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Förord
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av projektet ”Betydelsen av upplevd 
trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva färdmedel”. Projektet har 
samfinansierats av VINNOVA, Banverket och Vägverket och är ett delprojekt 
inom temat ”Light Rail – Light Cost, del II” som genomförts på VTI.

Syftet med projektet har varit att undersöka vilken attityd människor har till 
resor samt vilken allmän inställning de har till de olika transportmedlen bil,
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg. Via intervjuer och med hjälp av 
ett frågeformulär har datainsamling skett i Norrköping, Stockholm och Göteborg. 
Dessa orter har valts med anledning av att minst två av transportmedlen är 
representerade i dessa städer.

Inom ramen för projektet har tidigare följande två rapporter publicerats: 
”Upplevd trygghet vid resor med kollektiva transportmedel” (VTI meddelande
919/2002) och ”Kollektivtrafik i storstad – undviker människor att resa på grund 
av otrygghet?” (VTI meddelande 941/2003). 

Denna rapport liksom tidigare rapporter har skrivits av Charlotte Alm,
Institutionen för beteendevetenskap, (IBV) vid Linköpings universitet och docent 
Erik Lindberg, Banverket. VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström. Ett 
varmt tack riktas till Banverkets kontaktperson, Susanne Fahlgren och Vägverkets 
kontaktperson, Einar Tufvesson för sitt engagemang i projektet. Ett varmt tack 
riktas även till Anita Carlsson, VTI, som svarat för slutredigeringen av rapporten.

Linköping februari 2004 

Ragnar Hedström 
Projektledare
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Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med 
kollektivtrafik – En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat
från Norrköping och Stockholm 

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

Sammanfattning
Ett frågeformulär konstruerades i syfte att studera upplevd attraktivitet, känslor av 
otrygghet och olika typer av upplevda risker förknippade med fem olika 
transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg). Formuläret
fylldes i av 58 personer (30 kvinnor och 28 män), i åldrarna 21 till 78 år, på 
stadsbiblioteket i Göteborg. Deltagarna skulle uppge vad de tycker om att åka 
med transportmedlen samt vilken allmän inställning de har till dessa färdsätt.
Vidare skulle deltagarna bedöma risk för att bli allvarligt skadade i trafikolyckor,
risk för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld i samband med resor 
med transportmedlen. Dessutom skulle de uppge hur ofta de oroar sig för att bli 
allvarligt skadade i trafikolyckor, för att bli utsatt för besvärande situationer, hot 
eller våld i samband med resor med de olika transportmedlen. Deltagarna skulle 
uppge hur ofta de känt sig otrygga när de rest med de olika transportmedlen och 
hur ofta de undvikit att resa på grund av otrygghet. 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. Deltagarna 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 tycker bättre om att resa med bil än med de kollektiva
transportmedlen, dock erhölls inga skillnader mellan de olika färdmedlen med
avseende på allmän inställning till dessa transportmedel. Dessa resultat stämmer
delvis överens med resultat från studierna av Alm och Lindberg genomförda i
Norrköping och i Stockholm (2002; 2003). I Norrköping uppgav deltagarna att de 
tycker bättre om att resa med samt har en positivare attityd till bil än med de
kollektiva transportmedlen. I Stockholm uppgav deltagarna att de tycker bättre om
att resa med bil än med regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana, medan de har en 
positivare attityd till spårvagn än till regionalbuss och pendeltåg. Resultaten från
den nuvarande studien visar att respondenterna uppgav att risken är större och att 
de oftare oroar sig för att bli allvarligt skadade i trafikolyckor vid resor med bil än 
med de kollektiva transportmedlen, vilket stämmer väl överens med resultat från
studierna genomförda i Norrköping och i Stockholm. Resultaten från den 
nuvarande studien visar även att deltagarna uppgav att risken är större och att de 
oftare oroar sig för att bli utsatt för hot eller våld i samband med resor med de 
kollektiva transportmedlen än vid resor med bil, vilket är ett resultat som även 
framkom i studierna som genomfördes i Norrköping och i Stockholm. Dessutom 
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uppgav deltagarna i den nuvarande studien att risken är större och att de oftare
oroar sig för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld i samband med
resor med spårvagn än med resor med regionalbuss och pendeltåg. I Stockholm 
erhölls ett motsatt mönster då deltagarna uppgav att risken är större samt att de 
oftare oroar sig för att bli utsatta för hot eller våld vid resor med pendeltåg än med
spårvagn. Deltagarna i Stockholm skattade även risken för att bli utsatt för hot 
eller våld som större vid resor med pendeltåg än deltagarna i Göteborg. 
Deltagarna i den nuvarande studien uppgav att de oftare känt sig otrygga i 
samband med resor med stadsbuss och spårvagn än vid resor med pendeltåg och 
regionalbuss, medan deltagarna i Stockholm uppgav att de oftare känt sig otrygga 
vid resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor med övriga transportmedel. I 
en öppen fråga uppgav 45 % av respondenterna i den nuvarande studien att de 
undviker att resa med spårvagn under kvällar eller nätter, särskilt på helger, till 
eller i områdena Angered eller Bergsjön. I Stockholm uppgav 54 % av 
respondenterna att de undviker att resa med tunnelbana, främst den röda linjen, 
under liknande omständigheter. Vidare uppgav deltagare i den nuvarande studien 
att vissa omständigheter såsom att gå igenom en tunnel, gå igenom en park/ett
skogsparti eller att vänta ensam vid hållplatsen bidrar i hög utsträckning till 
känslor av otrygghet när man går till respektive väntar vid en hållplats. När man
reser med ett kollektivt transportmedel känner man sig särskilt otrygg om 
exempelvis förare/personal har dålig uppsikt över fordonet eller om man reser 
ensam. Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att olika omständigheter
bidrar till känslor av otrygghet. Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten
från studierna genomförda i Norrköping och i Stockholm.

Resultaten från den nuvarande studien tyder även på att individuella skillnader 
såsom kön och hur ofta man reser med olika transportmedel inverkar på vad man
tycker om att resa med vissa transportmedel samt hur ofta man oroar sig för att bli 
allvarligt skadad i trafikolyckor med dessa transportmedel. Män uppgav att de 
tycker bättre om att resa med bil än kvinnor. Vidare uppgav kvinnor att de oftare 
oroar sig för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor vid resor med bil, spårvagn 
och regionalbuss än män. Dock erhölls inga statistiskt säkerställda skillnader
mellan män och kvinnor med avseende på upplevda risker och oro för besvärande 
situationer, hot och våld, medan sådana könsskillnader återfanns både i 
Norrköping och framförallt i Stockholm. I den nuvarande studien uppgav 
deltagare som reser ofta med pendeltåg att de tycker bättre om samt har en 
positivare attityd till pendeltåg än deltagare som reser sällan med samma 
transportmedel. Detta resultat erhölls även i studien som genomfördes i
Norrköping. Deltagare i den nuvarande studien som reser ofta med regionalbuss 
uppgav att de oftare oroar sig för att bli allvarligt skadade i trafikolyckor, hot eller 
våld i samband med resor med regionalbuss än deltagare som reser sällan med
samma färdmedel. Både i Norrköping och i Stockholm uppgav deltagare som 
reser ofta med ett specifikt kollektivt transportmedel att de oftare oroar sig för att 
bli allvarligt skadade i trafikolyckor, oftare har känt sig otrygga samt att risken är
större för att bli utsatt för besvärande situationer vid resor med detta 
transportmedel.

Generellt kan resultaten från denna studie samt studierna genomförda i 
Norrköping och i Stockholm tolkas som att upplevd attraktivitet påverkas i högre 
utsträckning av upplevda risker och oro för besvärande situationer, hot eller våld
än upplevda risker och oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor. Vidare tyder 
resultaten från den nuvarande studien samt studien genomförd i Stockholm på att 
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upplevda risker och oro för besvärande situationer, hot eller våld i samband med
resor med ett givet transportmedel inverkar på känslor av otrygghet. Resultaten 
diskuteras i termer av huruvida personlig erfarenhet av exempelvis hot eller våld 
kan inverka på upplevd attraktivitet, känslor av otrygghet samt upplevda risker 
och oro för dessa saker. Vidare diskuteras hur resultaten praktiskt kan användas i 
framtida planering av hållplatser och fordon samtidigt som fortsatta studier bör 
undersöka i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av
otrygghet i samband med verkliga hållplatser och resor med kollektiva 
transportmedel.
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The importance of perceived risks and feelings of unsafety associated with
travels with public transport modes – A study in Gothenburg as well as a
comparison with results from Norrköping and Stockholm 

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

Summary
A questionnaire was constructed in order to study perceived attractiveness, 
feelings of unsafety and different types of perceived risks connected to five 
different transport modes (car, city bus, tram, regional bus and commuter train). 
The questionnaire was filled out by 58 persons (30 women and 28 men), ranging 
in ages from 21 to 78, at the city library in Gothenburg. 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 risk of being seriously injured in traffic accidents, 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 seriously 
injured in traffic accidents, being bothered, threatened or attacked while travelling
with the transport modes. The participants were to judge how often they had felt 
unsafe while travelling with the different transport modes and how often 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 to travel 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 like it better to travel with car than with
commuter train and subway, although there were no differences between the 
different public transport modes concerning the general opinion that they had 
about these modes of transportation. These results are partly in line with the 
results obtained in Norrköping and in Stockholm (Alm & Lindberg, 2002; 2003). 
The participants in Norrköping stated that they like it better to travel with and that 
they have a more positive attitude towards car than towards the public transport
modes. The participants in Stockholm stated that they like it better to travel with
car than with regional bus, commuter train and subway, while they have a more
positive attitude towards tram than towards regional bus and commuter train. The
results from the present study show that the respondents rate the risk as greater 
and worry more often about being seriously injured in traffic accidents with car 
than with the public transport modes, which is a result which was obtained in 
Norrköping and in Stockholm. The results from the present study also show that 
the respondents rate the risk as greater and worry more often about being 
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threatened or attacked when travelling with the public modes of transportation
than with car, a result which was also obtained in Norrköping and in Stockholm.
The results from the present study also show that the respondents rate the risk as 
greater and worry more often about being bothered, threatened or attacked when 
travelling with tram than with regional buss and commuter train. An opposite 
pattern was observed in Stockholm since the participants rate the risk as greater 
and worry more often about being threatened or attacked when travelling with 
commuter train than when travelling with tram. The participants in Stockholm
also rate the risk as greater of being threatened or attacked when travelling with
commuter train than the participants in the current study. The participants in the 
present study stated that they more often had felt unsafe when travelling with city
bus and tram than when travelling with regional bus and commuter train, while 
participants in Stockholm stated that they more often had felt unsafe when 
travelling with commuter train and subway than with the remaining transport
modes. In an open question 45 % of the respondents in the present study stated
that they avoid travelling with tram during evenings or nights, particularly during 
weekends, to or in the areas Angered or Bergsjön. In Stockholm 54 % of the 
respondents stated that they avoid travelling with subway, particularly with the 
red line, under similar circumstances. Further, the respondents in the present study 
stated that certain circumstances such as walking through a pedestrial tunnel, 
walking through a park/forest or waiting alone at the bus stop etc. contributes to a 
high degree to feelings of unsafety while walking to or waiting at a bus stop etc.
When travelling with a public transport mode feelings of safety arise particularly
when the driver/personell do not supervise their vehicle or when travelling alone. 
Women stated to a higher extent than men that different circumstances contributes 
to feelings of unsafety. These results are in line with the results obtained in 
Norrköping and in Stockholm.

