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1 Bakgrund 
TSU92- är en brevbaserad enkätundersökning riktad till svenska folket. Den har 
pågått kontinuerligt med dagliga enkätutskick sedan april 1992. Dåvarande 
Trafiksäkerhetsverket (TSV) initierade undersökningen och bekostade den. 
Numera bekostas den av Vägverket. Det fanns ett starkt behov av tillgång till 
exponeringsdata för de utvärderingar och analyser TSV gjorde av trafiksäkerhets-
lägets tillstånd och förändring. Särkilt stort var behovet av information om de
oskyddade trafikanternas exponering. För att erhålla sådan information på 
exempelvis riksnivå är man i praktiken hänvisad till att genomföra någon form av 
resvaneundersökning. Någon riksomfattande resvaneundersökning hade inte
genomförts sedan 1984. 

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

TSU92- startade som en traditionell resvaneundersökning men fokuserades
med tiden mer på trafiksäkerhetsrelaterad exponering. Ett skäl till detta var Riks-
Rvun som startade i april 1994. I och med starten av denna riksomfattande 
resvaneundersökning, som var telefonintervjubaserad, kunde TSU92- riktas mer
mot trafiksäkerhetsrelaterad exponeringsinformation. Enkäten modifierades,
frågor medtogs som gällde skyddsutrustning som cykelhjälm, bilbälte, krock-
kudde, fotgängarreflex, cykelbelysning etc. Frågor medtogs också som belyste 
den miljö som de oskyddade trafikanterna förflyttade sig i. Det gällde exempelvis
cyklandets omfattning på cykelbana, hur ofta de gående och cyklisterna passerade
planskilt över gata eller väg via g/c- tunnel eller bro, hur ofta de passerade på 
signalreglerat eller obevakat övergångsställe. 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 på absolutvärdesinformation. Undersökningen är mer
inriktad på resultat för jämförelser och för att skatta relationer. Tanken är att man
via RiksRvun och RES skall kunna inhämta information som gäller absolutnivåer. 

I denna undersökning görs en beskrivning av TSU92- från starten 1992 och 
fram till dagsläget då det gäller svarsprocent, resandeandelar m.m. – hur dessa har
förändrats över tiden bland annat som konsekvens av att enkäten genomgått
förändringar. Jämförelse görs också med den officiella resvaneundersökningen 
RiksRvun/RES. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Vägverket. 
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2 Målsättning
Målsättningen med undersökningen är att studera svarsprocenten för TSU92- och 
att studera resandelar för olika trafikantgrupper. TSU92- har genomgått olika 
förändringar då det gäller enkätens utseende och innehåll. En del av dessa 
förändringar har varit av omfattande slag och har också gjort enkäten mer
komplex än den ursprungligen var. En del av syftet är att studera hur dessa
förändringar påverkat den erhållna informationen uttryckt i form av svarsprocent, 
resandelar och ibland också reslängder. Dessutom ingår som en del i syftet en
jämförelse med den officiella resvaneundersökningen RiksRvun/RES. 

3 Beskrivning av den utveckling som skett av 
TSU92-

TSU92- startade i april 1992. Olika versioner av enkäter hade dessförinnan testats. 
TSU92- riktar sig till personer yngre än 85 år. Dagliga utskick har gjorts till 
slumpmässiga urval av personer. Antalet utskick har varierat i storlek över tiden. 
Vid starten skickades cirka 25 enkäter ut per dag. Detta antal ökade successivt. 
Under de sista åren och fram till och med 2001 har målsättningen varit att skicka 
ut 65 enkäter ut per dag. Påminnelse med ny enkät skickades ut under en period i 
samband med starten av TSU92-. Av administrativa skäl och av kostnadsskäl 
upphörde den verksamheten. Jämförelse mellan den information som erhölls via 
påminnelse och den som erhölls utan påminnelse visade heller inga markanta
skillnader – se vidare i resultatavsnittet. I stället ökades antalet utskick av enkäter.
Med varje utskick bifogas ett exempel på en ifylld enkät. Detta klargör och
underlättar förhoppningsvis ifyllandet av enkäten.

Nedan redovisas de uppgifter som efterfrågades, vilka förändringar som skedde 
över tiden och vilka rutiner som gällde. Indelning görs på treårsperioder, som är 
kopplade till de revideringar som gjordes av enkäten. 

3.1 Perioden april 1992 t.o.m. mars 1995 
Vid starten, april 1992, användes två typer av enkäter, en enklare variant – se 
bilaga 1a och en mer komplex – se bilaga 1b. I båda fallen gällde det för 
intervjupersonen att i en tabell fylla i information om det resande och de 
förflyttningar personen gjort (i trafikmiljö) under mätdygnet. Den horisontella
delen av tabellen representerade tidsindelningar av mätdygnet (sammanlagt 11 
tidsperioder). Längs den vertikala delen av tabellen representerades de olika 
färdsätten samt resärende. Då det gällde den enklare versionen fylldes uppgift i 
om den längd man förflyttat sig med olika färdsätt. Då det gällde den mer
komplexa versionen skulle även uppgift fyllas i om hur lång tid som olika färdsätt
nyttjades. Målsättningen var att skicka ut 25 enkäter per dag. Båda enkättyperna 
fanns i två versioner – en avsedd för barn och en avsedd för vuxna. Påminnelse i 
form av ny enkät skickades ut till dem som inte hade svarat inom tre veckor. 
Påminnelse användes bara vid dessa två typer av enkäter.

