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Referat
I rapporten jämförs enkäten och intervjun som metoder då det gäller att samla in
resdata eller exponeringsdata i trafiken. TSU92-, som är en postal enkätunder-
sökning, jämförs med Riks-RVU, som baseras på telefonintervjuer. Båda under-
sökningarna var riksomfattande och befolkningstäckande. De pågick parallellt
med dagliga enkätutskick och telefonintervjuer. TSU92- var till sin inriktning
snävare än Riks-RVU vars syfte var att ge en bred och fyllig beskrivning av
befolkningen resvanor. TSU92- var i första hand inriktad på de s.k. oskyddade
trafikanterna och deras exponering i trafikmiljön. För att få en totalbild medtogs
också övriga väg- och spårbundna färdsätt. Som enkätundersökning var TSU92-
behäftad med ett betydligt större bortfall än vad som gällde för Riks-RVU.
Skillnaden i svarsfrekvens tycks dock inte haft någon mer systematisk inverkan på
resultaten. Den design man använde i TSU92- gjorde att man kom åt mer förflytt-
ningar till fots och med cykel än vad som var fallet i Riks-RVU. Gåendet och
cyklandet underskattades sålunda troligen i Riks-RVU. Man kan konstatera att det
skedde en överskattning av personbilförarnas persontransportarbete i TSU92-.
Som slutsats kan man säga att intervjun allmänt sett är att föredra som metod för
att samla in resdata. Förutsättning för bra datakvalité är god även vid mer
komplexa frågeställningar. Enkäten är användbar i trafiksammanhang då fråge-
ställningen inte är alltför bred och komplex. Enkäten kan med fördel användas
som komplement till intervjun och i kombination med denna för att bredda och
belysa frågeställningar.
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Sammanfattning
På uppdrag av VINNOVA har Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)
genomfört en undersökning och jämförelse av enkäten och intervjun som metoder
för att komma åt data om resandet eller exponeringen i trafikmiljön.

En litteraturundersökning har gjorts med syfte att se i vilken utsträckning olika
metoder används för att samla in trafikdata och för att se hur metoderna fungerar
och se vilka erfarenheter man gjort. Jämförelsen har fokuserats på TSU92- och
Riks-RVU. TSU92- är en postal enkätundersökning medan Riks-RVU baseras på
telefonintervjuer. Båda är riksomfattande och gäller den totala befolkningen. De
två undersökningarna erbjuder ett unikt tillfälle för metodjämförelse.

Utvecklingen då det gäller undersökningsmetodik har gått från enkät och
besöksintervju till telefonbaserad intervju. Det visar resultaten från undersök-
ningen av cirka 10 länder som genomför landsomfattande resvaneundersökningar.
Telefonbaserad intervju är billigare att använda än besöksintervjun, men man
riskerar ett större bortfall. Det stora bortfallet som ofta gäller för enkäten är ett
skäl till att denna inte används i någon större utsträckning. Den begränsade möj-
ligheten till mer komplexa frågeställningar begränsar enkätens användbarhet. Till
fördelarna med enkäten hör att den är billig och enkel att administrera. När det
gäller ifyllandet finns möjligheten för respondenten att göra detta i lugn och ro
utan tidspress och att själv välja lämplig tidpunkt. Den möjligheten är inte lika
självklar då det gäller besöks- eller telefonintervju. Här försöker man kompensera
för detta genom att i förväg tillsända respondenten någon form av dagbok eller
formulär för minnesanteckningar.

Jämförelsen mellan TSU92- och Riks-RVU gäller perioden 1994 till och med
1998. Svarsprocenten för TSU92- var 45 %, vilket om man jämför med nationella
undersökningar i andra länder var ett tämligen normalt värde. Svarsprocenten för
Riks-RVU var 77 %, vilket får betecknas som ett högt värde. Stor omsorg lades
också ned på att komma åt respondenten via telefon.

TSU92- genomförs utan någon form av påminnelse. Detta gjordes dock under
en kortare period på några månader för att jämföra resultaten. Svarsprocenten
ökade till 68 %. Påminnelsen gällde ett nytt s.k. mätdygn. Jämförelse av resultatet
visade god överensstämmelse då det gällde andel som reste, nyttjande av olika
färdsätt och reslängder. Möjligen kan man säga att resandet var något mindre
bland dem som svarat via påminnelse. Liknande resultat fick man i den analys
SCB gjorde av resandet bland personer som man inte lyckades nå med telefon-
intervju med gällande undersökningsrutin.

Då man jämför TSU92- och Riks-RVU kan man konstatera att svarsprocenten
var något högre för kvinnor än för män i båda undersökningarna. Sett över ålders-
grupper fanns en något avtagande trend med ökad ålder i Riks-RVU medan svars-
procenten var tämligen stabil i TSU92- med undantag för en något högre svars-
procent i medelåldersgruppen.

Andelen som angivit att de rest under mätdygnet överensstämde väl mellan de
två undersökningarna även då uppdelning gjordes på kön och ålder. Möjligen kan
man säga att andelen äldre som angivit att de rest under mätdygnet var något
högre i Riks-RVU, vilket åtminstone till en del kan vara en effekt av den lägre
svarsfrekvensen bland äldre.

Då man jämförde nyttjandet av olika färdsätt kunde man konstatera att man i
TSU92- betydligt oftare angav att man hade färdats till fots. Man angav också
något oftare att man hade cyklat jämfört med vad som angavs i Riks-RVU. Ett
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huvudsyfte med TSU92- var just att komma åt exponeringen för de s.k. oskyddade
trafikanterna. Mycket talar för att man i TSU92- också lyckades med detta. Man
fick t.ex. med många kortare förflyttningar till fots och med cykel, förflyttningar
som kanske inte har någon större vikt sett i ett allmänt resperspektiv, men som
från trafiksäkerhetsperspektivet är av stor vikt.

Persontransportarbetet för fotgängare och cyklister blir större då detta baseras
på data från TSU92- än vad det blir då det baseras på data från Riks-RVU. Detta
förhållande är rimligt eftersom man tycks komma åt gåendet och cyklandet bättre
i TSU92-. TSU92- tycks ge en överskattning av personbilsförarnas person-
transportarbete medan Riks-RVU med den skattningsteknik som SCB använder
tycks medföra underskattning av persontransportarbetet. Då det gäller TSU92- är
denna överskattning förmodligen till en del orsakad av felnoteringar dels genom
att personbilspassagerare noterar sig som personbilsförare dels genom att förare
av lätta lastbilar noterar sig som personbilsförare. En ytterligare bidragande orsak
är förmodligen det förhållande att mätdagen inte är specificerad med angivet
datum utan är, kan man säga, mer flytande. Respondenten svarar för en mätdag
som är given i förhållande till den dag han fick enkäten i sin hand. Då det gäller
motorfordonstrafikanter har inte heller syftet i första hand varit att komma åt
absolutvärden då det gäller exempelvis persontransportarbetet utan mer att
komma åt fördelningar som andel bilbältesanvändare, andel som kör bil med
krockkudde etc. Tanken har därvid varit att utnyttja absolutvärden från exempel-
vis Riks-RVU. Vidareutveckling sker för närvarande av TSU92- i syfte att bättre
komma åt absolutnivåerna dels genom att en med datum specificerad mätdag in-
förs dels genom påminnelse med ny mätdag.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om enkäten och intervjun som metoder
för att samla in data om resandet eller exponeringen baserat på den gjorda
jämförelsen:

Intervjun är allmänt sett en bättre metod att använda för att samla in res-
eller exponeringsdata. Man kan täcka av ett större och mer komplext
område och man har förutsättningar att komma åt mer valida data.
Enkäten, vilken är betydligt billigare att använda, ger också möjlighet till
data av god kvalité. Det stora bortfallet som ofta gäller vid enkätunder-
sökningar är ett problem. Det påverkar undersökningens trovärdighet.
Det är därför angeläget att man minskar detta bortfall så långt möjligt och
att man klargör bortfallets karaktär och dess påverkan på undersök-
ningens resultat. Enkäten är användbar vid mer begränsade frågeställ-
ningar, som dock kan behandlas relativt djuplodande. Den kan med för-
del användas som komplement till intervjuundersökningen för att bredda
och ytterligare belysa frågeställningar. Självfallet har den också funktion
som självständig undersökningsmetod.
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1 Bakgrund
Enkäten och intervjun är två metoder som används för att komma åt information
om trafikanternas resvanor eller resande. I Sverige har riksomfattande resvane-
undersökningar genomförts år 1978 (RVU78) och 1984 (RVU84). Dessa genom-
fördes via besöksintervjuer. En efterföljare till dessa startades år 1994 (Riks-
RVU), vilken baserades på telefonintervjuer. Riks-RVU höll på till och med år
1998 då den ersattes med RES, som också var baserad på telefonintervjuer. RES
kan ses som en utveckling av Riks-RVU. Fundamentalt kan de två undersök-
ningarna ses som tämligen lika. Det finns förutom ett starkt behov av resvanedata
också ett brett behov av data från olika intressenter. Resvaneundersökningen blir i
praktiken en kompromiss av de olika intressenternas behov av data. Kostnaden
gör att resvaneundersökningen måste göras tämligen begränsad. De innebär också
att många frågeställningar inte kan belysas eller analyseras med resvanedata eller
exponeringsdata. Detta förhållande blir ofta påfallande tydligt i trafiksäkerhets-
sammanhang där man ofta vill belysa trafiksäkerhetsbrister i risktermer. Risken
definieras då som antal olyckor eller skadade och dödade i relation till resandets
eller exponeringens omfattning.

Det alternativ eller komplement som föreligger till intervjun som insamlings-
metod för resvane- eller exponeringsdata är enkäten. Den är billigare att använda,
men brukar tillskrivas nackdelen att den ger mindre valida resultat. Ett större bort-
fall ger en större osäkerhet i resultatet. Tanken är då att de som inte besvarar
enkäten skiljer sig från de som besvarar enkäten då det gäller resvanor och expo-
nering i trafikmiljö. I Sverige har en riksomfattande enkätbaserad resvane- eller
exponeringsundersökning (TSU92-) varit igång sedan början av år 1992 med
dagliga utskick av enkäter. TSU92- startade som en traditionell resvaneunder-
sökning och pågick som sådan under några år i väntan på att en officiell resvane-
undersökning skulle påbörjas. Efter att en sådan kom igång ändrades inriktningen
på TSU92- något. Den blev mer en renodlad exponeringsundersökning kopplad
till trafiksäkerhetsproblematiken. Det förhållandet att det finns två riksomfattande
resvaneundersökningar, baserade på olika metoder för att samla in data på, ger en
unik möjlighet till jämförelse. Denna rapport om jämförelse mellan enkät och
intervju kommer att till största delen handla om jämförelse mellan TSU92- och
den officiella resvaneundersökningen Riks-RVU. Utöver detta görs vissa jäm-
förelser mellan nationella resvaneundersökningar i olika länder, dels för att visa i
vilken utsträckning resvaneundersökningar görs, dels för att visa vilka metoder
som är i bruk och vilka erfarenheter man har skaffat sig av olika tillämpningssätt.
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2 Syfte
Avsikten med projektet är att jämföra enkäten och intervjun som metod för att
komma åt exponeringen i trafiken. Därvid är syftet att belysa fördelar och
nackdelar med de två datainsamlingsmetoderna.