The results also suggest that individual differences such as gender and how 
often the respondents travel with a particular transport mode is related to 
travelling attitude and perceived worry and risk of being seriously injured in
traffic accidents connected to this transport mode. Men stated that they liked it 
better to travel with car than did women. Further, women stated that they more
often worried about being seriously injured in traffic accidents while travelling
with car, tram and regional buss than did men. However, no significant 
differences between men and women regarding perceived risks and worry of 
being bothered, threatened or attacked were obtained, whereas such differences 
were revealed in Norrköping and in Stockholm. Participants in the present study
who often travel with commuter train like it better to travel and have a more
positive attitude towards commuter train than do participants who seldom travel. 
This result was also obtained in Norrköping. Participants who often travel with 
regional bus worry more often about being seriously injured in traffic accidents,
being bothered and threatened while travelling with regional bus than do 
participants who seldom travel. Both in Norrköping and in Stockholm the 
participants who often travel with a specific public transport mode stated that they
worry more about being seriously injured in traffic accidents, that they more often 
had fel unsafe and that the risk is greater of being bothered when travelling with 
that transport mode.

In sum, the results from the present study along with the results obtained in 
Norrköping and in Stockholm suggest that perceived risk and worry of being 
bothered, threatened or attacked might have a larger impact on perceived 
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attractiveness than perceived risk and worry of being seriously injured in traffic
accidents. The results from the present study as well as the results obtained in 
Stockholm also suggest that perceived risk and worry of being bothered, 
threatened or attacked affects feelings of unsafety. The results are discussed in
terms of whether personal experiences of threat or attacks affect perceived 
attractiveness, risk and worry and feelings of unsafety. Further, the results are 
discussed in terms of practical usage when designing bus stops etc. Future studies 
should also investigate the extent to which different circumstances contributes to 
feelings of unsafety in connection to real bus stops etc. and public transport 
modes.
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1 Bakgrund 
1.1 Introduktion och syfte
För att kollektiva transportmedel skall kunna konkurrera med privatbilism om 
marknadsandelar för persontransporter krävs att människor har en positiv attityd 
till samt tycker om att åka med dessa transportmedel. Ekonomiska faktorer såsom
biljettpris verkar vara kopplade till upplevd attraktivitet, men det finns också skäl 
att anta att upplevda olycks- och våldsrisker (Alm & Lindberg, 2000) samt andra 
psykologiska faktorer såsom trygghet har en viss inverkan på människors attityder 
till olika transportmedel (Alm & Lindberg, 2002; 2003). 

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 och pendeltåg). Vidare syftar studien till att undersöka hur 
olika psykologiska faktorer (såsom upplevda risker och känslor av otrygghet) 
samt olika individegenskaper (exempelvis ålder och kön) inverkar på upplevd 
attraktivitet hos olika transportmedel. Dessutom 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.
Slutligen är syftet att jämföra svaren från deltagare i Norrköping (Alm & 
Lindberg, 2002) och Stockholm (Alm & Lindberg, 2003) med svaren från 
deltagarna i denna studie med avseende på attityd till resor med samt allmän
inställning till olika transportmedel, olika psykologiska faktorer såsom otrygghet 
samt 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; 2003) att kollektiva transportmedel (exempelvis stadsbuss, 
pendeltåg, tunnelbana och färja) upplevdes som mindre riskfyllda med avseende 
på att bli allvarligt skadad i trafikolyckor jämfört med privatbil. Däremot upplevs 
vissa kollektiva färdmedel (stadsbuss och färja) som mer riskfyllda när det gäller
våldsrisker (Alm & Lindberg, 2000). Resultaten från senare studier av Alm och 
Lindberg (2002; 2003) visar 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, som genomfördes i Norrköping, 
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 studien av Alm och Lindberg (2003), som 
genomfördes i Stockholm, uppgav deltagarna att de tyckte bättre om att resa med
bil än med regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana. Dock återfanns inga statistiskt 
säkerställda skillnader mellan bil å ena sidan och stadsbuss och spårvagn å andra 
sidan. Vidare återfanns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan bil å
ena sidan och de kollektiva transportmedlen med avseende på den allmänna
inställningen till dessa. Däremot uppgav deltagarna att de hade en mer positiv
attityd till spårvagn som transportmedel än till regionalbuss och pendeltåg. Att 
deltagarna i Stockholm har en positivare attityd till spårvagn kanske kan förklaras
av dels nostalgiska skäl men också av en lyckosam marknadsföring och drift av 
Tvärbanan.

Upplevd oro för olika typer av risker förknippade med olika transportmedel,
exempelvis besvärande situationer, kan också påverka upplevd attraktivitet hos 
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dessa transportmedel. MacGregor (1991) definierar oro som tankar om osäkra 
händelser med ovälkomna konsekvenser. Resultat från studierna av Alm och 
Lindberg (2002; 2003) visar att respondenterna oftare oroar sig för att bli 
allvarligt skadade i bilolyckor än för att bli allvarligt skadade i 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. Sammantaget tyder resultaten
från Alm och Lindbergs studier på att upplevda risker och oro för att bli utsatta för 
besvärande situationer, hot och våld i samband med resor med ett givet
transportmedel har en större inverkan på upplevd attraktivitet hos detta 
transportmedel än upplevda risker och oro för att bli allvarligt skadade i 
trafikolyckor i samband med resor med samma transportmedel.

Känslor av otrygghet kan också vara en viktig aspekt i riskbedömnings-
situationer. Otrygghet handlar om emotionella reaktioner till hotfulla situationer 
eller händelser (Öhman, 1994). Alm och Lindberg (2000) fann ganska små
samband mellan känslor av otrygghet och upplevda olycks- och våldsrisker för 
olika färdmedel och drar slutsatsen att en distinktion bör göras mellan upplevd 
risk och känslor av otrygghet. I studierna av Alm och Lindberg (2002; 2003) 
visade det sig att det inte fanns några statistiskt säkerställda 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 känslor av otrygghet. En annan tolkning kan vara att 
människor väljer att resa under omständigheter som inte bidrar till otrygghet. I 
studien av Alm och Lindberg (2003) gjordes en omformulering i frågeformuläret
av frågan som avsåg känslor av otrygghet på ett sådant sätt att man via resultaten 
skulle kunna utröna huruvida otrygghet påverkar exponering för olika 
transportmedel. Resultaten visade att deltagarna uppgav att de oftare varit otrygga 
i samband med resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor med övriga 
transportmedel. Deltagarna uppgav även att de oftare på grund av otrygghet
undvikit att resa med tunnelbana än med bil, stadsbuss, spårvagn och 
regionalbuss. De flesta deltagare som uppgav att de undviker att resa med något 
transportmedel, i något område, under någon omständighet uppgav också att de 
undvek att resa med tunnelbana röd linje, särskilt under kvällar eller nätter på
helger. Sammantaget tyder dessa resultat på att upplevelser av otrygghet i 
samband med resor med ett transportmedel kan påverka om människor väljer att 
resa med detta transportmedel samt under vilka omständigheter.

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 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 under-
sökningspersoner rapporterade att de oftare hade upplevt känslor av otrygghet när 
de gick till och från olika platser förknippade med olika transportmedel än under 
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själva vistelsen på dessa platser. Alm och Lindberg (2002; 2003) 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. Olsson, Widell och Algers (2001) 
fann exempelvis att åka i tunnlar, sent på kvällar samt vid närvaron av stökiga 
ungdomsgäng hade en stor betydelse för människors känslor av otrygghet vid 
resor med tunnelbana. 

Individuella skillnader har visats ha effekt på upplevd risk och känslor av
otrygghet i samband med olika färdmedel och platser/situationer förknippade med
dessa, men även på 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 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. Även exponering har visats ha en viss effekt 
på upplevd attraktivitet. Deltagare som reser ofta med regionalbuss uppgav att de 
tyckte bättre om att resa med samt hade en positivare inställning till detta
färdmedel än de som reser sällan med samma transportmedel (Alm & Lindberg, 
2002). Vidare uppgav deltagare som reser ofta med bil, stadsbuss, spårvagn och 
pendeltåg att de tyckte bättre om att resa med dessa transportmedel än de som 
reser sällan med samma transportmedel (Alm & Lindberg, 2003). 

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 
på anslutande platser (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 transport-
medel. 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; 2003) fann också att kvinnor, 
i högre utsträckning än män, rapporterade att olika sådana omständigheter bidrog 
till deras känslor av otrygghet. Andersson (2001) fann i sin studie av kvinnors 
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rädsla i relation till trafikrummet att kvinnor upplever känslor av otrygghet när de 
vistas i ”slutna” rum (exempelvis parkeringshus och gångtunnlar), i skogs-
områden, på natten eller på helger. 

Även ålder och utbildning har i tidigare forskning visats ha effekter på 
upplevelser av risker, oro och attraktivitet. I en studie av Levy och Guttman
(1986) tenderade undersökningspersoner, som hade en lägre utbildning, att oroa
sig mer än undersökningspersoner med högre utbildning. I studien av Alm och 
Lindberg (2003) uppgav däremot deltagare med högskoleutbildning att risken var 
större för att bli utsatta för hot och våld i samband med resor med stadsbuss och 
pendeltåg än vad deltagare med gymnasieutbildning uppgav. Vidare uppgav 
deltagare i åldrarna 19 till 36 år att risken var större för att bli utsatta för
besvärande situationer i samband med resor med tunnelbana än de äldsta 
deltagarna (dvs. 37 år eller äldre) uppgav. De äldsta deltagarna uppgav också att 
de tyckte bättre om att resa med pendeltåg och tunnelbana än vad de yngsta 
deltagarna (dvs. mellan 19 och 24 år) uppgav. De yngsta deltagarna uppgav å 
andra sidan att de tyckte bättre om att resa med bil än vad de äldre deltagarna
uppgav.

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 och pendeltåg) med avseende på attityder till själva 
resandet med dessa transportmedel, vilken allmän inställning har man till dem,
upplevda risker och oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor, bli utsatt 
för besvärande medpassagerare, hot eller våld, känslor av 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 individegenskaper finns (dvs. demografiska
variabler samt hur ofta man reser)?

4. Med vilka kollektiva transportmedel, vid vilka sträckor/områden samt under 
vilka omständigheter undviker människor att resa?

5. I vilken utsträckning skiljer sig svaren på de olika frågorna mellan tre olika 
städer: Norrköping, Stockholm och Göteborg?
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2 Metod 
2.1 Frågeformulär 
Ett frågeformulär konstruerades vilken innehöll frågor om vad undersöknings-
personerna tycker om att åka med fem olika transportmedel (reseattityd):
privatbil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg. Undersöknings-
personerna fick även uppge vilken allmän inställning de har till dessa 
transportmedel.

Frågeformuläret innehöll också frågor om upplevda risker för att bli allvarligt
skadad i 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 bli allvarligt skadad i 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 eller 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 transportmedlen. Dessutom kunde deltagarna ange vilka transportmedel
samt under vilka omständigheter som de undviker att resa. 

