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Referat
Ett frågeformulär, som innehöll frågor om upplevd attraktivitet, otrygghet och olika typer av risker 
förknippade med olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och 
tunnelbana), fylldes i av 59 personer som besökte ett bibliotek i Stockholm. Resultaten visade att 
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till regionalbuss och pendeltåg, vilket inte var fallet i en motsvarande studie i Norrköping. Detta 
resultat kan förklaras av en väl fungerande introducering av Tvärbanan i Stockholm. 
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Förord
Föreliggande rapport utgör en delredovisning av projektet ”Betydelsen av upplevd 
trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva färdmedel”. Projektet samfinansi-
eras av VINNOVA, Banverket och Vägverket och är ett delprojekt inom det på 
VTI pågående temat ”Light Rail – Light Cost, del II”.

Rapporten har skrivits av doktorand Charlotte Alm, Institutionen för 
beteendevetenskap, IBV, vid Linköpings universitet och docent Erik Lindberg, 
Banverket. VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström.

Projektet har delredovisats i samband med Transportforum i Linköping, 
8–9 januari 2003. Redovisning av projektet har även skett i samband med
genomförda styr- och referensgruppsmöten inom temat ”Light Rail-Light Cost, 
del II”.
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Ragnar Hedström 
Projektledare

VTI meddelande 941 



Innehållsförteckning Sid

Sammanfattning 3
Summary 5
1 Bakgrund 7
1.1 Introduktion 9
1.2 Frågeställningar 11

2 Metod 12
2.1 Frågeformulär 12
2.2 Procedur 12
2.3 Deltagare 13

3 Resultat 14
3.1 Resefrekvens 14
3.2 Attityd till resor 15
3.3 Allmän inställning till olika transportmedel 17
3.4 Upplevda risker för att råka ut för trafikolyckor 18
3.5 Upplevda risker för att bli utsatt för besvärande situationer 19
3.6 Upplevda risker för att bli utsatt för hot 20
3.7 Upplevda risker för att bli utsatt för våld 21
3.8 Oro för att råka ut för trafikolyckor 22
3.9 Oro för att bli utsatt för besvärande situationer 23
3.10 Oro för att bli utsatt för hat 21
3.11 Oro för att bli utsatt för våld 25
3.12 Upplevd otrygghet vid resor 26
3.13 Undvikit resor på grund av känslor av otrygghet 27
3.14 Känslor av otrygghet när man går till hållplatser 28
3.15 Känslor av otrygghet vid hållplatser 29
3.16 Känslor av otrygghet vid resor 30
3.17 Undvikit vissa transportmedel på grund av otrygghet 31

4 Diskussion 32
5 Referenser 35

VTI meddelande 941 



Kollektivtrafik i storstad
 – undviker människor att resa på grund av otrygghet? 

av Charlotte Alm Erik Lindberg 
Institutionen för beteendevetenskap Banverket
Linköpings universitet Sektionen för trafik- och elsäkerhet 
581 83 Linköping 781 85 Borlänge 

Sammanfattning

Positiv attityd för spårvagn i Stockholm
Upplevd attraktivitet hos olika transportmedel påverkas i högre utsträckning 
av upplevda risker och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot 
eller våld än upplevda risker och oro för att råka ut för trafikolyckor. I 
Stockholm har man en positivare attityd till spårvagn än till regionalbuss och
pendeltåg, vilket inte var fallet i motsvarande studie i Norrköping. En väl
fungerande introducering av Tvärbanan i Stockholm kan förklara detta. I 
vilken utsträckning ett transportmedels roll i transportsystemet har en 
inverkan på upplevd attraktivitet skall ytterligare utredas i en kommande 
studie som utförs i Göteborg. 

I syfte att studera upplevd attraktivitet, otrygghet och olika typer av upplevda 
risker förknippade med sex olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, 
regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana) konstruerades ett frågeformulär.
Formuläret fylldes i av 59 personer (32 kvinnor och 27 män), i åldrarna 19 till 
67 år, på ett av biblioteken i Stockholms innerstad. Deltagarna skulle uppge vad 
de tycker om att åka med transportmedlen (reseattityd) samt vilken allmän
inställning de har till dessa färdsätt. Vidare skulle deltagarna bedöma olycksrisk, 
risk för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller våld i samband med
resor med transportmedlen. Dessutom skulle de uppge hur ofta de oroar sig för att 
råka ut för trafikolyckor, för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller
våld i samband med resor med de olika transportmedlen. Deltagarna skulle uppge 
om de hade känt sig otrygga när de rest med de olika transportmedlen och om det 
hänt att de undvikit att resa för att de ansett att de skulle känt sig otrygga. De fick 
även bedöma i vilken utsträckning olika omständigheter (såsom veckodag och 
dålig belysning) bidrog till deras känslor av otrygghet när de går till eller väntar 
vid hållplatser samt reser med olika kollektiva transportmedel. Vidare skulle de 
ange ålder, kön, utbildning och användning av olika transportsätt. Undersöknings-
personerna fick även möjlighet att ange om det finns särskilda sträckor eller 
områden där de undviker att resa med de kollektiva transportmedlen. Dessutom 
kunde de ange vilka transportmedel samt under vilka omständigheter som de
undviker att resa. 

Deltagarna tyckte bättre om att resa med bil än med regionalbuss, pendeltåg 
och tunnelbana, dock erhölls inga skillnader mellan privatbil å ena sidan och olika
kollektiva transportmedel å andra sidan med avseende på allmän inställning till 
dessa färdmedel. Deltagarna hade däremot en mer positiv attityd till spårvagn än
till regionalbuss och pendeltåg. Resultaten visar att respondenterna oftare oroar 
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sig samt skattar risken för att råka ut för trafikolyckor som större vid resor med bil 
än med de kollektiva transportmedlen. Resultaten visar även att deltagarna oroar
sig oftare och skattar risken för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller
våld som större i samband med resor med de kollektiva transportmedlen än vid 
resor med bil. Sammantaget tyder dessa resultat på att upplevd risk och oro för att 
bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld vid resor med ett givet 
transportmedel har en större inverkan på reseattityden till samma transportmedel
än upplevd risk och oro för att råka ut för trafikolyckor med detta färdmedel.

Deltagarna uppgav att de oftare känt sig otrygga vid resor med pendeltåg och 
tunnelbana än vid resor med övriga färdmedel.

Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig samt skattar risken att bli utsatt för hot 
som större vid resor med stadsbuss än männen. Dessutom uppgav kvinnorna att de 
oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer, hot eller våld vid 
resor med spårvagn än vad män gör, samt att de oftare känt sig otrygga vid resor 
med detta transportmedel.

Slutligen visar resultaten att olika omständigheter, främst att gå igenom en 
gångtunnel, att hållplatsen är avsides belägen eller belägen vid en park/skogsparti, 
ansågs bidra i hög utsträckning till känslor av otrygghet när man går till respektive 
väntar vid en hållplats. Vid resor med kollektiva transportmedel känner man sig 
särskilt otrygg om förare/personal har dålig uppsikt över fordonet, om det är 
fredags/lördagskväll eller om man reser ensam. Kvinnor uppgav i högre utsträck-
ning än män att olika omständigheter bidrar till känslor av otrygghet när man går 
till respektive väntar vid en hållplats samt när man reser med kollektiva 
transportmedel.

Resultaten från denna studie kan generellt tolkas som att upplevd attraktivitet 
hos olika transportmedel påverkas i högre utsträckning av upplevda risker och oro 
för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld än upplevda risker och 
oro för att råka ut för trafikolyckor. Respondenterna i Stockholm uppgav att de 
har en positivare attityd till spårvagn än till regionalbuss och pendeltåg, vilket är 
ett resultat som ej erhölls i studien som utfördes i Norrköping. Skillnaden i 
resultat kan tyda på att människors positiva inställning till spårvagn baseras på
nostalgiska skäl och på en väl fungerande introducering av Tvärbanan i 
Stockholm. Vidare finns det skäl att anta att spårvagnens roll i transportsystemet
ser annorlunda ut i Göteborg, jämfört med både Norrköping och Stockholm. I 
vilken utsträckning ett transportmedels roll i transportsystemet har en inverkan på
upplevd attraktivitet är dock en fråga som ytterligare skall utredas i en kommande 
studie som utförs i Göteborg. 
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Public transportation in the city – Do people avoid travelling because they 
feel unsafe?

by Charlotte Alm Erik Lindberg 
Department of behavioural sciences Banverket
Linköping University 
SE-581 83 Linköping SE-781 85 Borlänge 

Summary

Positive attitude towards tram in Stockholm
Perceived attractiveness of different transport modes might be affected to a 
higher extent by perceived risks and worry of being bothered, threatened or 
attacked than perceived risks and worry of being involved in traffic 
accidents. In Stockholm there was a more positive attitude towards tram 
than towards regional bus and commuter train. This result was not obtained 
in a similar study conducted in Norrköping. A successful introduction of 
Tvärbanan in Stockholm can explain this difference. The extent to which the
role tram plays in the transport system affects perceived attractiveness will
be further investigated in a forthcoming study conducted in Gothenburg. 

A questionnaire was constructed in order to study perceived attractiveness, 
feelings of unsafety and different types of perceived risks connected to six 
different transport modes (car, city bus, tram, regional bus, commuter train and 
subway). The questionnaire was filled out by 59 persons (32 women and 27 men),
ranging in ages from 19 to 67, at one of the libraries in central Stockholm. The
participants were to state what they thought about travelling with the transport 
modes along with their general opinion about these modes of transportation. Also, 
the participants were to judge the accident risk, the risk of being bothered,
threatened or attacked by fellow passengers in connection with travels. The 
participants were to state how often they worried about being involved in a traffic 
accident, being bothered, threatened or attacked while travelling with the transport
modes. The participants were to judge to what extent they had felt unsafe while 
travelling with the different transport modes and to what extent they had avoided 
travelling because they thought they would feel unsafe. They were also to judge to 
what extent different circumstances (such as day of the week and bad lighting) 
contributed to their feelings of unsafety while walking to or waiting at bus stops 
etc and while travelling with different public transport modes. Also they were to 
state their age, gender, education and usage of transport modes. The participants
were further given the option to state if there are certain areas where they avoid
travelling with the public modes of transportation. Also the participants could 
state which transport modes and during which circumstances they avoid to travel. 