De två typerna av enkät användes till och med augusti 1993. Därefter ersattes 
dessa med en enkät, som dock fortfarande fanns i en barnversion och en 
vuxenversion. Den nya enkäten överensstämde med den tidigare "komplexa"
typen av enkät, dvs. där uppgifter om både tid och längd efterfrågades. I den nya 
enkäten tillkom frågor som gällde hur långt man färdats som förare av taxi, buss, 
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tung lastbil och lätt lastbil – se bilaga 2. Antalet utskick ökades. Målsättningen var 
att skicka ut 35 enkäter per dag.

3.2 Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 
Den modifiering av enkäten som skedde från och med april 1995 innebar följande: 
antalet tidsperioder minskades från 11 till 6. Som tidigare omfattade mätdygnet
delar av två dygn, men mätdygnets början ändrades från klockan 5 till klockan 6. 
Frågor som gällde hur länge man vistats i trafiken togs bort liksom frågor om
resärende. Den tidigare använda tabellen delades upp i undertabeller med en tabell 
svarande mot ett färdsätt eller en typ av färdsätt – se bilaga 3. Enkäten 
fokuserades mer mot trafiksäkerhetsrelaterad exponering och fokuserades 
ytterligare mot gående och cyklister. Dessa förändringar möjliggjordes genom
starten av den officiella resvaneundersökningen (RiksRvun) från vilken man
skulle kunna hämta traditionella resvanedata. Den information som man fick från
TSU92- blev också mer av karaktären relativ information, dvs. information som 
uttrycktes i andelar eller procent. För att få absolutnivåer var tanken att man skulle 
kunna utnyttja den officiella resvaneundersökningen. 

Frågor infördes som gällde gåendes, cyklisters och mopedisters trafikmiljö. Det 
gällde hur mycket av förflyttningen som skedde i tätort och utanför tätort, hur 
mycket av förflyttningen skedde på gång- och cykelbana, i gatan och på landsväg. 
För gående och cyklister gällde också hur många passager som skedde över
väg/gata med biltrafik totalt sett och som skedde planskilt, i signalreglerad
korsning eller på signalreglerat övergångsställe på sträcka.

Enkäten kompletterades med frågor som gällde cyklisters och mopedisters bruk 
av hjälm, nyttjande av cykelbelysning och reflexutrustning, förekomst av 
gatubelysning då gående och cyklister förflyttade sig under mörker.

Enkäten kompletterades med frågor som gällde bilförarnas och bilpassa-
gerarnas användning av bilbälte samt förekomsten av krockkudde i fordonet. 

Målsättningen var att skicka ut 35 enkäter per dag. 

3.3 Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 
Den förändring av enkäten som gällde från och med april 1998 var följande:
tidsindelningen av mätdygnet slopades för alla färdsätt eller trafikantgrupper utom 
för gående och cyklister. Men för dessa minskades antalet perioder från sex till 
fyra – se bilaga 4. 

Enkäten kompletterades med frågor som gällde bruk av rollator eller rullstol
och bruk av inlines. Vidare skedde viss förändring av de frågor som gällde den 
miljö som gående och cyklister förflyttade sig i. Frågor ställdes om passagen över
väg/gata med biltrafik skett på obevakat eller signalreglerat övergångsställe 
respektive cykelöverfart och om passagen skett i 30-miljö.

Frågor ställdes också om motorcyklisternas bruk av hjälm och hur stor del av 
deras reslängd som skedde i tätort.

Frågor medtogs också som gällde tillgång till och nyttjande av mobiltelefon i 
samband med bilkörning. Frågor kopplade till kvalitetssäkringen av transporter
medtogs. Det gällde förekomst av överenskommelse mellan upphandlare och 
utförare av transporter om trafik- och miljömässig säker transport. Frågor som
gällde olyckshändelser i trafiken medtogs också. 

Urvalsförfarandet ändrades under denna period. Stratifiering gjordes på 
åldersgrupp och vägverksregion. Urvalet från region norr dubblerades. Urvalet ur 
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åldersgrupperna 15–24 år och 65–84 år dubblerades också. Samtidigt ökades det 
totala antalet utskick något. Från 1999 ökades antalet utskick ytterligare. 
Målsättningen var då att skicka ut 65 enkäter per dag. Tanken med detta var att få
in en så stor mängd enkäter att resultat skulle kunna användas på regionnivå. 