2.2 Procedur 
Deltagarna rekryterades vid olika veckodagar och tidpunkter på Stadsbiblioteket i 
Göteborg. De fyllde i frågeformuläret i närvaro av en intervjuare. 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 26 minuter att fylla i frågeformuläret (tiden
varierade från 15 till 50 minuter). Deltagarna erbjöds antingen två trisslotter eller
50 kronor som tack för att de fyllde i frågeformuläret. Av de 59 deltagarna valde 
36 personer lotter och 23 personer valde pengar. Deltagarna erbjöds till slut att få
en sammanfattning av rapporten hem i brevlådan eller via e-post (86 % 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 86 personer som tillfrågades om de ville fylla i frågeformuläret avböjde 
27 personer (31,4 %), varav 16 personer på grund av tidsbrist (59,3 %), 9 personer 
på grund av att de ej ville delta (33,3 %) och 2 personer på grund av bristande 
kunskaper i det svenska språket (7,4 %). Svaren från en person, som var 15 år 
gammal, uteslöts ur vidare databearbetning då denna person var för ung för att 
inneha körkort. Av de 58 återstående personerna var 30 kvinnor (medelåldern var 
38,27, standardavvikelse = 16,39 år, i åldrarna 20 till 77 år) och 28 var män
(medelåldern var 42,97 år, standardavvikelse = 17,84 år, i åldrarna 21 till 78 år), 
varav två män inte uppgav sin ålder. Den genomsnittliga åldern för den totala
gruppen var 40,79 år (standardavvikelse = 17,19 år). Av dessa deltagare hade 
39 personer angett att de hade universitets/högskoleutbildning (eller höll på att 
utbilda sig), 1 person hade angett grundskoleutbildning, 8 personer hade angett 
gymnasieutbildning och 2 personer hade angett folkhögskoleutbildning som
högsta utbildningsnivå. Fem personer uppgav ett yrke istället för utbildningsnivå 
och tre deltagare hade underlåtit att besvara denna fråga. Vidare hade 46 deltagare 
körkort, medan 12 personer inte hade körkort. 
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3 Resultat från studien i Göteborg 
3.1 Resefrekvens 
Tjugotvå deltagare (42 %) uppgav att de kör/åker mindre än 500 mil med bil 
under ett normalt år (se tabell 1). Några större könsskillnader återfinns dock inte. 

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

Användning Män Kvinnor Totalt
Aldrig 1 4 5
< 500 mil/år 10 12 22
501–1 000 mil/år 8 8 16
1 001–1 500 mil/år 3 1 4
1 501–2 000 mil/år 2 2 4
> 2 000 mil/år 2 – 2
Totalt 26 27 53

Som kan ses i tabell 2 uppgav drygt hälften av deltagarna att de åker stadsbuss 
eller spårvagn några gånger per vecka eller varje dag. Fler män än kvinnor uppgav 
att de åker stadsbuss några gånger per vecka, medan fler kvinnor än män uppgav 
att de åker detta transportmedel några gånger per år eller varje dag. Regionalbuss 
uppgav knappt hälften av deltagarna att de åker några gånger per år. Drygt en 
tredjedel av deltagarna uppgav att de aldrig åker pendeltåg, medan nästan hälften 
av deltagare uppgav att de åker pendeltåg några gånger per år. 

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

Transportmedel
Användning Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg
Aldrig
   Män   1   0   7 10
   Kvinnor   2   1   6   8 
Några ggr/år
   Män   4   2 10 10
   Kvinnor   8   4 14 13
Några ggr/månad
   Män   5   5   5   2 
   Kvinnor   5   3   4   2 
Några ggr/vecka
   Män 15 13   2   2 
   Kvinnor   7 12   0   0 
Varje dag
   Män   1   8   0   0 
   Kvinnor   8 10   3   4 
Totalt 56 58 51 51
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3.2 Attityd till resor 
På frågan: ”Vad tycker Du om att åka med följande transportmedel?” uppgav 
deltagarna att de tyckte bättre om att resa med bil än med de kollektiva
transportmedlen (se tabell 3). Vid en envägs variansanalys (ANOVA), med
upprepad mätning på varje respondent, erhölls signifikant effekt av
transportmedel (F (4, 192) = 10,61, p < ,001). 

Deltagarna delades in i tre olika grupper baserat på deras ålder, 20–28 
(n varierade mellan 19 och 20 beroende på vilken fråga som analyserades), 29–47 
(n varierade mellan 17 och 18) samt 48– år (n varierade mellan 12 och 18). 
Envägs ANOVOR beräknades för varje transportmedel. Inga signifikanta 
skillnader erhölls mellan deltagare i olika åldrar med avseende på reseattityd.

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

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 7,47* 5,57 5,84 5,76 5,59
Ålder
   20–28 år 7,55 5,55 5,20 5,68 5,53
   29–47 år 7,39 5,50 5,83 6,06 5,88
   48–78 år 7,28 5,71 6,61 5,23 5,77
Kön
   Män 8,04* 5,69 5,86 5,96 5,48
   Kvinnor 6,90 5,57 6,03 5,56 5,78
Resefrekvens
   Reser sällan 7,08 5,21 5,65 5,64 3,71
   Reser ofta 7,62 6,03 6,61 5,71 6,55*

* markerar medelvärde som skiljer sig (p < ,05) från övriga medelvärden

Vidare jämfördes mäns och kvinnors reseattityd för de olika transportmedlen via 
t-test för oberoende stickprov. Män uppgav att de tyckte bättre om att resa med bil 
än vad kvinnor uppgav (t (55) = 2,47, p < ,05). Antalet män varierade mellan 23 
och 28 beroende på vilken fråga som analyserades, medan antalet kvinnor 
varierade mellan 26 och 30. 

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 25 och 
26 beroende på vilken fråga som analyserades) uppgav att de åker mindre än 
500 mil per år (n = 26 för den grupp som reser ofta med samma transportmedel).
Den grupp som reser sällan med stadsbuss (n varierade mellan 23 och 24) uppgav 
att de högst någon gång per månad reser med detta transportmedel (n varierade
mellan 30 och 31 för den grupp som reser ofta med stadsbuss). Den grupp som
reser sällan med spårvagn (n varierade mellan 39 och 40) uppgav att de högst 
någon gång i veckan reser med spårvagn (n = 18 för den grupp som reser ofta med
spårvagn). Den grupp som reser sällan med regionalbuss (n varierade mellan 33 
och 35) uppgav att de högst någon gång per år reser med detta transportmedel
(n varierade mellan 13 och 14 för den grupp som reser ofta med samma
transportmedel). Den grupp som reser sällan med pendeltåg (n varierade mellan
14 och 16) uppgav att de aldrig reser med pendeltåg (n = 33 för den grupp som 
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reser ofta med pendeltåg). Resultaten från t-test för oberoende stickprov visade att 
deltagare som reser ofta med pendeltåg uppgav att de tyckte bättre om att resa 
med detta transportmedel än de som reser sällan med pendeltåg (t (45) = 4,64, 
p < ,001). 

3.3 Allmän inställning till olika transportmedel 
På frågan: ”Vad är din allmänna inställning till följande transportmedel i övrigt
(till exempel bra – dålig, ful – vacker etc.)?” uppgav deltagarna att de hade lika 
positiv attityd till samtliga transportmedel (F (4, 200) = 1,55, p > ,05), se tabell 4. 

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

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 6,57 5,84 6,27 5,90 5,94
Ålder
   20–28 år 6,25 6,25 6,05 5,74 5,89
   29–47 år 5,83 5,44 6,28 6,06 6,28
   48–78 år 7,22 6,06 6,72 6,14 6,07
Kön
   Män 6,22 5,62 6,00 5,48 5,88
   Kvinnor 6,67 6,20 6,63 6,26 6,11
Resefrekvens
   Reser sällan 6,04 5,58 6,10 5,86 4,88
   Reser ofta 7,04 6,29 6,83 6,36 6,67*

* markerar medelvärde som skiljer sig (p < ,05) från övriga medelvärden

Deltagare som reser ofta med pendeltåg uppgav att de hade en mer positiv attityd 
till detta transportmedel än deltagare som uppgav att de reser sällan med
pendeltåg (t (47) = 2,72, p < ,01). 

Inga signifikanta effekter av ålder eller kön erhölls. 

3.4 Upplevda risker för att bli allvarligt skadad i trafik-
olyckor

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 bli allvarligt skadade i trafikolyckor som större vid resor
med bil (medelvärde markerad med a* i tabell 5) än vid resor med övriga 
transportmedel (medelvärden markerade med a i tabell 5). 
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Tabell 5 Genomsnittliga skattningar av risk för att bli allvarligt skadad i 
trafikolyckor i samband med resor med olika transportmedel. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 5,64a* 4,24ab* 3,82a 4,04ab* 3,28ab

Ålder
   20–28 år 4,85 3,80 3,55 3,42 2,11a

   29–47 år 6,00 4,78 4,06 4,28 3,72a*

   48–78 år 6,06 4,63 4,18 4,92 4,38a*

Kön
   Män 5,59 4,81 3,89 4,40 3,36
   Kvinnor 5,67 3,90 3,79 3,77 3,15
Resefrekvens
   Reser sällan 6,08 3,61 3,46 3,97 3,33
   Reser ofta 5,12 4,84* 4,67 4,50 3,24
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

Dessutom skattade deltagarna risken att bli allvarligt skadade i trafikolyckor som 
större vid resor med stadsbuss och regionalbuss (båda markerade med b* i tabell 
5) än vid resor med pendeltåg, markerad med b i tabell 5, (F (4, 196) = 21,00, 
p < ,001), se tabell 5. 

Medelvärdena för de kollektiva transportmedlen är generellt ganska låga, vilket 
kan tolkas som att deltagarna upplever risken för att bli allvarligt skadade i 
trafikolyckor som ganska liten. 

Undersökningspersoner i åldrarna 29 till 78 skattade risken att bli allvarligt 
skadade i trafikolyckor vid resor med pendeltåg som större än deltagare i åldrarna
20 till 28 (F (2, 47) = 7,74, p < ,005). 

Deltagare som reser ofta med stadsbuss skattade risken att bli allvarligt
skadade i trafikolyckor vid resor med stadsbuss som större än deltagare som reser
sällan med samma transportmedel (t (52) = 2,10, p < ,05). 

Inga signifikanta effekter av kön erhölls. 

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 och pendeltåg som större än vid resor med
bil. Dessutom skattade deltagarna risken att bli utsatt för besvärande situationer i 
samband med resor med spårvagn som större än vid resor med regionalbuss och 
pendeltåg (F (4, 196) = 23,04, p < ,001), se tabell 6. 

Medelvärdena 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. 
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Tabell 6 Genomsnittliga skattningar av risker för besvärande situationer i
samband med resor med olika transportmedel. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,90a 3,86a* 4,14a*b* 3,26a*b 3,42a*b

Ålder
   20–28 år 1,65 4,10 4,75 3,58 3,79
   29–47 år 2,22 3,78 3,78 3,00 3,06
   48–78 år 1,56 3,38 3,65 3,08 3,62
Kön
   Män 2,11 3,88 4,29 3,24 3,40
   Kvinnor 1,53 3,62 3,79 3,19 3,50
Resefrekvens
   Reser sällan 1,85 3,39 4,15 3,09 2,93
   Reser ofta 1,46 3,90 3,78 3,43 3,70
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < ,05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning.

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 

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 och pendeltåg som större än vid resor 
med bil. Dessutom skattade deltagarna risken att bli utsatt för hot i samband med
resor med stadsbuss och spårvagn som större än vid resor med regionalbuss och 
pendeltåg (F (4, 196) = 46,56, p < ,001), se tabell 7. 

Medelvärdena för de olika transportmedlen är ganska låga, vilket kan tolkas 
som att deltagarna upplever risken för att bli utsatt för hot som ganska liten. 