3 Metod
Undersökningen delas in i två moment: det ena omfattar en litteraturundersökning
och det andra gäller en jämförelse mellan en postal enkätundersökning (TSU92-)
och resvaneundersökning (Riks-RVU) baserad på telefonintervjuer

3.1 Litteraturundersökning
Avsikten med litteraturundersökning är att se i vilken omfattning resvaneunder-
sökningar genomförs, vilken typ av metod man använder, hur utvecklingen på
metodsidan varit, vilka kvaliteter som gäller för undersökningarna, vilka erfaren-
heter man dragit etc. Huvuddelen av litteraturundersökningen sker via internet.

3.2 Jämförelse av TSU92- och Riks-RVU
TSU92- är en postal enkätundersökning medan Riks-RVU baseras på telefon-
intervjuer. Båda är riksomfattande och gäller den totala befolkningen. De två
undersökningarna erbjuder ett unikt tillfälle för metodjämförelse. De pågick
parallellt med dagliga utskick och telefonintervjuer. Jämförelsen fokuserar på
svarsfrekvenser, resandelar, reslängder och skattning av persontransportarbete.

Beskrivning av TSU92-
TSU92- är en brevbaserad enkätundersökning riktad till svenska folket. Den har
pågått kontinuerligt med dagliga enkätutskick sedan april 1992. Dåvarande
Trafiksäkerhetsverket (TSV) initierade undersökningen. Det fanns ett starkt behov
av tillgång till exponeringsdata i de utvärderingar och analyser verket gjorde av
trafiksäkerhetslägets tillstånd och förändring.

I det direktiv TSV gav åt VTI då det gällde genomförandet av undersökningen
var att den skulle vara orienterad mot de oskyddade trafikanterna. Den skulle
heller inte vara alltför kostsam att genomföra. Resultatet blev en speciellt konstru-
erad enkät där intervjupersonen skulle fylla i resdata eller exponeringsdata i olika
tabeller beroende av vilka färdsätt som användes under mätdygnet.

TSU92- startade som en traditionell resvaneundersökning. I och med starten av
den officiella resvaneundersökningen Riks-RVU kunde TSU92- riktas mer mot
trafiksäkerhetsrelaterad exponeringsinformation. Frågor som gällde skyddsutrust-
ning som cykelhjälm, bilbälte, krockkudde, fotgängarreflex, cykelbelysning etc.
medtogs i enkäten. Frågor medtogs också som belyste den miljö som de oskydda-
de trafikanterna förflyttade sig i. Det gällde exempelvis cyklandets omfattning på
cykelbana, antal gång- och cykelpassager över gata eller väg som företogs plan-
skilt dvs. via GC-tunnel eller bro eller som förtogs på signalreglerad plats.

För att svara upp mot nya och förändrade frågeställningar revideras enkäten.
Det sker som regel vart tredje år. Tendensen har därvid varit att enkäten blivit
gradvis mer komplex. Man har också släppt något på kravet att man via TSU92-
skall erhålla absolutvärden utan mer inriktat undersökningen på att erhålla relativ
information. Tanken har varit att man via Riks-RVU och RES skall kunna in-
hämta information som gäller absolutnivåer.
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Antalet dagliga utskick har ökat över tiden. Under perioden 1998 till år 2001
har målsättningen varit att skicka ut 65 enkäter per dag. Då TSU92- startade var
det dagliga enkätutskicket cirka 20 stycken. I undersökningen ingår de personer
av Sveriges befolkning som är under 85 år. Urvalet väljs slumpmässigt. Respon-
denten ombeds besvara frågor som gäller resor och förflyttningar under ett dygn.
Detta s.k. mätdygn börjar klockan sex och slutar klockan sex morgonen därpå.
Fixt mätdygn används inte. Som mätdygn används antingen dagen före eller
dagen efter det att respondenten "fått enkäten i sin hand". Enkäter med mätdygn
"dagen efter" används för att täcka in fredagar och lördagar och helgdagar/helg-
aftnar. Påminnelse används inte.

Beskrivning av Riks-RVU
Riks-RVU var en telefonintervjubaserad undersökning av svenskarnas resvanor.
Undersökningspopulationen utgjordes av folkbokförda i Sverige i åldern 6–84 år
och deras resor. Det totala urvalet uppgick till cirka 50 000 personer sammanlagt
under de fem åren Riks-RVU var i bruk. Urvalsstorleken var cirka 10 500 det
första året och 12 500 det andra och mellan 8 000–10 000 de tre sista åren. Riks-
RVU innehöll en mängd frågor direkt och indirekt relaterade till resandet. Frågor i
intervjun rörde resors egenskaper som färdsätt, färdlängd, ärende, start-, mål- och
tidpunkt. Resenären beskrevs med variabler som kön, ålder, sysselsättning och
körkortsinnehav och hushållets resurser i boendeform, bilinnehav etc. En intervju
varade i genomsnitt 25–28 minuter och gällde resor och förflyttningar i trafiken
under ett givet mätdygn, också kallad mätdag. Respondentens mätdag valdes
slumpmässigt. Ett introduktionsbrev skickades till respondenten sju dagar innan
mätdagen, med bland annat tidpunkt för när intervjuaren skulle höra av sig. En
minidagbok bifogades där mätdagen specificerades och där det fanns möjligheter
för respondenten att göra anteckningar om de resor och förflyttningar han gjorde
under mätdagen. Normalt tog intervjuaren kontakt med respondenten dagen efter
mätdagen. I händelse respondenten inte anträffades gjordes nya kontaktförsök.
Detta skedde dagligen under såväl dagtid som kvällstid upp till sju dagar efter det
initiala kontakttagandet. Stor omsorg lades ned på att telefonledes nå de personer
som ingick i urvalet. Vid uppräkning av resultaten till populationsnivå togs
hänsyn till några av de variabler som var kända för bortfallet och hade ett starkt
samband med resandet. De variabler som användes var kön, ålder och region.
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4 Resultat
4.1 Litteraturundersökning
Kartläggning gjordes av nationella resvaneundersökningar i olika länder via
internet. Resultatet blev ett stort antal internetlänkar där resultat kunde erhållas
liksom fakta om nationella resvaneundersökningar. Tio olika länder hittades med
rapportering på engelska eller något nordiskt språk, se bilaga 1.

Dessa länder har haft olika typer av undersökningar. En del har varit kontinu-
erliga andra intermittenta, återkommande med några års mellanrum. Undersök-
ningarna har varit av typen postenkät, telefonintervju eller personlig intervju i
hemmet.

Respondenterna frågas om resor gjorda under en eller flera speciella resdagar.
Även längre, mindre frekventa resor fångas ofta upp i undersökningarna. Som
regel är hushållen primära urvalsenheter och väljs slumpmässigt. Från hushållet
väljs därefter (som regel också slumpmässigt) en eller flera personer som
intervjuas. I andra länder slumpas individer direkt. Någon typ av stratifiering sker
i de flesta länder. Sverige är dock tämligen unik genom den möjlighet som erbjuds
att via personnummer slumpmässigt välja individer. Det ger också en god grund
för en god beskrivning av befolkningens resvanor.

Man kan vidare konstatera att utvecklingen då det gäller undersökning av res-
vanor har gått från postala enkätundersökningar via intervjuundersökningar
baserat på besöksintervju i hemmet till telefonbaserade intervjuer. På det sättet
genomfördes Riks-RVU och även dess efterföljare RES medan föregångarma, de
nationella resvaneundersökningarna RVU 78 och RVU 84/85, genomfördes med
besöksintervjuer.

En fördel med besöks- eller telefonintervju framför postenkät är att man med
intervjun som regel får högre svarsprocent. Men det är självfallet ingen garanti att
svarsprocenten blir hög. Det gäller bland annat att komma åt den population man
är ute efter att undersöka. Då det gäller telefonintervjuer krävs engagemang och
resurser för att komma åt respondentens telefonnummer. Andelen hemliga tele-
fonnummer ökar, vilket gör att bortfallet ökar och att koppla rätt telefonnummer
till personer som inte är abonnemangsinnehavare innebär ofta svårigheter. Tele-
fonsvarare och nummerpresentatörer är faciliteter som också kan göra det svårare
för intervjuaren att komma i kontakt med den han skall intervjua.

I tabell 1 visas svarsprocent i resvaneundersökningar i olika länder. I de fall
postenkät använts som metod för att samla in resvanedata ligger svarsfrekvensen
på 40–50 % medan svarsfrekvensen då besöksintervju användes ligger på cirka
80 %. Vid telefonintervjuer är svarsprocenten något lägre omkring 60–70 %. Man
kan också se, vilket också påtalas i gjorda redovisningar att svarsfrekvensen tycks
avta över tiden. En sådan trend kan man exempelvis se i Finland och i
Nederländerna. Detsamma tycker man sig ha sett i Sverige. Det kan naturligtvis
finnas många fler orsaker till denna nedåtgående trend som ju inte är specifikt
knuten till trafik- eller transportområdet. En rimlig orsak är den ökning som skett i
samhället av olika typer av intervju- och enkätundersökningar som genomförs i
olika sammanhang och som kan ha haft en dämpande effekt på allmänhets moti-
vation då det gäller att ställa upp på dessa undersökningar.
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Tabell 1  Svarsfrekvenser vid nationella resvaneundersökningar i olika länder.
Undersökningsperiod Undersökningsmetod Svarsprocent

Norge 1984/85 Besöksintervju 77 %
1991/92 Telefonintervju 67,5 %
1997/98 Telefonintervju 51 %

Danmark 1975, 1981 och 1986 Besöksintervju 74 %, 72 %, 72 %
1992- Telefonintervju 65 %
1998, 1999 Telefonintervju 62 % och 61 %

Finland 1980, 1986, 1992 Postenkät 70 %, 60 %, 40 %
1998/1999 Telefonintervju 64 %

Storbritannien 1965, 1972/73, 75/76,
1978/79

Besöksintervju och
dagbok

71 % (87 %), 69 %
(86 %), 65 %
(85 %), 58 % (79 %)*

1985/86, 1989/91,
1997/99

Besöksintervju och dag-
bok

76 %, 80 %, 60 %
(66%)*

Nederländerna 1978–1984 Besöksintervju
1985– Telefonintervju och enkät Från 51 % (1985) till

35 % (1998)
Schweiz 1974, 1979 Besöksintervju och enkät

1984, 1989 Enkät
1994 Telefonintervju 70 %

USA 1995/1996 Telefonintervju 72 %
USA 1995 Telefonintervju o

besöksintervju
85 %

Australien 1995–1998 Enkät 40–45 %
Nya Zeeland 1997/1999 Besöksintervju 75 %
* Värden inom parentes anger hur många procent som har svarat helt eller delvis. Värden utan
parentes anger hur många som givit fullgoda svar på intervjun.