4 Resultat
4.1 Perioden april 1992 t.o.m. mars 1995 
Enkäterna enligt bilaga 1 skickades ut från och med april 1992 till och med
september 1993. Under juni 1993 t.o.m. september 1993 gick utskicken av dessa 
två typer av enkäter (den enklare varianten och den mer komplexa varianten) 
omlott med utskicket av den enkät som beskrivs i bilaga 2. Det innebär ett 
reducerat antal utskick av de olika typerna av enkäter under denna "övergångs-
period" eftersom totalantalet utskick per dag var oförändrat.

Det har inte varit möjligt att exakt bestämma hur många enkäter som skickats
ut under perioden april 1992 t.o.m. september 1993 eftersom "utsändningslistan" 
inte finns bevarad. Dock finns det löpnummer till varje svarande baserat på den 
ursprungliga listan. Om man begränsar perioden till april 1992 t.o.m. juni 1993 
kan man konstatera att cirka 8 900 enkäter skickades ut. Det innebär i snitt
20 utskickade enkäter per dag under den perioden dvs. något under målsättningen
25 utskick per dag. 

Påminnelser skickades ut i form av en ny enkät med nytt mätdygn. I tabell 1 är 
den studerade perioden begränsad till april 1992 t.o.m. juni 1993 då det gäller det 
ursprungliga eller första utskicket. Utskick av påminnelser skedde också under 
juli månad, de tre till fyra första veckorna. Enkäter inkom också under augusti 
månad. Av tabell 1 framgår att 44 % av enkäterna återkom besvarade utan
påminnelse. Med påminnelse var svarsfrekvensen 56 %.

Tabell 1 Utskickade enkäter totalt under perioden april 1992 t.o.m. juni 1993 
plus påminnelser (även under juli 1993).
Utskickade enkäter Inkomna enkäter
Totalt Utan påminnelse Med påminnelse Totalt
8 900 3 880 44 % 1 120 +29 % 5 000 56 % 

Det var dock av administrativa skäl inte möjligt att skicka ut påminnelse till alla
som inte svarade inom tre veckor. Vissa perioder skickades för få påminnelser ut 
etc. Under perioden augusti 1992 till och med oktober 1992 gjordes dock en mer
konsekvent och fullständig insats då det gällde att skicka ut påminnelser. Det 
resulterade i en ökning av antalet inkomna enkäter med 55 % – se tabell 2. Om 
man låter den ökningen gälla hela perioden blir den totala svarsfrekvensen 68 %.
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Tabell 2 Antal svar med eller utan påminnelse under perioden augusti t.o.m. 
oktober 1992 då en konsekvent satsning gjordes på utskick av påminnelser.

Antal svar under perioden
augusti 1992 t.o.m. oktober 1992 

Perioden april 1992 
t.o.m. juni 1993 

Utan
påminnelse

Påminnelse Ökning pga.
påminnelse

Ökning pga.
påminnelse

Sträcka (e1 och e3rd) 286 161 +56 % +30 % 
Sträcka, tid resärende
(e2rd och e4rd)

317 168 +53 % +27 % 

Totalt 603 329 +55 % +29 % 

Det har av tekniska skäl inte varit möjligt att studera svarsfrekvensen per
åldersgrupp och med hänsyn till kön. En viss indikation om skillnader i 
svarsfrekvens mellan åldersgrupper får man genom att relatera antal svar till 
folkmängd. I figur 1 visas antal svarande per 1 000 personer för olika 
åldersgrupper. Indelning görs på de två typerna av enkäter. Den enklare och den 
mer komplexa enkäten tycks ge nästan samma svarsfrekvens. En större variation
föreligger mellan åldersgrupperna då det gäller den enklare varianten av enkät 
jämfört med den mer komplexa. Huruvida denna skillnad är en tillfällighet eller
inte är svårt att svara på. Det kan förhålla sig så att den mer komplexa varianten 
av enkät där man också frågade efter hur lång tid som personen hade vistats i 
trafiken med olika färdsätt gjorde det lättare för respondenten att fylla i uppgift 
om den sträcka han förflyttat sig, eftersom man förmodligen har en säkrare 
uppfattning om tiden än om sträckan.
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Figur 1 Antal svarande per 1 000 invånare för de två typerna av enkäter "den 
enklare" och den "komplexa". Indelning på åldersgrupp. Gäller perioden april 
1992 t.o.m. juni 1993. 
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Av de som svarade på den mer komplexa varianten av enkät (enkät B) hade något 
färre angivit att de rest under mätdygnet jämfört med förhållandet då det gällde 
den enklare typen av enkät (enkät A) – se tabell 3. Denna lägre resandel gällde 
också åldersgrupperna och var mest uttalad för de äldre åldersgrupperna. 

Resultatet visar också att en något lägre procent av de personer som svarade 
via påminnelse angav att de hade rest jämfört med dem som svarade utan 
påminnelse. Resultatet gäller även åldersgrupperna med undantag för den äldsta 
åldersgruppen 75–84 år, där resandelarna var närmast oförändrade – se tabell 3 
och figur 2. 

Tabell 3 Procent av dem som svarat, som angivit att de rest under mätdygnet. 
Indelning på typ av enkät och de svarandes ålder. Gäller perioden april 1992–
september 1993. 

