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Förord 
Föreliggande rapport redovisar en jämförelse av data insamlat i den riksom-
fattande enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- under åren 2001 
och 2002. Finansiär har varit Vägverket i Borlänge och kontaktperson Ulf 
Magnusson. Vid VTI har Hans Thulin varit projektledare och tillsammans med 
Susanne Gustafsson analyserat och sammanställt datamaterialet samt författat 
rapporten. Ett tack riktas till Mohammad-Reza Yahya, VTI, som förberett data-
materialet. 
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Sammanfattning 
Trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- har pågått dagligen sedan april 1992. Den 
är riksomfattande och belyser trafikanternas exponering i trafikmiljön med fokus 
på de oskyddade trafikanterna. Undersökningen är enkätbaserad och bekostas av 
Vägverket.  

Syftet med denna rapport är att jämföra exponeringsdata från två separata år, 
åren 2001 och 2002. Eftersom materialet är begränsat är jämförelsen enbart över-
siktlig. Skälet till jämförelsen är att en förändrad enkätrutin infördes till undersök-
ningsåret 2002. Förändringen innebär att ett aviseringskort, dvs. en förvarning till 
respondenten om undersökningen och enkäten, skickas ut i förväg, mätdatum 
trycks på enkäten och påminnelseenkät med nytt mätdygn skickas ut om den 
första enkäten inte besvarats.  

Förhoppningen var att den förändrade enkätrutinen skulle öka kvaliteten på 
data, öka svarsfrekvensen och därmed ge ett säkrare underlag för de skattningar 
som görs. Enkätens komplexitetsgrad har ökat under den tid undersökningen 
pågått och förmodligen kan det vara en orsak till att svarsfrekvensen minskat 
något sett över tiden. Då undersökningen startade i början av 90-talet var svars-
frekvensen närmare 45 procent och med påminnelse blev svarsfrekvensen 
68 procent. Under perioden 1998–2001 var svarsfrekvensen cirka 40 procent. På-
minnelseenkät användes inte under denna period. Efter att rutinen med bland 
annat fixt mätdygn infördes har svarsfrekvensen varit 43 procent utan påminnelse 
och 51 procent med påminnelse. Påminnelseenkät har använts under hela denna 
tidsperiod. 

Den ändrade enkätrutinen har också haft en viss inverkan på exponeringsresul-
taten och som det verkar ”åt rätt håll”. En avsikt med den förändrade enkätrutinen 
var att få ett bättre underlag för att skatta bilisternas och främst bilförarnas person-
transportarbete. Med tidigare rutin överskattades detta persontransportarbete 
kraftigt, men nu kan man konstatera att bilisternas persontransportarbete hamnar 
på en ytterligt rimlig nivå om jämförelse görs med andra källor. Även för gående 
och cyklister erhålls ett lägre persontransportarbete med den nya rutinen, men 
persontransportarbetet är fortfarande större än vad som erhålls via de officiella 
resvaneundersökningarna. En av målsättningarna när TSU92- startades var dock 
att komma åt ett större persontransportarbete för gående och cyklister relativt det 
som de officiella resvaneundersökningarna ger. 

Fixeringen av mätdygnet, införandet av aviseringskort och det minskade bort-
fallet är förmodligen de förändringar som haft mest gynnsam inverkan på under-
sökningen. Förutom rimligare värden på persontransportarbetet kan man också 
konstatera ett mer stringent ifyllande av enkäten. Detta visar sig bland annat i en 
mindre andel okända svar. Beträffande den information som påminnelseenkäten 
ger visar jämförelsen att denna inte på ett påfallande sätt skiljer sig från ”första-
svars”-informationen. Samma typ av resultat dvs. god överensstämmelse, erhölls 
också vid en tidigare jämförelse som gjordes i mitten av 90-talet då TSU92- under 
en period hade påminnelseenkät. I den bortfallsstudie som ska genomföras i ett 
uppföljande projekt kommer det att belysas om det finns anledning att fortsätta 
med påminnelseenkät, särskilt mot bakgrunden att det är en kostsam post inom 
undersökningen. 
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1 Bakgrund 
TSU92- är en enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning som pågått dagligen 
sedan april 1992. Den är riksomfattande och riktad till personer yngre än 85 år 
och som är folkbokförda i landet. Undersökningen är en viktig del i det arbete 
som Vägverket och VTI bedriver för att följa upp och analysera trafiksäkerheten i 
Sverige.  

Enkäten är fokuserad på de oskyddade trafikanterna och deras exponering i 
trafikmiljön. För att få en helhetsbild av befolkningens exponering i trafikmiljön 
har övriga väg- och spårbundna färdsätt också medtagits. Enkäten har ett uttalat 
trafiksäkerhetsperspektiv med frågor om användning av bilbälte, cykelhjälm, 
belysning och reflexer, nyttjande av mobiltelefon etc.  

När det gäller de oskyddade trafikanterna ställs bland annat frågor om den 
trafikmiljö de förflyttar sig i. Exempelvis vill frågorna ge ett svar på hur gång- 
och cykelsträckorna fördelar sig på gång-/cykelbana respektive väg/gata i och 
utanför tätort. Svar fås också om antalet passager över väg/gata med biltrafik och 
om passagerna till exempel skett planskilt, på övergångsställe eller i miljö med 
hastighetsgräns 30 km/h.  

Föreliggande rapport jämför resultat från två perioder, kallade 2001 och 2002. 
De verkliga tidsperioderna är mars 2001 till och med februari 2002 som jämförs 
med mars 2002 till och med februari 2003. Anledningen till jämförelsen är att 
vissa förändringar inträffade den 1 mars 2002.  

Förändringarna innebär att Statistiska Centralbyrån, SCB, från och med detta 
datum ansvarar för utskick och insamlande av enkäten. Enkäten har fått ett be-
stämt mätdatum och en påminnelse skickas ut efter två veckor om inte enkäten 
besvarats. Enkäten påannonseras också genom att respondenten erhåller ett avise-
ringskort några dagar innan enkäten anländer. 

De skillnader mellan de båda åren som resultatet eventuellt visar på, kan bero 
på att en eller flera av följande förändringar skett: 

• Urvalets dragning ur olika register 
• Enkätens avisering  
• Mätdygnets fastställda datum till skillnad mot lydelserna ”dagen före…” 

eller ”dagen efter...” 
• Enkätstrukturen, där vissa frågor bytt plats 
• Uppräkningsförfarandet med efterstratifiering kontra kalibreringsvikter 
• Bortfallets storlek som minskat 
• Förändring av det verkliga resandet. 