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

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,46a 3,92a*b* 4,40a*b* 3,16a*b 3,18a*b

Ålder
   20–28 år 1,35 3,65 4,45 2,84 3,00
   29–47 år 1,72 3,94 4,17 3,17 3,06
   48–78 år 1,65 3,93 4,24 3,62 3,50
Kön
   Män 1,62 3,96 4,54 2,96 2,77
   Kvinnor 1,53 3,66 3,93 3,31 3,50
Resefrekvens
   Reser sällan 1,60 3,39 4,08 2,94 2,94
   Reser ofta 1,27 4,07 4,56 3,71 3,27
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < ,05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning.

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls, 
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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 och pendeltåg som större än vid resor med bil, 
se tabell 8. 

Dessutom skattade deltagarna risken för att bli utsatt för våld i samband med
resor med spårvagn som större än vid resor med övriga kollektiva transportmedel
(F (4, 196) = 38,56, p < ,001), Medelvärdena för de olika transportmedlen är 
ganska låga, vilket kan tolkas som att deltagarna upplever risken för att bli utsatt 
för våld som ganska liten. 

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

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,32a 3,06a*b 3,60a*b* 2,56a*b 2,70a*b

Ålder
   20–28 år 1,15 2,50 3,15 2,21 2,47
   29–47 år 1,44 3,22 3,56 2,56 2,50
   48–78 år 1,44 3,25 3,71 3,08 3,23
Kön
   Män 1,26 2,96 3,39 2,32 2,32
   Kvinnor 1,43 2,93 3,41 2,77 3,00
Resefrekvens
   Reser sällan 1,38 2,87 3,46 2,47 2,67
   Reser ofta 1,15 2,94 3,28 2,64 2,64
a* samt b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < ,05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 

3.8 Oro för att bli allvarligt skadad i 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 bli allvarligt skadade i 
trafikolyckor vid resor med bil än vid resor med de kollektiva transportmedlen
(F (4, 192) = 16,65, p < ,001), se tabell 9. 

Medelvärdena för de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan 
tolkas som att deltagarna inte oroar sig särskilt ofta för att bli allvarligt skadade i 
trafikolyckor vid resor med respektive färdmedel.
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Tabell 9 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli allvarligt skadad i 
trafikolyckor i samband med resor med olika transportmedel. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 3,92a* 2,78a 2,51a 2,69a 2,43a

Ålder
   20–28 år 3,35 2,45 2,20 2,42 1,58a

   29–47 år 4,17 2,72 2,33 2,41 2,17 a

   48–78 år 4,78 3,44 3,06 3,46 3,92 a*

Kön
   Män 3,44 2,50 1,96 2,08 1,96
   Kvinnor 4,67* 3,14 3,00* 3,27* 2,85
Resefrekvens
   Reser sällan 4,58* 2,70 2,18 2,32 2,00
   Reser ofta 3,35 3,00 3,17* 3,85* 2,64
a* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < ,05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning, * markerar merdelvärde som skiljer sig (p < ,05) från övriga medelvärden.

Undersökningspersoner i åldrarna 48 till 78 uppgav att de oftare oroar sig för att 
bli allvarligt skadade i trafikolyckor vid resor med bil än deltagare i åldrarna 20 
till 47 (F (2, 47) = 10,32, p < ,001). 

Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig för att bli allvarligt skadade i 
trafikolyckor vid resor med bil, spårvagn och regionalbuss än män (t (55) = 2,14, 
p < ,05, t (55) = 2,91, p < ,01, respektive t (48) = 3,04, p < ,005). 

Deltagare som reser sällan med bil uppgav att de oftare oroar sig för att bli 
allvarligt skadade i trafikolyckor vid resor med bil än deltagare som reser ofta 
med samma transportmedel (t (50) = 2,02, p < ,05). Deltagare som reser ofta med
spårvagn respektive regionalbuss uppgav att de oftare oroar sig för att bli 
allvarligt skadade i trafikolyckor vid resor med dessa transportmedel än deltagare 
som reser sällan med respektive färdmedel (t (55) = 2,54, p < ,05, respektive t (45) 
= 3,44, p < ,005). 

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 spårvagn än vid resor med bil, regionalbuss 
och pendeltåg, se tabell 10. 
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Tabell 10 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt för besvärande
situationer i samband med resor med olika transportmedel. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 2,06ab 2,92b* 3,26a* 2,44a 2,56a

Ålder
   20–28 år 1,70 2,95 3,65 2,42 2,58
   29–47 år 2,50 2,67 2,83 2,28 2,33
   48–78 år 2,00 2,94 2,94 2,85 2,77
Kön
   Män 2,19 3,08 3,46 2,68 2,72
   Kvinnor 2,00 2,66 2,79 2,31 2,38
Resefrekvens
   Reser sällan 1,92 2,35 3,23 2,21 2,40
   Reser ofta 1,54 3,16 2,89 2,93 2,52
a* och b* markerar medelvärde/n som skiljer sig (p < ,05) från andra medelvärden med samma
bokstavsbeteckning.

Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatt för besvärande 
situationer i samband med resor med stadsbuss än vid resor med bil (F (4, 196) = 
8,46, p < ,001). Medelvärdena 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.

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 

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 och 
pendeltåg än vid resor med bil, se tabell 11. 

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

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,32a 2,70a* 3,16a*b* 2,28a*b 2,52a*b

Ålder
   20–28 år 1,20 2,40 3,25 1,95 2,37
   29–47 år 1,50 2,67 2,94 2,39 2,33
   48–78 år 1,11 2,93 2,94 2,62 2,92
Kön
   Män 1,41 2,56 3,07 2,08 2,12
   Kvinnor 1,17 2,69 2,93 2,46 2,85
Resefrekvens
   Reser sällan 1,27 2,43 2,82 2,03 2,07
   Reser ofta 1,15 2,77 3,39 2,93* 2,73
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.

24 VTI meddelande 962 



Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för hot i 
samband med resor med spårvagn än vid resor med regionalbuss och pendeltåg 
(F (4, 196) = 29,02, p < ,001). Medelvärdena 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.

Deltagare som reser ofta med regionalbuss uppgav att de oftare oroar sig för att 
bli utsatta för hot i samband med resor med regionalbuss än deltagare som reser
sällan med samma transportmedel (t (46) = 2,07, p < ,05). 

Det fanns inga signifikanta effekter av ålder eller kön. 

3.11 Oro 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?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för våld i 
samband med resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg än vid 
resor med bil, se tabell 12. 

Dessutom uppgav deltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för våld 
vid resor med spårvagn än vid resor med regionalbuss och pendeltåg, Slutligen 
uppgav deltagarna att de oftare oroar sig för att bli utsatta för våld vid resor med
stadsbuss än vid resor med regionalbuss (F (4, 196) = 21,76, p < ,001). 

Medelvärdena 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.

Deltagare som reser ofta med regionalbuss uppgav att de oftare oroar sig för att 
bli utsatta för våld i samband med resor med regionalbuss än deltagare som reser 
sällan med samma transportmedel (t (46) = 2,52, p < ,05). 

Inga signifikanta effekter av ålder eller kön erhölls. 

Tabell 12 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt för våld i samband
med resor med olika transportmedel, 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,34a 2,60a*c* 2,98a*b* 2,04a*bc 2,26a*b

Ålder
   20–28 år 1,15 2,00 2,50 1,53 1,95
   29–47 år 1,50 2,83 3,00 2,11 2,06
   48–78 år 1,18 2,94 3,35 2,69 2,85
Kön
   Män 1,41 2,50 2,82 1,80 1,92
   Kvinnor 1,24 2,66 3,03 2,31 2,54
Resefrekvens
   Reser sällan 1,24 2,61 2,82 1,74 2,00
   Reser ofta 1,15 2,58 3,17 2,86* 2,36
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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3.12 Känslor av 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 bil, stadsbuss och spårvagn än vid resor med pendeltåg, Vidare 
uppgav deltagarna att de oftare känt sig otrygga vid resor med stadsbuss och 
spårvagn än vid resor med regionalbuss (F (4, 196) = 7,17, p < ,001). Medel-
värdena för de olika transportmedlen är dock ganska låga, vilket kan tolkas som 
att undersökningsdeltagarna ganska sällan känt sig otrygga vid resor med
respektive färdmedel, se tabell 13. 

Deltagare som reser ofta med regionalbuss uppgav att de oftare känt sig 
otrygga vid resor med regionalbuss än deltagare som reser sällan med detta 
transportmedel (t (45) = 3,59, p < ,005). 

Tabell 13 Genomsnittliga skattningar av känslor av otrygghet i samband med 
resor med olika transportmedel. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 3,34a* 3,52a*b* 3,74a*b* 2,78b 2,60a

Ålder
   20–28 år 3,00 3,55 4,25 2,84 2,37
   29–47 år 3,56 3,17 3,17 2,61 2,50
   48–78 år 3,41 3,69 3,53 2,83 2,85
Kön
   Män 3,08 3,65 3,79 2,71 2,36
   Kvinnor 3,60 3,31 3,52 2,85 2,77
Resefrekvens
   Reser sällan 3,68 3,00 3,33 2,15 2,00
   Reser ofta 2,73 3,77 4,33 4,14* 2,79
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.

Inga signifikanta effekter av ålder eller kön erhölls. 

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 deltagarna att de på grund av 
känslor av otrygghet lika ofta eller sällan undvikit att resa med de olika 
transportmedlen, med andra ord erhölls inga signifikanta skillnader mellan dem (F
(4, 196) = 2,20, p < ,1), se tabell 14. 

Medelvärdena 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. 

Inga signifikanta effekter av ålder, kön eller resefrekvens erhölls. 
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Tabell 14 Genomsnittliga skattningar av hur ofta man undviker att resa med de
olika transportmedlen på grund av känslor av otrygghet. 

Transportmedel
Bakgrunds-
variabler

Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg

Totalt 1,92 2,02 2,44 1,92 1,82
Ålder
   20–28 år 1,60 1,60 2,25 1,47 1,42
   29–47 år 2,06 2,00 2,28 1,94 1,67
   48–78 år 2,17 2,20 2,59 2,31 2,31
Kön
   Män 2,00 1,88 2,29 1,72 1,56
   Kvinnor 1,97 2,03 2,52 2,12 2,04
Resefrekvens
   Reser sällan 2,35 2,17 2,49 1,76 1,67
   Reser ofta 1,50 1,83 2,22 2,21 1,82

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, Du måste gå till hållplatsen/stationen. I vilken
utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du känner Dig otrygg?” uppgav 
undersökningsdeltagarna att ”gå igenom en tunnel” bidrog i högre grad till känslor 
av otrygghet när man går till hållplatser än ”nedskräpat”, ”fredags-/lördagskväll” 
och ”mörkt ute”. Vidare uppgav deltagarna att ”gå igenom en park/ett skogsparti” 
bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när man går till hållplatser än 
”nedskräpat” och ”fredags-/lördagskväll”. Dessutom uppgav deltagarna att ”dålig 
belysning” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när man går till hållplatser 
än ”nedskräpat” (F (6, 330) = 13,38, p < ,001), se tabell 15. 

Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att ”dålig belysning” (t (55) = 
2,81, p < ,01), ”gå ensam” (t (56) = 2,04, p < ,05), ”gå igenom en gångtunnel”
(t (56) = 2,15, p < ,05) och ”gå igenom en park/ett skogsparti” (t (55) = 2,54, p
< ,05) bidrog till känslor av otrygghet när man går till hållplatser. 