Enkät A (sträcka) Enkät B (sträcka, tid och ärende) 
Utan

påminnelse
Enbart

påminnelse
Totalt Utan

påminnelse
Enbart

påminnelse
Totalt

< 7 80 86 81 79 62 75
7–14 89 81 87 79 83 80
15–24 90 89 90 87 81 86
25–44 89 81 87 87 79 86
45–64 83 78 82 77 75 77
65–74 65 49 61 57 38 53
75–84 43 47 44 33 32 33
Totalt 82 76 80 77 71 76
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%

Figur 2 Procent av dem som svarat, som angivit att de rest under mätdygnet, 
gäller de två typerna av enkäter sammantagna och perioden april 1992–
september 1993. Indelning på de svarandes ålder.
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Av figurerna 3 och 4 framgår att de som svarade via påminnelse nyttjade de olika 
färdsätten mindre ofta än de som svarade utan påminnelse. Det gällde som regel 
också åldersgrupperna. Undantag var busspassagerare som personer som svarade 
via påminnelse nyttjade oftare än de som svarade utan påminnelse.
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Figur 3 Procent av de som svarat, som angivit att de gått eller cyklat under 
mätdygnet. Jämförelse mellan andel utan påminnelse och andel vid påminnelse. 
Indelning på de svarandes ålder. Gäller perioden april 1992–september 1993.
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Jämförelse mellan andel utan påminnelse och andel vid påminnelse. Indelning på 
de svarandes ålder. Gäller perioden april 1992–september 1993. 
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Jämförelse mellan tillryggalagd sträcka för personer som svarat via påminnelse
och personer som svarat utan påminnelse visas i figurerna 5 och 6. Den färdade 
sträckan var som regel mindre vid påminnelse. Det gällde som regel även 
åldersgrupperna. Undantag var gruppen 15–24 år där den tillryggalagda sträckan 
var längre för dem som svarade via påminnelse. Ett annat undantag var bilförare 
där den färdade sträckan var längre för dem som svarade via påminnelse jämfört 
med dem som svarade utan påminnelse.
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Figur 5 Kilometer per dygn som gående eller cyklist för de som angivit att de 
gått eller cyklat. Jämförelse mellan resultat vid påminnelse och utan påminnelse. 
Indelning på de svarandes ålder. Gäller perioden april 1992–september 1993.
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angivit att de utnyttjat dessa färdmedel. Jämförelse mellan resultat vid 
påminnelse och utan påminnelse. Indelning på de svarandes ålder. Gäller 
perioden april 1992–september 1993. 
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Modifiering av enkäten fr.o.m. juli 1993 
Enkäterna enligt bilaga 2 skickades ut från och med juli 1993 till och med mars
1995. Under juni 1993 t.o.m. september 1993 gick utskicket av denna enkät 
omlott med utskicket av den enkät som beskrivs i bilaga 1. Det innebär ett 
reducerat antal utskick av de olika typerna av enkäter under denna 
"övergångsperiod" eftersom totalantalet utskick per dag var oförändrat. Den nya 
enkäten enligt bilaga 2 var identisk med den tidigare "komplexa" versionen av 
enkät plus att frågor tillkom som gällde hur långt man färdats som förare av taxi,
buss, lätt och tung lastbil. 

Det har inte heller för denna period (juli 1992 till mars 1995) varit möjligt att 
exakt bestämma hur många enkäter som skickades ut. Bakgrundsmaterial finns 
dock för perioden mars 1994 t.o.m. mars 1995 som möjliggör bestämning av 
svarsprocenten. Under denna period skickades totalt ut 12 830 enkäter, 42 % av 
dessa besvarades, se tabell 4. Det innebär i snitt 33 utskickade enkäter per dag, 
vilket ungefär var i nivå med den målsättning som gällde.

I tabell 4 redovisas även svarsprocent för olika åldersgrupper män och kvinnor. 
Dessa procenttal är indirekt skattade. Det totala antalet utskick har fördelats på 
åldersgrupp och kön i enlighet med befolkningens fördelning. Av resultatet i 
tabellen framgår att svarsprocenten var 42 % och att ungdomsgruppen 15–24 år 
och gruppen äldre 75–84 år hade lägst svarsprocent medan gruppen 45–74 år hade 
högst svarsprocent. Kvinnor hade något högre svarsprocent än män. Det gällde 
åldersgrupperna under 65 år medan svarsprocenten var högre för män i
åldersgruppen 65–84 år. 

Tabell 4 Svarsprocent för enkät utskickad under perioden mars 1994 t.o.m. mars
1995. Totalt antal utskickade enkäter under perioden: 12 830. 