The participants stated that they liked it better to travel with car than with 
commuter train and subway, although there were no differences between car and
the different public transport modes concerning the general opinion that they had 
about these modes of transportation. However, the participants stated that they 
had a more positive attitude towards tram than towards regional bus and 
commuter train. The results show that the respondents worry more often and rate
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the risk of being involved in traffic accidents with car as greater than with the
public transport modes. The results also show that the respondents worry more
often and rate the risk of being bothered, threatened or attacked as greater when 
travelling with the public modes of transportation than with car. In sum, these 
results suggest that perceived risk and worry of being bothered, threatened or
attacked when travelling with any given mode of transportation might have a
larger impact on perceived attractiveness of that transport mode than do perceived
risk and worry of being involved in traffic accidents with that same mode of 
transportation.

The participants stated that they had felt unsafe more often when travelling
with commuter train and subway than when travelling with the remaining
transport modes.

Women stated that they worry more often and rate the risk of being threatened
as greater with city bus than did the men. The women also stated that they worry
more often of being bothered, threatened or attacked when travelling with tram 
than do the men, and that they more often felt unsafe when travelling with these
modes of transportation. 

Finally the results show that different circumstances (particularity walking
through a pedestrian tunnel, the bus stop etc being remotely situated or situated 
next to a park/forest) were considered to contribute to feelings of unsafely when 
walking to and waiting at the bus stop etc. Also, when travelling with the different 
public transport modes the participants stated that they felt unsafe if 
drivers/personnel do not supervise their vehicle, if it’s a Friday or Saturday 
evening or if they are travelling alone. Women stated to a higher extent than men
that different circumstances contribute to feelings of unsafely when walking to 
and waiting at the bus stop etc. as well as when travelling with different public 
transport modes.

The present results indicate that perceived attractiveness of different transport 
modes might be affected to a higher extent by perceived risks and worry of being 
bothered, threatened or attacked than perceived risks and worry of being involved 
in traffic accidents. The participants in Stockholm have a more positive attitude
towards tram than towards regional bus and commuter train. This result was not 
obtained in the study conducted in Norrköping. It is possible that people’s positive
attitude towards tram is based on nostalgic reasons and on a successful 
introduction of Tvärbanan in Stockholm. Further, there are reasons to assume that 
the role which tram plays in the transport system differs in Gothenburg compared
to Norrköping and Stockholm. The extent to which this role affects perceived 
attractiveness will be further investigated in a fort coming study conducted in
Gothenburg.
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1 Bakgrund 
1.1 Introduktion
Upplevd attraktivitet hos olika kollektiva transportmedel är en nödvändighet för 
att dessa färdmedel skall kunna konkurrera med privatbilism om marknadsandelar
för persontransporter. Den upplevda attraktiviteten har tidigare visats vara 
kopplad till faktorer såsom tillgänglighet och pris, men det finns också indikatorer
på att upplevda olycks- och våldsrisker samt individuella skillnader kan ha en viss 
inverkan på denna upplevelse (Alm & Lindberg, 2002). Utöver dessa aspekter är 
det även möjligt att känslor av otrygghet vid resor med olika kollektiva färdmedel
kan påverka upplevelsen av attraktivitet hos dessa transportmedel.

Denna studie syftar till att undersöka vilken attityd människor har till resor med
samt vilken allmän inställning de har till olika transportmedel (bil, stadsbuss,
spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana). Vidare syftar studien till att 
undersöka hur olika psykologiska faktorer (såsom upplevda risker och otrygghet) 
samt olika individegenskaper (exempelvis ålder och kön) inverkar på upplevd 
attraktivitet hos olika transportmedel. Slutligen är syftet att studera i vilken
utsträckning olika omständigheter, exempelvis tidpunkt på dygnet, bidrar till 
känslor av otrygghet i samband med resor med olika kollektiva transportmedel.

När det gäller subjektiva riskuppfattningar visar tidigare studier av Alm och 
Lindberg (2000, 2002) att kollektiva transportmedel (taxi, stadsbuss, fjärrbuss, 
tåg, färja och flyg respektive stadsbuss, regionalbuss, spårvagn och pendeltåg) 
upplevdes som mindre riskfyllda med avseende på trafikolyckor jämfört med
privatbil. Däremot upplevs vissa kollektiva färdmedel (stadsbuss och färja) som
mer riskfyllda när det gäller våldsrisker (Alm & Lindberg, 2000). Eftersom våld 
kan innefatta inslag av mer eller mindre våldsbetonad karaktär gjordes en 
ytterligare uppdelning av olika typer av sådana risker i Alm och Lindbergs (2002) 
studie. Denna uppdelning inkluderade upplevda risker för att bli utsatt för 
besvärande medpassagerare, hot och våld. Resultaten visade att upplevda risker
för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld var mindre med bil än 
med de kollektiva transportmedlen, vilket är i linje med resultaten från Alm och 
Lindberg (2000). Deltagarna i Alm och Lindbergs (2002) studie uppgav även att 
de tyckte bättre om att resa med och hade en positivare attityd till bil än till de
kollektiva färdmedlen. Med andra ord, bil upplevs som ett mer attraktivt 
transportmedel. I vilken utsträckning det finns en skillnad mellan dessa olika typer
av riskbedömningar med avseende på deras betydelse för upplevd attraktivitet är
dock en fråga som behöver utredas ytterligare i fortsatta studier.

Upplevd attraktivitet hos olika transportmedel kan också påverkas av
upplevelser av oro för olika typer av risker förknippade med dessa transportmedel.
MacGregor (1991) definierar oro som tankar om osäkra händelser med ovälkomna
konsekvenser. Resultat från studien av Alm och Lindberg (2002) visar att 
respondenterna oftare oroar sig för att råka ut för bilolyckor än för att råka ut för 
trafikolyckor med de kollektiva transportmedlen. Generellt visar även resultaten
att deltagarna oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande medpassagerare,
hot eller våld vid resor med de kollektiva färdmedlen än vid resor med bil. 
Resultaten kan tolkas som att upplevd oro för att bli utsatt för besvärande 
situationer, hot eller våld har en större inverkan på upplevd attraktivitet än 
upplevd oro för att råka ut för trafikolyckor. 

Känslor av otrygghet kan också vara en viktig aspekt i riskbedömnings-
situationer. Otrygghet handlar om emotionella reaktioner till hotfulla situationer 
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eller händelser (Öhman, 1994). Alm och Lindberg (2000) fann ganska små
samband mellan upplevd otrygghet och upplevda olycks- och våldsrisker för olika 
färdmedel och drar slutsatsen att en distinktion bör göras mellan upplevd risk och 
upplevd otrygghet. I studien av Alm och Lindberg (2002) visade det sig att det 
inte fanns några skillnader mellan de olika transportmedlen med avseende på 
känslor av otrygghet. Författarna erbjuder två alternativa tolkningar av detta 
resultat. Antingen kan det tolkas så att upplevd attraktivitet inte påverkas av 
upplevd otrygghet. En annan tolkning kan vara att människor väljer att resa under 
omständigheter som inte bidrar till otrygghet. Eftersom det är oklart vilken 
slutsats som bör dras utifrån resultaten från Alm och Lindbergs studie bör fortsatta 
studier undersöka under vilka omständigheter människor väljer att resa med olika 
transportmedel och i vilken utsträckning detta val är kopplat till upplevelser av 
otrygghet. Tidigare studier (Loncar-Lucassi, 1998; Olsson, Widell & Algers, 
2001) visar exempelvis att personlig säkerhet och trygghet är betydande faktorer 
för de resenärer som väljer att åka med buss, medan resenärer som väljer att hellre 
åka med pendeltåg motiverar detta färdval med att pendeltåg är punktligt och 
snabbt. Resenärer som väljer att hellre resa med buss upplever att tunnelbana är
otryggt att resa med (Olsson, Widell & Algers, 2001). 

Resultat från tidigare studier talar även för att olika typer av omständigheter
(såsom tidpunkt på dygnet, veckodag och dålig belysning) har en betydande 
inverkan på graden av upplevd otrygghet (Lynch & Atkins, 1988; Loncar-Lucassi, 
1998; Alm & Lindberg, 2000, 2002; Olsson, Widell & Algers, 2001). Alm och
Lindberg (2000) inkluderade även olika platser (att gå till och från t.ex. en 
parkeringsplats, att vänta vid en busshållplats etc.) i sin studie och fann att deras 
undersökningspersoner rapporterade att de oftare hade upplevt känslor av 
otrygghet när de gick till och från olika platser förknippade med olika 
transportmedel än under själva vistelsen på dessa platser. Alm och Lindberg 
(2002) gjorde en uppdelning av dessa platser och studerade i vilken utsträckning 
olika typer av omständigheter bidrar till känslor av otrygghet vid respektive plats. 
Resultaten visade att gå igenom en gångtunnel, att hållplatsen är avsides belägen 
eller belägen vid en park eller ett skogsparti i högre utsträckning ansågs bidra till 
känslor av otrygghet. Respondenterna uppgav dessutom att fredags/lördagskväll
och om förare/personal har dålig uppsikt över fordonet i högre utsträckning bidrar 
till känslor av otrygghet vid resor med de kollektiva transportmedlen än om det är 
mörkt ute, dålig belysning eller nedskräpat. Exempelvis att åka igenom tunnlar 
sent på kvällar samt i närvaro av stökiga ungdomsgäng tycks ha en stor betydelse 
för människors känslor av otrygghet vid resor med tunnelbana (Olsson, Widell & 
Algers, 2001). Vilka typer av sådana omständigheter som bidrar till människors 
val av transportmedel är dock en fråga som bör studeras ytterligare. 