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/
skadegörelse

Gå
ensam

Gång-
tunnel

Park/skog

Totalt 5,04ab 5,18a 5,50c* 4,57abc 5,27 5,95a* 5,91b*

Ålder
   20–28 år 4,80 4,90 5,45 4,00 5,45 5,50 5,50
   29–47 år 5,17 5,22 5,56 4,78 5,17 6,28 6,44
   48–78 år 5,35 5,65 5,76 4,82 5,44 6,22 6,18
Kön
   Män 4,59 4,74 4,63 4,00 4,54 5,18 5,04
   Kvinnor 5,50 5,63 6,33* 5,10 5,93* 6,57* 6,73*

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.

Inga signifikanta effekter av ålder 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, I vilken utsträckning anser Du att 
följande bidrar till att Du känner Dig otrygg?” uppgav deltagarna att ”hållplatsen 
är avsides belägen” bidrog i högre utsträckning till känslor av otrygghet när man
väntar vid hållplatser än ”nedskräpat”, ”mörkt ute”, ”fredags-/lördagskväll” och
”vänta ensam”. Dessutom uppgav deltagarna att ”hållplatsen är belägen vid en 
park/ett skogsparti” bidrog i högre utsträckning till känslor av otrygghet när man
väntar vid hållplatser än ”nedskräpat”, ”mörkt ute” och ”fredags-/lördagskväll”.
Vidare uppgav deltagarna att ”dålig belysning” och ”vänta ensam” bidrog i högre 
grad till känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser än ”nedskräpat” 
(F (6, 324) = 11,34, p < ,001), se tabell 16. 

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/
skadegörelse

Vänta
ensam

Avsides
belägen

Park/
skog

Totalt 5,05ab 5,04ab 5,36c* 4,38abc 5,31ac* 6,02a* 5,93b*

Ålder
   20–28 år 4,50 5,05 5,40 3,85 5,20 5,95 5,60
   29–47 år 5,17 5,00 5,33 4,50 5,11 5,78 5,78
   48–78 år 5,47 5,18 5,61 5,00 5,72 6,61 6,44
Kön
   Män 4,52 4,22 4,50 3,77 4,54 4,71 4,29
   Kvinnor 5,33 5,73* 6,20* 4,93 5,93* 7,23* 7,30*

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 utsträckning än män, att ”mörkt ute” (t (55) = 2,13, 
p < ,05), ”dålig belysning” (t (56) = 2,58, p < ,05), ”vänta ensam” (t (56) = 2,02, 
p < ,05), ”hållplatsen är avsides belägen” (t (56) = 4,18, p < ,001) och ”hållplatsen 
är belägen vid en park/ett skogsparti” (t (56) = 4,86, p < ,001) bidrog till känslor 
av otrygghet när man väntar vid hållplatser. 

Inga signifikanta effekter av ålder erhölls.

3.16 Känslor av otrygghet vid resor 
På frågan: ”Tänk Dig att Du reser med stadsbuss/spårvagn/regionalbuss/ 
pendeltåg, I vilken utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du känner Dig
otrygg?” uppgav undersökningsdeltagarna att ”förare/personal har dålig uppsikt 
över fordonet” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när man reser med
olika kollektiva transportmedel än ”nedskräpat”, ”mörkt ute” och ”dålig
belysning”. Dessutom uppgav deltagarna att ”fredags-/lördagskväll” bidrog i 
högre grad till känslor av otrygghet när man reser med olika kollektiva 
transportmedel än ”nedskräpat”, ”mörkt ute” och ”dålig belysning”. Vidare 
uppgav deltagarna att ”resa ensam” bidrog i högre grad till känslor av otrygghet 
när man reser med olika kollektiva transportmedel än ”nedskräpat” och ”mörkt
ute” (F (5, 280) = 10,03, p < ,001), se tabell 17. 
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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/
skadegörelse

Resa
ensam

Förare dålig
uppsikt

Totalt 4,88b* 3,84abc 4,04ab 3,81abc 4,60c* 4,89a*

Ålder
   20–28 år 4,45 3,75 3,85 3,40 4,20 4,85
   29–47 år 5,11 3,83 4,11 3,94 4,78 4,83
   48–78 år 5,11 3,94 4,12 4,24 5,00 4,89
Kön
   Män 4,54 3,46 3,74 3,48 4,30 4,11
   Kvinnor 5,10 4,17 4,30 4,10 4,87 5,50*

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 ”förare/personal har dålig uppsikt över 
fordonet” (t (56) = 2,08, p < ,05) bidrog till känslor av otrygghet när man reser 
med kollektiva transportmedel.

Inga signifikanta effekter av ålder erhölls.

3.17 Undvikit vissa transportmedel på grund av otrygghet
Av de 58 deltagarna hade 47 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. Ett av 
svaren kunde tolkas på två motstridiga sätt varför detta svar uteslöts ur vidare 
databearbetning.
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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. 

Kön
Kategori Män Kvinnor Totalt
Transportmedel
   spårvagn   4   9 12
   buss   3   3   6 
   bil   1 –   1 
   tåg   1 –   1 
Omständighet
   natt/kväll   7 16 23
   helg   5   8 13
   ensam –   5   5 
   hållplats –   4   4 
   mörkt ute –   2   2 
   dålig belysning –   2   2 
   okända områden –   2   2 
   omständighet som endast
   en respondent uppgivit   1   6   7 
Område
   Angered   4   3   7 
   Bergsjön   1   5   6 
   Centrala Gbg   2   2   4 
   Förort   1   3   4 
   Hisingen –   2   2 
   Marklandsgatan   1   1   2 
   Område som endast
   en respondent uppgivit   5   9 14

Av de som hade besvarat frågan hade 10 deltagare (4 män och 6 kvinnor) skrivit 
att de inte undviker att resa med något transportmedel, Fem män uppgav att vissa 
transportmedel, omständigheter och områden var mer eller mindre obehagliga, 
men att de inte undvek dessa. Två deltagare (en man och en kvinna) uppgav andra 
skäl till obehag eller irritation, exempelvis illaluktande pendeltåg samt höga 
biljettpriser. Två kvinnor uppgav att de ej känner till Göteborg så väl och en 
kvinna uppgav att hon är rullstolsburen vilket medför att hon inte reser kollektivt. 
Resterande 26 deltagare (9 män och 17 kvinnor) uppgav att de undviker ett eller 
flera transportmedel, under specifika omständigheter och på vissa sträckor eller 
områden.

Som kan ses i tabell 18 uppgav flest deltagare att de undviker att resa med
spårvagn under kvällar/nätter, särskilt på helger, till eller i områdena Angered
eller Bergsjön. Chi-två Goodness-of-fit test visar att kvinnor tenderade att uppge, i 
högre utsträckning än män, att de undviker att åka sena kväller eller nätter när de 
åker kollektivt (c2 (1) = 3,52, p < ,1). 
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4 Jämförelse mellan Göteborg, Norrköping och
Stockholm

4.1 Resefrekvens 
För att kunna jämföra svaren från respondenterna i Göteborg med svaren från 
respondenterna i Norrköping (Alm & Lindberg, 2002) och i Stockholm (Alm & 
Lindberg, 2003) med avseende på hur långa sträckor de kör med bil under ett 
normalt år beräknades en 3 ³ 6 Chi-Två (stad ³ frekvens). De tre städerna skiljer 
sig signifikant åt med avseende på hur långa sträckor de åker bil (c2 (10, N = 165) 
= 20,24, p < ,05). Som kan ses i figur 1 är det fler respondenter som aldrig åker bil 
i Stockholm medan det är färre som aldrig åker bil i Norrköping jämfört med i 
övriga städer. Vidare är det fler respondenter i Norrköping som åker bil mellan
1 001 och 1 500 mil år jämfört med i Göteborg och Stockholm. 
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Figur 1 Bilkörning i antal mil per år hos respondenter i Göteborg, Norrköping 
och Stockholm. 

För att kunna jämföra respondenterna i de tre olika städerna med avseende på hur 
ofta de reser med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss respektive pendeltåg 
beräknades fyra 3 ³ 5 Chi-Två (stad ³ frekvens). 

Vad gäller stadsbussanvändningen visade Chi-Två testet att de tre städerna 
skiljer sig signifikant åt (c2 (8, N = 172) = 24.11, p < ,005). Som kan ses i figur 2 
så är det fler respondenter som aldrig använder stadsbuss i Norrköping jämfört
med i Göteborg och Stockholm, medan det är fler respondenter i Stockholm som 
åker någon gång per månad jämfört med i övriga städer. 
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Figur 2 Antalet respondenter i Göteborg, Norrköping och Stockholm som 
använder stadsbuss under ett normalt år. 

Vad gäller spårvagnsanvändningen visade Chi-Två testet att de tre städerna skiljer 
sig signifikant åt (c2 (8, N = 174) = 95,04, p < ,001). Som kan ses i figur 3 så är
det fler respondenter som aldrig åker spårvagn i Stockholm jämfört med i 
Göteborg och Norrköping, medan det är färre som aldrig åker i Göteborg jämfört 
med i övriga städer. Det är också färre som åker någon gång per år med spårvagn i 
Göteborg jämfört med i Stockholm och Norrköping. Vidare är det fler som åker 
oftare än någon gång i veckan med spårvagn i Göteborg, medan det är färre som
åker oftare än någon gång i veckan i Stockholm jämfört med i övriga städer. 
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Figur 3 Antalet respondenter i Göteborg, Norrköping och Stockholm som 
använder spårvagn under ett normalt år. 
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Vad gäller regionalbussanvändningen påvisade Chi-Två inga signifikanta 
skillnader mellan de tre städerna (c2 (8, N = 163) = 9,21, n.s.), det vill säga
respondenterna använder regionalbuss i ungefär lika hög utsträckning oavsett om 
de bor i Göteborg, Stockholm eller Norrköping, se figur 4. 
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Figur 4 Antalet respondenter i Göteborg, Norrköping och Stockholm som 
använder regionalbuss under ett normalt år. 

Vad gäller pendeltågsanvändningen visade Chi-Två testet att de tre städerna
skiljer sig signifikant åt (c2 (8, N = 165) = 27,16, p < ,005). Som kan ses i figur 5 
så är det färre respondenter som aldrig åker pendeltåg i Stockholm jämfört med i 
Göteborg och Norrköping. 

0

5

10

15

20

25

30

Aldrig Ngn gång
/år

Ngn gång
/månad

Ngn gång
/vecka

Varje dag

Göteborg
Norrköping
Stockholm

Antal respondenter

Figur 5 Antalet respondenter i Göteborg, Norrköping och Stockholm som 
använder pendeltåg under ett normalt år. 
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4.2 Attityd till resor 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på deras reseattityd till de olika transportmedlen
beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel). En signifikant 
interaktionseffekt erhölls (F (8, 580) = 4.52, p < ,001). 

Som kan ses i figur 6 uppgav deltagarna i Stockholm att de tyckte bättre om att 
resa med stadsbuss och spårvagn än vad deltagarna i Norrköping uppgav, medan
de sistnämnda deltagarna uppgav att de tyckte bättre om att resa med pendeltåg än 
vad deltagarna i Stockholm uppgav. 
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Figur 6 Attityd till resor med de olika transportmedlen hos respondenter i 
Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.3 Allmän inställning till olika transportmedel 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på deras allmänna inställning till de olika 
transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel).
En signifikant interaktionseffekt erhölls (F (8, 596) = 3.73, p < ,001). 

Deltagarna i Norrköping uppgav att de hade en positivare attityd till bil som 
transportmedel än vad deltagarna i Stockholm uppgav, medan de sistnämnda
deltagarna uppgav att de hade en positivare attityd till spårvagn som 
transportmedel än vad deltagarna i Norrköping uppgav, se figur 7. 