Män Kvinnor Totalt
% antal % antal % antal

0–6 år 39 249 41 247 40 496
7–14 år 41 257 43 253 42 510
15–24 år 32 267 38 303 35 570
25–44 år 36 667 43 764 40 1 431 
45–64 år 46 713 48 742 47 1 455 
65–74 år 49 274 46 304 48 578
75–84 år 42 138 34 164 37 302
Totalt 40 2 565 43 2 777 42 5 342 
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Tabell 5 Procent av de svarande som angivit att de rest samt procent av de
svarande som angivit att de använt olika färdsätt. Gäller perioden mars 1994 t.o.m. 
mars 1995.
Totalt Reste Gick Cyklade Buss-

passagerare
Personbils-

passagerare
Personbils-

förare
0–6 år 78 46 10 6 58 0
7–14 år 86 58 30 27 49 0
15–24 år 87 60 23 27 31 32
25–44 år 84 48 13 9 16 57
45–64 år 78 42 12 8 16 50
65–74 år 54 33 8 8 12 30
75–84 år 40 22 5 6 10 18
Totalt 77 45 14 12 24 37

4.2 Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 
Under denna period skickades totalt ut 32 220 enkäter. Det innebär i snitt 30 per 
dag dvs. något under den målsättning som gällde. Av tabell 6 framgår att 45 % 
besvarade enkäten. Svarsprocenten var högst för åldersgrupperna 45–64 år och 
65–74 år och tämligen lika för övriga åldersgrupper. Svarsprocenten var något 
högre för kvinnor än för män. Den var dock högre för män i åldersgruppen 65–84 
år. Även här har svarsprocenten för åldersgrupperna män och kvinnor beräknats 
indirekt baserat på befolkningsfördelningen.
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Tabell 6 Svarsprocent för enkät utskickad under perioden april 1995 t.o.m. mars 
1998. Totalt antal utskickade enkäter under perioden: 32 220. 

Män Kvinnor Totalt
% antal % antal % antal

0–6 år 43 684 40 605 42 1 289 
7–14 år 42 679 45 679 44 1 358 
15–24 år 38 789 43 856 41 1 645 
25–44 år 38 1 779 45 2 003 42 3 782 
45–64 år 48 1 905 54 2 118 51 4 023 
65–74 år 54 735 49 792 51 1 527 
75–84 år 47 398 40 493 43 891
Totalt 43 6 969 47 7 546 45 14 515 

Tabell 7 Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent av de 
som svarat som använt olika färdsätt. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars
1998. Totalt antal utskickade enkäter under perioden: 32 220.
Totalt Reste Gick Cyklade Busspassa-

gerare
Personbils-
passagerare

Personbils-
förare

0–6 år 74 45 12 6 47 0
7–14 år 82 53 28 19 42 0
15–24 år 89 60 24 25 30 30
25–44 år 88 46 15 10 17 55
45–64 år 83 40 13 8 15 52
65–74 år 63 33 8 6 14 33
75–84 år 44 24 4 7 10 16
Totalt 80 44 15 11 22 37
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Figur 7 Svarsprocent och procent av de svarande som angivet att de rest. 
Indelning på åldersgrupp och kön. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 

Av resultatet i tabell 8 framgår att svarsprocenten tycks vara tämligen lika i större
och mindre kommuner. Undantaget är de tre största kommunerna där 

VTI notat 23-2004 13



svarsprocenten var lägre. Andelen som reste tycks vara något lägre i de mindre
kommunerna jämfört med de medelstora och större kommunerna. 

Tabell 8 Svarsprocent och procent svarande som angivit att de rest under 
mätdygnet. Gäller enkätutskick under perioden april 1995 t.o.m. mars 1998. 
Indelning efter invånarantal i den svarandes hemkommun.

Antal invånare i 
hemkommunen

Antal besvarade
enkäter

Svarsprocent Antal som
rest

Procent som 
rest

<7 500 426 46 333 78
–15 000 1 928 45 1 463 76
–25 000 1 668 47 1 299 78
–35 000 1 510 45 1 209 80
–50 000 1 579 51 1 263 80
–75 000 2 249 45 1 841 82
–100 000 1 383 48 1 138 82
–200 000 1 793 48 1 463 82
>=200 000 1 970 37 1 569 80
Totalt 14 515* 45 11 584* 80
* Här ingår 9 respektive 6 svarande för vilka uppgift om hemortskommun saknades.

Av figur 8 framgår att svarsprocenten var högst i de två län där uppdragsgivare 
och uppdragsutförare hörde hemma, dvs. Dalarnas län och Östergötlands län. 
Svarsprocenten var också något högre i de två angränsande länen Gävleborgs- och 
Södermanlands län. Lägst var svarsprocenten i storstadslänen samt av något skäl 
också i Kalmar län. 
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Figur 8 Svarsprocent för enkät utskickad under perioden april 1995 t.o.m. mars 
1998. Indelning efter län där den svarande bodde. Totalt antal utskickade enkäter 
under perioden: 32 220. 
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4.3 Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 
Av tabell 9 framgår att 40 % av enkäterna besvarades. Resultatet grundas på 
50 399 utskickade enkäter. Detta material täcker inte riktigt hela perioden april 
1998 t.o.m. mars 2001. Om man beaktar detta visar resultatet att det i genomsnitt
skickades ut cirka 50 enkäter per dag under perioden. Det vill säga något lägre än 
ambitionsnivån 65 enkäter per dag. 