Individuella skillnader tycks samvariera med upplevd risk och otrygghet i 
samband med olika färdmedel och platser/situationer förknippade med dessa, men
även med i vilken utsträckning olika typer av omständigheter bidrar till känslor av
otrygghet (se t.ex. Alm & Lindberg, 2000, 2002; Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 
1990a; 1990b). Sådana individuella skillnader kan exempelvis vara demografiska 
variabler (såsom kön och utbildning) och exponering för olika transportmedel
(dvs. i vilken utsträckning människor använder olika färdmedel). Alm och 
Lindberg (2002) fann att kön samt, i viss mån, exponering har en effekt på
upplevelsen av attraktivitet hos olika transportmedel. Med andra ord, kvinnor 
tycker bättre om att resa med bil, spårvagn och pendeltåg än män. Dessutom 
uppgav deltagare som reser ofta med regionalbuss att de tyckte bättre om att resa 
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med samt hade en positivare inställning till detta färdmedel än de som reser sällan
med samma transportmedel. I vilken utsträckning och på vilken sätt dessa faktorer 
påverkar upplevelsen av attraktivitet hos olika färdmedel är dock fortfarande en 
fråga som behöver studeras ytterligare. 

När det gäller skillnader mellan män och kvinnor med avseende på upplevd oro 
och risk har flertalet studier visat att kvinnor oroar sig mer över riskerna än vad 
män gör (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990a; 1990b; Alm & Lindberg, 2000). 
Lynch och Atkins (1988) undersökte kvinnors upplevda oro och rädsla för att bli 
attackerade eller trakasserade i samband med resor med olika transportmedel och 
relaterade områden (promenad, buss, tåg, bil, busshållplats och parkeringsplats). 
Resultaten visar att kvinnorna upplevde busshållsplatser, parkeringsplatser och att 
gå till och från dessa platser som mer otrygga, medan själva resan med bil eller 
buss upplevdes som mycket mer trygg. Upplevelser av otrygghet verkade också 
påverkas av i vilken utsträckning kvinnorna var exponerade för olika 
transportmedel. Med andra ord, kvinnor som sällan reser med ett särskilt 
transportmedel kommer förmodligen att uppleva detta transportmedel som mindre
säkert än ett transportmedel som de reser ofta med. Alm och Lindberg (2000) fann 
att kvinnorna rapporterade att de oftare hade upplevt otrygghet i samband med
olika transportrelaterade platser/situationer än männen (jämf. Drottz-Sjöberg &
Sjöberg, 1990a; 1990b). I Lynch och Atkins (1988) studie rapporterade kvinnorna 
att vissa omständigheter (såsom tidpunkt på dygnet, belysning, frånvaro av 
personal eller andra resenärer, nedskräpning eller graffiti, närvaro av onyktra och
högljudda eller på annat sätt störande personer) hade en negativ påverkan på deras 
känslor av trygghet. Alm och Lindberg (2000; 2002) fann också att kvinnor, i 
högre utsträckning än männen, rapporterade att olika sådana omständigheter
bidrog till deras känslor av otrygghet. Andersson (2001) fann i sin studie av
kvinnors rädsla i relation till trafikrummet att kvinnor upplever känslor av 
otrygghet när de vistas i ”slutna” rum (exempelvis parkeringshus och 
gångtunnlar), i skogsområden och då främst på sådana veckodagar och vid 
tidpunkter då få människor är i rörelse (exempelvis tidigt på söndagar). 

Även ålder och utbildning har i tidigare forskning visats ha effekter på 
upplevelser av risker och oro. I en studie av Levy och Guttman (1986) tenderade 
undersökningspersoner, som hade en lägre utbildning, att oroa sig mer än 
undersökningspersoner med högre utbildning. 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som avses att studeras här är följande: (1) Vilka skillnader och 
likheter finns mellan olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, 
pendeltåg och tunnelbana) med avseende på attityder till själva resandet med
dessa transportmedel, vilken allmän inställning man har till dem, upplevda risker 
och oro för att råka ut för trafikolyckor, bli utsatt för besvärande medpassagerare,
hot eller våld, upplevd otrygghet och i vilken utsträckning människor undviker att 
resa på grund av känslor av otrygghet? (2) I vilken utsträckning bidrar olika 
omständigheter (såsom dålig belysning och nedskräpning) till känslor av 
otrygghet när man går till en hållplats, väntar vid en hållplats eller reser med ett 
kollektivt transportmedel? (3) Vilka eventuella effekter av olika individ-
egenskaper finns (dvs. demografiska variabler samt hur ofta man reser)? och (4) 
Med vilka kollektiva transportmedel, vid vilka sträckor/områden samt under vilka 
omständigheter undviker människor att resa pga. otrygghet?
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2 Metod 
2.1 Frågeformulär 
Ett frågeformulär konstruerades vilket innehöll frågor om vad undersöknings-
personerna tycker om att åka med sex olika transportmedel (reseattityd): privatbil,
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana. Undersöknings-
personerna fick även uppge vilken allmän inställning de har till dessa 
transportmedel.

Frågeformuläret innehöll också frågor om upplevda risker för att råka ut för 
trafikolyckor, för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller våld i 
samband med resor med transportmedlen. Frågeformuläret innehöll dessutom 
frågor om upplevd oro för att råka ut för trafikolyckor, för att bli utsatt för 
besvärande medpassagerare, hot eller våld vid resor med dessa transportmedel.

En fråga avsåg om undersökningspersonerna hade känt sig otrygga när de rest
med de olika transportmedlen och en fråga avsåg om det hänt att deltagarna 
undvikit att resa med transportmedlen för att de ansett att de skulle känt sig 
otrygga.

Vidare innehöll frågeformuläret frågor om i vilken utsträckning olika 
omständigheter (fredags-/lördagskväll, mörkt ute, dålig belysning, skräpigt/-
skadegörelse, hållplatsen belägen vid en park/ett skogsparti, förare/personal har 
ingen uppsikt) bidrog till känslor av otrygghet när man går till en hållplats, väntar 
vid en hållplats respektive reser med fem olika kollektiva transportmedel:
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana. 

Alla ovan beskrivna frågor skulle besvaras genom att sätta en ring kring en av 
nio siffror på en skala som gick från 1 till 9, där ändpunkterna var etiketterade 
(t.ex. ”tycker mycket illa om” till ”tycker mycket bra om”).

I början av frågeformuläret skulle deltagarna ange hur långt de kör/åker med
bil under ett normalt år samt hur ofta de åker med de olika kollektiva 
transportmedlen. Dessa frågor besvarades genom att välja ett av fem till sex 
förbestämda svarsalternativ.

Slutligen innehöll frågeformuläret en öppen fråga där deltagarna kunde ange 
om det finns särskilda sträckor eller områden där de undviker att resa med de
kollektiva transportmedeln. Dessutom kunde deltagarna ange vilka transportmedel
samt under vilka omständigheter som de undviker att resa pga. otrygghet. 

2.2 Procedur 
En intervjuare rekryterade deltagare på Stadsbibliotekets filial på Södermalm
genom att tillfråga biblioteksbesökare vid olika veckodagar och tidpunkter. 
Deltagare fyllde i frågeformuläret i närvaro av intervjuaren. De informerades om
att syftet med studien var att ta reda på vad människor tycker om att åka med olika 
transportmedel. Deltagarna uppmanades att ställa frågor vid behov. Det tog i 
genomsnitt ca 24 minuter att fylla i frågeformuläret (tiden varierade från 10 till 
55 minuter). Deltagarna erbjöds antingen två trisslotter eller 50 kronor som tack 
för att de fyllde i frågeformuläret. Av de 59 deltagarna valde 35 personer lotter
och 24 personer valde pengar. Deltagarna erbjöds till slut att få en
sammanfattning av rapporten hem i brevlådan eller via e-post (85 % av deltagarna 
tackade ja till detta erbjudande, som innebar att de måste uppge antingen namn
och adress eller e-post adress). 
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2.3 Deltagare 
Av 73 personer som tillfrågades om de ville fylla i frågeformuläret avböjde 
13 personer (17,8 %), varav 10 personer på grund av tidsbrist (76,9 %) och 
3 personer på grund av att de ej ville delta (23,1 %). Svaren från en person, som 
inte hade besvarat de inledande demografiska frågorna (såsom kön och ålder), 
uteslöts ur vidare databearbetning. Av de 59 återstående personerna var 
32 kvinnor (M = 32,09 år, SD = 10,19 år, i åldrarna 19 till 55 år) och 27 var män
(M = 33,22 år, SD = 12,48 år, i åldrarna 19 till 67 år). Den genomsnittliga åldern
för den totala gruppen var 32,61 år (SD = 11,21 år). Av dessa deltagare hade
39 personer universitets/högskoleutbildning (eller höll på att utbilda sig) och 
17 personer hade gymnasieutbildning. En person uppgav sig ha högst 
grundskoleutbildning, och två deltagare hade underlåtit att besvara denna fråga. 
Vidare hade 30 deltagare körkort, medan 29 personer inte hade körkort. 
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3 Resultat
3.1 Resefrekvens 
De flesta deltagarna uppgav att de kör/åker mindre än 500 mil med bil under ett 
normalt år (se tabell 1). 

Tabell 1 Antalet män och kvinnor som använder bil under ett normalt år.
Kön

Användning Män Kvinnor Totalt
Aldrig 5 4 9
< 500 mil/år 13 13 26
501–1 000 mil/år 5 8 13
1 001–1 500 mil/år 1 3 4
1 501–2 000 mil/år 2 1 3
> 2 000 mil/år 1 – 1
Totalt 27 29 56

Som kan ses i tabell 2 uppgav knappt hälften av deltagarna att de åker stadsbuss 
några gånger per månad. Fler män än kvinnor uppgav att de åker stadsbuss några 
gånger per månad, medan fler kvinnor än män uppgav att de åker detta 
transportmedel några gånger per vecka eller varje dag. Drygt hälften av deltagarna 
uppgav att de aldrig åker spårvagn. Regionalbuss uppgav de flesta deltagarna att 
de åker några gånger per år. Fler kvinnor än män uppgav att de aldrig åker 
regionalbuss. Knappt hälften av deltagarna uppgav att de åker pendeltåg några 
gånger per år, men många deltagare uppgav också att de åker pendeltåg oftare än 
så (några gånger per månad eller vecka). Drygt hälften av deltagarna uppgav att 
de åker tunnelbana varje dag, varav de flesta är kvinnor. Inga deltagare uppgav att 
de aldrig åker detta transportmedel.