34 VTI meddelande 962 



4

5

6

7

8

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Göteborg
Norrköping
Stockholm

Genomsnittliga skattningar

Figur 7 Allmän inställning till de olika transportmedlen hos respondenter i 
Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.4 Upplevda risker för att bli allvarligt skadad i trafik-
olyckor

För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på skattad risk för att bli allvarligt skadad i 
trafikolyckor vid resor med de olika transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs
variansanalys (stad ³ transportmedel). Ingen signifikant interaktionseffekt erhölls 
(F (8, 608) = 1,21, p > ,05), se figur 8. 
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Figur 8 Upplevd risk för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor i samband med 
resor med de olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
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4.5 Upplevda risker för att bli utsatt för besvärande 
situationer

För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på skattad risk för att bli utsatta för besvärande 
situationer i samband med resor med de olika transportmedlen beräknades en 
3 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel). En signifikant interaktionseffekt
erhölls (F (8, 612) = 2,45, p < ,05). 

Som kan ses i figur 9 uppgav deltagarna i Stockholm att risken var större för att 
bli utsatta för besvärande situationer i samband med resor med spårvagn än vad 
deltagarna i både Norrköping och Göteborg uppgav. 
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Figur 9 Upplevda risker för att bli utsatt för besvärande situationer i samband 
med resor med de olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.6 Upplevda risker för att bli utsatt för hot 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på skattad risk för att bli utsatta för hot i samband med
resor med de olika transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys (stad 
³ transportmedel). En signifikant interaktionseffekt erhölls (F (8, 616) = 8,92, 
p < ,001). Deltagarna i Norrköping skattade risken för att bli utsatt för hot i 
samband med resor med stadsbuss och spårvagn som större än vad deltagarna i 
Stockholm gjorde. Vidare skattade deltagarna i Göteborg risken för att bli utsatt 
för hot i samband med resor med spårvagn som större än vad deltagarna i 
Stockholm gjorde, medan de sistnämnda deltagarna skattade risken för att bli
utsatt för hot i samband med resor med pendeltåg som större än vad deltagarna i 
Göteborg gjorde, se figur 10. 
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Figur 10 Upplevda risker för att bli utsatt för hot i samband med resor med de 
olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.7 Upplevda risker för att bli utsatt för våld 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på skattad risk för att bli utsatta för hot i samband med
resor med de olika transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys (stad 
³ transportmedel). En signifikant interaktions-effekt erhölls (F (8, 620) = 8,27, 
p < ,001). Deltagarna i Göteborg skattade risken för att bli utsatt för våld i 
samband med resor med spårvagn som större än vad deltagarna i Stockholm 
gjorde, medan de sistnämnda deltagarna skattade risken för att bli utsatt för våld i 
samband med resor med pendeltåg som större än vad deltagarna i både Göteborg 
och Norrköping gjorde, se figur 11. 
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Figur 11 Upplevda risker för att bli utsatt för våld i samband med resor med de 
olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
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4.8 Oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på upplevd oro för att bli allvarligt skadad i
trafikolyckor i samband med resor med de olika transportmedlen beräknades en 
3 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel). Ingen signifikant interaktions-
effekt erhölls (F (8, 604) = 1,30, p > ,05), se figur 12. 
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Figur 12 Upplevd oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor i samband 
med resor med de olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.9 Oro för att bli utsatt för besvärande situationer 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på upplevd oro för att bli utsatta för besvärande 
situationer i samband med resor med de olika transportmedlen beräknades en 
3 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel). En signifikant interaktionseffekt
erhölls (F (8, 608) = 4,73, p < .001). Deltagarna i Göteborg uppgav att de oftare 
oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer i samband med resor med
spårvagn än vad deltagarna i både Norrköping och Stockholm gjorde. Dessutom
uppgav deltagarna i Göteborg att de oftare oroar sig för att bli utsatta för 
besvärande situationer i samband med resor med stadsbuss än vad deltagarna i 
Norrköping gjorde, se figur 13. 
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Figur 13 Upplevd oro för att bli utsatt för besvärande situationer i samband 
med resor med de olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.10 Oro för att bli utsatt för hot 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på upplevd oro för att bli utsatta för hot i samband
med resor med de olika transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys 
(stad ³ transportmedel). En signifikant interaktionseffekt erhölls (F (8, 612) = 
6,60, p < ,001). Deltagarna i Göteborg uppgav att de oftare oroar sig för att bli 
utsatta för hot i samband med resor med spårvagn än vad deltagarna i både 
Norrköping och Stockholm gjorde. Vidare uppgav deltagarna i Stockholm att de 
oftare oroar sig för att bli utsatta för hot i samband med resor med pendeltåg än 
vad deltagarna i Norrköping gjorde, se figur 14. 
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Figur 14 Upplevd oro för att bli utsatt för hot i samband med resor med de 
olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
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4.11 Oro för att bli utsatt för våld 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på upplevd oro för att bli utsatta för våld i samband
med resor med de olika transportmedlen beräknades en 3 ³ 5 vägs variansanalys 
(stad ³ transportmedel). En signifikant inter-aktionseffekt erhölls (F (8, 608) =
7,12, p < ,001). Deltagarna i Göteborg uppgav att de oftare oroar sig för att bli 
utsatta för våld i samband med resor med stadsbuss än vad deltagarna i Stockholm
gjorde. Dessutom uppgav deltagarna i Göteborg att de oftare oroar sig för att bli 
utsatta för våld i samband med resor med spårvagn än vad deltagarna i både 
Norrköping och Stockholm gjorde. Vidare uppgav deltagarna i Stockholm att de 
oftare oroar sig för att bli utsatta för våld i samband med resor med pendeltåg än 
vad deltagarna i Norrköping gjorde, se figur 15. 
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Figur 15 Oro för att bli utsatt för våld i samband med resor med de olika 
transportmedlen i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.12 Känslor av otrygghet vid resor 
Då respondenterna i Norrköping besvarade en annan fråga om känslor av 
otrygghet användes inte deras svar i följande analys (se Alm & Lindberg, 2002). 
För att kunna jämföra respondenterna i Göteborg och Stockholm med avseende på 
hur ofta de känt sig otrygga i samband med resor med de olika transportmedlen
beräknades en 2 ³ 5 vägs variansanalys (stad ³ transportmedel). En signifikant 
interaktionseffekt erhölls (F (4, 404) = 13,37, p < ,001). Deltagarna i Göteborg 
uppgav att de oftare känt sig otrygga vid resor med stadsbuss och spårvagn än vad 
deltagarna i Stockholm uppgav, se figur 16. 

40 VTI meddelande 962 



1

2

3

4

5

Bil Stads-
buss

Spår-
vagn

Regional-
buss

Pendel-
tåg

Göteborg
Stockholm

Genomsnittliga skattningar

Figur 16 Hur ofta respondenter i Göteborg och Stockholm känt sig otrygga i 
samband med resor med de olika transportmedlen. 

4.13 Undvikit resor på grund av känslor av otrygghet
Eftersom frågan om hur ofta respondenterna undvikit att resa med de olika 
transportmedlen inte fanns med i frågeformuläret som användes i Norrköping
avser följande analys enbart svaren från respondenterna i Göteborg och 
Stockholm. För att kunna jämföra respondenterna i de två städerna (dvs. Göteborg 
och Stockholm) med avseende på hur ofta de undvikit att resa med de olika 
transportmedlen på grund av otrygghet beräknades en 2 ³ 5 vägs variansanalys 
(stad ³ transportmedel). En signifikant interaktionseffekt erhölls (F (4, 396) = 
4,44, p < ,005). Deltagarna i Göteborg uppgav att de oftare känt sig otrygga vid 
resor med spårvagn än vad deltagarna i Stockholm uppgav, se figur 17. 
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Figur 17 Hur ofta respondenter i Göteborg och Stockholm undvikit att resa med 
de olika transportmedlen på grund av otrygghet. 
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4.14 Känslor av otrygghet när man går till hållplatser 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar 
till känslor av otrygghet när man går till hållplatser beräknades en 3 ³ 7 vägs
variansanalys (stad ³ omständighet). Ingen signifikant interaktionseffekt erhölls 
(F (6, 1002) < 1), se figur 18. 
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Figur 18 I vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av 
otrygghet när man går till hållplatser i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.15 Känslor av otrygghet vid hållplatser 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar 
till känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser, beräknades en 3 ³ 7 vägs 
variansanalys (stad ³ omständighet). Ingen signifikant interaktionseffekt erhölls 
(F (6, 1008) < 1), se figur 19. 

42 VTI meddelande 962 



3

4

5

6

7

fre/ lör mörkt belys-
ning

skräpigt ensam avsides park

Göteborg
Norrköping
Stockholm

Genomsnittliga skattningar

Figur 19 I vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av 
otrygghet när man väntar vid hållplatser i Göteborg, Norrköping och Stockholm. 

4.16 Känslor av otrygghet vid resor 
För att kunna jämföra respondenterna i tre olika städer (Göteborg, Stockholm och 
Norrköping) med avseende på i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar 
till känslor av otrygghet när man reser med olika transportmedel beräknades en 
3 ³ 6 vägs variansanalys (stad ³ omständlighet). Ingen signifikant interaktions-
effekt erhölls (F (5, 850) = 1,38, p > ,05), se figur 20. 
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Figur 20 I vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av 
otrygghet när man reser med de olika transportmedlen i Göteborg, Norrköping 
och Stockholm. 
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5 Diskussion 
5.1 Attityd till resor och allmän inställning 
Resultaten från studien i Göteborg visar att deltagarna tycker bättre om att resa
med bil än med de kollektiva transportmedlen. Detta resultat stämmer väl överens
med resultat från studien av Alm och Lindberg genomförd i Norrköping (2002) 
och delvis överens med resultat erhållna i studien genomförd i Stockholm (Alm & 
Lindberg, 2003). I Norrköping uppgav deltagarna att de tycker bättre om att resa 
med bil än med de kollektiva transportmedlen medan deltagarna i Stockholm
uppgav att de tycker bättre om att resa med bil än med några av de kollektiva 
transportmedlen, nämligen regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana. Med andra 
ord erhölls inga statistiskt säkerställda skillnader mellan bil, stadsbuss och 
spårvagn med avseende på reseattityd i Stockholm. I likhet med studien i
Norrköping och till skillnad från studien i Stockholm erhölls dock en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan bil och spårvagn i Göteborgsstudien. Till skillnad från
de båda tidigare studierna av Alm och Lindberg erhölls i den nuvarande studien 
inga statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika transportmedlen med
avseende på allmän inställning till dessa färdmedel. I Norrköping uppgav
deltagarna att de har en positivare attityd till bil som transportmedel än till de
kollektiva transportmedlen, medan deltagarna i Stockholm uppgav att de har en 
positivare attityd till spårvagn som transportmedel än till regionalbuss och 
pendeltåg. Dock erhölls ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan bil och de 
kollektiva transportmedlen med avseende på allmän inställning i Stockholm.
Skillnaden i resultat mellan de olika städerna kan bero på att attityden till ett 
transportmedel påverkas av olika saker. I Stockholm är det möjligt att deltagarna
baserar sin reseattityd till spårvagn delvis på nostalgiska skäl och på en lyckosam
introducering och drift av Tvärbanan (se Alm & Lindberg, 2003). Generellt pekar 
resultaten mot att en distinktion bör göras mellan reseattityd och en mer allmän
inställning. Den sistnämnda attityden kan inkludera så vitt skilda saker som 
biljettpris och aspekter som rör transportmedlens utseende och deras inverkan på 
miljön. Det är även möjligt att den allmänna inställningen rymmer olika typer av
aspekter beroende på vilken stad deltagarna bor i. En implikation av denna 
hypotes kan vara att samma typ av transportmedel väcker olika tankar hos 
personer beroende på vilken stad man bor i. Fortsatta studier kan bringa klarhet i 
dessa frågor genom att exempelvis tillämpa kvalitativt utformade intervjuer eller 
andra typer av metoder där respondenter har möjlighet att beskriva vilka typer av
aspekter de baserar sina attityder på och hur dessa aspekter rangordnas i termer av 
vad som bidrar i hög utsträckning till attityden. 