 
 
2 Syfte 
Syftet med föreliggande rapport är att redovisa resultatet från en analys av vissa 
utvalda frågor i den kontinuerliga trafiksäkerhetsundersökningen TSU92-. Ana-
lysen genomförs som en deskriptiv jämförelse av åren 2001 och år 2002.  
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3 Material och metod 
Det material som används i denna rapport har hämtats från enkätsvaren i trafik-
säkerhetsundersökningen TSU92- under tidsperioden mars 2001 till och med 
februari 2003. Under år 2001 administrerade VTI utskick, insamling samt 
skanning av enkäterna. I mars 2002 gav VTI detta uppdrag till SCB och därmed 
skedde även vissa andra förändringar. 
 
3.1 Population och urval  
Målpopulationen består av alla personer som bor i Sverige och är yngre än 85 år. 
Urvalet är därför draget ur folkbokföringsregistret, men ur två olika källor som 
innehåller olika mycket uppgifter. År 2001 gjordes urvalet ur det statliga person-
adressregistret SPAR och år 2002 ur registret över totalbefolkningen, RTB.  

Urvalet var under båda perioderna stratifierat efter vägverksregion och ålders-
klass. Allokeringen gjordes så att personer boende i Vägverksregion Norr hade 
dubbelt så stor sannolikhet att väljas som boende i övriga vägverksregioner. Lika-
så hade personer i åldersklasserna 15–24 samt 65–84 dubbelt så stor sannolikhet 
att väljas som personer i åldersklasserna 0–14 och 25–64. Detta ledde till att åtta 
strata bildades utifrån två regioner (Norr + övriga) samt fyra åldersklasser (0–14, 
15–24, 25–64, 65–84). Under 2001 och några år dessförinnan förelåg målsätt-
ningen att skicka ut enkäten till 65 personer varje dag. Under år 2002 och fortsätt-
ningsvis skickas enkäten till 35 personer per dag exklusive påminnelse. Urvalet år 
2002 utgjorde ett stratifierat två-stegs-urval av mätdygn, där varje utvald person 
representerade sina dagar under kvartalet (kluster av dagar) och från denna mängd 
drogs ett obundet slumpmässigt urval av en dag. 
 
3.2 Datainsamling  
Den skillnad som finns mellan de båda åren beträffande datainsamlingen gäller 
om mätdygnet var tryckt på enkäten eller inte samt om påminnelse skickades ut 
eller inte. 

Under år 2001 angavs mätdygnet som dygnet före den dag den utvalda 
personen fick enkäten i sin hand. För att täcka in fredagar, lördagar och vissa 
helgdagar skickades dubbla omgångar som mottogs på torsdagen och fredagen. På 
hälften av dessa enkäter angavs mätdygnet som dygnet efter den dag den utvalda 
personen fick enkäten i sin hand. Mätdygnet började klockan 6.00 på morgonen 
och höll på till klockan 6.00 morgonen därpå. Respondenten fick själv på enkäten 
fylla i vilket datum det var då mätdygnet började. Inga påminnelser skickades ut 
under denna period. Det var Posten som administrerade utskicket och också 
mottog enkätsvaren. I bilaga 1 visas ett exempel på enkäten som användes under 
år 2001.  

Från och med mars 2002 fick enkäten ett fixt mätdygn som trycktes på enkäten, 
se bilaga 2. En vecka före mätdagen skickades ett aviseringskort som informerade 
om undersökningen, se bilaga 3. Dagen efter mätdygnet fick urvalspersonerna 
enkäten via post och ombads i missivet att besvara frågorna och sända tillbaka 
enkäten till SCB. Två veckor efter att frågeblanketten sänts ut skickades en på-
minnelse till de personer som inte besvarat den första frågeblanketten. Påminnel-
sen bestod av en ny blankett och på denna påminnelseenkät hade ett nytt mätdygn 
angivits.  
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3.3 Datahantering 
Under år 2001 skannades enkäten vid VTI. SCB tog emot och skannade enkäten 
under år 2002 innan den levererades som en datafil till VTI. Datamaterialet 
kompletterades med kön, födelseår, födelsemånad och postnummer. Enkäterna 
som kom från SCB var även kompletterade med respondentens ålder under året. 
Utifrån postnummer kunde län och vägverksregion tas fram. 

Vid VTI vidtog en ytterligare bearbetning av enkäten. Alla sträckor och antalet 
passager av olika slag som är uppdelade på tidsperioder summerades för varje 
variabel till ett dygnsvärde. Vissa logiska justeringar gjordes som att justera upp 
totalsträckor och passager efter angivna delsträckor och delpassager (”varav”-
sträckor och ”varav”-passager). Även vissa värden som ansågs vara extremt höga 
och orimliga justerades ner eller togs bort. Exempelvis kunde det anses troligt att 
den svarande angivit sträckan i meter istället för kilometer även på andra färdsätt 
än till fots.  

 
3.4 Kvalitet 
Olika typer av fel kan förekomma i statistiska undersökningar vilket gör att resul-
tatet för båda åren är behäftade med en viss osäkerhet. 

 
Täckningsfel 
Täckningsfel innebär att urvalsramen, dvs. den avgränsade och identifierade 
population som man valt att undersöka inte helt stämmer överens med den 
verkliga populationen. Om personer som ingår i populationen saknas i urvals-
ramen innebär det en undertäckning. Övertäckning innebär att personer som inte 
ingår i populationen ändå finns med i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfel 
är att använda bra och uppdaterade register och där bedöms de båda använda 
registren vara sådana. 

 
Urvalsfel 
Urvalsfel uppstår när man inte undersöker alla objekt i populationen utan bara en 
delmängd, ett urval. Urvalsfelet är avvikelsen mellan ett skattat värde (estimat) 
och det faktiska värdet och minskar med större urval. 

 
Mätfel 
Mätfel uppstår då lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Mätfel kan 
uppkomma då den svarande, respondenten, inte minns de faktiska uppgifterna, 
missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt.  

 
Bearbetningsfel 
Bearbetningsfel kan vara registreringsfel och kodningsfel som uppstår vid den 
manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet. För att upptäcka och 
förhindra dessa fel har kontroller av exempelvis tillåtna värden genomförts vid 
dataregistreringen. Vanligtvis är denna typ av fel försumbara. 