Tabell 2 Antalet män och kvinnor som använder kollektiva transportmedel under 
ett normalt år. 

Transportmedel

Användning
Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Aldrig
   Män – 16 4 1 –
   Kvinnor 1 16 10 3 –
Några ggr/år
   Män 4 9 13 10 –
   Kvinnor 6 13 11 14 1
Några ggr/månad
   Män 13 2 6 9 5
   Kvinnor 8 – 4 7 2
Några ggr/vecka
   Män 5 – 4 5 7
   Kvinnor 9 – 4 6 7
Varje dag
   Män 5 – – 2 15
   Kvinnor 8 2 1 2 22
Totalt 59 58 57 59 59

14 VTI meddelande 941 



3.2 Attityd till resor 
På frågan: ”Vad tycker Du om att åka med följande transportmedel?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att de tyckte bättre om att resa med bil än med
regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana (se tabell 3). Vid en envägs variansanalys 
(ANOVA), med upprepad mätning, erhölls signifikant effekt av transportmedel
(F (5, 240) = 6.92, p < .001). 

Deltagarna delades in i tre olika grupper baserat på deras ålder, 19–24 
(n varierade mellan 19 och 20 beroende på vilken fråga som analyserades), 25–36 
(n varierade mellan 18 och 19) samt 37– år (n varierade mellan 19 och 20). 
Envägs ANOVOR beräknades för varje transportmedel. Analyserna visar att 
undersökningspersonerna i åldrarna 19 till 24 uppgav att de tyckte bättre om att 
resa med bil än övriga deltagare (F (2, 55) = 3.22, p < .05). Undersöknings-
personer i åldrarna 37 till 67 uppgav att de tyckte bättre om att resa med
regionalbuss än övriga deltagarna (F (2, 50) = 5,44, p < .01). Deltagare i åldrarna 
37 till 67 uppgav att de tyckte bättre om att resa med pendeltåg och tunnelbana än
deltagare i åldrarna 19 till 24 (F (2, 56) = 3.93, p < .05 respektive F (2, 55) = 3.44, 
p < .05). 

Tabell 3 Genomsnittliga skattningar av attityd till resor med olika transport-
medel.

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 6.88a* 5.94 6.06 5.29a 5.10a 5.82a

Ålder

   19–24 år 7.89* 6.30 5.88 4.82 4.65a 5.10a

   25–36 år 6.37 5.42 5.76 4.74 4.79 5.32
   37– år 6.40 6.40 6.59 6.47* 6.26a* 6.80a*

Kön
   Män 6.58 5.67 6.21 5.15 5.07 5.41

   Kvinnor 7.13 6.38 5.96 5.48 5.35 6.03

Utbildning
   Gymnasie 6.59 5.94 6.40 4.94 5.22 5.28

   Högskole 6.92 6.08 5.94 5.51 5.29 5.90
Resefrekvens
   Reser sällan 6.38 5.47 5.54 4.97 4.33 5.14
   Reser ofta 7.71* 6.74* 6.58* 5.89 6.00* 6.11
a* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma bokstavs-
beteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Vidare analyserades mäns och kvinnors reseattityd för de olika transportmedlen
via t-test för oberoende stickprov. Inga signifikanta skillnader erhölls mellan män
och kvinnor med avseende på reseattityd. Antalet män varierade mellan 23 och 27 
beroende på vilken fråga som analyserades, medan antalet kvinnor varierade 
mellan 26 och 32. 

Deltagare med gymnasieutbildning (varav en deltagare uppgav att högsta 
utbildningen var grundskola) och deltagare med högskoleutbildning gav inte 
signifikant skilda skattningar på frågan om reseattityd för de olika 
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transportmedlen (deltagarnas skattningar analyserades via t-test för oberoende 
stickprov). Antalet deltagare med gymnasieutbildning varierade mellan 16 och 19 
beroende på vilken fråga som analyserades, medan antalet personer med
högskoleutbildning varierade mellan 33 och 39. 

Slutligen delades deltagarna in i två grupper beroende på hur ofta de angav att 
de reser med olika transportmedel. Eftersom gruppstorlekarna såg mycket olika ut 
beroende på transportmedel, gjordes skilda typer av gruppindelningar för de olika 
transportmedlen. Den grupp som reser sällan med bil (n varierade mellan 34 och 
35 beroende på vilken fråga som analyserades) uppgav att de åker mindre än 
500 mil per år (n = 21 för den grupp som reser ofta med samma transportmedel).
Den grupp som reser sällan med stadsbuss (n varierade mellan 30 och 32) uppgav 
att de högst någon gång per månad reser med detta transportmedel (n varierade
mellan 25 och 27 för den grupp som reser ofta med stadsbuss). Den grupp som
reser sällan med spårvagn (n varierade mellan 24 och 29) uppgav att de aldrig 
reser med spårvagn (n varierade mellan 25 och 26 för den grupp som reser ofta 
med spårvagn). Den grupp som reser sällan med regionalbuss (n varierade mellan
33 och 37) uppgav att de högst någon gång per år reser med detta transportmedel
(n varierade mellan 18 och 19 för den grupp som reser ofta med samma
transportmedel). Den grupp som reser sällan med pendeltåg (n varierade mellan
26 och 28) uppgav att de högst någon gång per år reser med pendeltåg 
(n varierade mellan 30 och 31 för den grupp som reser ofta med pendeltåg). Den 
grupp som reser sällan med tunnelbana (n varierade mellan 21 och 22) uppgav att 
de högst någon gång per vecka reser med detta transportmedel (n = 37 för den 
grupp som reser ofta med tunnelbana). Resultaten från t-test för oberoende 
stickprov visade att deltagare som reser ofta med bil, stadsbuss, spårvagn 
respektive pendeltåg uppgav att de tyckte bättre om att resa med dessa 
transportmedel än de som reser sällan med respektive transportmedel (t (53) =
2.28, p < .05, t (57) = 2.52, p < .05, t (48) = 2.03, p < .05, respektive t (56) = 3.08, 
p < .005). 
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3.3 Allmän inställning till olika transportmedel 
På frågan: ”Vad är Din allmänna inställning till följande transportmedel i övrigt?” 
uppgav undersökningsdeltagarna att de hade en mer positiv attityd till spårvagn 
som transportmedel än till regionalbuss och pendeltåg (F (5, 240) = 3.08, p < .05), 
se tabell 4. 

Tabell 4 Genomsnittliga skattningar av allmän inställning till olika transport-
medel.

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 5.98 6.33 6.71a* 5.55a 5.61a 6.18
Ålder

   19-24 år 6.25 6.35 6.47 5.50 5.45 5.60
   25-36 år 5.53 5.53 6.44 5.00 5.11 5.84
   37- år 6.37 7.00 7.35 6.33 6.44 6.42
Kön
   Män 6.04 6.23 7.17 5.72 5.54 5.65

   Kvinnor 6.06 6.32 6.41 5.41 5.74 6.19

Utbildning
   Gymnasie 5.24 6.41 7.00 5.80 6.35 6.41

   Högskole 6.41 6.29 6.69 5.51 5.39 5.77
Resefrekvens
   Reser sällan 5.59 5.53 6.63 5.12 5.19 6.05
   Reser ofta 6.90* 7.11* 6.88 6.44* 6.03 5.89
a* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Deltagare som reser ofta med bil, stadsbuss respektive regionalbuss uppgav att de 
hade en mer positiv attityd till dessa transportmedel än deltagare som uppgav att 
de reser sällan med respektive transportmedel (t (53) = 2.12, p < .05, t (57) = 2.52, 
p < .05, respektive t (49) = 2.34, p < .05). 

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller utbildning erhölls. 
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3.4 Upplevda risker för att råka ut för trafikolyckor
På frågan: ”Hur stor risk är det, anser Du, att Du ska bli allvarligt skadad i en
trafikolycka vid en resa med följande transportmedel?” skattade undersöknings-
deltagarna risken för att råka ut för trafikolyckor som större vid resor med bil än 
med övriga transportmedel. Medelvärderna för de kollektiva transportmedlen är 
generellt ganska låga, vilket kan tolkas som att deltagarna upplever risken för att 
råka ut för trafikolyckor som ganska liten, se tabell 5. 

Tabell 5 Genomsnittliga skattningar av risk för att råka ut för trafikolyckor i 
samband med resor med de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 5.64a* 3.76ab* 2.93ab 4.02ab* 3.04ab 2.82ab

Ålder

   19–24 år 5.05 3.25 2.63 3.79 3.05 2.90
   25–36 år 5.63 4.58 3.18 4.11 3.11 3.21
   37– år 6.45 3.55 3.00 4.21 3.15 2.70
Kön
   Män 5.37 3.37 2.56 3.81 3.00 2.89

   Kvinnor 6.00 4.13 3.23 4.23 3.19 2.97

Utbildning
   Gymnasie 5.72 4.00 2.56 3.94 3.22 3.17

   Högskole 5.79 3.69 3.11 4.13 3.05 2.82
Resefrekvens
   Reser sällan 5.54 3.53 3.00 4.03 3.29 2.77
   Reser ofta 6.14 4.07 2.85 4.05 2.94 3.03
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning

Dessutom skattade deltagarna risken att råka ut för trafikolyckor som större vid 
resor med stadsbuss och regionalbuss än med spårvagn, pendeltåg och tunnelbana 
(F (5, 270) = 33.68, p < .001). 

Inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning eller resefrekvens erhölls. 
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3.5 Upplevda risker för att bli utsatt för besvärande 
situationer

På frågan: ”Hur stor risk är det, anser Du, att andra trafikanter/medresenärer ska
besvära Dig (t.ex. försöka inleda ett samtal fast Du inte vill) och att Du upplever 
situationen som obehaglig vid en resa med följande transportmedel?” skattade 
deltagarna risken för att bli utsatt för besvärande situationer i samband med resor 
med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana som större än 
vid resor med bil. 