Av tabell 9 framgår vidare att svarsfrekvensen var högst för åldersgrupperna 
45–64 år och 65–74 år. Lägst svarsprocent hade åldersgrupperna 15–24 år och 
7–14 år. Kvinnor hade något högre svarsprocent än män totalt sett. Män hade 
dock högre svarsprocent inom åldersgruppen 65–84 år. Lägst svarsfrekvens hade 
gruppen män i åldern 15–24 år. Här har till skillnad från vad som gällde för de 
tidigare perioderna svarsprocenten för åldersgrupperna män och kvinnor kunnat 
bestämmas direkt via utsändningslistan 

Tabell 9 Svarsprocent för enkät utskickad under perioden april 1998 t.o.m. mars 
2001. Antal utskickade enkäter under perioden: 50 399 (täcker inte riktigt hela
perioden).

Män Kvinnor Totalt
% antal % antal % antal

0–6 år 38 478 38 434 38 912
7–14 år 33 619 35 608 34 1 227 
15–24 år 27 1 748 36 2 191 31 3 939 
25–44 år 33 1 355 39 1 460 36 2 815 
45–64 år 46 1 756 50 1 862 48 3 618 
65–74 år 53 2 320 47 2 379 50 4 699 
75–84 år 45 1 302 37 1 487 40 2 789 
Totalt 38 9 578 41 10 421 40 19 999 

Tabell 10 Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent av de 
som svarat som använt olika färdsätt. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars
1998.
Totalt Reste Gick Cyklade Busspassa-

gerare
Personbils-
passagerare

Personbils-
förare

0–6 år 78 43 8 3 51 0
7–14 år 87 57 23 16 43 0
15–24 år 88 60 21 24 28 29
25–44 år 91 52 14 7 16 58
45–64 år 83 45 11 7 14 53
65–74 år 66 41 8 4 14 36
75–84 år 47 30 6 4 10 19
Totalt 82 48 14 9 22 39
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Figur 9 Svarsprocent och procent av de svarande som angivit att de rest. 
Indelning på åldersgrupp och kön. Gäller perioden april 1998 t.o.m. mars 2001. 

4.4 Sammanfattning av svarsprocent och resandelar 
från de olika perioderna 

Av tabell 11 framgår att svarsprocenten varit relativt stabil trots förändringar av 
innehåll och utseende som skedde. Tendensen har varit att enkäten blivit mer
komplicerad. Det är möjligt att detta förhållande ligger bakom den något lägre
svarsprocent som erhölls under april 1998 t.o.m. mars 2001. Denna minskning
återfinns i åldersgrupperna under 45 år. Det kan också konstateras att den 
komplettering eller modifiering som gjordes av enkäten till denna period var 
förhållandevis liten. Den stora förändringen kom till under treårsperioden som
började april 1995. Förändringen ledde inte till lägre svarsprocent. 

Tabell 11 Svarsprocent för TSU92- under olika perioder då enkäten haft delvis 
annat utseende och innehåll.

Utan
påminnelse

Inklusive en 
påminnelse

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993 44 68
Perioden juni 1993 t.o.m. mars 1994 42 –
Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 45 –
Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 40 –

Tabell 12 Svarsprocent för TSU92- under olika perioder då enkäten haft delvis 
annat utseende och innehåll. Indelning på åldersgrupp. 
Personålder (år) 0–6 7–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75–84 0–84
Perioden juni 1993 t.o.m. mars 1994 40 42 35 40 47 48 37 42
Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 42 44 41 42 51 51 43 45
Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 38 34 31 36 48 50 40 40
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Av tabell 13 framgår att andelen svarande som angivit att de rest under mätdygnet 
har varit tämligen stabil under de olika perioderna. En viss ökning hade kunnat 
förväntas eftersom antalet färdsätt utökats under studerade totalperioden. Om man
ser till enskilda åldersgrupper, se tabell 14, tycks det ha skett en viss ökning inom 
åldersgrupperna under 45 år av andelen som angivit att de rest. Då det gäller de 
två äldsta åldersgrupperna är det en markant skillnad mellan perioden fram till och
med augusti 1993 och perioderna därefter. Den skillnaden är förmodligen inte i 
första hand reellt betingad. 

Tabell 13 Procent svarande i TSU92- som angivit att de rest under mätdygnet. 
Indelning på perioder då enkäten haft delvis annat utseende och innehåll. 