 
Bortfallsfel 
Med borfallsfel avses de fel som bortfallet kan ge upphov till. Personerna i bort-
fallet och de svarande kan skilja sig åt (ha en annan fördelning) avseende under-
sökningsvariablerna.  
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Bortfallet i TSU92- är stort, dock inte större än i andra enkätbaserade resvane-
undersökningar (Thulin & Gustafsson, 2002). Svarsfrekvensen har minskat något 
sett över den tid TSU92- varit igång, förmodligen beroende på att enkäten genom 
de modifieringar som regelbundet görs har blivit mer komplex. Under perioden 
1992–1998 var svarsprocenten i genomsnitt något lägre än 45 procent. Under 
perioden 1998–2001 var den cirka 40 procent. Under perioden 1998–2001 skicka-
des i genomsnitt 50 enkäter ut per dag. Från och med april 2001 användes en 
något modifierad enkät. Denna modifiering ledde förmodligen till att svars-
frekvensen sjönk en eller annan procentenhet. Det har inte varit möjligt att mer 
exakt bestämma svarsfrekvensen. Under år 2001 besvarades och inlästes 7 277 
enkäter i databasen. Under år 2002 besvarades och inlästes 6 421 enkäter i 
databasen. Svarsandelen exklusive påminnelse skattas till 43 procent och med 
påminnelse till 51 procent. Genom påminnelsen inkom 1 021 besvarade enkäter. 
Det innebär att påminnelseenkäten ökade svarsfrekvensen med 8 procentenheter. 

 
3.5 Estimation 
Uppräkning till riksnivå på årsbasis har utförts av datamaterialet. För att reducera 
urvalsfel och bortfallsfel har ett uppräkningsförfarande med efterstratifiering 
respektive kalibreringsvikter använts. Efterstratifieringen som använts vid skatt-
ningarna för år 2001 innebär att antalet personer i kategorierna vägverksregion 
(sju stycken) och åtta olika åldersgrupper överensstämmer med totaler från folk-
bokföringsregistret. Efterstratifieringen görs genom att antalet i de 56 olika be-
folkningsgrupperna divideras med antalet svarande i respektive befolkningsgrupp. 
De kalibrerade vikterna som SCB tillfört datamaterialet år 2002 gör att vid skatt-
ningen av antalet personer i de olika kategorierna av kön, ålder, födelseland, 
inkomst, civilstånd och vägverksregion överensstämmer statistiken med kända 
totaler från RTB.  

Beräkning av totaler på årsbasis har utförts av olika variabler samt att genom-
snittliga dygnssträckor för de personer som angivit att de rest med färdmedlet 
under mätdygnet tagits fram. Denna redovisning sker i följande kapitel.  
 
 
4 Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av de analyser som genomförts av en del av 
frågorna i trafiksäkerhetsundersökningen. Syftet är främst att lyfta fram de 
resultatskillnader som förändringen av enkätförfarandet kan ha resulterat i. Det är 
dock svårt att veta vad de skillnader som framkommer består i. Har det verkliga 
resandet förändrats som siffrorna visar eller är det så att siffrorna från år 2002 
visar ett förändrat resultat på grund av de administrativa förändringar som 
inträffat?  

SCB:s kalibreringsvikter har utnyttjats då värdena för år 2002 har beräknats, 
medan värdena för år 2001 baseras på VTI:s ”efterstratifieringsvikter”. I 
nedanstående avsnitt görs för vissa variabler också en jämförelse mellan åren 
2001 och 2002 där värdena framtagits enbart med VTI:s ”efterstratifierings-
vikter”. SCB:s kalibreringsvikter utnyttjas för att kompensera och korrigera för 
den information som går förlorad genom bortfallet i undersökningen. Det före-
kommer också en viss jämförelse mellan de svar som inkommit i det första ut-
skicket av enkäten och de som besvarat enkäten som påminnelse. 
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4.1 Totalt persontransportarbete 
Det totala persontransportarbetet utifrån de möjliga alternativ att färdas som finns 
i enkäten redovisas i tabell 4.1. Det bör observeras att antalet svarande på resor 
utförda med moped och motorcykel är litet båda åren och resultaten för dessa 
färdsätt därför är mer osäkra än resultaten för övriga färdsätt. I ”Förare övrigt” 
ingår förare av taxi, buss och lastbil. Passagerare i lastbil och spårbundna färd-
medel återfinns i kategorin ”Passagerare övrigt”. Taxipassagerare ingår i ”Passag-
erare personbil”.  
 
Tabell 4.1  Totalt persontransportarbete åren 
2001 och 2002 i miljarder kilometer. 

 2001 2002 
Till fots 4,4 3,8 
Cykel 2,9 2,8 
Moped, inkl. EU-moped 0,2 0,3 
MC 0,3 1,3 
Förare personbil 77,8 66,1 
Förare övrigt 11,1 8,0 
Passagerare personbil 41,4 37,2 
Passagerare buss 10,5 9,6 
Passagerare övrigt 14,4 10,1 
Summa 163,0 139,4 

 

Som redovisas i tabellen ovan är det totala persontransportarbetet betydligt mindre 
år 2002 än året innan. Resultatet tyder på ett minskat transportarbete för alla färd-
sätt exklusive moped och motorcykel. När resultatet för år 2001 jämförs med 
tidigare år, erhålls en liknande storleksordning av persontransportarbetet 
(Gustafsson & Thulin, 2002; Gustafsson, 2003; Gustafsson, 2004). 

I figur 4.1 visas en bild över fördelningen av det totala persontransportarbetet. 
Det arbete som utförts med moped och motorcykel är inte medtaget.  
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Figur 4.1  Fördelning av totala persontransportarbetet åren 2001 och 2002. 
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Av ovanstående figur framgår att den procentuella fördelningen av person-
transportarbetet inte skiljer sig nämnvärt åt mellan åren utan att de olika färdsätten 
har en ungefär lika stor andel av det totala transportarbetet. 
 
4.2 Gång 
När det gäller persontransportarbete utfört till fots, visas i figur 4.2 en jämförelse 
mellan de båda åren uppdelade på åldersgrupper. 
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Figur 4.2  Persontransportarbete utfört till fots under åren 2001 och 2002 redo-
visat per åldersgrupp i miljoner kilometer.  
 
Det är i den stora åldersgruppen 25–54 år, som skillnaden i det redovisade 
transportarbetet visar sig. I denna åldersgrupp är persontransportarbetet till fots 
ganska mycket mindre under år 2002 än året innan. I övriga åldersgrupper är det 
mest marginella skillnader där det i vissa grupper är större och i vissa grupper 
mindre under år 2002. 

För att kontrollera om de kalibreringsvikter som SCB tillfört datamaterialet år 
2002 ger en annorlunda skattning av persontransportarbetet till fots jämfört med 
om VTI:s ”efterstratifieringsvikter” används, utnyttjas VTI:s vikter på 2002 års 
material. Då fås att det totala persontransportarbetet till fots under år 2002 är 
3 851 miljoner kilometer att jämföra med de 3 843 miljoner gångkilometer som 
erhålls med SCB:s kalibreringsvikter dvs. en god överensstämmelse erhålls med 
resultatet baserat på kalibreringsvikterna. Detta kan tas som indikation på att de 
båda uppräkningsförfarandena är likvärdiga och att den ytterligare bakgrundsin-
formation som finns i SCB:s kalibreringsvikter har en begränsad påverkan på 
resultaten, åtminstone då resultaten beskrivs på en mer översiktlig nivå. 
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När persontransportarbetet till fots fördelas mellan män och kvinnor visar det 
sig att kvinnor går något mer än män, se figur 4.3. 