Dessutom skattade deltagarna risken att bli utsatt för besvärande situationer i 
samband med resor med tunnelbana som större än vid resor med stadsbuss, 
spårvagn och regionalbuss (F (5, 260) = 21.87, p < .001). Medelvärderna för de 
olika transportmedlen är generellt ganska låga, vilket kan tolkas som att 
deltagarna upplever risken för att bli utsatt för besvärande situationer som ganska 
liten, se tabell 6. 

Undersökningspersoner i åldrarna 25 till 36 skattade risken att bli utsatt för 
besvärande situationer i samband med resor med pendeltåg som större än 
deltagare i åldrarna 37 till 67 (F (2, 56) = 3.68, p < .05). Undersökningspersoner i 
åldrarna 19 till 36 skattade risken att bli utsatt för besvärande situationer i 
samband med resor med tunnelbana som större än deltagare i åldrarna 37 till 67 (F
(2, 56) = 4.09, p < .05).

Deltagare som uppgav att de reser ofta med tunnelbana skattade risken att bli 
utsatt för besvärande situationer i samband med resor med detta transportmedel
som större än deltagare som uppgav att de reser sällan med samma transportmedel
(t (57) = 2.98, p < .005). 

Inga signifikanta effekter av kön eller utbildning erhölls. 

Tabell 6 Genomsnittliga skattningar av risker för besvärande situationer i 
samband med resor med de olika transportmedlen.

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.79a 3.51a*b 3.30a*b 3.53a*b 4.04a* 4.66a*b*

Ålder

   19–24 år 1.74 3.60 3.61 3.68 4.35 5.20a*

   25–36 år 2.26 4.22 3.94 4.05 4.74a* 5.26b*

   37– år 1.75 2.85 2.58 3.00 2.95a 3.40ab

Kön
   Män 1.62 3.37 3.12 3.38 3.89 4.37

   Kvinnor 2.16 3.68 3.55 3.74 4.09 4.81

Utbildning
   Gymnasie 1.71 4.06 3.80 3.76 4.28 5.00

   Högskole 2.03 3.34 3.22 3.50 3.82 4.38
Resefrekvens
   Reser sällan 1.82 3.50 3.00 3.70 4.00 3.45
   Reser ofta 1.86 3.58 3.73 3.26 4.00 5.30*

a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden
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3.6 Upplevda risker för att bli utsatt för hot 
På frågan: ”Hur stor risk är det, anser Du, att andra trafikanter/medresenärer ska 
utsätta Dig för hot eller trakasserier vid en resa med följande transportmedel?”
skattade undersökningsdeltagarna risken för att bli utsatt för hot i samband med
resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana som större 
än vid resor med bil. Dessutom skattade deltagarna risken att bli utsatt för hot i 
samband med resor med pendeltåg och tunnelbana som större än vid resor med
stadsbuss, spårvagn och regionalbuss (F (5, 270) = 42.63, p < .001). Medel-
värderna för de olika transportmedlen är ganska låga, vilket kan tolkas som att 
deltagarna upplever risken för att bli utsatt för hot som ganska liten, se tabell 7. 

Kvinnor skattade risken att bli utsatt för hot vid resor med stadsbuss och 
spårvagn som större än männen (t (57) = -2.88, p < .01, respektive t (53) = -2.18,
p < .05). 

Deltagare med högskoleutbildning skattade risken att bli utsatt för hot vid resor 
med stadsbuss (t (55) = 2.17, p < .05), pendeltåg (t (55) = 2.29, p < .05) och 
tunnelbana (t (55) = 2.71, p < .01) som större än deltagare med gymnasie-
utbildning.

Inga signifikanta effekter av ålder eller resefrekvens erhölls. 

Tabell 7 Genomsnittliga skattningar av risker för hot i samband med resor med 
de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.62a 3.15a*b 2.89a*b 2.96a*b 4.15a*b* 4.62a*b*

Ålder

   19–24 år 1.37 2.80 2.58 3.05 4.15 4.75
   25–36 år 1.89 3.26 3.12 2.89 4.16 4.42
   37– år 1.50 3.45 3.00 2.84 4.15 4.70
Kön
   Män 1.42 2.52 2.44 2.50 3.89 4.26

   Kvinnor 1.72 3.72* 3.27* 3.29 4.38 4.94

Utbildning
   Gymnasie 1.24 2.50 2.38 2.65 3.28 3.61

   Högskole 1.77 3.51* 3.16 3.03 4.54* 5.10*

Resefrekvens
   Reser sällan 1.29 3.00 2.72 2.89 4.00 4.05
   Reser ofta 1.76 3.37 3.08 2.89 4.29 4.97
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden
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3.7 Upplevda risker för att bli utsatt för våld 
På frågan: ”Hur stor risk är det, anser Du, att andra trafikanter/medresenärer ska 
utsätta Dig för fysiskt våld vid en resa med följande transportmedel?” skattade 
undersökningsdeltagarna risken för att bli utsatt för våld i samband med resor med
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana som större än vid 
resor med bil. Dessutom skattade deltagarna risken för att bli utsatt för våld i 
samband med resor med pendeltåg och tunnelbana som större än vid resor med
stadsbuss, spårvagn och regionalbuss (F (5, 270) = 37.26, p < .001). 

Tabell 8 Genomsnittliga skattningar av risker för våld i samband med resor med
de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.40a 2.67a*b 2.58a*b 2.49a*b 3.78a*b* 4.16a*b*

Ålder

   19–24 år 1.16 2.25 2.11 2.42 3.50 3.90
   25–36 år 1.63 3.00 3.12 2.74 3.89 4.32
   37– år 1.35 2.85 2.58 2.26 4.00 4.35
Kön
   Män 1.27 2.30 2.20 2.15 3.37 3.63

   Kvinnor 1.47 3.03 2.90 2.74 4.16 4.66

Utbildning
   Gymnasie 1.06 2.06 2.13 2.18 2.94 3.33

   Högskole 1.54 3.03* 2.81 2.58 4.15* 4.56
Resefrekvens
   Reser sällan 1.21 2.53 2.34 2.30 3.43 3.45
   Reser ofta 1.38 2.89 2.85 2.74 4.13 4.62
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Medelvärderna för de olika transportmedlen är ganska låga, vilket kan tolkas som 
att deltagarna upplever risken för att bli utsatt för våld som ganska liten, se tabell 
8.

Deltagare med högskoleutbildning skattade risken att bli utsatt för våld vid 
resor med stadsbuss (t (55) = 2.37, p < .05) och pendeltåg (t (55) = 2.02, p < .05)
som större än deltagare med gymnasieutbildning. 

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 
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3.8 Oro för att råka ut för trafikolyckor
På frågan: ”När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid 
tanken på att Du kan bli allvarligt skadad i en trafikolycka?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att de oftare oroar sig för att råka ut för trafikolyckor vid 
resor med bil än vid resor med de kollektiva transportmedlen. Medelvärderna för 
de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas som att deltagarna
inte oroar sig särskilt ofta för att råka ut för trafikolyckor vid resor med respektive 
färdmedel, se tabell 9. 

Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar sig för att råka ut för 
trafikolyckor vid resor med regionalbuss och tunnelbana än vid resor med
spårvagn (F (5, 255) = 19.49, p < .001). Se tabell 9. 

Undersökningspersoner i åldrarna 37 till 67 uppgav att de oftare oroar sig för 
att råka ut för trafikolyckor vid resor med bil än deltagare i åldrarna 19 till 24 (F
(2, 56) = 6.28, p < .005) Deltagare i åldrarna 25 till 36 uppgav att de oftare oroar 
sig för att råka ut för trafikolyckor vid resor med stadsbuss än deltagare i åldrarna 
19 till 24 (F (2, 56) = 5.80, p < .01). 

Inga signifikanta effekter av kön, utbildning eller resefrekvens erhölls. 

Tabell 9 Genomsnittliga skattningar av oro för att råka ut för trafikolyckor i 
samband med resor med de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 3.98a* 2.23a 1.81ab 2.67ab* 2.14a 2.58ab*

Ålder

   19–24 år 2.85a 1.45a 1.39 2.21 1.65 2.00
   25–36 år 4.21 3.11 a* 2.29 3.33 2.74 3.37
   37– år 5.40 a* 2.10 1.78 2.35 2.35 2.55
Kön
   Män 3.74 1.89 1.56 2.50 2.00 2.31

   Kvinnor 4.50 2.47 2.04 2.75 2.44 2.91

Utbildning
   Gymnasie 4.22 2.11 1.69 2.47 1.94 2.82

   Högskole 4.21 2.26 1.89 2.71 2.38 2.59
Resefrekvens
   Reser sällan 4.06 1.94 1.75 2.69 1.96 2.57
   Reser ofta 4.14 2.52 1.88 2.22 2.48 2.68
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning
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3.9 Oro för att bli utsatt för besvärande situationer 
På frågan: ”När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid 
tanken på att andra trafikanter/medresenärer kan besvära Dig?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande 
situationer i samband med resor med stadsbuss, regionalbuss, pendeltåg och 
tunnelbana än vid resor med bil. Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar 
sig för att bli utsatt för besvärande situationer i samband med resor med pendeltåg 
och tunnelbana än vid resor med stadsbuss och spårvagn. Slutligen uppgav 
deltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatt för besvärande situationer i 
samband med resor med tunnelbana än vid resor med regionalbuss (F (5, 255) = 
19.33, p < .001). Medelvärderna för de olika transportmedlen är dock ganska låga, 
vilket kan tolkas som att deltagarna inte oroar sig särskilt ofta för att bli utsatta för
besvärande situationer i samband med resor med respektive färdmedel, se tabell 
10.