Utan
påminnelse

Endast
påminnelse

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "enklare" varianten av enkät 

80 74

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "komplexa" varianten av enkät 

78 71

Perioden juni 1993 t.o.m. mars 1994 77 –
Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 80 –
Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 82 –

Tabell 14 Procent svarande i TSU92- som angivit att de rest under mätdygnet. 
Indelning på perioder då enkäten haft delvis annat utseende och innehåll. 
Indelning på åldersgrupp.
Personålder (år) 0–6 7–14 15–24 25–44 45–64 65–74 75–84 0–84
Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "enklare" varianten av enkät * 

80 89 90 89 83 65 43 82

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "komplexa" varianten av enkät * 

79 79 87 87 77 57 33 77

Perioden juni 1993 t.o.m. mars 1994 78 86 87 84 78 54 40 77
Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 74 82 89 88 83 63 44 80
Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 78 87 88 91 83 66 47 82
* exklusive påminnelse

Tabell 15 Procent svarande i TSU92-, som angivit att de använt olika färdsätt 
under mätdygnet. Indelning på perioder då enkäten haft delvis annat utseende och 
innehåll. Värdena inom parentes är begränsade till personer som är 18 år eller 
äldre.
Färdsätt Gående Cykel Buss-

passag.
Pb-

passag.
Pb-

förare
Totalt

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "enklare" varianten av enkät * 

64 19 11 25 39 (47) 80

Perioden april 1992 t.o.m. augusti 1993.
Den "komplexa" varianten av enkät * 

45 16 10 25 35 (43) 78

Perioden juni 1993 t.o.m. mars 1994 45 14 12 24 37 (45) 77
Perioden april 1995 t.o.m. mars 1998 44 15 11 22 37 (45) 80
Perioden april 1998 t.o.m. mars 2001 48 14 9 22 39 (47) 82
* exklusive påminnelse
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4.5 Jämförelse mellan TSU92- och RiksRVU/RES 
Av figur 10 framgår att cirka 80 % av de som intervjuats i RiksRVU/RES hade 
rest under det aktuella mätdygnet. Samma procenttal erhölls för TSU92- om man
bortser från åren 1992 till och med 1994 då resandedelen var något lägre. Av 
figuren framgår vidare att män reste något oftare än kvinnor. De resultaten 
framkom både i TSU92- och i RiksRVU/RES. Procenttalen i de två undersök-
ningarna överensstämde också väl. 
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Figur 10 Procent svarande som angivit att de rest under mätdygnet. Jämförelse 
mellan TSU92- och RiksRVU/RES för olika tidsperioder.

Andelen som rest enligt TSU92- och RiksRVU/RES visar god överensstämmelse 
även då man jämför åldersgrupper och kön – se figur 11. Procent svarande som 
angivit att de rest tycks vara något högre i RiksRVU/RES då det gäller de två 
äldsta åldersgrupperna och något högre i TSU92- då det gäller yngre 
åldersgrupper. För åldersgruppen 45–64 år råder en god överensstämmelse mellan
de två undersökningarna. Den yngsta åldersgruppen, den under 7 år, är inte riktigt 
jämförbar eftersom inte alla åldrar inom den gruppen är representerade i 
RiksRVU/RES. Man kan vidare konstatera att det tycks skett en förskjutning 
uppåt i ålder då det gäller den åldersgrupp som reser oftast. Detta förhållande 
gäller enbart resultatet på TSU92-. Under perioden 1995–1997 var andelen som 
reste störst inom åldersgruppen 15–24 år. Det gällde för båda undersökningarna. 
Under perioden 1998–2000 var andelen som reste störst inom åldersgruppen 
25–44 år enligt resultat baserat på TSU92- medan resultat baserat på 
RiksRVU/RES visade att åldersgruppen 15–25 år var den som reste oftast. Det 
större procenttalet resande kan som framgår av figur 12 hänföras till ett ökat
resande bland män.
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Figur 11 Procent svarande i olika åldersgrupper som angivit att de rest under 
mätdygnet. Jämförelse mellan TSU92- och RiksRVU/RES för olika tidsperioder.
Indelning på åldersgrupp.
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Figurerna 13 och 14 visar procent svarande som enligt TSU92- eller
RiksRVU/RES angivit att de gått, cyklat, åkt bil eller buss. I figurerna 
åskådliggörs den utveckling som skett över åren.

Som framgår av figur 13 angav betydligt fler svarande i TSU92- att de gått
jämfört med motsvarande förhållande baserat på RiksRVU/RES. Nuvarande 
utveckling tycks peka på en ökad andel människor som väljer att gå. Då det gäller
RiksRVU/RES beror den markanta ökningen de två sista åren förmodligen till stor 
del på att definitionen på gåendet vidgades. 

Andelen svarande som angivit att de cyklat överensstämmer väl mellan de två 
undersökningarna. Utvecklingen över åren överensstämmer också väl. Trenden är
nedåtgående – se figur 13. 

Procent svarande som angivit att de kört bil var större i TSU92- än vad 
förhållandet var i RiksRVU/RES. Det motsatta förhållandet gällde bilpassagerare.
Där har dock skillnaden minskat, nästan utjämnats. Det gäller också den skillnad
som förelåg mellan TSU92- och RiksRVU/RES i procent svarande som angivit att 
de åkt buss – se figur 14. Till viss del beror den minskade skillnaden på 
klassificeringsförändring. En del av det åkande som tidigare hänfördes till 
kategorin "busspassagerare" hänförs förmodligen numera till kategorin
"bilpassagerare".
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Figur 13 Procent svarande som angivit att de gått eller cyklat under mätdygnet. 
Jämförelse över åren av resultat baserat på TSU92- och RiksRVU/RES. 
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Bilaga 5 
Sid 1 (1) 

Procent svarande som angivit att de rest under mätdygnet. Resultat från TSU92- 
och RiksRvu (inklusive RES) för olika tidperioder. Indelning på åldersgrupp och 
kön.