 

49,0%48,1%

51,0%

51,9%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002

m
ilj

on
er

 p
er

so
nk

ilo
m

et
er

 ti
ll 

fo
ts

Kvinnor
Män

 
Figur 4.3  Persontransportarbete utfört till fots under åren 2001 och 2002 redo-
visat på män och kvinnor i miljoner personkilometer.  
 
Skillnaden är större mellan män och kvinnor år 2001, där nästan fyra procent-
enheter skiljer. År 2002 är det två procentenheter som skiljer mellan män och 
kvinnor när det gäller persontransportarbete till fots. 

Den genomsnittliga reslängden per person och resdygn redovisas i figur 4.4 
uppdelat på åldersgrupper. Med resdygn menas ett dygn där resande till fots ut-
förts, det vill säga bara de som svarat att de gått under sitt mätdygn finns med-
räknade. Det är ungefär hälften av de svarande som angett att de gått under 
mätdygnet.  
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Figur 4.4  Medelreslängd till fots per person och resdygn redovisat per ålders-
grupp i meter under åren 2001 och 2002. Ett resdygn är ett dygn där resande till 
fots har utförts.  
 
Den genomsnittliga reslängden är ungefär 100 meter kortare år 2002 än 2001. I 
genomsnitt går man 2 191 meter år 2001 och 2 087 meter året därpå. 

Om medelreslängden år 2002 beräknas för dem som besvarat enkäten i första 
utskicket och dem som besvarat enkäten som påminnelse, erhålls en skillnad i 
medelreslängd. Bland dem som besvarade enkäten i första utskicket är medelres-
längden 2 104 meter och bland dem som besvarade påminnelsen är den något 
kortare, nämligen 1 986 meter.  

En jämförelse har också gjorts av medelreslängden år 2002 då materialet för-
setts med så kallade VTI-vikter (efterstratifiering) istället för SCB:s kalibrerings-
vikter. Medelreslängden är då 2 084 meter. 

Det frågas i enkäten också efter gångsträckan i mörker och användning av 
reflex eller lampa. År 2001 är gångsträckan i skymning/gryning eller mörker 
20 procent av den totala gångsträckan. År 2002 är andelen 28 procent. Reflex-
användningen, det vill säga gångsträckan i mörker när reflex eller lampa användes 
är ungefär 32 procent under båda åren.  
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I enkäten kan respondenten ange i vilka trafikmiljöer han/hon gått. Alterna-
tiven är; i tätort, på gångbana/gångväg utanför tätort samt på landsväg utanför 
tätort. I figur 4.5 redovisas även ”okänt”, det vill säga då respondenten bara 
angivit en total gångsträcka, men inte fördelat denna på olika trafikmiljöer.   
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Figur 4.5  Resandet till fots fördelat på olika trafikmiljöer under åren 2001 och 
2002. 
 
Av enkätsvaren framgår att ungefär 55 procent av gångsträckorna sker i tätort, när 
även gångsträckorna i okänd trafikmiljö medräknas. Andelen i tätort är något 
större år 2002, kanske som resultat av att gångsträckorna i okänd trafikmiljö är 
kortare. Det är inga skillnader mellan de båda åren när det gäller gångsträckor 
utanför tätort.  

I enkäten redovisar respondenten också hur många gånger han/hon passerat 
väg/gata med biltrafik. Även passager genom gångtunnel eller på gångbro redo-
visas och visas i figur 4.6 under kategorin ”Planfritt”.  
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Figur 4.6  Passager till fots över väg/gata fördelade efter typ av passageplats 
åren 2001 och 2002.  
 
Andelen gångpassager på olika platser visar på vissa skillnader mellan de båda 
åren. På passageplats utan övergångsställe är andelen passager sju procentenheter 
mindre. Andelen passager på övergångsställe, både obevakat och signalreglerat är 
däremot större i motsvarande omfattning.  

Andelen gångpassager över gata som är hastighetsbegränsad till 30 km/tim är 
fyra procentenheter större år 2002 jämfört med år 2001, nämligen 17 procent 
jämfört med 13 procent.  
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4.3 Cykel 
Persontransportarbetet som är utfört med cykel redovisas per åldersgrupp i figur 
4.7. 
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Figur 4.7  Persontransportarbete utfört med cykel under åren 2001 och 2002 
redovisat per åldersgrupp i miljoner kilometer.  
 
Det totala transportarbetet utfört med cykel visar på en liten sänkning från år 2001 
till 2002, men inte så märkbar som när det gäller gång. Den sänkning som skett av 
cykeltransportarbetet visar sig främst, liksom för gång, i den dominerande ålders-
gruppen 25–54 år. Bland de flesta andra ”vuxna åldersgrupperna” sker istället en 
höjning av cykeltransportarbetet under år 2002.  

När persontransportarbetet med cykel beräknas med VTI-vikter fås att det totalt 
är 2 756 miljoner cykelkilometer som utförs år 2002 i jämförelse med 2 829 
miljoner cykelkilometer som erhålls med SCB:s kalibreringsvikter. 
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I figur 4.8 redovisas persontransportarbetet med cykel fördelat på män och 
kvinnor. 
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Figur 4.8  Persontransportarbete utfört med cykel under åren 2001 och 2002 
redovisat på män och kvinnor i miljoner personkilometer.  
 
Männen färdas enligt enkätresultatet längre med cykel än vad kvinnorna gör. 
Skillnaden mellan könen är år 2001 åtta procentenheter, men har fördubblats år 
2002. Detta resultat är tvärtemot resultatet av persontransportarbete utfört till fots, 
där könsskillnaderna istället krympt.  

18 VTI notat 3-2004 



Medelreslängden per person och resdygn redovisas i figur 4.9 uppdelat på 
åldersgrupper. Med resdygn menas ett dygn där cyklande utförts, det vill säga 
bara de som svarat att de cyklat under mätdygnet finns medräknade. Det är mellan 
12 och 13 procent av de svarande som angett att de cyklat under mätdygnet.  
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Figur 4.9  Medelreslängd med cykel per person och resdygn redovisat per ålders-
grupp i kilometer under åren 2001 och 2002. Ett resdygn är ett dygn där resande 
med cykel har utförts.  
 
Den genomsnittliga reslängden bland cyklister är båda åren 6,9 kilometer per 
dygn. Viss variation mellan åren föreligger för en del av åldersgrupperna. 
Exempelvis är den cyklade sträckan per cyklist betydligt större år 2002 inom 
åldersgruppen 65–74 år jämfört med året innan. Förmodligen är denna avvikelse 
mest betingad av tillfälligheten och det begränsade underliggande materialet. 