En fördel med intervjutekniken gentemot postenkäten är att man har möjlighet att
reda ut oklarheter i frågorna. Det innebär också att man kan ställa, åtminstone då
det är frågan om besöksintervju, ganska komplicerade frågor. Man kan ha frågor
med öppna svar. Intervjun ger bättre kontroll på att rätt person besvarar frågorna,
vilket är långt ifrån givet då man använder sig av postenkäten.

Till nackdelarna med intervjun hör att det är en dyr metod. Det krävs utbildad
kompetent personal för att genomföra intervjuerna med gott resultat. Administra-
tionen är mer kostnadskrävande jämfört med postenkäten. Vid besöksintervjuer
kommer också reskostnader in i bilden. Telefonintervjun är betydligt billigare att
använda än besöksintervjun men likväl betydligt mer kostsam än postenkäten. Det
fordras ofta en hel del resurser för att komma åt telefonnumren. Telefonintervjun
kan inte hålla på alltför länge, betydligt kortare än vad som kan vara rimligt vid
besöksintervju. Den omgivande miljön kan vara störande och inverka på svars-
kvaliteten. Intervjuaren kan påverka respondenten och dennes svar. Förmodligen
är den effekten större vid besöksintervjun än vid telefonintervjun. Intervjusitua-
tionen kan leda till att respondenten glömmer bort information, såvida han inte
gjort tidigare minnesanteckningar. Den möjligheten är inte lika påtaglig då post-
enkät används. Respondenten har då möjlighet att i lugn och ro tänka efter vad
han gjort och även konsultera andra. Han har också möjlighet att fylla i enkäten
när han tycker att han har tid och när han känner för det.
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En avgjord fördel med postenkäten är att den är billig att använda, man kan på
ett enkelt sätt nå många personer. Nackdelen är den låga svarsfrekvensen, som
riskerar att minska användbarheten om bortfallet visar sig vara systematiskt relativ
de frågor som undersökningen skall belysa.

4.2 Jämförelse mellan TSU92- och Riks-RVU
4.2.1 Svarsprocent
TSU92- som är en resvaneenkät som administreras postalt hade en svarsprocent
som för perioden 1995 t.o.m. 1997 låg på 45 %. Påminnelse användes inte, med
undantag för en kortare "testperiod" då påminnelse med nytt mätdygn användes.
Påminnelsen slopades eftersom den innebar en administrativ belastning och en
därav kraftig fördyring. Urvalet skalades i stället upp.

I Riks-RVU var svarsprocent 76–78 % under den period, åren 1994 t.o.m.
1998, som undersökningen var igång. Ett omfattande "påminnelsearbete" låg
bakom svarsprocenten i Riks-RVU. Om inte respondenten anträffades på den till-
tänkta intervjudagen, som i regel var dagen efter mätdagen, gjordes nya försök de
kommande dagarna. Dessa försök höll på under maximalt sju dagar för att täcka in
alla veckodagar. Mätdygnet var oförändrat. Då det gällde 1994 års intervjuer
genomfördes 67 % på avsedd dag, 14 % en dag senare, 7 % två dagar senare och
resterande 12 % övriga dagar i veckan.

Nedan görs jämförelser av svarsprocent erhållna via TSU92- och via Riks-
RVU. Jämförelse görs för åldersgupp och kön och med hänsyn till hemorts-
kommun och län.

Figur 1 visar svarsprocenten i TSU92- och Riks-RVU för olika åldersgrupper
män och kvinnor. Svarsprocenten verkar närmast avtagande med ökad ålder då det
gällde Riks-RVU, medan då det gällde TSU92- svarsprocenten var högst för de
två åldersgrupperna 45–64 år och 65–74 år och tämligen lika för övriga ålders-
grupper. Det innebär jämfört med Riks-RVU att man med TSU92- tappar relativt
sett fler individer i yngre åldersgrupper och mindre antal individer i de äldre
åldersgrupperna.

För båda undersökningarna gällde att svarsprocenten var något högre bland
kvinnor än bland män. Sett till åldersgrupper gällde för de två undersökningarna
att kvinnor hade högre svarsprocent än män i åldersgrupperna i intervallet 7–45 år
och att män hade högre svarsprocent i övriga åldersgrupper dvs. den yngsta och de
två äldsta åldersgrupperna.
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Figur 1  Svarsprocent för åldersgrupper män och kvinnor i TSU92- och Riks-
RVU.

I figur 2 har respondenterna delats in efter hemortskommun och kommunerna in-
delats i storleksklasser efter invånarantal. För båda undersökningarna gäller att
svarsprocenten var lägst i de största kommunerna – i det här fallet de tre största
kommunerna. För Riks-RVU gällde närmast en minskning av svarsprocenten med
ökat invånarantal. Då det gällde TSU92- kunde man inte se någon trend men där-
emot en större variation mellan invånarklasserna. Den större variationen hade
förmodligen till stor del att göra med materialets storlek.
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Figur 2  Svarsprocent med TSU92- och Riks-RVU i klasser av kommuner efter
invånarantal.

I figur 3 visas svarsprocenten för samtliga landets kommuner erhållna via TSU92-
och RiksRVU. Av figuren framgår att det är större skillnad mellan enskilda kom-
muners svarsprocent då det gäller TSU92- jämfört med RiksRVU. Resultatet visar
också att det är samma svarsprofil för de största kommunerna.
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Figur 3  Svarsprocent med TSU92- och Riks-RVU i landets kommuner med hän-
syn tagen till kommunernas invånarantal.
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I figur 4 görs indelning av svarsprocenten på län där respondenten var hemma-
hörande. Då det gällde TSU92- erhölls högst svarsfrekvens i Dalarnas och
Östergötlands län. Detta hörde säkerligen ihop med att uppdragsgivare
(Vägverket) och uppdragsutförare (VTI) hörde hemma i dessa två län och att
namnen på de två myndigheterna fanns med i missivet och i enkäten. En tendens
till högre svarsprocent kunde även konstateras i angränsande län. Då det gällde
Riks-RVU var skillnaderna mellan länen av mer tillfällig karaktär.
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Figur 4  Svarsprocent i länen med TSU92- och Riks-RVUn (hela stapeln anger
svarsprocenten i Riks-RVU).

4.2.2 Orsaker bakom bortfallet
För år 1994 angavs följande orsaker till bortfallet i Riks-RVU, se tabell 2. Den
vanligaste orsaken var att intervjuaren inte kom i kontakt med den som skulle
intervjuas. Den vanligaste anledningen till detta var att personen som skulle
intervjuas hade hemligt telefonnummer eller att SCB saknade uppgift om tele-
fonnummer. En annan vanlig orsak till bortfallet var att man vägrade att ställa upp
på intervjun och att man då hänvisade till frivilligheten. Många av dessa orsaker
som vägran och flyttat till okänd adress ligger bakom bortfallet i TSU92-. Till
detta kommer också den "glömskeeffekt " som skulle kunna reduceras eller elimi-
neras med påminnelse.
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Tabell 2  Orsaker bakom bortfall i Riks-RVU år 1996 (Källa: SCB).
Antal personer Procent

Förhinder: sjukdom 39 1,3
intagen på institution 29 1,0
fysiskt/psykiskt hinder 94 3,2
språksvårigheter 53 1,8
övriga hinder 7 0,2
Delsumma 222 7,5

Ej anträffade: flyttat till okänd adress 10 0,3
ej anträffad 691 23,3
hemligt telefonnummer 465 15,7
Vi saknar telefonnummer 447 15,1
Delsumma 1613 54,3

Vägran: har inte tid 57 1,9
hänvisar till sekretess 1 0,0
ställer aldrig upp 14 0,5
hänvisar till frivilligheten 1039 35,0
undersökningens syfte 6 0,2
övrigt 16 0,5
Delsumma 1133 38,2
Summa* 2968 100

*) Urvalet detta år uppgick till 13 407 personer, 103 personer hade tidigare tagits bort från urvalet eftersom
de hade avlidit eller emigrerat.

I Riks-RVU konstaterades baserat på erfarenheter från undersökningsåret att skill-
nader förelåg mellan män och kvinnor då det gällde orsak till bortfallet. Män var i
högre grad än kvinnor oanträffbara medan kvinnor i högre grad vägrade att delta i
undersökningen. Skillnader förelåg också mellan åldersgrupper. Yngre personer
var i högre grad "oanträffbara" medan äldre i högre grad än andra åldersgrupper
vägrade delta i intervjuerna. Resultatet visade att den högre bortfallsprocenten i
storstadskommunerna främst orsakades av att folk där var mer "oanträffbara".

Under en period under hösten 1994 gjordes uppföljning av personer som ingick
i bortfallet i Riks-RVU. Som "bortfallsskäl" hade angivits "Ej anträffade", "Till-
fälligt sjuka" och "Kan nås senare". Av dessa totalt 301 personer kunde 202
intervjuas. Det innebär sett till hela tolvmånadersperioden ett ytterligare bidrag
med 4,4 procentenheter till svarsfrekvensen. Inberäknat detta tillskott skulle svars-
frekvens vara drygt 82 %. Någon analys av resandet bland de intervjuade i bort-
fallsuppföljningen finns inte publicerad. Materialet är också väl begränsat för att
ge mer än på sin höjd vissa indikationer. Man kan också konstatera att svars-
frekvensen vid de tidigare två resvaneundersökningarna RVU-78 och RVU-84/85
var respektive 89 och 85 %. Dessa undersökningar genomfördes via besöks-
intervjuer.

Jämförelser har gjorts mellan de resdata som erhölls i TSU92- då påminnelse
användes och de som erhölls då påminnelse inte användes. Påminnelsen gällde ett
nytt mätdygn. Jämförelsen visade att det var en god överensstämmelse mellan den
information som kom in via påminnelsen och den information som erhölls utan
påminnelse. Möjligen kan man säga att resandet var något mindre bland de som
svarade via påminnelse jämfört med de som svarade utan påminnelse, se figur 5
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och tabell 3. Det begränsade materialet ligger förmodligen också bakom en del av
differenserna i resultaten i tabell 3.
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Figur 5  Procent av de som svarat som angivit att de rest under mätdygnet. Resul-
tat från TSU92- gällande perioden april 1992–september 1993.