TSU92- utan påminnelse TSU92- inklusive påminnelsePerioden
1992/93 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

< 7 år 78 82 80 76 79 78
7–14 år 75 78 76 76 77 76

15–24 år 73 73 73 73 72 72
25–44 år 80 80 80 77 79 78
45–64 år 80 81 80 79 80 80
65–74 år 85 83 84 81 78 80
75–84 år 85 61 75 81 73 76

< 85 år 79 79 79 77 78 78

TSU92- RiksRvuPerioden
1994 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

< 7 år 82 73 78 82 78 80
7–14 år 85 87 86 83 81 82

15–24 år 87 87 87 85 89 87
25–44 år 85 84 84 88 85 86
45–64 år 81 75 78 84 80 82
65–74 år 65 44 54 75 67 71
75–84 år 49 34 40 61 42 51

< 85 år 79 74 77 83 78 81

TSU92- RiksRvuPerioden
1995–97 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

< 7 år 75 73 74 77 78 78
7–14 år 83 81 82 82 82 82

15–24 år 88 89 89 88 88 88
25–44 år 89 88 88 87 85 86
45–64 år 86 81 83 84 81 83
65–74 år 71 56 63 72 61 66
75–84 år 54 37 44 58 49 53

< 85 år 82 78 80 82 78 80

TSU92- RiksRvuPerioden
1998–01 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

< 7 år 78 79 78 82 85 83
7–14 år 87 87 87 84 85 85

15–24 år 87 90 88 87 87 87
25–44 år 91 90 91 86 86 86
45–64 år 85 81 83 84 83 84
65–74 år 72 60 66 74 66 70
75–84 år 56 42 47 59 47 52

< 85 år 84 80 82 83 80 81
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Bilaga 6 
Sid 1 (2) 

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden mars 1994 tom mars 1995. Totalt antal 
utskickade enkäter under perioden: 12 830. 

Män Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 82 61 15 9 74 0
7–14 år 85 68 40 32 54 0
15–24 år 87 63 30 28 36 42
25–44 år 85 52 15 7 14 77
45–64 år 81 49 13 6 11 78
65–74 år 65 56 14 8 11 79
75–84 år 49 51 13 13 10 66
Totalt 79 55 19 12 26 57

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden mars 1994 tom mars 1995. Totalt antal 
utskickade enkäter under perioden: 12 830. 

Kvinnor Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 73 56 10 8 75 0
7–14 år 87 67 30 30 59 0
15–24 år 87 74 24 33 36 31
25–44 år 84 61 17 12 24 60
45–64 år 75 58 19 15 29 50
65–74 år 44 66 14 21 36 27
75–84 år 34 60 9 16 40 20
Totalt 74 63 19 18 36 35
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Bilaga 6 
Sid 2 (2) 

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars 1998. Totalt 
antal utskickade enkäter under perioden: 32 220. 

Män Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 75 61 15 9 66 0
7–14 år 83 65 36 25 52 0
15–24 år 88 63 27 25 27 40
25–44 år 89 47 17 9 12 71
45–64 år 86 44 14 8 7 77
65–74 år 71 49 13 6 8 74
75–84 år 54 47 12 9 13 58
Totalt 82 51 19 12 21 55

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars 1998. Totalt 
antal utskickade enkäter under perioden: 32 220. 

Kvinnor Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 73 60 16 8 61 0
7–14 år 81 66 32 21 49 0
15–24 år 89 72 27 31 40 28
25–44 år 88 57 17 13 26 56
45–64 år 81 52 18 13 28 50
65–74 år 56 54 11 14 37 26
75–84 år 37 60 5 21 34 12
Totalt 78 59 19 16 35 37
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Bilaga 7 
Sid 1 (1) 

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars 1998.

Män Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 78 55 12 3 63
7–14 år 87 64 31 17 47
15–24 år 87 64 24 24 28 40
25–44 år 91 55 16 7 12 70
45–64 år 85 51 12 6 8 76
65–74 år 72 61 13 3 9 75
75–84 år 56 58 15 5 11 62
Totalt 84 57 17 9 20 56

Procent av de som svarat som angivit att de rest samt procent som använt olika 
färdsätt bland de som rest. Gäller perioden april 1995 t.o.m. mars 1998.

Kvinnor Reste Gick Cyklade Buss-
passa-
gerare

Person-
bilspassa-

gerare

Person-
bilsförare

0–6 år 79 55 9 5 68
7–14 år 87 68 22 19 52
15–24 år 90 72 24 30 34 25
25–44 år 90 61 15 10 24 58
45–64 år 81 56 14 10 25 52
65–74 år 60 63 13 10 33 34
75–84 år 42 67 9 13 31 19
Totalt 80 62 15 13 33 38
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