5.2 Upplevd risk och oro 
Resultaten från studierna av Alm och Lindberg (2002; 2003) 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 bli 
allvarligt skadad i 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 bli allvarligt
skadade i trafikolyckor som större vid resor med bil än med övriga 
transportmedel, vilket stämmer väl överens med resultat från de tidigare studierna 
av Alm och Lindberg. Dessutom skattade deltagarna i den nuvarande studien 

44 VTI meddelande 962 



risken för att bli allvarligt skadade i trafikolyckor som större vid resor med
stadsbuss än vid resor med pendeltåg, vilket stämmer överens med resultat från 
studien i Stockholm. Sammantaget tyder dessa resultat på att reseattityden till ett 
givet färdmedel inte i någon högre utsträckning påverkas av upplevd risk och oro 
för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor vid resor, vilket ligger i linje med Alm
och Lindbergs tolkning av sina tidigare resultat. 

Den nuvarande studien visar på skillnader mellan bil å ena sidan och de 
kollektiva transportmedlen å andra sidan med avseende på upplevd risk för att bli 
utsatt för besvär, hot eller våld samt oro för att bli utsatt för hot eller våld i 
samband med resor med dessa färdmedel, vilket stämmer överens med resultaten
från Alm och Lindbergs (2002; 2003) studier. Deltagarna i den nuvarande studien 
skattade risken för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld som
större samt uppgav att de oftare oroar sig för att bli utsatta för hot eller våld vid 
resor med de kollektiva transportmedlen än vid resor med bil. Deltagarna uppgav 
även att de oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer, hot eller
våld i samband med resor med spårvagn än vid resor med bil, regionalbuss och 
pendeltåg. I Stockholm erhölls ett motsatt mönster. Med andra ord uppgav 
deltagarna i Stockholm att de oftare oroar sig samt att risken för att bli utsatta för 
hot eller våld är större vid resor med pendeltåg än med spårvagn. Deltagarna i 
Stockholm skattade risken för att bli utsatt för hot eller våld som större vid resor 
med pendeltåg än deltagarna i Göteborg. Delvis kan dessa skillnader i resultat
mellan de olika städerna bero på skillnader i resmönster. I Göteborg är det en 
högre andel som reser oftare med spårvagn än i Stockholm, medan det omvända 
är fallet när det gäller att resa sällan med samma transportmedel, Ett motsatt
mönster återkommer när det gäller deltagarnas resvanor med pendeltåg, det vill 
säga en större andel av respondenterna i Göteborg uppger att de aldrig reser med
pendeltåg jämfört med andelen i Stockholm. Däremot är det en något större andel 
av respondenterna i Stockholm som uppger att de reser några gånger i månaden
eller i veckan med pendeltåg jämfört med andelen i Göteborg. Det är möjligt att 
en högre grad av resande med ett transportmedel bidrar dels till fler personliga 
erfarenheter av exempelvis hot eller våld men också att resenärer anser att de
utsätter sig i högre grad för risken att bli utsatta för dessa saker. Fortsatta studier 
kan undersöka i vilken utsträckning dessa hypoteser kan förklara skillnader i 
upplevda risker och oro för att bli utsatta för besvärande situationer, hot eller våld 
i samband med resor med främst spårvagn och pendeltåg. 

5.3 Känslor av otrygghet och att undvika resor 
I likhet med studien genomförd i Stockholm återfanns statistiskt säkerställda 
skillnader i den nuvarande studien mellan några av transportmedlen med avseende
på känslor av otrygghet vid resor med dessa färdmedel. Deltagarna i Göteborg 
uppgav att de oftare känt sig otrygga vid resor med stadsbuss och spårvagn än vid 
resor med pendeltåg och regionalbuss, medan deltagarna i Stockholm uppgav att 
de oftare känt sig otrygga vid resor med pendeltåg och tunnelbana än vid resor 
med övriga transportmedel. Känslor av otrygghet verkar ha en koppling till 
upplevda risker och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld i 
samband med resor med ett givet transportmedel. Det vill säga, i Stockholm
uppger deltagarna att risken är större och att de oftare oroar sig för att bli utsatta 
för dessa saker vid resor med både tunnelbana och pendeltåg än vid resor med
övriga kollektiva transportmedel. Deltagarna i Göteborg uppger att risken är större 
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och att de oftare oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer, hot eller 
våld vid resor med främst stadsbuss och spårvagn än vid resor med regionalbuss 
och pendeltåg. I den nuvarande studien tenderade deltagarna att uppge att de 
oftare undvikit att resa med spårvagn än med de övriga transportmedlen på grund 
av otrygghet. I Stockholm uppgav deltagarna att de oftare undvikit att resa med
tunnelbana än med bil, stadsbuss, spårvagn och regionalbuss. I en öppen fråga 
uppgav dessutom 45 % av respondenterna i den nuvarande studien att de undviker 
att resa med spårvagn under kvällar eller nätter, särskilt på helger, till eller i 
områdena Angered eller Bergsjön. I Stockholm uppgav 54 % av respondenterna 
att de undviker att resa med tunnelbana, främst den röda linjen, under liknande 
omständigheter. Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att de undviker att 
åka sena kvällar eller nätter när de åker kollektivt. Med andra ord tyder resultaten 
på att människor i viss utsträckning undviker att resa med olika transportmedel
under omständigheter när de känner sig otrygga. Resultaten från den tidigare 
studien genomförd i Stockholm och den nuvarande studien genomförd i Göteborg 
kan dock inte ge svar på vad som orsakar otryggheten hos människor. Det är 
möjligt att personliga erfarenheter av besvärande situationer, hot eller våld bidrar
till känslor av otrygghet som i sin tur bidrar till att man undviker resor med vissa 
transportmedel, under vissa omständigheter och på vissa sträckor. Vidare kan det 
vara så att människor via exempelvis media bildar sig en uppfattning om
kopplingar mellan olika typer av våldsbrott eller hot och vissa typer av 
transportmedel, omständigheter och områden. Fortsatta studier bör undersöka i 
vilken utsträckning människor gör dylika kopplingar, exempelvis att fler våldsdåd 
sker i specifika områden eller under specifika omständigheter. 

5.4 Känslor av otrygghet när man går till respektive 
väntar vid hållplatser samt vid resor 

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 tunnel”, ”gå igenom en park/ett 
skogsparti”, ”dålig belysning”, ”vänta ensam”, ”hållplatsen är avsides belägen” 
och ”hållplatsen belägen vid en park/skogsparti” ansågs bidra i högre utsträckning 
till känslor av otrygghet, vilket stämmer väl överens med resultat från Alm och 
Lindbergs studier (2002; 2003). 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”, vilket stämmer
delvis överens med resultat som framkom i Alm och Lindbergs (2002; 2003) 
studier. 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”, ”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 
”förare/personal har dålig uppsikt över fordonet” bidrar till känslor av otrygghet 
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när man reser med kollektiva transportmedel. Vid översyn och utveckling av 
hållplatsers lokalisering och utseende kan dessa specifika faktorer hållas i åtanke, 
exempelvis var hållplatsen placeras samt hur belysning ser ut. Dessutom kan det 
vara av vikt att ytterligare studera dessa faktorers betydelse för känslor av 
otrygghet på verkliga hållplatser och fordon. Det är inte helt klart hur relationen 
mellan hypotetiska situationer och verkliga sådana ser ut. Vidare kan fortsatta 
studier undersöka betalningsvilja för eventuella förändringar av hållplatsers och 
fordons utseende. 

5.5 Individuella skillnader
Resultaten från den nuvarande studien tyder på att kön även har en inverkan på 
reseattityd samt oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor vid resor med olika 
transportmedel. Män uppgav att de tyckte bättre om att resa med bil än vad 
kvinnor uppgav. Kvinnor uppgav att de oftare oroar sig för att bli allvarligt 
skadade i trafikolyckor vid resor med bil, spårvagn och regionalbuss än män.
Dessa resultat ligger i linje med tidigare studier som visar att kvinnor oroar sig 
mer över olika typer av risker än vad män gör (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990a; 
1990b; Alm & Lindberg, 2000; 2002; 2003). Det är möjligt att kvinnor är mer
bekymrade över olika typer av risker eftersom hälsa och trygghet är viktigare för 
dem än för män. Resultaten från en studie av Finucane, Slovic, Mertz, Flynn och 
Satterfield (2000) visar att män i högre utsträckning än kvinnor prioriterar 
individuella framgångar och initiativtagande, de känner större tilltro till experter
samt är mer intoleranta till kommunbaserade beslut. Finucane m.fl. menar att 
denna syn kan medföra att omvärlden ter sig som en tryggare plats samt att olika 
typer av riskrelaterade situationer och teknologier kan uppfattas som mer
förtjänstfulla för den enskilde individen. I Göteborg erhölls inga statistiskt
säkerställda skillnader mellan män och kvinnor med avseende på upplevda risker 
och oro för besvärande situationer, hot och våld, medan sådana könsskillnader
återfanns både i Norrköping och framförallt i Stockholm. I Norrköping uppgav 
kvinnor att risken för att bli utsatt för hot var större i samband med resor med
spårvagn än vad män uppgav medan kvinnor i Stockholm uppgav att de oftare än 
män oroar sig för att bli utsatta för besvärande situationer, hot eller våld i 
samband med resor med främst spårvagn men också med stadsbuss. Det är möjligt 
att fler kvinnor i Norrköping och Stockholm jämfört med Göteborg har personlig 
erfarenhet av dessa saker. I Norrköping uppgav något fler kvinnor än män att de 
råkat ut för mellan 1 och 3 besvärande situationer, medan fler män än kvinnor 
uppgav att de aldrig varit utsatta för sådana situationer i samband med resor med
stadsbuss. I Norrköping uppgav deltagare med personlig erfarenhet av besvärande 
situationer och hot vid resor med ett givet transportmedel att risken var större och
att de oftare oroar sig för att bli utsatta för dessa saker jämfört med deltagare som
sällan varit utsatta för besvärande situationer och hot. Det är även möjligt att
kvinnor i högre utsträckning i Stockholm och Norrköping blir påverkade av 
medias rapportering av hot och våld. 