Tabell 3  Procent som rest och reslängder per dygn baserat på data från TSU92-
(gäller perioden april 1992–september 1993). Fil: E1rd_E3rd_E2rd_E4rd.xls

Utan påminnelse:
n = 3880

% som använt
färdsättet

Kilometer per
svarande och

dygn

Kilometer per
färdsätts-

användare och
dygn

Enbart påminnelse:
n = 910

Utan
påmin-
nelse

Enbart
påmin-
nelse

Utan
påmin-
nelse

Enbart
påmin-
nelse

Utan
påmin-
nelse

Enbart
påmin-
nelse

Gående 54 52 0,9 0,8 1,7 1,6
Cyklist 18 15 1,1 0,8 6,5 5,3
Busspassagerare 11 14 3,6 4,3 34 30
Personbilspassagerare 25 23 12 11 50 47
Personbilsförare 45 40 27 25 58 62

4.2.3 Andel resande
I figur 6 visas andelen respondenter som angivit att de rest enligt TSU92- och
enligt Riks-RVUn. Av resultatet framgår att i båda undersökningarna har
procentuellt sett färre kvinnor än män angivit att de rest. Båda undersökningarna
har samma "svarsprocentprofil" sett över åldersgrupperna. Den totala resandelen
och även uppdelat på män och kvinnor är i det närmaste identisk i de två under-
sökningarna. Sett till enskilda åldersgrupper visar resultatet att andelen som an-
givit att de rest är högre i Riks-RVUn då det gäller de två äldsta åldersgrupperna
och särskilt högt för kvinnor i dessa åldersgrupper.
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Figur 6  Procent män och kvinnor som rest av de som svarat. Data gällande åren
1995 t.o.m. 1997.

Av figur 7 framgår att andelen respondenter i TSU92- som angivit att de gått är
betydligt större än den var i Riks-RVUn. Samma "svarsprocentprofil" gäller över
åldersgrupperna men resandelen är med undantag av den äldsta och i viss mån den
näst äldsta åldersgruppen betydligt högre i TSU92-.
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Figur 7  Procent män och kvinnor som gått av de som svarat. Data gällande åren
1995 t.o.m. 1997.
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Av figur 8 framgår att en något högre andel av respondenterna i TSU92- angivit
att de cyklat jämfört med förhållandet i Riks-RVU. Samma "svarsprocentsprofil"
sett över åldersgrupperna erhölls i de två undersökningarna.
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Figur 8  Procent män och kvinnor som cyklat av de som svarat. Data gällande
åren 1995 t.o.m. 1997.

Av figur 9 framgår att en något högre andel av respondenterna i TSU92- angivit
att de kört bil jämfört med förhållandet enligt Riks-RVUn. Samma "svars-
procentsprofil" sett över åldersgrupperna erhölls i de två undersökningarna. Sämst
överensstämmelse gällde för den yngsta åldersgruppen (15–24 år). Resandelen var
där betydligt högre i TSU92-. Bäst var överensstämmelsen mellan de äldsta
åldersgrupperna.
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Figur 9  Procent män och kvinnor som kört personbil av de som svarat. Data
gällande åren 1995 t.o.m. 1997.
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Av figur 10 framgår att nästan samma andel av respondenterna i de två undersök-
ningarna hade angivit att de åkt bil. Samma "svarsprocentsprofil" sett över ålders-
grupperna erhölls i de två undersökningarna. Störst avvikelse mellan undersök-
ningarna förelåg för den yngsta åldersgruppen. Dessa grupper är inte fullt ut jäm-
förbara eftersom det i Riks-RVU endast förekommer en åldersklass, 6 åringar, i
den yngsta åldersgruppen medan samtliga ettårsklasser är representerade i
TSU92- materialet.
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Figur 10  Procent män och kvinnor som åkt som personbilspassagerare av de
som svarat. Data gällande åren 1995 t.o.m. 1997.

4.2.4 Sträcka per färdsättsanvändare
Genomsnittlig sträcka:
Av figur 11 framgår att den genomsnittliga sträckan som gående gick per dygn
var betydligt längre i Riks-RVU än den var i TSU92-. Det gällde också vid upp-
delning på åldersgrupper och på kön. I Riks-RVU var den tillryggalagda gång-
sträckan drygt 2,5 kilometer per dygn medan den i TSU92- var något mindre än
2 kilometer.
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Figur 11  Antal kilometer per gående och dygn enligt TSU92- och Riks-RVU
(95 % konfidensintervall). Data från 1995 t.o.m. 1997.

Som framgår av figur 12 tycks cyklad sträcka per cyklist och dygn vara något
större i TSU92- än i Riks-RVU. Det tycks också gälla för åldersgrupper och också
vid uppdelning på kön.
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Figur 12  Antal kilometer per cyklist och dygn enligt TSU92- och Riks-RVU
(95 % konfidensintervall). Data från 1995 t.o.m. 1997.

Då det gäller färdad sträcka per dygn som personbilsförare eller som personbils-
passagerare visar resultaten i TSU92- och Riks-RVU god överensstämmelse. De
skillnader som föreligger är inte av den karaktären att de kan ses som statistiskt
signifikanta, se figurerna 13 och 14.
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Figur 13  Antal kilometer per bilförare och dygn enligt TSU92- och Riks-RVU
(95 % konfidensintervall). Data från 1995 t.o.m. 1997.
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Figur 14  Antal kilometer per bilpassagerare och dygn enligt TSU92- och Riks-
RVU. Data från 1995 t.o.m. 1997.

Individuella sträckor:
Figurerna 15 till 18 visar kumulativa fördelningar av individuella reslängder över
mätdygnet för olika färdsätt.

Av figur 15 framgår exempelvis att 60 % av de sträckor bilförarna färdades per
dygn var 40 kilometer eller kortare. Det gällde både i TSU92- och i Riks-RVU.
Man kan vidare konstatera att det fanns en något större andel längre dygnssträckor
i TSU92- än i Riks-RVU. I övrigt är överensstämmelsen mellan fördelningarna i
det närmaste total. Det framgår också att noggrannheten i sträckangivelsen
överensstämmer väl i de två undersökningarna. Man svarar ofta med hela kilo-
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metrar och ofta med hela tiokilometrar. Detsamma gäller som framgår av figur 16
för bilpassagerare. Men det tycks finnas en större mängd kortare "dygnssträckor" i
TSU92- än i Riks-RVU. I övrigt är fördelningarna i det närmaste identiska.
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Figur 15  Bilförare. Kumulativ fördelning av individuell reslängd som bilförare
per dygn. Jämförelse av resultat från Riks-RVU och TSU92- gällande perioden
1995–1997.
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Figur 16  Bilpassagerare. Kumulativ fördelning av individuell reslängd som
bilpassagerare per dygn. Jämförelse av resultat från Riks-RVU och TSU92-
gällande perioden 1995–1997.
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Av figur 17 framgår att betydligt fler går kortare sträckor enligt TSU92- än vad
som anges i Riks-RVU. Gåendesträckorna anges i TSU92- i meter och i Riks-
RVU i kilometer. Meter som enhet är förmodligen också orsak till att fördel-
ningen baserad på TSU92- är mindre ”hackig”. Man kan vidare konstatera att
sträckorna företrädesvis anges i längder svarande mot hela eller halva kilometrar.
Det kan man också säga gäller de cyklade sträckorna, se figur 18. Här överens-
stämmer de båda fördelningarna ganska väl. En något större andel längre cykel-
sträckor tycks möjligen förekomma i TSU92- .
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Figur 17  Gående. Kumulativ fördelning av individuell reslängd som gående per
dygn. Jämförelse av resultat från Riks-RVU och TSU92- gällande perioden
1995–1997.



VTI notat 14-2002 25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25

Riks-RVU

TSU92-

%

Kilometer

Figur 18  Cyklister. Kumulativ fördelning av individuell reslängd som cyklist per
dygn. Jämförelse av resultat från Riks-RVU och TSU92- gällande perioden
1995–1997.

4.2.5 Persontransportarbete
I tabell 4 redovisas skattningar av persontransportarbetet med olika färdsätt på
årsbasis. Skattningarna har gjorts på olika sätt. Dels redovisas skattningen från
Riks-RVU med det förfarande som SCB använder (A), dels redovisas skattningar
där färdsträcka per svarande individ vägts på ålder och kön (B), detta för att göra
resultaten baserat på de två undersökningarna mer jämförbara. Av tabellen fram-
går att gåendes och cyklisters person-transportarbete var mindre då detta skattats
enligt Riks-RVU (A) än vad som erhölls via TSU92- (B). Även då samma skatt-
ningsförfarande användes (B) var persontransportarbetet mindre även om diffe-
rensen avtog något.

Man kan också konstatera att bilförarnas persontransportarbete var betydligt
större med skattningen baserad på TSU92- än vad den var baserad på Riks-RVU
(A). Den skillnaden halverades då skattningsförfarande (B) användes. Till en del
förklaras skillnaden mellan TSU92- och Riks-RVU då det gäller bilförarnas
persontransportarbete av den högre andelen av de svarande i TSU92- som angivit
att de varit bilförare.

Då det gäller bilpassagerare visar resultatet en god överensstämmelse mellan
TSU92- (B) och Riks-RVU (A). Skillnaden ökar då man använder övriga skatt-
ningsförfaranden i tabellen
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Tabell 4  Miljarder personkilometer på årsbasis för olika färdsätt enligt Riks-
RVU och TSU92-. Data gäller perioden 1995–1997.

Gående Cyklister Bilförare Bil-
passa-
gerare

Riks-RVU (A) 2,21 2,30 53,7 30,2
Riks-RVU, vägt på ålder och kön (B) 2,24 2,47 58,6 36,9
TSU92-, vägt på ålder och kön (B) 2,65 2,98 67,0 31,0

Av intresse är att kunna jämföra resultat från de två undersökningarna med mot-
svarande resultat från andra undersökningar. Då det gäller bilförarnas person-
transportarbete kan jämförelse göras med de resultat som erhålls via den modell
som tagits fram för att beskriva trafikarbetets utveckling i landet (VTI rapport
439). Skattningar baserat på den modellen redovisas i tabell 5. Resultatet gäller
det totala trafikarbetet, både sådant som utförs av inhemska och utländska fordon.