Bland dem som besvarat enkäten i första utskicket är den genomsnittliga 
reslängden 6,8 kilometer, och en dryg halvkilometer längre, 7,5 kilometer, bland 
dem som besvarat påminnelseenkäten. Medelreslängden år 2002, beräknad med 
efterstratifiering är nästan exakt densamma som vid beräkning med kalibrerings-
vikter.  
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I figur 4.10 visas resande med cykel fördelat på cykelbana i och utanför tätort, 
på gata/väg i tätort samt på landsväg. Alla respondenter har inte angett vilka 
trafikmiljöer de cyklat i och dessa finns med i kategorin okänt.  
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Figur 4.10  Resandet med cykel fördelat på olika trafikmiljöer under åren 2001 
och 2002. 
 
När det gäller cykelresornas fördelning i olika trafikmiljöer, anger respondenterna 
i större utsträckning var de cyklat under år 2002. Fördelningen i olika trafik-
miljöer är för övrigt ganska lika under de båda åren. Två tredjedelar av cyklandet 
utförs i tätort och en ganska stor del av detta är på cykelbana. Av de angivna 
cykelsträckorna på gata/väg i tätort sker 14 procent år 2001 på gata/väg med 
hastighetsbegränsning 30 km/tim. År 2002 är motsvarande andel närmare 
22 procent.  

Både år 2001 och 2002 är cykelsträckorna i skymning/gryning eller mörker 
cirka 18 procent av de totala cykelsträckorna. Andelen som cyklas med tänd 
cykelbelysning är dock inte lika stor de båda åren. År 2001 har 55 procent av de 
som cyklar i mörker tänd cykelbelysning. Motsvarande andel år 2002 är 
48 procent.  

Cykelhjälmsanvändningen varierar också under de båda åren. År 2001 är 
cykelhjälmsanvändningen 24 procent och året därpå 18 procent.  
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Fördelningen av cykelpassager över väg/gata med biltrafik visas i figur 4.11. 
Med planfri passage menas passage genom gång-/cykeltunnel eller på 
gång-/cykelbro. 
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Figur 4.11  Passager med cykel över väg/gata fördelade efter typ av passageplats 
åren 2001 och 2002.  
 
Liksom när det gäller passager utförda till fots, sjunker andelen cykelpassager 
som utförs på plats utan cykelöverfart mellan de båda åren. Det är en något större 
andel av respondenterna som med cykel passerar över väg/gata på en cykelöver-
fart, antingen signalreglerad eller bara markerad. Andel cykelpassager över 
väg/gata med hastighetsgräns 30 km/tim är båda åren ungefär 10 procent. Andelen 
som passerar över väg/gata genom att cykla i rondell är också ungefär lika, fyra 
procent år 2001 och tre procent år 2002.  
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4.4 Moped och MC 
Moped och motorcykel är färdsätt som inte används av så många, vilket gör att 
osäkerheten blir stor. Frågan om sträckor med EU-moped infördes i april 2001. I 
tabell 4.2 redovisas persontransportarbetet utfört av både förare och passagerare 
av moped, EU-moped och motorcykel (både lätt och tung).  

 
Tabell 4.2  Persontransportarbete utfört av moped, 
EU-moped och motorcykel åren 2001 och 2002 och 
angivet i miljoner kilometer. EU-moped finns med 
fr.o.m. april 2001. Även antal svarande finns angivet.  

 2001 
Antal 
svar 2002 

Antal 
svar 

Moped 197,4 44 165,2 33 
EU-moped 28,4 10 180,4 8 
Motorcykel  326,2 20 1 305,8 26 

 
Resultatet i ovanstående tabell indikerar en ökning av åkandet med EU-moped 
och motorcykel. I tabell 4.3 visas hjälmanvändningen bland mopedister och 
motorcyklister. 
 
Tabell 4.3  Hjälmanvändning vid färd 
med moped, EU-moped och motorcykel 
åren 2001 och 2002.  (För EU-moped gäller 
att en person år 2002 angivit färd i 250 km 
utan hjälm. Personen är ej medräknad i denna tabell.) 

 2001 2002 
 % % 
Moped 86,5 89,9 
EU-moped 90,1 96,4 
Motorcykel  88,8 94,3 

 
Resultatet i tabellen visar att hjälmanvändningen bland mopedister och motor-
cyklister är något större år 2002 jämfört med år 2001 för båda trafikant-
kategorierna. 
 
4.5 Personbil 
I detta kapitel med transportarbete utfört av personbil görs en uppdelning i förare 
och passagerare. 
 
4.5.1 Förare av personbil 
I enkäten anges hur lång sträcka man färdats under mätdygnet som förare i privat-
ägd personbil respektive personbil ägd av företag eller annan juridisk person. 
Resultatet visas i miljarder kilometer i tabell 4.4. Förare av taxi är inte medräknad 
här utan ingår i det totala persontransportarbetet under övriga förare, se kapitel 
4.1. 
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Tabell 4.4  Persontransportarbete utfört av 
personbilsförare över 18 år i miljarder kilometer 
under åren 2001 och 2002.  

 2001 2002 
Privatägd personbil 65,3 55,3 
Tjänstebil 12,0 8,2 
Totalt personbil 77,3 63,4 

 
Vid en jämförelse mellan de båda åren 2001 och 2002 har en förändring skett i 
och med att det redovisade persontransportarbetet är rejält mindre år 2002. När 
datamaterialet för år 2002 beräknas med hjälp av VTI-vikter erhålls ett förar-
transportarbete i privatägd personbil på 56,9 miljarder kilometer istället för 55,3 
miljarder kilometer.  

I figur 4.12 redovisas persontransportarbetet utfört av personbilsförare uppdelat 
på kön.  
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Figur 4.12  Persontransportarbete utfört av personbilsförare över 18 år under 
åren 2001 och 2002 redovisat på kön. 
 
Det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor som bilförare. Männens 
persontransportarbete som personbilsförare är ungefär dubbelt så stort som 
kvinnornas. Resultatet år 2002 tyder dock på att könsskillnaderna krympt något. 
När det gäller resande som förare av tjänstebil står männen för merparten av 
transportarbetet. Om det könsuppdelade resultatet för år 2002 beräknas med VTI-
vikter erhålls ungefär samma resultat som med SCB:s kalibreringsvikter. Köns-
skillnaderna blir inte lika stora om den genomsnittliga dygnssträckan bland dem 
som kört som personbilsförare i privatägd personbil istället redovisas. Den 
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genomsnittliga körsträckan som personbilsförare i privatbil för män respektive 
kvinnor visas i figur 4.13. 
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Figur 4.13  Medelreslängd som personbilsförare med privatägd personbil per 
person och resdygn redovisat i kilometer för män respektive kvinnor per ålders-
grupp under åren 2001 och 2002. Ett resdygn är ett dygn där resande som 
personbilsförare med privatägd personbil har utförts.  
 