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 upplevd risk och oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor, 
oro för att bli utsatt för hot eller våld samt känslor av otrygghet i samband med
resor med olika transportmedel. Deltagare som reser ofta med pendeltåg uppgav 
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att de tyckte bättre om samt hade en positivare attityd till pendeltåg än deltagare
som reser sällan med samma färdmedel. Dessa resultat stämmer väl överens med
resultat från studien av Alm och Lindberg (2002) och kan tyda på att 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. Deltagare i Göteborg som
reser ofta med regionalbuss uppgav att de oftare oroar sig för att bli allvarligt 
skadade i trafikolyckor, bli utsatta för hot eller våld samt att de oftare känt sig
otrygga i samband med resor med regionalbuss än deltagare som reser sällan med
samma färdmedel. Både i Norrköping och i Stockholm uppgav deltagare som 
reser ofta med ett specifikt kollektivt transportmedel att de oftare oroar sig för att 
bli allvarligt skadade i trafikolyckor, oftare känt sig otrygga respektive uppgav att 
risken var större för att bli utsatta för besvärande situationer i samband med detta 
transportmedel. Sammantaget tyder dessa resultat på att de som reser ofta med ett 
kollektivt transportmedel uppger att risken är större och att de oftare oroar sig för 
att bli allvarligt skadade i trafikolyckor, bli utsatta för besvärande situationer, hot 
och våld vid resor med dessa färdmedel än de som reser sällan, medan de som 
reser sällan med bil uppger att risken är större och att de oftare oroar sig för att bli 
allvarligt skadade i trafikolyckor eller bli utsatta för hot vid resor med bil än de 
som reser ofta. Detta mönster kanske kan förklaras av upplevelser av personlig 
kontroll kopplat till bil respektive kollektiva transportmedel. Sjöberg (1991) 
menar att ju större personlig kontroll man anser sig ha över någonting desto 
mindre anser man att risken är för att råka ut för det. Det är möjligt att 
kollektivtrafikresenärer anser sig ha mindre kontroll dels över trafikolyckor och 
dels över andra resenärer medan bilresenärer i högre utsträckning kan kontrollera
vilka som följer med i bilen. Tidigare forskning visar också att många bilförare 
anser sig vara bättre på att köra bil, det vill säga kontrollera bilen, än vad de tror 
att den genomsnittliga bilföraren är (Svensson, 1981). 

5.6 Slutsatser 
Generellt kan resultaten från denna studie samt resultaten från de två tidigare
studierna av Alm och Lindberg (2002; 2003) 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 bli allvarligt skadad i trafikolyckor. I både Göteborg och Stockholm
verkar känslor av otrygghet vara kopplad till upplevda risker och oro för att bli 
utsatt för besvärande situationer, hot eller våld i samband med resor med ett givet 
transportmedel. Dessutom tyder resultaten från båda dessa städer att människor i 
viss utsträckning undviker att resa med olika transportmedel under omständig-
heter då de känner sig otrygga. Sådana omständigheter kan vara att resa ensam
eller på kvällar eller nätter främst på helger eller om förare/personal har dålig
uppsikt över fordonet eller om hållplatser är placerade vid en park. Vid framtida
planering av utseende och lokalisering av hållplatser kan dessa specifika faktorer 
hållas i åtanke. Det är däremot inte klart i vilken utsträckning dessa faktorer bidrar
till känslor av otrygghet vid verkliga hållplatser och verkliga resor med olika 
kollektiva transportmedel varför fortsatta studier även bör undersöka detta. Vidare 
bör sådana studier även inkludera människors betalningsvilja samt i vilken
utsträckning dessa faktorer medför att man undviker att resa med specifika 
transportmedel. Slutligen visar resultaten från denna studie tillsammans med

48 VTI meddelande 962 



resultaten från de tidigare studierna av Alm och Lindberg, att individuella 
skillnader, såsom kön och hur ofta man reser med olika transportmedel inverkar
på vad man tycker om att resa med vissa transportmedel samt hur ofta man oroar 
sig för att råka ut för bli allvarligt skadad i trafikolyckor med dessa transport-
medel. I motsats till kvinnor i Göteborg uppgav kvinnor i både Norrköping och 
Stockholm att risken var större och att de oftare oroade sig för att bli utsatt för hot 
i samband med resor med spårvagn än vad män uppgav. Huruvida dessa resultat 
kan tyda på att fler kvinnor i Norrköping och Stockholm jämfört med Göteborg 
har personlig erfarenhet av dessa saker är en fråga som fortsatta studier kan
undersöka.
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Bilaga 1 
Sid 1 (9) 

FRÅGEFORMULÄR1

Syftet med detta frågeformulär är att ta reda på vad Du tycker om att åka 
med olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och 
pendeltåg2). Med regionalbuss menas busstrafik mellan olika orter inom 
samma eller angränsande län. Du kommer bland annat att få ta ställning 
till ett antal frågor som rör trafikolyckor, besvärande situationer, 
hot/trakasserier och våld i samband med resor. Det är viktigt att Du utgår 
från Din egen situation när Du besvarar frågorna. Läs igenom varje fråga 
noggrant innan Du anger Ditt svar genom att markera med antingen ett 
kryss i den ruta eller med en ring runt den siffra som Du anser bäst 
representerar Ditt svar. Se exemplen nedan. 

Exempel 1. Hur ofta ser Du på nyhetsprogram på TV? 

Aldrig någon eller I stort sett
några ggr/vecka varje dag 

❒ ❒ ❒

Exempel 2. Denna uppgift kommer att vara rolig att genomföra: 

Inte alls troligt Helt säkert

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Fråga 23 tom 47 avsåg individuella skillnader och olika hypotetiska beskrivningar av transportrelaterade situationer som
användes i syfte att studera i vilken utsträckning människor skiljer sig åt med avseende på hur de orsaksförklarar olika
emotionella reaktioner (exempelvis nervositet). Resultat från dessa frågor skall redogöras för i en kommande avhandling i
psykologi av Charlotte Alm.
2 I Stockholmsstudien inkluderades även tunnelbana, med andra ord, i alla frågor i frågeformuläret som
avser de olika transportmedlen ställdes även frågor om tunnelbana i Stockholm, dessa har dock uteslutits 
i följande version av frågeformuläret.
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Bilaga 1 
Sid 2 (9) 

Bakgrundsfrågor

1. Ålder:__________år

2. Kön: ❒  Man ❒  Kvinna 

3. Yrkesverksamhet: ❒  Heltid ❒  Deltid ❒  Arbetar ej

4. Utbildning:_____________________________________________

5. Har Du körkort för privatbil? ❒  Ja ❒  Nej

6. Hur långt kör/åker Du bil under ett normalt år? 

❒ Jag kör/åker aldrig bil 
❒ Mindre är 500 mil/år
❒  501-1000 mil/år
❒  1001-1500 mil/år
❒  1501-2000 mil/år
❒ Mer än 2000 mil/år 

VTI meddelande 962 



Bilaga 1 
Sid 3 (9) 

7. Hur ofta åker Du följande transportmedel under ett normalt år? 

Aldrig någon eller någon eller någon eller I stort sett 
några ggr/år några ggr/månad några ggr/vecka varje dag 

Stadsbuss: ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Spårvagn: ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Regionalbuss: ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

Pendeltåg: ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

8. Vad tycker Du om att åka med följande transportmedel? 

Tycker mycket Tycker mycket 
illa om bra om

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Vad är Din allmänna inställning till följande transportmedel i övrigt (exempelvis bra 
- dålig, ful - vacker etc)? 

Mycket Mycket
 negativ positiv

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Bilaga 1 
Sid 4 (9) 

10. Hur stor risk är det, anser Du, att Du ska bli allvarligt skadad i en trafikolycka vid 
en resa med följande transportmedel? 

Ingen risk alls Stor risk

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. 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? 

Ingen risk alls Stor risk

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Hur stor risk är det, anser Du, att andra trafikanter/medresenärer ska utsätta Dig 
för hot eller trakasserier vid en resa med följande transportmedel? 

Ingen risk alls Stor risk

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Sid 5 (9) 

13. Hur stor risk är det, anser Du, att andra trafikanter/medresenärer ska utsätta Dig 
för fysiskt våld vid en resa med följande transportmedel? 

Ingen risk alls Stor risk

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fråga 14 tom 19 handlar om Dina tankar och känslor i samband med att Du 
reser med nedanstående transportmedel. 

14. När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid tanken på 
att Du kan bli allvarligt skadad i en trafikolycka?

Aldrig Varje gång

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid tanken på 
att andra trafikanter/medresenärer kan besvära Dig?

Aldrig Varje gång

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Sid 6 (9) 

16. 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?

Aldrig Varje gång

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. När Du reser med följande transportmedel, hur ofta känner Du oro vid tanken på 
att andra trafikanter/medresenärer kan utsätta Dig för fysiskt våld?

Aldrig Varje gång

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Har det hänt att Du känt Dig otrygg när Du rest med följande transportmedel?3

Nej, aldrig Ja, många gånger

Privatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Denna fråga var formulerad på följande sätt i Norrköpingsstudien: ”Hur trygg känner Du Dig när Du 
reser med följande transportmedel?”. Eftersom frågan var annorlunda formulerad i Norrköpingsstudien
jämfört med studierna genomförda i Stockholm och Göteborg har inga jämförelser gjorts mellan resultat
från Norrköpingsstudien och resultat från studierna genomförda i de övriga två städerna.
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Sid 7 (9) 

19. Har det hänt att Du undvikit att resa med följande transportmedel för att Du ansett 

Nej, aldrig Ja, många gånger

rivatbil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tadsbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pårvagn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

egionalbuss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

endeltåg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

råga 20 tom 22 handlar om saker förutom själva resan som kan få Dig att

0. Tänk Dig att Du ska göra en resa med stadsbuss/spårvagn/regionalbuss/ 

att Du skulle känt Dig otrygg?4

P

S

S

R

P

F
känna otrygghet i samband med olika transportmedel. 

2
pendeltåg. Du måste gå till hållplatsen/stationen. I vilken utsträckning anser D
följande bidrar till att

u att

Mycket stor

et är fredag-/lördag- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

et är mörkt ute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

et är dålig belysning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

et är skräpigt/skade- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

u går ensam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

u går igenom en ganska 1 2 3 4 5 6 7 8 9

u går igenom en park/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du känner Dig otrygg?
Ingen alls 

D
kväll

D

D

D
görelse

D

D
lång gångtunnel 

D
Skogsparti

4 Denna fråga ställdes enbart i Stockholms- och Göteborgsstudierna.
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Sid 8 (9) 

21. Tänk Dig att Du står på hållplatsen/stationen och väntar på en stadsbuss/spårvagn 
/regionalbuss/pendeltåg. I vilken utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du 
känner Dig otrygg?

Ingen alls Mycket stor

Det är fredag-/lördag- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
kväll

Det är mörkt ute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Det är dålig belysning på 1 2 3 4 5 6 7 8 9
hållplatsen

Det är skräpigt/skade- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
görelse

Du är ensam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hållplatsen är ensligt/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
avsides belägen 

Hållplatsen är belägen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
intill en park/skogsparti 

22. Tänk Dig att Du reser med stadsbuss/spårvagn/regionalbuss/pendeltåg. I vilken 
utsträckning anser Du att följande bidrar till att Du känner Dig otrygg? 

Ingen alls Mycket stor

Det är fredag-/lördag- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
kväll

Det är mörkt ute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Det är dålig belysning i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fordonet

Det är skräpigt/skade- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
görelse

Du reser ensam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förare/personal har dålig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
uppsikt över den del av 
fordonet där Du sitter 
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48. Anser Du att det i Göteborgsområdet finns särskilda sträckor eller områden där
Du undviker att resa med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss eller pendeltåg därför att 
Du skulle känna Dig otrygg? Ange i sådana fall vilka sträckor/ 
områden samt vilka transportmedel och under vilka omständigheter (till exempel veckodag, 
tidpunkt på dygnet) som Du underviker att resa.5

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5 Denna fråga ställdes enbart i Stockholms- och Göteborgsstudierna. I Stockholmsstudien efterfrågades 
om det fanns särskilda sträckor eller områden etc. i Stockholmsområdet där människor undviker att resa 
på grund av känslor av otrygghet. 
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