Av personbilarnas trafikarbete i landet uppskattas 1,5 % utföras av utländska
bilar (VTI rapport 439). Då det gäller motsvarande andel av lastbilarnas trafik-
arbete skattades den i rapporten till 4,5 %. Det gäller också att denna andel är
betydligt större bland tunga lastbilar än bland lätta. Om man korrigerar för
utländska bilars trafikarbete blir trafikarbetet med inhemska personbilar 55,7
miljarder fordonskilometer sett som medelvärde över de tre åren 1995 t.o.m.
1997. Det innebär något mer trafikarbete än vad som erhölls via Riks-RVU och
mindre än vad som erhölls via TSU92-. Man kan också konstatera en någorlunda
överensstämmande nivå då skattningen baserades Riks-RVU och förfarande (B).
Det större värdet man fick via TSU92- med samma skattningsförfarande (B) är till
stor del en effekt av att andelen bilförare var större i TSU92- jämfört med vad
förhållandet var i Riks-RVU.

Tabell 5 Miljarder fordonskilometer med bil i landet. Källa: VTI rapport 439, år
1999.
År Personbil Lätt lastbil m.fl.

axelavst. <3,3 m
Övriga bilar Totalt

1995 56,3 3,8 5,5 65,6
1996 56,6 3,9 5,5 66,0
1997 56,6 4,0 5,5 66,1

I tabell 6 visas skattningar av genomsnittligt antal passagerare i personbil baserat
på olika skattningsförfarande, dels utnyttjas resultaten i tabell 4 där antalet person-
kilometer som personbilspassagerare divideras med antal personkilometer som
bilförare. Som källa används också Riks-RVU och resultat av den fråga som
ställdes till bilföraren och som gällde hur många passagerare som han hade med i
bilen då han körde. Som ytterligare källa används information om antal personer i
personbil som varit inblandad i vägtrafikolycka. Denna information kommer från
olyckor som polisen rapporterat. Ett rimligt värde på genomsnittligt antal person-
bilspassagerare kan man från tabellen tolka som 0,56. Det innebär om man som
skattning på personbilarnas trafikarbete använder 55,7 miljarder fordonskilometer
att personbilspassagerarnas persontransportarbete skulle vara 31,2 miljarder
personkilometer på årsbasis för perioden 1995 t.o.m. 1997. Det resultatet ligger
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väl i nivå med vad som erhölls med TSU92- och något över det resultat som er-
hölls med Riks-RVU.

Tabell 6  Olika skattningar av genomsnittligt antal passagerare i personbil
(pkm = personkilometer).

Passagerarkilometer dividerat med förarkilometer. Data från Riks-
RVU (A)

0,56

Passagerarkilometer dividerat med förarkilometer. Data från Riks-
RVU med pkm vägt på ålder och kön (B)

0,63

Passagerarkilometer dividerat med förarkilometer. Data från
TSU92- med pkm vägt på ålder och kön (B)

0,46

Passagerarkilometer dividerat med förarkilometer. Data från
TSU92-, med pkm vägt på ålder och kön och korrigerat med andel
som utnyttjat färdmedlet enligt Riks-RVU (C)

0,56

Antal passagerare i bilen baserat på fråga i Riks-RVU ställd till
föraren

0,75

Antal passagerare i olycksinblandade personbilar baserat på
uppgifter från Vägverkets olycksdatabank (1995–1997)

0,57

4.3 Sammanfattande resultat och kommentarer
Sammanfattningsvis kan man säga att det rådde god överensstämmelse mellan
resultaten i de jämförelser som gjordes av den enkätbaserade resvaneunder-
sökningen TSU92- och den på telefonintervjuer baserade resvaneundersökningen
Riks-RVU. I båda undersökningarna var svarsprocenten något högre för kvinnor
än för män. I båda undersökningarna hade svarsprocenten sett över ålders-
grupperna ungefär samma profil. I båda undersökningarna hade man lägst svars-
procent i storstäderna eller storstadskommunerna. I Riks-RVU gällde närmast en
trendmässig minskning av svarsprocenten med ökat antal kommuninvånare. Då
det gällde TSU92- kunde man märka högst svarsfrekvens i "hemlänen" de två län
där uppdragsgivare och utförare av undersökningen hörde hemma. Skillnaden
gentemot övriga län var dock inte markant stor.

Man kan vidare konstatera att andelen personer som angivit att de rest var lika
stora i de två undersökningarna. Det gällde för både män och kvinnor. Det gällde
också för åldersgrupper med möjligt undantag för de äldsta åldersgrupperna där
andelen som angivit att de rest under mätdygnet var något högre i Riks-RVU. Det
pekar möjligen på att intervjun skulle vara en bättre metod att använda för att
komma åt resandet bland äldre.

Betydligt fler personer angav att de gick i TSU92- än vad fallet var i Riks-
RVU. Den andel som erhölls i TSU92-, cirka 45 %, måste bedömas som mer rim-
lig än den andel, cirka 30 %, som erhölls i Riks-RVU – detta om man betänker att
förflyttning till fots egentligen alltid krävs i något skede av resandet. Sedan är
frågan om denna förflyttning till fots skett i trafikmiljö eller ej. Det förhållandet
att sträckan till fots skulle anges i meter i TSU92-, inte i kilometer som gällde för
övriga färdsätt, fick förmodligen till följd att respondenten mer "heltäckande"
tänkte igenom de förflyttningar, korta som långa, han gjorde till fots under mät-
dygnet.

Något fler angav också i TSU92- att de cyklat jämfört med i Riks-RVU. En
målsättning med TSU92- var att komma åt exponeringen för i första hand gående



28 VTI notat 14-2002

och cyklister. Det tycks med andra ord som om man med den enkätinriktning man
använts sig av i TSU92- lyckats att få respondenten att i högre grad memorera och
notera gående- och cykelförflyttningar än vad fallet var i Riks-RVU. Det gällde
också då man tog hänsyn till kön och till åldersgrupp, möjligen med undantag för
gruppen äldre kvinnor där andelen som angivit att de gått eller cyklat var större i
Riks-RVU.

Andelen som angivit att de kört bil var något högre i TSU92- än vad fallet var i
Riks-RVU. Det motsatta gällde för bilpassagerare. En möjlig förklaring till detta
kan vara felnotering då man fyllde i enkäten i TSU92-, dvs. att man som bil-
passagerare fyllde i tabellen för bilförare. Det skulle kunna ge en viss förklaring
till den överskattning av personbilsförarnas persontransportarbete och den under-
skattning av passagerarnas persontransportarbete som TSU92- data tycks resultera
i.

Gångsträckan per dygn som gående var betydligt längre i Riks-RVU än vad
fallet var i TSU92-, vilket ytterligare visar att de kortare gångförflyttningarna ofta
inte kom med i Riks- RVU. I Riks-RVU förelåg initialt kravet att en s.k. delresa
skulle vara minst 100 m. Det innebar rimligen att många korta förflyttningar till
fots av det skälet inte kom med i undersökningen. Kravet på 100 meter togs bort
senare under år 1994. Det innebär samma grundläggande noggrannhet i angivande
av sträcklängd i de två undersökningarna. I TSU92- angavs dock gåendesträckan i
meter medan den i Riks-RVU angavs i kilometer. Detta kan vara en förklaring till
skillnaden mellan de två undersökningarna. En annan kan måhända ligga i att man
i Riks-RVU beaktade ett betydligt större antal färdsätt än vad som gjordes i
TSU92- och att gåendet i det sammanhanget riskerades att glömmas bort.

Även cykelsträckan per cyklist och dygn var längre enligt data i TSU92- jäm-
fört med fallet i Riks-RVU. Skillnaden var dock inte av den karaktären att den kan
sägas var statistiskt säkerställd, men ger likväl en indikation om att cyklandet kan
vara mer representerat i enkätundersökningen än i intervjuundersökningen.

Om man ser till persontransportarbetet på exempelvis årsbasis kan man konsta-
tera att skattningar baserat på TSU92- gav högre värden än Riks-RVU då det
gällde gående och cyklister. Förhållandet kvarstod även då man använde samma
skattningsförfarande. I det här fallet, då det gäller att komma åt gåendet och
cyklandet, tycks enkäten ha fungerat väl så bra som intervjun kanske t.o.m. bättre.

Då det gäller personbilförarnas persontransportarbete tycks den skattning som
görs på data från Riks-RVU baserat på SCB:s skattningsmetodik ge värden i
underkant. Skattningar baserat på TSU92- tycks ge för höga värden på person-
bilförarnas persontransportarbete. Förmodligen står en del av orsaken till detta att
finna i dels felklassificeringar dels att personbilpassagerare noterar sig som
personbilsförare men också förmodligen att en del förare av lätta lastbilar som
vans noterar sig som personbilsförare.

Sammanfattningsvis kan man också säga att den förlust i svarsfrekvens som
man får då man som i det här fallet använder postenkäten i form av TSU92-
jämfört med telefonintervjun i Riks-RVU inte tycks ha någon större påverkan på
svarsinnehållet åtminstone inte på den något övergripande nivå jämförelsen i det
här fallet gjorts på. Jämförelse av svarsinnehåll vid påminnelse och utan på-
minnelse visar också god överensstämmelse. Möjligen kan man säga att de som
svarade vid påminnelse reste något mindre än de som svarade utan påminnelse.
Samma erfarenhet gjordes i den uppföljning SCB gjorde av resandet bland ej
åtkomliga personer, dvs. sådana som man inte lyckades komma i kontakt med för
intervju under den uppföljningsvecka som följde efter mätdagen.
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Jämförelsen mellan TSU92- och Riks-RVU gäller i huvudsak tidsperioden
1995 till 1998. Därefter ersattes Riks-RVU med RES och TSU92- enkäten modi-
fierades och kompletterades med nya frågor under 1998 eftersom en treårsperiod
hade gått sedan förra modifieringen. Svarsprocenten för TSU92- sjönk med
5 procentenheter till 40 % och för RES, som ju också var baserad på telefon-
intervjuer, med drygt 5 procentenheter till 71 %. Då det gäller TSU92- är den
minskade svarsprocenten förmodligen en effekt av att enkäten vid modifieringen
blev mer komplex. Den minskade svarsfrekvensen i RES jämfört med dess före-
gångare borde rimligen ha någon annan förklaring. Kanske kan en del av minsk-
ningen tillskrivas en allmän och tilltagande trötthet eller negligerande från all-
mänhetens sida då det gäller att ställa upp på intervjuer och liknande.

Den slutsats som jämförelsen mellan postenkäten, i det här fallet i form av
TSU92- och intervjumetoden, i det här fallet i form av Riks-RVU, leder till är att
enkätmetoden i fundamentala avseenden är likvärdig intervjumetoden då det
gäller att komma åt resdata eller, om man ser det i ett trafik- och trafiksäker-
hetsperspektiv, exponeringsdata. Låt vara att jämförelsen är gjord på övergripande
nivå och att en mer detaljerad eller djupgående jämförelse möjligen skulle kunna
visa på skillnader. En sådan jämförelse kräver dock tillgång till ett större data-
material än vad som varit möjligt att använda i föreliggande undersökning.
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NATIONELLA RESVANEUNDERSÖKNINGAR – en litteraturstudie

Vad sägs i litteraturen om metoder och teknik för resvaneundersökningar?

