilket är den yrkesgrupp som studerats mest hittills (Nyberg et al., 
2022). 

Bussförarna upplevde både positiva och negativa förändringar av arbetsmiljön under pandemin. 
Stängda framdörrar bidrog till en tryggare miljö men medförde också en förändrad yrkesroll med 
större fokus på köruppgiften och mindre social interaktion. 

Negativa konsekvenser av pandemin är ett minskat kollektivt resande. Det kan försämra 
kollektivtrafikens utveckling och öka bilresandet med konsekvenser för miljön. Detta kan också 
innebära en osäkerhet för bussföraryrket i framtiden.  

Både RKM och bussbolagen är relativt nöjda med sin beredskap men mycket få har en egen plan eller 
har förberett sig på en pandemi. Mer kunskap och erfarenheter behöver samlas inför framtiden. 
Beredskapen behöver förbättras så att skyddsåtgärder kan sättas in vid rätt tid och att 
ansvarsfördelningen mellan olika grupper blir tydligare. 

Avtal som bygger på incitament dvs man får betalt per resande kan vara ekonomiskt riskfyllt vid en 
kris och avtal bör ta med denna risk. Alternativa ersättningsmodeller kan behöva utvecklas för att 
fungera bättre i kristider. 

Studien behöver fortsättningsvis utvärdera de insatser som gjorts och lärdomar som har dragits för att 
undersöka hur man kan öka beredskapen för framtida kriser. 
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