Männens genomsnittliga reslängd för ett dygn där de rest som privata personbils-
förare är ungefär 60 kilometer, något kortare år 2001 och något längre år 2002 (66 
respektive 58 kilometer). Kvinnorna reser i genomsnitt något kortare, ungefär 
50 kilometer (49 kilometer år 2001, 52 kilometer år 2002). De åldersskillnader 
som resultatet tyder på, är att de äldsta, 75–84 år, har en kortare medelreslängd än 
övriga åldersgrupper, mellan 30 och 40 kilometer per resdygn. 

När datamaterialet för år 2002 beräknas med VTI-vikter istället för kalibrer-
ingsvikter blir männens genomsnittliga reslängd ungefär 1,5 kilometer längre och 
kvinnornas ungefär 1,5 kilometer kortare. Totalt sett för båda könen, erhålls alltså 
en lika lång dygnsmedelsträcka som förare i privatägd personbil, oavsett vilken 
uppräkningsmetod som används. 

Vid en jämförelse av de förare av privatägd personbil som besvarade enkäten i 
första utskicket respektive som påminnelse erhålls inga skillnader totalt sett. Om 
däremot en uppdelning görs i kön tyder resultatet på olika svar. Den genom-
snittliga dygnssträckan är för männen 58 kilometer i enkäten som besvarades 
direkt och 62 kilometer i påminnelseenkäten. Bland kvinnorna är resultatet 
tvärtom, där dygnsmedelsträckan i första enkäten är 53 kilometer och 47 kilo-
meter i påminnelsen.  

I tabell 4.5 visas under hur stor del av de i enkäten angivna sträckorna som 
personbilsförare använder bälte.  
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Tabell 4.5  Bältesanvändning bland personbilsförare åren 
2001 och 2002.  

 2001 2002 
 % % 
Privatägd personbil 93,7 94,3 
Tjänstebil 89,6 88,6 
Totalt personbil 93,1 93,5 

 
Bältesanvändningen bland personbilsförarna är under båda de undersökta åren 
cirka 93 procent. Det är en högre bältesanvändning bland förare i privatägda 
personbilar än i tjänstebilar. 

Bältesanvändningen har enligt resultatet i trafiksäkerhetsundersökningen ökat 
bland män och sjunkit bland kvinnor mellan de båda åren. År 2001 använder 
91,5 procent av de manliga personbilsförarna bälte, vilket jämförs med 
92,7 procent år 2002. Av de kvinnliga personbilsförarna använder 96,2 procent 
bilbältet år 2001 och 94,9 procent året därpå. Bältesanvändningen är dock fort-
farande högre bland kvinnor än bland män.  
 
4.5.2 Passagerare i personbil 
När man i enkäten anger om man färdats som passagerare i personbil anges om 
sittplatsen är i framsätet eller baksätet, se tabell 4.6. I denna tabell redovisas också 
sträckorna i taxi.  
 
Tabell 4.6  Persontransportarbete utfört av 
passagerare i personbil i miljarder kilometer 
under åren 2001 och 2002. (Antalet svarande 
som passagerare i taxi var 84 stycken år 2001 
och 64 stycken år 2002.) 

 2001 2002 
Personbil fram 25,0 19,6 
Personbil bak 15,5 16,4 
Taxi  0,9 1,2 
Summa personbil 41,4 37,2 

 
Sammantaget har en minskning skett av persontransportarbetet utfört av 
passagerare i personbil från år 2001 till år 2002. Det är de passagerare som färdas 
i framsätet som står för minskningen mellan åren. Detta medför att skillnaden 
mellan resande i framsätet och resande i baksätet har utjämnats år 2002. 
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När resorna som passagerare i personbil fördelas på kvinnor och män 
framkommer en annorlunda könsfördelning än för personbilsförarna, se 
figur 4.14.  
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Figur 4.14  Persontransportarbete utfört av passagerare i personbil (ej taxi) 
under åren 2001 och 2002 redovisat på kön. 
 
Om männen står för det största persontransportarbetet som bilförare är det 
kvinnorna som istället står för merparten av persontransportarbetet som 
passagerare. Detta gäller både passagerare i framsätet och baksätet, men skill-
naderna mellan könen är störst i framsätet. Totalt sett för personbilspassagerarna 
är skillnaderna mellan könen mindre år 2002, liksom för bilförarna.  

Den genomsnittliga reslängden under ett dygn bland dem som rest som 
passagerare i personbil (även i taxi) redovisas i figur 4.15 med en uppdelning på 
män och kvinnor. 
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Figur 4.15  Medelreslängd som passagerare i personbil per person och resdygn 
redovisat i kilometer för män respektive kvinnor under åren 2001 och 2002. Ett 
resdygn är ett dygn där resande som passagerare i personbil har utförts. Med-
räknats har passagerare i taxi samt passagerare i fram- och baksäte i personbil. 
 
Som framgår av ovanstående figur är den kvinnliga passagerarens genomsnittliga 
dygnssträcka något längre än den manliga passagerarens. Skillnaden är sex kilo-
meter år 2001 och fyra kilometer året därpå. Vid en jämförelse mellan de båda 
åren erhålls en kortare dygnsmedelsträcka både för kvinnliga och manliga 
passagerare år 2002 än året innan. Om de svarande år 2002 delas upp i dem som 
besvarat den första enkäten och dem som besvarat påminnelsen erhålls en stor 
skillnad. Dygnsmedelsträckan bland dem som besvarade enkäten som påminnelse 
är cirka 20 kilometer längre än bland dem som besvarade enkäten direkt (46 kilo-
meter utan påminnelse, 67 kilometer med påminnelse, oberoende av kön).  

När det gäller bältesanvändningen visar också den på skillnader mellan de båda 
åren, se tabell 4.7. 
 
Tabell 4.7  Bältesanvändning bland personbils- 
passagerare åren 2001 och 2002.  

 2001 2002 
 % % 
Personbil fram 95,7 93,8 
Personbil bak 94,3 91,1 
Taxi  84,8 74,6 
Summa personbil 95,0 92,0 

 
Bältesanvändningen är totalt sett tre procentenheter lägre bland personbils-
passagerarna år 2002 än 2001. Taxipassagerarna visar på en ännu större minsk-
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ning, men detta resultat är mer osäkert på grund av få svarande. Om en jämförelse 
görs mellan personbilsförares bältesanvändning och personbilspassagerarnas 
bältesanvändning konstateras att bältesanvändningen är något högre bland förarna 
år 2002. Resultatet är dock det omvända år 2001.  
 
 
4.6 Buss 
Resande med buss kunde av respondenten anges som resande i buss i tätortslinje, 
buss i landsbygdslinje inom länet samt i långlinjebuss över länsgränsen inklusive 
hyrd buss. Det totala persontransportarbetet i miljarder kilometer visas i tabell 4.8. 
 