En litteraturundersökning resulterade i ett stort antal internetlänkar där resultat
från och fakta om nationella resvaneundersökningar i olika länder kunde fås. Tio
olika länder hittades med rapportering på engelska eller något nordiskt språk.
Dessa länder har haft olika typer av undersökningar. En del har en kontinuerlig
undersökning andra återkommande undersökningar med flera års mellanrum.
Undersökningarna kan gå till på olika sätt, postenkät, telefonintervju eller person-
lig intervju i hemmet. Respondenterna frågas om resor gjorda under en eller flera
speciella resdagar. Även längre, mindre frekventa resor fångas ofta upp i under-
sökningarna. I vissa länder väljs hushåll ut och alla eller någon/några i hushållet
frågas. I andra länder slumpas individer direkt. Någon typ av stratifiering sker i de
flesta länder. I alla länder viktas datamaterialet som erhållits i undersökningen till
riksnivå och ligger till grund för planering och beslutstagande i infrastruktur- och
transportutveckling.

Fakta att belysa från varje land:
• Organisation
• Undersökningens namn
• Undersökningstid
• Tidigare undersökningar
• Undersökningens syfte
• Befolkningsstorlek
• Målpopulation
• Undersökningspopulation
• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
• Urvalsstorlek
• Undersökningsmetod
• Innehåll i undersökningen, omfattning
• Svarsfrekvens
• Bortfallsanalys
• Viktning

Länder (exklusive Sverige):
Norge
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Schweiz
USA
Australien
Nya Zeeland
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Norge
• Organisation
Transportøkonomisk institutt, T∅J

• Undersökningens namn
RVU 1997/1998

• Undersökningstid
1997-09-29–1998-09-28
Fortsättningsvis ska resvaneundersökningar genomföras vart fjärde år.

• Tidigare undersökningar
RVU 1984/85 (personlig intervju i hemmen)
RVU 1991/92 (telefonintervju, svarsprocent 67,5 %)

• Undersökningens syfte
Undersöka befolkningens reseaktivitet och resemönster. Undersökningen ska ge
kunskap om omfånget av befolkningens resor, färdsättsanvändning, reslängd,
resans tidsåtgång, ärendet med resan, vilka befolkningsgrupper som gör olika
typer av resor och variationer i resvanor beroende på bostad, resans geografiska
och tidsmässiga fördelning. Resultaten används som grund till planering inom
väg- och kollektivsektorn, utveckling av miljö- och transportmodeller, prognoser,
exponeringsberäkningar i trafiksäkerhetsforskning och i utrednings- och forsk-
ningsarbete.

• Befolkningsstorlek
3,63 miljoner (1997-01-01) från 13 år och uppåt.

• Undersökningspopulation
Norges befolkning i åldern 13 år och uppåt där hushållet har ett fast telefon-
abonnemang.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Telenors telefondatabas användes som utgångspunkt för slumpningen av respon-
denter. Ur denna slumpades ett urval av telefonnummer stratifierade på län (fylke)
som kom att utgöra ett hushållsurval. När telefonnumret ringdes upp blev den
person i hushållet som var 13 år eller äldre och som sist hade födelsedag utvald
som intervjuperson, det vill säga en person i varje hushåll slumpades och
intervjuades.

• Urvalsstorlek
6061 personer (på uppdrag av lokala myndigheter gjordes ett tillägg på 995 +
1782 personer i vissa städer, vilket gör att sammanlagt intervjuades 8838
personer).

• Undersökningsmetod
Telefonintervju (Norsk Gallup Institutt AS) med hjälp programpaketet CATI
(Computer Assisted Telephone Interviews). Genomsnittlig intervjutid var 20
minuter. Mätdagen var dagen före intervjun. Respondenten skulle ange alla resor
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gjorda mellan klockan 00.00 och klockan 24.00 dagen före intervjun, samt antal
resor över 100 kilometer sista månaden.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Alla typer av personresor, både dagliglivets kortare resor och längre resor som
genomförs mer sällan samt användning av alla sorters transportsätt inklusive
gång. Resorna beskrivs utifrån ärendet med resan, för att exempelvis korta resor
som promenader inte ska underrapporteras.

• Svarsfrekvens
51 procent

• Bortfallsanalys
Personer i 20-årsåldern samt äldre är underrepresenterade. Bortfallet är störst
bland de som reser mycket och de som reser lite. Det partiella bortfallet var störst
på frågorna om egen årsbruttoinkomst och hushållets samlade årsinkomst samt på
frågan om hur många kilometer familjens bil/bilar åkt de senaste tolv månaderna.

• Viktning
Urvalsmetoden ger ett representativt urval på hushållsnivå, men på personnivå blir
det en underrepresentation av personer från stora hushåll. För att korrigera för att
urvalssannolikheten är olika för personer i olika stora hushåll och kunna analysera
på personnivå viktas data beroende på antal personer 13 år och äldre i hushållet.
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Danmark
• Organisation
Vejdirektoratet
Data insamlas av Danmarks Statistik.

• Undersökningens namn
TU 1998–99, Transportvaneundersøgelse

• Undersökningstid
980101–991231

• Tidigare undersökningar
År 1975, 1981 och 1986. Från och med 1992 har data samlats in kontinuerligt
varje månad, under 1992–95 dock inte i juli månad.

• Undersökningens syfte
Belysa strukturen och variationerna i danskarnas persontransportvanor. Vill kunna
se vilken betydelse exempelvis inkomst, bostadsort och kön har på transport-
vanorna. TU är den undersökning som mest detaljerat beskriver befolkningens
resvanor och används därför som dataunderlag till trafikpolitiska analyser och
konsekvensberäkningar. TU är en viktig datakälla för att bygga upp olika trafik-
modeller.

• Befolkningsstorlek
5 313 000 invånare totalt år 1999.

• Undersökningspopulation
Personer mellan 10 och 84 år.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Stickprovet uttas slumpmässigt ur CPR-registret. Ingen förstratifiering förekom-
mer.

• Urvalsstorlek
Ett urval på ca 2 300 personer varje månad, vilket ger 27 600 slumpade personer
på ett år.

• Undersökningsmetod
Telefonintervju. Ett introduktionsbrev skickas ut i förväg. Flera initiativ tas för att
kontakta intervjupersonen om denne inte kan nås på det existerande telefonnumret
eller inte är anträffbar.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Intervjupersonen frågas om socioekonomisk bakgrund, resor dagen före intervjun
samt resor längre än 100 kilometer under månaden innan. Varje resa delas in i
olika delresor beroende på målet med resan och om resan företagits med olika
färdmedel. Både reslängd och restid efterfrågas. Det frågas också om familjens
sammanlagda inkomst och tillgång till personbil.
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• Svarsfrekvens
År 1998 genomfördes 17 178 intervjuer och 1999 genomfördes 16 839 intervjuer.
Detta ger en svarsprocent på 62 procent, respektive 61 procent. I publikationen
redovisas en svarsprocent på omkring 65 procent.

• Bortfallsanalys
För att kompensera för ett eventuellt skevt bortfall och en systematik i bortfallet
viktas datamaterialet så att det ska se ut som befolkningen i helhet, se nedan.

• Viktning
Viktning sker av varje intervjuperson efter kön (man/kvinna, ålder (10–15/
16–24/25–64/65–74/75–84)), geografisk kod (huvudstad/större stad/mindre stad),
civilstånd (gift/ogift), boendesätt (lägenhet/hus) för att korrigera för eventuell
sned fördelning av de intervjuer som genomförs. Summan av vikterna för en
månad ger antalet personer mellan 10 och 84 år i Danmark.
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Finland
• Organisation
Ministry of transport and communications Finland, Kommunikationsministeriet

• Undersökningens namn
National Passenger Transport Survey 1998–1999

• Undersökningstid
1998-07-01–1999-06-30

• Tidigare undersökningar
Den första genomfördes 1974 och därefter har nationella resvaneundersökningar
genomförts vart sjätte år, 1980, 1986, 1992. Undersökningsmetod (tidigare post-
enkäter) och målpopulation har förändrats under åren.

• Undersökningens syfte
Undersökningens syfte är att få en totalbild av finska folkets resvanor, totala
antalet resor och deras varaktighet, reslängd, färdsätt och resans syfte. Även skill-
nader i resor och mobilitet beroende på tid, region och åldersgrupp skattas.

• Befolkningsstorlek
1998-12-31 var befolkningen i åldern 6 år och uppåt 4.766 miljoner.

• Undersökningspopulation
Folk från och med sex år registrerade och bosatta över hela Finland (ej Åland).

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Slumpmässigt urval från Centrala befolkningsregistret.

• Urvalsstorlek
18.250 stycken slumpades fram. Telefonnummer kunde fås för 84 procent av
dessa, det vill säga 15.330 stycken.

• Undersökningsmetod
Telefonintervju. Om intervjupersonen ej nåddes på undersökningsdagen togs för-
sök till kontakt fem gånger per dag i sju påföljande dagar, det vill säga åtminstone
35 försök gjordes att nå intervjupersonen.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Detaljfrågor om de dagliga resornas olika etapper, framför allt resor och rese-
kedjor (början och slutet i samma punkt). Icke-fordonstrafik och barns och äldres
mobilitet täcktes in mer utförligt än tidigare.

• Svarsfrekvens
64 procent besvarade intervjuarnas frågor.
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• Bortfallsanalys
En genomförd bortfallsanalys i anslutning till undersökningen visar att de flesta
resultat kan tillämpas på populationen som helhet. Inkomst var den enda kategori
med problem, eftersom en del respondenter vägrade svara på frågor om inkomst.

• Viktning
Undersökningens resultat skalades upp till att omfatta hela populationen.
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Storbritannien
• Organisation
Utförandeorganisation: Social Survey Division (SSD) of the Office for National
Statistics (ONS)
Uppdragsgivare: Department of the Environment, Transport and the Regions,
DETR

• Undersökningens namn
Great Britain National Travel Survey, NTS

• Undersökningstid
Kontinuerlig undersökning, senaste rapporten från perioden 1997/99.

• Tidigare undersökningar
År 1965, 1972/73, 1975/76, 1978/79, 1985/86. Kontinuerliga undersökningar från
och med juli 1988. Resultat ges för ett genomsnitt under en treårsperiod såsom
1989/91, 1992/94 och 1996/98.

• Undersökningens syfte
Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur olika delar av
populationen använder transporthjälpmedel och erhålla ett mönster i efterfrågan.
Data från NTS har använts i formulering av policies i the White Paper ’A New
Deal for Transport’ och i en 10-årsplan ’Transport 2010’. Andra användningsom-
råden är att förutsäga trafiknivåer och följa olycksrisker bland olika vägtrafi-
kanter.