Tabell 10 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt för besvärande
situationer i samband med resor med de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.50a 2.15a*b 1.94b 2.31a*c 2.85a*b* 3.25a*b*c*

Ålder

   19-24 år 1.30 1.95 1.67 2.06 2.85 3.60
   25-36 år 1.94 2.83* 2.44 2.68 3.32 3.79
   37- år 1.60 1.85 1.78 2.17 2.65 2.85
Kön
   Män 1.27 1.81 1.56 1.96 2.59 3.15

   Kvinnor 1.88 2.52* 2.31* 2.62 3.22 3.63

Utbildning
   Gymnasie 1.72 2.25 1.94 2.24 2.61 3.17

   Högskole 1.58 2.15 1.94 2.31 3.00 3.46
Resefrekvens
   Reser sällan 1.53 1.90 1.72 2.20 2.64 2.86
   Reser ofta 1.38 2.54 2.24 2.26 3.19 3.73
a*, b* samt c* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Resultaten visade att deltagare i åldrarna 25–36 år uppgav att de oftare oroar sig 
för att bli utsatta för besvärande situationer i samband med resor med stadsbuss än
deltagare i åldrarna 19–24 år samt deltagare i åldrarna 37 och uppåt (F (2, 54) = 
3.42, p < .05). 

Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande 
situationer i samband med resor med stadsbuss och spårvagn än männen (t (55) = 
-2.09, p < .05 respektive t (52) = -2.36, p < .05). 

Inga signifikanta effekter av utbildning eller resefrekvens erhölls. 
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3.10 Oro för att bli utsatt för hot 
På frågan: ”När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid 
tanken på att andra trafikanter/medresenärer kan utsätta Dig för hot eller 
trakasserier?” uppgav undersökningsdeltagarna att de oftare oroar sig för att bli 
utsatta för hot i samband med resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, 
pendeltåg och tunnelbana än vid resor med bil. Dessutom uppgav deltagarna att de 
oftare oroar sig för att bli utsatta för hot i samband med resor med pendeltåg och 
tunnelbana än vid resor med stadsbuss och spårvagn. Slutligen uppgav deltagarna 
att de oftare oroar sig för att bli utsatta för hot i samband med resor med
tunnelbana än vid resor med regionalbuss (F (5, 260) = 20.91, p < .001).
Medelvärderna för de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas 
som att deltagarna inte oroar sig särskilt ofta för att bli utsatta för hot i samband
med resor med respektive färdmedel, se tabell 11. 

Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig för att bli utsatta för hot i samband med
resor med stadsbuss (t (57) = 3.29, p < .005), spårvagn (t (51) = 3.10, p < .005) 
och regionalbuss (t (53) = 2.56, p < .05) än männen.

Inga signifikanta effekter av ålder, utbildning eller resefrekvens erhölls. 

Tabell 11 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt för hot i samband
med resor med de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.40a 2.09a*b 2.15a*b 2.38a*c 2.98a*b* 3.40a*b*c*

Ålder

   19–24 år 1.16 1.85 1.72 2.06 2.90 3.50
   25–36 år 1.68 2.58 2.82 2.68 3.53 3.79
   37– år 1.25 2.00 1.94 2.33 2.70 2.95
Kön
   Män 1.12 1.56 1.52 1.77 2.52 2.96

   Kvinnor 1.56 2.63* 2.71* 2.90* 3.47 3.78

Utbildning
   Gymnasie 1.24 2.22 2.31 2.35 3.06 3.33

   Högskole 1.44 2.10 2.09 2.36 2.95 3.36
Resefrekvens
   Reser sällan 1.26 1.94 1.86 2.23 2.57 3.09
   Reser ofta 1.19 2.37 2.48 2.47 3.45 3.59
a*, b* samt c* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden
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3.11 Oro för att bli utsatt för våld 
På frågan: ”När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid 
tanken på att andra trafikanter/medresenärer kan utsätta Dig för fysiskt våld?” 
uppgav undersökningsdeltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för våld i 
samband med resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och 
tunnelbana än vid resor med bil. Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar 
sig för att bli utsatta för våld vid resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor 
med stadsbuss, spårvagn och regionalbuss (F (5, 260) = 30.14, p < .001). 
Medelvärderna för de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas 
som att deltagarna inte oroar sig särskilt ofta för att bli utsatta för våld i samband
med resor med respektive färdmedel, se tabell 12. 

Tabell 12 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt för våld i samband
med resor med de olika transportmedlen. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.15a 1.94a*b 1.94a*b 2.00a*b 2.66a*b* 3.19a*b*

Ålder

   19–24 år 1.05 1.70 1.56 1.67 2.55 3.20
   25–36 år 1.32 2.37 2.41 2.32 3.21 3.63
   37– år 1.05 1.84 1.89 1.94 2.25 2.75
Kön
   Män 1.04 1.67 1.52 1.62 2.37 2.85

   Kvinnor 1.22 2.23 2.32* 2.31 2.91 3.47

Utbildning
   Gymnasie 1.06 1.89 1.69 1.71 2.33 2.78

   Högskole 1.18 2.00 2.06 2.08 2.74 3.33
Resefrekvens
   Reser sällan 1.06 1.87 1.79 1.77 2.36 3.32
   Reser ofta 1.05 2.07 2.12 2.05 2.94 3.11
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig för att bli utsatta för våld i samband med
resor med spårvagn än männen (t (51) = 2.21, p < .05). 

Inga signifikanta effekter av ålder, utbildning eller resefrekvens erhölls. 
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3.12 Upplevd otrygghet vid resor 
På frågan: ”Har det hänt att Du känt Dig otrygg när Du rest med följande 
transportmedel?” uppgav undersökningsdeltagarna att de oftare känt sig otrygga 
vid resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor med bil, stadsbuss, spårvagn 
och regionalbuss (F (5, 260) = 19.49, p < .001). Medelvärderna för de olika 
transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas som att undersöknings-
deltagarna ganska sällan känt sig otrygga vid resor med respektive färdmedel, se
tabell 13. 

Kvinnor uppgav att de oftare känt sig otrygga vid resor med spårvagn än 
männen (t (51) = -2.11, p < .05). 

Inga signifikanta effekter av ålder, utbildning eller resefrekvens erhölls. 

Tabell 13 Genomsnittliga skattningar av upplevd otrygghet i samband med resor
med de olika transportmedlen.

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 2.66a 2.28a 1.85a 2.30a 3.45a* 4.45a*

Ålder

   19–24 år 2.00 2.00 1.39 2.11 3.32 4.50
   25–36 år 2.79 2.89 2.35 2.63 4.21 5.26
   37– år 3.70 2.25 1.83 2.22 2.95 3.45
Kön
   Män 2.78 2.15 1.44 2.08 3.23 4.15

   Kvinnor 2.88 2.56 2.21* 2.55 3.69 4.59

Utbildning
   Gymnasie 3.00 2.35 1.81 2.35 3.53 4.72

   Högskole 2.85 2.41 1.91 2.31 3.44 4.21
Resefrekvens
   Reser sällan 2.94 2.45 1.64 2.06 3.25 4.23
   Reser ofta 2.57 2.30 2.08 2.74 3.70 4.49
a* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden
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3.13 Undvikit resor på grund av känslor av otrygghet
På frågan: ”Har det hänt att Du undvikit att resa med följande transportmedel för 
att Du ansett att Du skulle känt Dig otrygg?” uppgav undersökningsdeltagarna att 
de på grund av känslor av otrygghet oftare undvikit att resa med tunnelbana än 
med bil, stadsbuss, spårvagn och regionalbuss (F (5, 250) = 6.49, p < .001). 
Medelvärderna för de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas 
som att deltagarna ganska sällan undvikit att resa med respektive transportmedel
på grund av känslor av otrygghet, se tabell 14. 

Tabell 14 Genomsnittliga skattningar av hur ofta man undviker att resa med de
olika transportmedlen på grund av upplevd otrygghet. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Tunnel-
bana

Totalt 1.57a 1.43a 1.43a 1.71a 2.00 2.39a*

Ålder

   19–24 år 1.05 1.00 1.00 1.67 1.75 2.25
   25–36 år 1.79 1.89 1.94 1.56 2.74 3.11
   37– år 2.25 1.55 1.67 1.94 1.85 2.00
Kön
   Män 1.27 1.41 1.04 1.42 1.78 2.26

   Kvinnor 2.06 1.53 1.96 2.00 2.38 2.59

Utbildning
   Gymnasie 1.76 1.94 1.69 2.00 2.72 3.67*

   Högskole 1.72 1.27 1.49 1.54 1.79 1.87
Resefrekvens
   Reser sällan 1.50 1.53 1.36 1.54 1.68 2.00
   Reser ofta 1.90 1.40 1.72 2.05 2.48 2.70
a* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Deltagare med gymnasieutbildning uppgav att de på grund av känslor av 
otrygghet oftare undvikit att resa med tunnelbana än deltagare med
högskoleutbildning (t (55) = 2.82, p < .01). 

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 
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3.14 Känslor av otrygghet när man går till hållplatser 
På frågan: ”Tänk Dig att Du ska göra en resa med stadsbuss/spårvagn/-
regionalbuss/pendeltåg/tunnelbana. Du måste gå till hållplatsen/stationen. I vilken 
utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du känner Dig otrygg?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att ”dålig belysning”, ”gå ensam”, ”gå igenom en 
tunnel” och ”gå igenom en park/ett skogsparti” bidrog i högre grad till känslor av 
otrygghet när man går till hållplatser än ”nedskräpat”. 

Tabell 15 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man går till hållplatser. 