Tabell 4.8  Persontransportarbete utfört av 
passagerare i buss i miljarder kilometer under 
åren 2001 och 2002.  

 2001 2002 
Buss i tätortslinje 2,5 3,4 
Buss i landsbygdslinje 4,6 4,2 
Långlinjebuss 3,4 2,0 
Summa buss 10,5 9,6 

 
Det totala persontransportarbetet som utförs av busspassagerare är något lägre år 
2002 än året innan. Det är framför allt persontransportarbetet i långlinjebuss som 
minskat. När det gäller busspassagerare i enbart tätortslinje har person-
transportarbetet däremot ökat något. Respondenterna fick även ange om de 
använde bälte under bussfärden, se tabell 4.9. 
 
Tabell 4.9  Bältesanvändning bland busspassagerare 
åren 2001 och 2002.  

 2001 2002 
 % % 
Buss i tätortslinje 4,9 1,6 
Buss i landsbygdslinje 6,7 6,1 
Långlinjebuss 14,8 24,5 
Summa buss 8,9 8,3 

 
Bältesanvändningen i långlinjebuss visar på stora skillnader mellan de båda åren. 
Detta beror antagligen på att antalet som svarat att de åkt som passagerare i lång-
linjebuss är relativt litet, 49 stycken år 2001 och 33 stycken år 2002. Om lång-
linjepassagerarna slås samman med passagerare i landsbygdsbuss blir bältesan-
vändningen 10,1 procent år 2001 och 12,0 procent år 2002 dvs. en indikation om 
ökning. Resultaten av bältesanvändning i buss i tätortslinje måste betraktas som 
osäkra och kan förmodligen i huvudsak tillskrivas felnotering av respondenten.  
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5 Diskussion 
Det har skett en minskning med närmare 15 procent av det totala person-
transportarbete som redovisats i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- under år 
2002 jämfört med året innan. Inledningsvis i rapporten angavs att förändringen 
kan ha flera orsaker. Sådana tänkbara orsaker är följande: 
 

• Urvalets dragning ur olika register 
• Enkätens avisering  
• Mätdygnets fastställda datum till skillnad mot lydelserna ”dagen före…” 

eller ”dagen efter...” 
• Enkätstrukturen, där vissa frågor bytt plats 
• Uppräkningsförfarandet med efterstratifiering kontra kalibreringsvikter 
• Bortfallets storlek som minskat 
• Förändring av det verkliga resandet. 
 

Urvalet är i grunden draget ur folkbokföringsregistret, även om det är två olika 
register som använts och med två olika ägare. Det av SCB använda registret är 
förmodligen bättre då det gäller aktualiteten med tätare uppdateringar.  

Införandet av rutinen med aviseringskort om att en resvaneenkät snart ska an-
lända till respondenten bör rimligen ha en positiv effekt på både svarsfrekvens och 
svarskvalitet. Aviseringskortet skickas ut så att respondenten får detta ett par 
dagar innan enkäten kommer. Via aviseringskortet uppmanas respondenten tänka 
till om sitt aktuella resande.  

När det gäller mätdygnet så kan det inte under någon av de två perioderna med 
säkerhet avgöras om respondenten verkligen svarat för den dag han fått sig till-
delad. Innan mätdagen trycktes på enkäten (dvs. år 2001) var det kanske lättare att 
den svarande styrde mätdagen till en annan dag, beroende på att man kanske ville 
svara för en dag som man ansåg vara ”normal” och inte en dag när man gjort 
många olika resor eller inga alls. Att mätdagen i realiteten blivit en annan kan 
också tänkas bero på att postens utdelning hamnat fel eller att respondenten inte 
öppnat sin enkät rätt dag. Det fastställda mätdatumet bör rimligen ha haft en 
korrigerande verkan på sådana avvikelser och medverkat till en förbättring av 
datakvaliteten. Men det gäller självfallet också att även med ett angivet mätdatum 
finns risken att respondenten väljer ett annat mätdygn. Det troliga är dock att det 
skett en avsevärd förbättring då det gäller att få respondenten att svara för avsett 
mätdygn genom att fixera detta.  

När det gäller enkätstrukturen har vissa frågor under ”gång” och ”cykel” bytt 
plats. Redovisning av passager har satts sist i tabellen och istället har frågorna om 
sträckor i mörker flyttats upp före frågorna om sträckornas fördelning i olika 
trafikmiljöer. Även viss layout har förändrats, se enkäterna i bilagorna. Det är 
dock inte troligt att dessa förändringar i någon nämnvärd utsträckning ska ha 
påverkat resultatet. Det kan dock konstateras att det verkar som att resultatet år 
2002 ger en bättre bild av resandet och att de som svarat på enkäten gjort det på 
ett mer korrekt sätt. Exempelvis kan nämnas att andelen som inte svarat i vilken 
trafikmiljö de gått eller cyklat minskat år 2002. Det är likaså en större andel som 
angett att de som gående och cyklister passerat på olika typer av passageplatser 
när de korsat väg/gata med biltrafik. Dessa båda exempel tyder på att respon-
denten på ett korrekt sätt försökt besvara enkäten. Men om detta beror på den 
något förändrade enkätdesignen eller något annat är svårt att säga. 
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Uppräkningsförfarandet har varit något olika under de båda perioderna. År 
2001 gjordes detta som en efterstratifiering utifrån populationen i varje redovis-
ningsgrupp (56 stycken) dividerat med antalet svarande i redovisningsgruppen. På 
2002 års material har SCB använt en teknik med kalibreringsvikter för att 
kompensera för att olika grupper har olika fördelning på undersöknings-
variablerna beroende på olikheter i svarsfrekvensen. Den jämförelse som gjorts av 
de båda sätten att räkna upp resultatet till riksnivå på årsbasis visar inte på någon 
större skillnad. De VTI-vikter som använts vid efterstratifiering på datamaterialet 
för år 2002 (liknande de som använts på 2001 års material) ger att de beräknade 
medelreslängderna blir mycket lika de som erhållits med hjälp av kalibrerings-
vikter. När det gäller persontransportarbete på totalnivå blir cykelarbetet något 
mindre, medan persontransportarbetet till fots och för förare i privatägd personbil 
blir något större. Det verkar alltså som att den ytterligare justering med hänsyn till 
bortfallet som görs via kalibreringsvikterna tycks ha en marginell inverkan på 
resultatet, åtminstone på det övergripande resultatet. Om detta ska tolkas så att 
bortfallet har en liten påverkan på resultatet eller om man med 
kalibreringsvikterna inte lyckas fånga in bortfallsinformationen på ett intressant 
sätt är en oklarhet som det är angeläget att förklara med en djupgående bortfalls-
analys. 