• Befolkningsstorlek
57.564.000

• Undersökningspopulation
I Storbritannien bosatta boende i privata hushåll.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Slumpat urval av privata hushåll. Först väljs för varje år ut 240 postområden (20
per månad), vilka är stratifierade så att urvalet är representativt på regional nivå
och för olika populationstäthet samt när det gäller bilägarskap och resande till
arbetet med bil. Därefter slumpas 21 hushåll i varje postområde. Detta resulterar i
ett klusterurval, vilket är en nödvändighet för att reducera intervjuarnas restid.

• Urvalsstorlek
Per år dras ett urval av 5040 adresser från ’små användare’ i Postcode Address
File.
För tre års undersökning har man alltså 21*240*3 = 15.120 hushåll.

• Undersökningsmetod
Dagbok över sju dagars resor. Dagboken startar på en slumpmässig, men förut-
bestämd dag i veckan. Undersökningen pågår under hela året.
Intervju (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) för att erhålla bak-
grund och demografiska data.
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• Innehåll i undersökningen, omfattning
Varje hushållsmedlem för en sju dagar lång dagbok över sina resor inom
Storbritannien, föräldrarna skriver yngre barns dagbok. Syftet med varje företagen
resa finns med, det använda färdsättet, resans tidpunkt, resans start och mål.
Promenader kortare än en mile registreras bara under sista dagen i dagboken.

• Svarsfrekvens
Under perioden 1997-01-01 till 1999-12-31 erhölls 9.094 fullt svarande hushåll
vilket täcker allt resande över 50 yards. Svarsandelen blir 60 procent. Antalet
individer som svarat är 21.285 stycken. (Om partiellt svarande läggs till blir
svarsprocenten för 1999 66 procent på nationell nivå: (3004/4559).

• Bortfallsanalys

• Viktning
Uppräkning görs till total populationsnivå.
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Nederländerna
• Organisation
Statistics Netherlands

• Undersökningens namn
The Dutch National Travel Survey (OVG)
Parallellt testades New Kontiv Design (NKD) från Socialdata i Tyskland vilken
erhöll bättre svarsfrekvens och bättre täckning av målpopulationen. Från och med
1999 används NKD istället.

• Undersökningstid
Kontinuerlig från och med 1978. Den senaste rapporteringen gäller 1998.

• Tidigare undersökningar
Kontinuerliga undersökningar varje dag sedan 1978. Tills 1984 samlades data in
genom personliga intervjuer. Sedan 1985 samlas data in via telefonintervjuer
kombinerade med frågeformulär som respondenten själv sänder in.

• Undersökningens syfte

• Befolkningsstorlek
15 654 000 totalt år 1998.

• Undersökningspopulation
Hushåll bosatta i Nederländerna med telefonnummer angivet hos the Dutch
telephone company.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Stratifierat urval draget från ’Geographic Basic File’. Det är hushåll som slumpas.
The Dutch telephone company förser om möjligt adresserna med telefonnummer.
År 1998 hade 72,7 procent av urvalet känt telefonnummer.

• Urvalsstorlek
Från och med 1995 har ca 60.000 hushåll ingått årligen i urvalet, vilket motsvarar
150.000 människor (Nettourval, dvs. de som har telefonnummer).

• Undersökningsmetod
Telefonintervju (CATI) och en resedagbok som sänds med posten. Ett introduk-
tionsbrev sänds ut i förväg, för att berätta om telefonintervjun.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
I telefonintervjun frågas respondenten detaljer om hushållet, hushållets samman-
sättning och ägande av olika transportmedel. En dagbok sänds via posten till
samtliga medlemmar i hushållet, vilka ombeds föra bok över alla sina resor under
en dag. De ombeds också besvara frågor om inkomst, utbildning och sysselsätt-
ning.
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• Svarsfrekvens
År 1998 var svarsfrekvensen mindre än 35 procent (då är ej de som ej kan nås via
telefon borträknade). Svarsfrekvensen har sjunkit från 51 procent år 1985. Om
man däremot ser på svarsfrekvensen bland telefonintervjuerna är den 68 procent
och bland dagböckerna 70 procent.

• Bortfallsanalys
Respondent som ej skickat in en fullständig dagbok inom fem dagar får en på-
minnelse med en ny dagbok och ombeds föra bok över sina resor under en ny dag
(sju dagar efter den första hänvisade dagen). Om även denna uppgift ej utförs,
skickas en ny begäran om dagbok för en ny dags resande (14 dagar efter den
första hänvisade dagen).

• Viktning
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Schweiz
• Organisation
Bureau for Transport Studies

• Undersökningens namn
The microsencus on Transport Behavior

• Undersökningstid
Hela 1994.

• Tidigare undersökningar
År 1974, 1979, 1984, 1989. Tidigare undersökningar bestod av pappersbaserade
enkäter, de två första även i kombination med personliga intervjuer.

• Undersökningens syfte
Att kunna användas av planeringsmyndigheter, marknadsavdelningar inom all-
männa transportföretag, försäkringsbolag. Vill kunna se det dagliga (rumsliga)
resmönstret i Schweiz, kunna se användningen av ett eller flera färdsätt, kunna se
syftet med resan.

• Befolkningsstorlek
Total befolkning 6.969.000 år 1994.

• Målpopulation

• Undersökningspopulation
Schweizare fr.o.m. 6 år och deras resor.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Slumpmässigt urval från the Federal Office for Statistics med regional ’densi-
fication of sample=boost sample’.

• Urvalsstorlek
16.570 hushåll med 18.020 medlemmar från och med sex år. I varje hushåll med
1–3 medlemmar slumpas en person för intervju, från hushåll med fler än fyra
medlemmar slumpades två personer för intervju.

• Undersökningsmetod
Telefonintervju (CATI). Resorna delades in i etapper där varje etapp utförs med
samma färdmedel. Vid första kontakten (mer än 20 försök kan behöva göras)
avtalas tid för intervjun.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Förutom frågor om resor indelade i etapper, dess startpunkt, slutpunkt, syfte, färd-
sätt, tidpunkter och distanser frågades också om attityder till olika frågor inom
transportpolitik eller om förutsättningar för rådande infrastruktur och transport-
hjälpmedel. Även ägande av fordon, körda kilometer, körkort, kort för allmänna
kommunikationer, tillgänglighet till parkeringsplatser samt demografiska och
socioekonomiska faktorer efterfrågades.
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• Svarsfrekvens
Av de valda hushållen kunde 75 procent intervjuas. Av de kontaktade hushållen
kunde 93 procent av de valda personerna intervjuas.

• Bortfallsanalys
Gjordes efter 1989 års undersökning, visade inte på några skillnader när det gällde
färdsättsval och fördelning av reslängd för olika populationsgrupper.

• Viktning
I viktningsproceduren togs bland annat hänsyn till skillnaderna i valet av antal
respondenter per hushåll. Viktningsbasis är befolkningen enligt folkräkningen
1990 som uppdaterades 1993.
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USA
• Organisation
U.S. Department of Transportation, handhavare: Federal Highway Administration
(FHWA)

• Undersökningens namn
The Nationwide Personal Transportation Survey, NPTS

• Undersökningstid
Maj 1995–juli 1996 (alla veckans dagar).

• Tidigare undersökningar
År 1969, 1977, 1983 (intervjuer i hemmet), 1990 (telefon, CATI).

• Undersökningens syfte
Få en bättre förståelse av vad som styr resbeteendet. Mäter upprepande lokala
resor, dvs. dagliga personresor. Data används för att kvantifiera resbeteende,
förstå ressyfte, relatera resbeteendet till resenärens demografiska data, titta på
förhållandet mellan befolkning och resande över tiden, titta på olika färdsätt.

• Befolkningsstorlek

• Undersökningspopulation
USA:s civila, icke-institutionsboende befolkning. Resor som gjorts av barn under
5 år kommer bara med om de rest med någon i hushållet. Alla personer som bor i
hushåll och är fem år eller äldre.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Stickprovet valdes från alla USA:s 50 stater plus Columbia-distriktet. Stratifierat
urval av Census divisions (9 geografiska områden), metropolitan area status (stor-
lek), förekomst av tågtrafik och telefontäthet. Stickprovet kontrollerades mot
geografin så att datainsamlingen spreds jämnt över landet och under datainsam-
lingsperioden. Stickprovet kontrollerades också för veckodag för att försäkra om
att alla geografiska områden var valda på alla veckodagar.

• Urvalsstorlek
58.276 hushåll erhöll resdagbokspaketet. Stickprovet görs i proportion till befolk-
ningsstorlek i de 50 olika staterna.

• Undersökningsmetod
Telefonintervju med resdagbok som skickats via posten. CATI-system.
En speciell resdag gavs och data om denna dags envägsresor efterfrågades, samt
även rundresor gjord under den 14-dagars period som slutade på resdagen, där det
bortersta resmålet var minst 75 miles från hemmet. Först skickades ett introduk-
tionsbrev till hushåll med listade telefonnummer. Sedan togs en initierande
telefonkontakt. Intervjuaren ville prata med hushållsrespondenten, i andra hand
intervjuades en kunnig hushållsmedlem på minst 18 år. Fordonsdata och
bakgrundsdata samlades in samt resdag bestämdes. Resdagbok skickades till hus-
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hållet. Kvällen före ringdes ett påminnelsesamtal. Varje hushållsmedlem
kontaktades för att samla in deras resdagbok och utföra en personintervju. Upp till
12 försök gjordes att nå varje hushållsmedlem. Färdlängdsavläsningar på varje
hushållsfordon samlades in vid två tillfällen.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Resans syfte, transportmedel, restid, veckodag och tidpunkt på dagen som resan
utfördes, om resan utfördes med privat fordon, antal fordonspassagerare, bak-
grundsdata för föraren, fordonsdata, hushållsdata. Dessa data samlas för alla turer,
färdsätt, syften, reslängder och områden i landet, både tätort och landsbygd.

• Svarsfrekvens
21.120 hushåll i det nationella stickprovet och 20.895 i tilläggsurvalet (fem sär-
skilda områden) betraktaktades som kompletta, detta var 72 % av de som erhöll
resdagbokspaketet.
Två $1 sedlar skickas med per dagbok, dvs. till varje familjemedlem fem år och
äldre.

• Bortfallsanalys
Om folk sa att de inte gjort någon resa ställdes följdfrågan: ”Betyder detta att du
stannade på samma plats hela dagen?” Andelen icke-resor blev 12 %.

• Viktning
Korrigering gjordes för säsongsvariationer.
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USA
• Organisation
The Bureau of Transportation Statistics vid the U.S. Department of Transportation

• Undersökningens namn
The 1995 American Travel Survey, ATS

• Undersökningstid
April 1995 till mars 1996.