Omständigheter
Bakgrunds-
variabler

Fre-
/lör-
kväll

Mörkt
ute

Belys-
ning

Skräpigt/
skade-
görelse

Gå
ensam

Gång-
tunnel

Park/
skog

Totalt 4.66b 5.00c 5.34a*d 4.41a 5.70a*b* 6.23a*b*c*d* 6.11a*b*c*

Ålder
   19–24 år 4.70 5.30 6.05 5.10 6.21 6.79 6.90
   25–36 år 4.68 5.32 5.28 3.94 5.53 5.72 5.42
   37– år 5.05 4.90 5.05 4.25 5.45 6.15 6.05
Kön
   Män 4.22 3.67 3.96 3.70 3.96 4.69 4.15
   Kvinnor 5.31 6.44* 6.77* 5.10* 7.16* 7.52* 7.81*

Utbildning
   Gymnasie 4.67 5.78 5.83 4.35 5.53 5.59 6.22
   Högskola 4.95 4.92 5.34 4.51 5.85 6.61 6.15
a*, b*, c* samt d* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma 
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Dessutom uppgav deltagarna att ”gå ensam”, ”gå igenom en tunnel” och ”gå 
igenom en park/ett skogsparti” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när 
man går till hållplatser än ”fredags-/lördagskväll”. Vidare uppgav deltagarna att 
”gå igenom en tunnel” och att ”gå igenom en park/ett skogsparti” bidrog i högre 
grad till känslor av otrygghet när man går till hållplatser än ”mörkt ute”. Slutligen 
uppgav deltagarna att ”gå igenom en tunnel” bidrog i högre grad till känslor av 
otrygghet när man går till hållplatser än ”dålig belysning” (F (6, 330) = 12.51, p
< .001), se tabell 15. 

Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att känslor av otrygghet när man
går till hållplatser var större vid följande omständigheter: ”mörkt ute” (t (57) =
4.26, p < .001), ”dålig belysning” (t (56) = 4.26, p < .001), ”nedskräpat” (t (56) = 
2.11, p < .05), ”gå ensam” (t (56) = 4.74, p < .001), ”gå igenom en gångtunnel” (t
(55) = 4.71, p < .001) och ”gå igenom en park/ett skogsparti” (t (57) = 6.24, p
< .001). 

Inga signifikanta effekter av ålder eller utbildning erhölls. 
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3.15 Känslor av otrygghet vid hållplatser 
På frågan: ”Tänk Dig att Du står på hållplatsen/stationen och väntar på en 
stadsbuss/spårvagn/regionalbuss/pendeltåg/tunnelbana. I vilken utsträckning anser 
Du att följande bidrar till att Du känner Dig otrygg?” uppgav undersöknings-
deltagarna att ”dålig belysning”, ”vänta ensam”, ”hållplatsen är avsides belägen”
och ”den är belägen vid en park/ett skogsparti” bidrog i högre utsträckning till 
känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser än ”nedskräpat”. Dessutom 
uppgav deltagarna att ”hållplatsen är avsides belägen” eller ”belägen vid en 
park/ett skogsparti” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när man väntar 
vid hållplatser än ”fredags-/lördagskväll”. Slutligen uppgav deltagarna att ”en
avsides belägen hållplats” bidrog i högre utsträckning till känslor av otrygghet när 
man väntar vid hållplatser än ”mörkt ute” (F (6, 342) = 9.12, p < .001), se tabell 
16.

Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att känslor av otrygghet när man
väntar vid hållplatser var större vid följande omständigheter: ”fredags-
/lördagskväll” (t (57) = 2.07, p < .05), ”mörkt ute” (t (57) = 3.35, p < .005), ”dålig 
belysning” (t (57) = 5.02, p < .001), ”nedskräpat” (t (57) = 2.46, p < .05), ”vänta 
ensam” (t (57) = 4.00, p < .001), ”hållplatsen är avsides belägen” (t (56) = 6.30, p
< .001) och ”hållplatsen är belägen vid en park/ett skogsparti” (t (57) = 7.46, p
< .001). 

Tabell 16 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser. 

Omständigheter
Bakgrunds-
variabler

Fre-
/lör-
kväll

Mörkt
ute

Belys-
ning

Skräpigt/
skade-
görelse

Vänta
ensam

Avsides
belägen

Park/
skog

Totalt 4.67b 4.79c 5.43a* 4.19a 5.21a* 5.90a*b*c* 5.55a*b*

Ålder
   19–24 år 4.45 4.75 5.75 4.50 5.50 6.70 5.85
   25–36 år 4.84 4.79 5.47 4.00 5.11 5.22 5.11
   37– år 4.85 4.90 5.15 4.15 5.10 5.70 5.70
Kön
   Män 3.96 3.52 3.78 3.41 3.74 3.96 3.37
   Kvinnor 5.34* 5.91* 6.88* 4.91* 6.50* 7.58* 7.41*

Utbildning
   Gymnasie 4.50 4.50 5.44 3.89 4.89 5.94 5.61
   Högskola 4.85 4.95 5.49 4.41 5.41 5.92 5.56
a*, b* samt c* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Inga signifikanta effekter av ålder eller utbildning erhölls. 
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3.16 Känslor av otrygghet vid resor 
På frågan: Tänk Dig att Du reser med stadsbuss/spårvagn/regionalbuss/pendeltåg/
tunnelbana. I vilken utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du känner 
Dig otrygg?” uppgav undersökningsdeltagarna att ”fredags-/lördagskväll”, ”resa 
ensam” och ”förare/personal har dålig uppsikt över fordonet” bidrog i högre grad 
till känslor av otrygghet när man reser med olika kollektiva transportmedel än 
”mörkt ute”. Dessutom uppgav deltagarna att ”resa ensam” och ”förare/personal 
har dålig uppsikt över fordonet” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när 
man reser med olika kollektiva transportmedel än ”nedskräpat”. Slutligen uppgav 
deltagarna att ”förare/personal har dålig uppsikt över fordonet” bidrog i högre 
grad till känslor av otrygghet när man reser med olika kollektiva transportmedel
än ”dålig belysning” (F (5, 285) = 8.66, p < .001), se tabell 17. 

Tabell 17 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man reser med kollektiva transportmedel. 

Omständigheter
Bakgrunds-
variabler

Fre-/lör-
kväll

Mörkt
ute

Belys-
ning

Skräpigt/
Skade-
görelse

Resa
ensam

Förare dålig
uppsikt

Totalt 4.29a* 3.31a 3.95c 3.74b 4.71a*b* 4.86a*b*c*

Ålder
   19-24 år 4.10 3.25 4.35 4.00 5.75 5.50
   25-36 år 4.74 3.37 3.61 3.53 4.74 4.95
   37- år 4.15 3.50 3.85 3.80 3.75 4.25
Kön
   Män 3.63 2.04 2.19 2.67 3.37 3.81
   Kvinnor 4.91 4.50* 5.48* 4.72* 5.91* 5.81*

Utbildning
   Gymnasie 4.67 4.11 4.72 4.11 4.83 4.67
   Högskola 4.21 3.05 3.61 3.67 4.69 5.08
a*, b* samt c* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < .05) från övriga medelvärden

Kvinnor uppgav, i högre grad än män, att känslor av otrygghet när man väntar vid 
hållplatser var större vid följande omständigheter: ”mörkt ute” (t (57) = 3.79, p
< .001), ”dålig belysning” (t (56) = 6.08, p < .001), ”nedskräpat” (t (57) = 3.44, p
< .005), ”resa ensam” (t (57) = 3.58, p < .005) och ”förare/personal har dålig 
uppsikt över fordonet” (t (57) = 2.87, p < .01). 

Inga signifikanta effekter av ålder eller utbildning erhölls. 
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3.17 Undvikit vissa transportmedel på grund av otrygghet
Av de 59 deltagarna hade 50 personer svarat på den öppna frågan som avsåg om 
man undviker att åka med kollektiva transportmedel och i sådant fall under vilka 
omständigheter samt på vilka sträckor eller i vilka områden (se tabell 18). 

Av de som besvarat frågan hade 8 deltagare (7 män och 1 kvinna) skrivit att de 
inte undviker att resa med något transportmedel. Tio uppgav att vissa 
transportmedel, omständigheter och områden var mer eller mindre obehagliga, 
men att de inte undvek dessa (3 män och 7 kvinnor). Resterande 32 deltagare (13 
män och 19 kvinnor) uppgav att de undvek ett eller flera transportmedel under 
specifika omständigheter och på vissa sträckor eller områden (se tabell 18).

Som kan ses i tabell 18 uppgav flest deltagare att de undviker att resa med
tunnelbana röd linje under kvällar/nätter, särskilt på helger. Chi-två Goodness-of-
fit test visar att kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att de undviker att 
åka ensamma när de åker kollektivt (c2 (1) = 4.50, p < .05). 

Tabell 18 Antalet män respektive kvinnor som uppgivit att de undviker att åka 
med kollektiva transportmedel under specifika omständigheter och på vissa 
sträckor eller områden. 
Kategori Män Kvinnor Totalt
Transportmedel
   tunnelbana 7 13 20
   buss 4 5 9
   pendeltåg 2 4 6
Omständighet
   natt/kväll 8 15 23
   helg 6 7 13
   ensam 1 7 8
   mörkt ute – 2 2
   skogsområde – 1 1
   dålig belysning – 1 1
Sträcka
   tunnelbana röd linjea) 7 12 19
   tunnelbana blå linjeb) 5 2 7
   tunnelbana grön linjec) 4 3 7
T-centralen 3 3 6
förort 2 2 4
områden som endast en respondent uppgivit 3 4 7
a) röd linje (5 respondenter), Norsborg (5), Alby (2), Telefonplan (1), Aspudden (1), Sätra (1), 
Skärholmen (1); b) blå linje (3), Rinkeby (3), Hallonbergen (1), Kungsträdgården (1), Akalla (1), 
Kista (1); c) Slussen (1), Alvik (1), Fridhemsplan (1), Hässelby (1), Hagsätra (1), Skarpnäck (1), 
Farsta (1) 
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4 Diskussion 
Resultaten från denna studie visar att deltagarna tyckte bättre om att resa med bil 
än med regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana. Detta resultat stämmer delvis 
överens med resultat från studien av Alm och Lindberg (2002), i vilken 
tunnelbana dock inte var inkluderad. Till skillnad från den sistnämnda studien 
erhölls ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan bil och spårvagn. Ytterligare en
skillnad jämfört med den tidigare studien av Alm och Lindberg (2002) var att i 
den nuvarande studien erhölls inga statistiskt säkerställda skillnader mellan
privatbil å ena sidan och olika kollektiva transportmedel å andra sidan med
avseende på allmän inställning till dessa färdmedel. Resultaten i den nuvarande 
studien visar dock att deltagarna hade en positivare attityd till spårvagn än till 
regionalbuss och pendeltåg. Sammanfattningvis erhölls således statistiskt 
säkerställda skillnader mellan de kollektiva transportmedlen när det gäller allmän
inställning till dessa, men inte när det gäller reseattityden. Skillnaderna i resultat
jämfört med studien av Alm och Lindberg (2002) kan bero på en skillnad i 
resvanor. I den nuvarande studien uppgav hälften av deltagarna att de aldrig reser 
med spårvagn, medan de flesta deltagarna i studien av Alm och Lindberg (2002) 
uppgav att de åker spårvagn några gånger per år. Denna skillnad baseras troligtvis 
på tillgängligheten av spårvägstrafik. Spårvägstrafiken i Norrköping har ett större 
utrymme i trafikrummet, jämfört med i Stockholm, vilket resulterar i att 
människor kan välja att resa med spårvagn i högre utsträckning i Norrköping. 
Deltagarnas resvanor med avseende på regionalbuss och pendeltåg såg dock 
likartade ut i de båda studierna. 