Då det gäller bortfallet har detta minskat mellan de båda åren som föreliggande 
undersökning omfattar. En längre tillbakablick visar dock på ett ökat bortfall. När 
undersökningen startade i början av 90-talet var svarsfrekvensen närmare 
45 procent och med påminnelse blev svarsfrekvensen 68 procent. Under perioden 
1998 till 2001 var svarsfrekvensen cirka 40 procent (Thulin, 2004). Någon på-
minnelseenkät användes inte under denna period. Under undersökningsåret 2002 
ökade påminnelseenkäten svarsfrekvensen med cirka 8 procentenheter från 
43 procent till 51 procent. Det kan tyckas att 51 procent också är en låg siffra och 
det finns naturligtvis möjligheter att förbättra denna. En sådan förändring till det 
bättre är förmodligen att göra enkäten något mindre komplex. Komplexitetsgraden 
har ökat under de 12 år undersökningen varit i gång. En annan förändring som 
rimligen borde vara gynnsam för svarsfrekvensen vore att utforma enkäten i två 
versioner – en version för barngruppen och en för övriga åldersgrupper. Som det 
nu är får alla samma enkätversion. För barngruppen innebär detta att barnen ställs 
inför färdmedelsalternativ och frågor kring dessa som inte är relevanta. Risken är 
då att enkäten blir mindre inspirerande att ge sig i kast med än om frågorna hade 
varit mer anpassade till gruppen. 

Rutinen med påminnelseenkät är av förklariga skäl inte kopplad till det ur-
sprungliga mätdygnet utan gäller ett nytt mätdygn. Det innebär att man med denna 
rutin inte kommer åt det specifika förhållandet som låg bakom resbeteendet det 
ursprungliga mätdygnet. Med påminnelseenkäten kan man komma åt information 
som gäller individer som måhända har för vana att inte besvara enkäter förrän 
efter påminnelse, oavsett om dessa har ett annorlunda resbeteende eller inte. I en 
undersökning som gjordes 1992/93 då TSU92- var tämligen nystartad, visade det 
sig att god överensstämmelse gällde mellan den information som kom in utan 
påminnelse och den som kom in efter påminnelse (Thulin & Gustafsson, 2002). 
Möjligen kunde det vara så att resandet var något mindre bland dem som svarade 
efter påminnelse, dels sett som andelen som angav att de hade rest under mät-
dygnet, dels sett som reslängd per färdsätt under mätdygnet. 

Det har i föreliggande undersökning också gjorts en jämförelse av dem som 
under år 2002 besvarat enkäten i det första utskicket och de som besvarat enkäten 
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som påminnelse. Ingen systematisk skillnad liknande den som framkom i den 
tidigare relaterade jämförelsen kunde i det här fallet konstateras. För de flesta 
färdmedelssätt erhölls dock en skillnad i medelreslängd beroende på om enkäten 
besvarades direkt eller som påminnelse. De som besvarade enkäten som på-
minnelse gick något kortare, cyklade något längre och var passagerare i personbil 
under en längre sträcka. Personbilsförarna uppvisade ingen skillnad, såvida inte en 
uppdelning gjordes på män och kvinnor. Man kan konstatera att rutinen med 
påminnelseenkät är ett kostsamt moment i undersökningen. Ett påminnelsesvar är 
tre gånger så dyrt som ett svar utan påminnelse. I den bortfallsstudie som ska 
genomföras i ett efterföljande projekt kommer betydelsen av den information som 
ges via påminnelsesvaren att belysas.  

När jämförelser görs med tidigare rapporter utifrån TSU92- erhålls ett 
transportarbete som storleksmässigt liknar det som i denna undersökning erhållits 
för år 2001 (Gustafsson & Thulin, 2002; Gustafsson, 2003; Gustafsson, 2004). 
Det är därför inte troligt att det verkliga resandet under år 2002 ska ha förändrats i 
den grad som anges i denna rapport. Mer troligt är att resultatet från år 2002 ger 
en korrektare bild av det verkliga resandet. Det har vid jämförelser med en annan 
nationell undersökning (SIKA, 2002) ansetts som att persontransportarbetet redo-
visat i TSU92- varit något högt (Thulin & Gustafsson, 2002). I RES 2001 (SIKA, 
2002), som är en telefonundersökning, redovisas att svenskarna reste nära 
132 miljarder kilometer under år 2001, se tabell 5.1. I övriga färdsätt enligt RES 
ingår även flyg, som inte alls finns med i TSU92-. Det är svårt att göra korrekta 
jämförelser mellan de båda undersökningarna eftersom förfarandet för att samla in 
data är olika och att redovisning sker i andra kategorier. Kategorierna ”kollektivt” 
och ”övriga färdsätt” (där förutom flyg även bland annat tåg ingår) är därför svåra 
att hålla isär och har här slagits samman.  

 
Tabell 5.1  Jämförelse mellan TSU92- och RES av totalt persontransportarbete.  

 TSU92- 
år 2001 

TSU92- 
år 2002 

RES 2001 

Till fots, cykel 7,3 6,7 4,6 
Bil 119,1 103,3 86,5 
Kollektivt, övriga färdsätt 36,6 29,4 40,8 
Alla färdsätt 163,0 139,4 131,8 

 
Det kan dock konstateras att resultatet ifrån TSU92- som gäller år 2002 troligen 
ger ett resultat som bättre överensstämmer med verkligheten. När persontransport-
arbetet fördelas på olika färdsätt erhålls en överensstämmelse mellan de båda åren 
som är mycket god, se figur 4.1. Detta tyder på att fördelningen mellan färdsätten 
är korrekt och den sänkning som skett av transportarbetet år 2002 är jämnt för-
delad och inte beror på att någon stor förändring i själva resandet inträffat. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de förändringar som TSU92- genomgick 
till undersökningsåret 2002 har ökat svarsprocenten och givit bättre kvalitet av 
data. Fixeringen av mätdygnet och införandet av aviseringskort dvs. förhands-
information om undersökningen till respondenten har varit faktorer som i det av-
seendet haft stor betydelse. Exempelvis har bilarnas trafikarbete i och med föränd-
ringen hamnat på en nivå som kan betraktas som ytterst rimlig och verklig-
hetsnära. Andelen ”okända” svar har minskat i och med att ett mer fullödigt 
ifyllande av enkäten har skett. De gåendes och cyklisternas persontransportarbete 
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är fortfarande högre än vad som erhålls via de officiella resvaneundesökningarna, 
som exempelvis RES. Detta är också ett resultat i linje med vad man förväntade 
sig av undersökningen då den startades i början av 1990-talet. Målsättningen var 
då att arbeta fram en undersökningsmetod som bättre kom åt fotgängarnas och 
cyklisternas exponering än vad fallet var med de officiella resvaneundersök-
ningarna. 
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