• Tidigare undersökningar
1977 NTS (National Travel Survey) när det gäller passagerarflöden.

• Undersökningens syfte
Erhålla information om resande bland personer boende i USA.
Mäter mindre frekventa långdistansresor, envägsresor över 100 miles. Erhålla
detaljerad information om stat-till-stat resor och storstad-till storstad resor.
Data används för program (policy)utformning och reklamaktiviteter när det gäller
resande och turism.

• Befolkningsstorlek

• Undersökningspopulation
Hushållen, dess medlemmar och deras långväga resor.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Av 1.973 områden i USA togs ett stickprov på 729 geografiska områden. 314 var
självskrivna pga. deras stora befolkning. De övriga 1.659 delades i 415 strata
baserade på demografiska och ekonomiska karaktärer. Inom varje stratum till-
delades sannolikheter till varje PSU (Primary Sampling Unit) proportionellt till
totala befolkningen. En PSU valdes sen från varje stratum.

• Urvalsstorlek
80.000 hushåll i hela nationen valdes slumpmässigt.

• Undersökningsmetod
En vuxen hushållsmedlem tillhandahöll information angående alla hushållsmed-
lemmar. Undersökningen bestod av fyra detaljerade intervjuer utförda ungefär var
tredje månad mellan april 1995 och mars 1996. Primärt telefonintervjuer men
även personliga intervjuer för några som inte kunde nås via telefon. Först
skickades ett tillkännagivande följt av ett undersökningspaket och ett telefon-
samtal. PMICS samtal i januari 1995 för att kontrollera telefonnummer och
beskriva betydelsen av undersökningen, uppmuntra deltagande, förklara vad
respondenten behöver för att kartlägga sitt resande och besvara frågor. Halvvägs
under tre-månaders reseperioden skickades påminnelsekort och i slutet av varje
cykel skickades påminnelsebrev om att respondenten ska förvänta sig ett telefon-
samtal. Person över 18 år fick rapportera för sig själva och andra hushållsmed-
lemmar. Genomsnittlig intervjutid var 25 minuter.
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• Innehåll i undersökningen, omfattning
Erhåller information om utgångspunkt, mål, volym och karaktär på lång-
distansresor i USA.
Tre delar: basic demographic information, resrelaterad data, allmän information
om hushållets inkomst och tillgänglighet till transportmedel.

• Svarsfrekvens
85 % av de hushåll som var utvalda = 80.000 hushåll

• Bortfallsanalys
Reinterview program: response error reinterview and quality control reinterview.
Falsification check för att kolla intervjuaren. (5 % av intervjuerna).
Response error measurement – 650 avslutade intervjuer gjordes om för att se om
respondenten svarade lika.
Noninterview error:
Nonresponse error

• Viktning
Hushållsresor och personresor erhöll vikter som en produkt av inversen av sanno-
likheten att väljas ur det slumpade hushållet och ett flertal viktfaktorer som svarar
för icke-intervjuer, hushållsundertäckning, inom-hushålls undertäckning och
resors under rapportering.
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Australien (Sydney)
• Organisation
NSW Department of Transport, NSW = New South Wales (The Greater Sydney
Region) Designerat av Australian Bureau of Statistics

• Undersökningens namn
Household Travel Survey 1997 (kontinuerlig sedan dess).

• Undersökningstid
1997

• Tidigare undersökningar
1971 Sydney Area Transportation Study (ej beteendestudie).
1986 (självifylld enkät att sända tillbaka) Australien.
1981, 1991 (personliga intervjuer, hushållsfrågeformulär, detaljerade resdag-
böcker för en specifik resdag).

• Undersökningens syfte
Samla information om folk dagliga resande, vart de åker, varför, när på dagen,
vilket transportsätt de använder. Används för planering av framtida transport-
behov för folk i regionen.

• Befolkningsstorlek

• Undersökningspopulation
Mer än 5000 hushåll väljs slumpmässigt varje år. Varje hushåll intervjuas om allt
sitt resande under en speciell dag.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Tvåstegs klusterurval.

• Urvalsstorlek

• Undersökningsmetod
Personliga intervjuer för att samla in resdagbok för varje hushållsmedlem. En
första kontakt sker genom ett brev. Sedan tar intervjuaren kontakt för att fylla i ett
hushållsfrågeformulär och friska upp minnet om resdagen. Efter resdagen görs
intervjuer med upp till tre försök för att få in data som samlats i 24-timmars
resedagboken från varje hushållsmedlem. Resandet betraktas som ett sätt för att nå
en viss aktivitet.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Personresor i residenset.

• Svarsfrekvens
Målet är att få in 3000 svarande hushåll varje år.

• Bortfallsanalys

• Viktning
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Australien (Melbourne Statistical Division, MSD)
• Organisation
Transportation Research Centre, RMIT University, Melbourne

• Undersökningens namn
The Victorian Activity and Travel Survey, VATS 98

• Undersökningstid
Kontinuerlig undersökning under hela året, dessa fakta gäller 1995–1998.

• Tidigare undersökningar
1964, 1972, 1978 (personliga intervjuer) Melbourne.
1986 (självifylld enkät att sända tillbaka) Australien.
1994, 1995, 1996, 1997 Melbourne metropolitan statistical district, kontinuerliga
undersökningar, påbörjades december 1993.

• Undersökningens syfte
Erhålla information om personresor och aktiviteter utanför hemmet i distriktet.

• Befolkningsstorlek

• Undersökningspopulation
Hushåll i Melbournedistriktet och deras dagliga resmönster.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Stratifierat slumpurval.

• Urvalsstorlek
10.950 (30 hushåll per dag) 1994–juli 1998, sen 16.425 per år (45 per dag).

• Undersökningsmetod
Självadministrerat enkätutskick som sänds tillbaka. Innehåller två formulär: hus-
hålls- och personformuläret (samlar hushållskaraktäristik om fordon och boende
samt individuella socio-demografiska data), reseformuläret (samlar information
gällande resor utanför hemmet av alla hushållsmedlemmar med detaljerad be-
skrivning av restid och plats).

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Resor och aktiviteter utanför hemmet efterfrågas av alla hushållsmedlemmar.
Sex olika steg: förkontaktsbrev, brev med undersökningsformulär (omfattande
hushålls- och personformuläret och sex reseformulär), första påminnelse efter en
vecka i form att ett vykort med tack eller påminnelse och i så fall ny resdag.
Andra, tredje och fjärde påminnelserna med en veckas mellanrum med nya res-
dagar (obs. samma veckodag). Tredje påminnelsen är ett komplett undersök-
ningsformulär.
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• Svarsfrekvens
Genomsnittlig svarsfrekvens 45–50 procent (ca 5.000 svarande hushåll) per år.
Vissa källor anger 40 %. (1994 7.300 svarande).

• Bortfallsanalys
Till de hushåll som inte svarat skickas 4 påminnelser.
Ett utvalt antal hushåll är märkta för en personlig intervju i hemmet (5 % slump-
mässigt urval av originalstickprovet) om de inte svarat på den fjärde påminnelsen.
Fem försök görs för att få kontakt med varje icke-svarande. Uppföljande
telefonsamtal görs för att förbättra alla ofullständiga eller diskutabla svar där
telefonnummer finns till hushållet.
Ett urval av svarande hushålls väljs för validerande intervjuer (personliga).
VATS-respondenterna grupperas efter familjetyp och proportionerna jämförs med
totalbefolkningens grupperingar.

• Viktning
Genom att använda resultat från valideringsundersökningarna ges en serie av
vikter och stickprovsresultatet expanderas till totalt befolkningsnivå. All-vikter,
veckodagsvikter och veckoslutsvikter.
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Nya Zeeland
• Organisation
The New Zealand Road Safety Trust

• Undersökningens namn
The New Zealand Travel Survey 1997/98

• Undersökningstid
1997-06–1998-07, 1999-04–1999-05

• Tidigare undersökningar
1989/90

• Undersökningens syfte
Ge information till inriktning av nationella, regionala och kommunala trafiksäker-
hetsprogram för att reducera skadenivån på vägarna. Ge data som hjälper till i
utvecklingen av policies och utvärdering av program för väganvändning och väg-
säkerhet. Exponeringsdata kombineras med olycksdata för att beräkna olycks-
risker.

• Befolkningsstorlek

• Undersökningspopulation
Personer boende i hushåll i New Zealand och deras resor och skador. Urvalsramen
bestod av alla New Zealands hushåll utom några glest befolkade områden.
Semesterbostäder inkluderades inte om folk ägde mer än ett hus, inte heller
boende på hotell och motell.

• Urvalsmetod och eventuell stratifiering
Geografiskt baserade strata. 14 Local Government Regions stratifierades i Main
Urban Areas (>30.000), Secondary Urban Areas (10.000–30.000) and rural
(<10.000). Inom varje strata samplades Meshblocks med proportionell sannolikhet
mot storlek enligt 1991 års folkräkning. Vart åttonde hushåll samplades syste-
matiskt i de utvalda Meshblocken. Denna metod är ungefär identisk med enkelt
slumpmässigt urval utan återläggning.

• Urvalsstorlek
7164 hushåll med permanent boende (8079 adresser var slumpade men 915 av
dessa var inte permanenta bostäder).

• Undersökningsmetod
Initierande brev som beskriver syfte och innehåll i undersökningen. Intervjuaren
kommer till hushållet för att samla hushållsinformation och tilldela hushållsmed-
lemmarna två resdagar. Så snart som möjligt efter resdagarna återvänder
intervjuaren för att utföra intervjuer. Minst fyra försök gjordes att nå det utvalda
hushållet. Resdagarna spreds jämnt över veckan genom en systematisk allokering
av resdagar.
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Varje resa angavs med utgångspunkt och mål som angavs i ett format för att lätt
kunna användas för att beräkna distans. För gående angavs istället tiden som
spenderades på gåendet samt antal korsade gator.

• Innehåll i undersökningen, omfattning
Två frågeformulär: ett för att erhålla information om hushållet och ett för det
individuella resandet, persondata, alkoholanvändning, olycksdata de senaste två
åren.

• Svarsfrekvens
5.367 hushåll svarade, 74,9 %.
Antal personer som svarade var 14.250.

• Bortfallsanalys
Jämförelse gjordes med populationen för att se om alla åldersgrupper i respektive
kön var representerade på rätt sätt, likaså om åldersprofilen i de 14 regionerna
stämde överens.

• Viktning
Materialet skalas upp för att representera alla Nya Zeeländares resor under ett år.
Viktning gjordes för att motsvara sannolikheten för att bli vald som respondent
när medelvärden och totaler skulle beräknas. Viktning användes också för att
reducera basen beroende på icke-svarande. Materialet viktades med avseende på
ålder, kön och region för att korrigera för skillnader i representation av befolk-
ningen.
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