Alm och Lindbergs (2002) resultat pekar mot att upplevd attraktivitet kanske 
påverkas mer av upplevd risk och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, 
hot eller våld än upplevda risker och oro för att råka ut för trafikolyckor. Generellt 
kan resultaten från den nuvarande studien tolkas på ett liknande sätt, men de är 
sammantaget inte lika entydiga. De visar att respondenterna oftare oroar sig samt
skattar risken för att råka ut för trafikolyckor som större vid resor med bil än med
övriga transportmedel, vilket stämmer väl överens med resultat från Alm och 
Lindberg (2000; 2002). Dessutom finns det i den nuvarande studien skillnader
mellan de kollektiva transportmedlen, i och med att deltagarna skattade risken att 
råka ut för trafikolyckor som större vid resor med stadsbuss och regionalbuss än 
med spårvagn, pendeltåg och tunnelbana. Resultaten visar även att deltagarna 
oftare oroar sig för att råka ut för trafikolyckor vid resor med regionalbuss och 
tunnelbana än vid resor med spårvagn. Sammantaget tyder dessa resultat på att 
främst reseattityden till ett givet färdmedel inte i någon högre utsträckning 
påverkas av upplevd risk och oro för att råka ut för trafikolyckor vid resor, vilket 
delvis ligger i linje med Alm och Lindbergs (2002) tolkning av sina resultat. 
Dessutom finns det en intressant skiljelinje mellan spårburna transportmedel och
övriga icke-spårburna kollektiva färdmedel med avseende på upplevd risk för att 
råka ut för trafikolyckor. Deltagarna skattar denna risk som mindre för spårburna 
transportmedel.

Den nuvarande studien visar på skillnader mellan bil å ena sidan och de 
kollektiva transportmedlen å andra sidan med avseeende på upplevd risk och oro 
för att bli utsatt för besvär, hot eller våld i samband med resor med dessa 
färdmedel, vilket stämmer väl överens med resultaten från Alm och Lindbergs 
(2002) studie. Deltagarna oroar sig oftare och skattar risken för att bli utsatt för 
besvärande situationer, hot eller våld i samband med resor med de kollektiva 
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transportmedlen som större än vid resor med bil. Dessutom uppgav deltagarna att 
de oftare oroar sig och skattar risken att bli utsatt för hot eller våld i samband med
resor med pendeltåg och tunnelbana som större än vid resor med stadsbuss och 
spårvagn. Slutligen uppgav deltagarna att de oftare oroar sig samt skattar risken
för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld i samband med resor
med tunnelbana som större än vid resor med regionalbuss. Dessa resultat tyder på 
att upplevd risk och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld 
vid resor med ett givet transportmedel har ett större samband med attityden till att
resa med ett transportmedel än med upplevd risk och oro för att råka ut för
trafikolyckor med detta färdmedel. Även om svaren på frågorna som rör upplevda 
risker och frågorna som rör upplevd oro är likartade så gav deltagarna generellt
högre skattningar på de förstnämnda frågorna. 

Till skillnad från studien av Alm och Lindberg (2002) återfanns skillnader i 
den nuvarande studien mellan de olika transportmedlen med avseende på känslor
av otrygghet vid resor med dessa färdmedel. Undersökningsdeltagarna uppgav att 
de oftare känt sig otrygga vid resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor 
med bil, stadsbuss, spårvagn och regionalbuss. Undersökningsdeltagarna uppgav 
även att de på grund av känslor av otrygghet oftare undvikit att resa med
tunnelbana än med bil, stadsbuss, spårvagn och regionalbuss. Med andra ord tyder 
resultaten på att människor undviker att resa med olika transportmedel under 
omständigheter där de känner sig otrygga. Flertalet respondenter (femtiotvå
procent) uppgav dessutom i en öppen fråga att de undviker att resa med
tunnelbana röd linje under kvällar eller nätter, särskilt på helger. Kvinnor uppgav, 
i högre utsträckning än män, att de undviker att åka ensamma när de åker 
kollektivt.

Resultaten tyder på att kön även har en inverkan på känslor av otrygghet samt
upplevd risk och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld vid 
resor med olika kollektiva transportmedel. Kvinnor skattade risken att bli utsatt 
för hot vid resor med stadsbuss och spårvagn som större än männen. Vidare 
uppgav kvinnorna att de oftare oroar sig för att bli utsatt för besvärande 
situationer och hot vid resor med stadsbuss än vad männen gör. Dessutom uppgav 
kvinnorna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer, hot 
eller våld vid resor med spårvagn än vad män gör, samt att de oftare känt sig 
otrygga vid resor med detta transportmedel. Dessa resultat ligger i linje med
tidigare studier som visar att kvinnor orar sig mer över olika typer av risker än vad 
män gör (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990a; 1990b; Alm & Lindberg, 2000; 
2002).

Dessutom tyder resultaten från den nuvarande studien att i vilken utsträckning 
människor reser med de olika transportmedlen har ett visst samband med upplevd 
attraktivitet och risk för att bli utsatt för besvärande situationer. Deltagare som
reser ofta med bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg uppgav att de 
tyckte bättre om alternativt hade en positivare attityd till dessa transportmedel än 
deltagare som reser sällan med samma färdmedel. Dessa resultat ligger i linje med
resultat från studien av Alm och Lindberg (2002), och kan tyda på upplevd 
attraktivitet påverkas av hur ofta människor reser med ett givet transportmedel,
alternativt kan det vara så att människor som upplever att ett färdmedel är 
attraktivt också reser oftare med detta transportmedel.

Vad gäller frågorna som avsåg i vilken utsträckning olika omständigheter
bidrar till känslor av otrygghet när man går till, respektive väntar vid hållplatser
visar resultaten att särskilt att ”gå igenom en gångtunnel”, ”hållplatsen är avsides 
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belägen” och ”belägen vid en park/skogsparti” ansågs bidra i högre utsträckning 
till känslor av otrygghet. När det gäller i vilken utsträckning olika omständigheter
bidrar till känslor av otrygghet när man reser med olika kollektiva transportmedel
så visar resultaten att ”förare/personal har dålig uppsikt över fordonet”,
”fredags/lördagskväll” och ”resa ensam” ansågs bidra i högre utsträckning till 
känslor av otrygghet vid resor än ”mörkt ute”. Dessa resultat stämmer väl överens 
med resultat som framkom i Alm och Lindbergs (2002) studie. Resultaten visar 
även på könsskillnader med avseende på i vilken utsträckning olika
omständigheter bidrar till känslor av otrygghet när man går till, respektive väntar 
vid en hållplats samt reser med de olika kollektiva transportmedlen. Kvinnor 
uppgav, i högre utsträckning än män, att ”mörkt ute”, ”dålig belysning”, 
”nedskräpat”, ”gå ensam” respektive ”vänta ensam”, ”gå igenom en gångtunnel” 
och ”gå igenom eller vänta vid en park/ett skogsparti”, samt ”hållplatsen är
avsides belägen” bidrar till känslor av otrygghet när man väntar vid respektive går
till hållplatser. Kvinnor uppgav, i högre grad än män, att ”mörkt ute”, ”dålig 
belysning”, ”nedskräpat”, ”resa ensam” och ”förare/personal har dålig uppsikt 
över fordonet” bidrar till känslor av otrygghet när man reser med kollektiva
transportmedel.

Resultaten från denna studie visar att människors upplevelser av attraktivitet, 
risker och otrygghet vid resor med olika transportmedel i Stockholm uppvisar 
likheter med människors upplevelser av dessa saker vid resor i Norrköping (Alm 
och Lindberg, 2002). Generellt kan resultaten från denna studie tolkas som att 
upplevd attraktivitet hos olika transportmedel påverkas i högre utsträckning av 
upplevda risker och oro för att bli utsatt för att bli utsatt för besvärande 
situationer, hot eller våld än upplevda risker och oro för att råka ut för 
trafikolyckor. Denna tolkning av resultaten stämmer väl överens med resultaten 
från Alm och Lindbergs studie. I den nuvarande studien återfanns även en skillnad
mellan de kollektiva transportmedlen med avseende på allmän inställning till 
dessa, medan detta inte var fallet i studien som utfördes i Norrköping. Människor 
uppgav att de har en positivare attityd till spårvagn som transportmedel än till 
regionalbuss och pendeltåg. Detta resultat kan inte förklaras av hur ofta man reser 
med dessa transportmedel utan måste ha andra orsaker. Exempelvis kan det vara 
så att människors positiva inställning till spårvagn baseras på nostalgiska skäl 
eller på skäl som är relaterade till en lyckosam marknadsföring samt en väl 
fungerande introducering och drift av trafik på Tvärbanan i Stockholm. I vilken 
utsträckning ett transportmedels roll i transportsystemet har en inverkan på
upplevd attraktivitet är en fråga som ytterligare kommer att utredas i Göteborg, i 
en studie som påbörjas under hösten 2002. 
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