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Förord 
Denna rapport har sammanställts på uppdrag av Vägverket inom 
utvecklingsområdet ”En storstad för alla”, delområde ”Trygghet i storstädernas 
transportsystem”. Kontaktpersoner på Vägverket har varit Inga-Maj Eriksson och 
Gerd Åström, båda verksamma vid avdelningen Ssau. Projektledare vid Transek 
har varit Esbjörn Lindqvist. 

Syftet med rapporten är att utgöra en översikt över problematiken kring olika 
trafikanters upplevelse av otrygghet i samband med resor med olika färdmedel 
samt vistelse i det offentliga rummet. Åtgärder på såväl systemnivå som detaljnivå 
tas upp och möjligheterna att identifiera och främja kostnadseffektiva åtgärder 
diskuteras och exemplifieras. Denna rapport utgör projektets slutrapport. 

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan VTI och Transek. VTI har 
haft huvudansvar för kapitlen Otrygghet – orsaker och upplevelser, Orsaksanalys 
samt Metodik för kostnadseffektanalyser av trygghetshöjande åtgärder medan 
Transek i huvudsak har svarat för kapitlen om Orsaker och åtgärdsmöjligheter och 
Exempel på kostnadseffektanalyser. 

Författarna vill tacka Johanna Lindqvist Dillén, Transek, och Sonja Forward, 
VTI, för värdefulla synpunkter. 

Granskningsseminarium på föreliggande rapport genomfördes 2005-09-05 med 
Charlotte Alm från Linköpings Universitet som lektör. Författarna vill även tacka 
henne och övriga seminariedeltagare samt Lennart Folkeson och Ragnar 
Hedström, båda VTI, för värdefulla bidrag. Synpunkterna från seminariet har efter 
det inarbetats till denna publikation. 
 
Linköping november 2005 
 
 
Kerstin Robertson 
Projektledare, VTI 
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Begrepp och definitioner 
Risk Definitionen av risk innehåller två huvud-

komponenter: sannolikheten för en oönskad 
konsekvens av en händelse samt konsekvensens 
storlek. För olycksrisker tillkommer en tredje 
komponent: sannolikheten för att händelser över 
huvud taget äger rum, t.ex. att en damm brister 
eller att en kritisk komponent i en processanlägg-
ning går sönder. 
Upplevelsen av risk (subjektiv) påverkas av fler 
dimensioner. Exempelvis påverkas riskupp-
levelsen av om det gäller nya och okända eller 
kända faror, om utfallet av risken har katastrof-
potential eller inte, graden av frivillighet för 
risken eller inte samt av vilken egen kontroll man 
anser eller upplever sig ha över risken.  

Säkerhet Säkerhet i allmän betydelse är resultatet av 
åtgärder eller egenskaper som minskar sannolik-
heten för att olyckor eller andra oönskade 
händelser skall inträffa. Begreppet säkerhet 
används ofta som motsats till risk: hög säkerhet 
ger liten risk. 

Trygghet/otrygghet Upplevd olycksrisk respektive våldsrisk påverkar 
upplevelsen av trygghet. Individer har dock olika 
riskkänslighet. Somliga människor är benägna att 
uppfatta risker som obehagliga medan andra har 
motsatt tendens. En betydelsefull faktor för 
upplevelsen av otrygghet är vilken kunskap man 
anser sig ha, och därmed hur väl man kan förstå 
och skydda sig mot en risk. (Boverket m.fl., 2004) 

Kostnadseffektivitet Kvot mellan nytta och kostnad. Se även kostnads-
effektanalys, kapitel 5. 

Kostnadseffektanalys Kostnadseffektanalys är en samhällsekonomisk 
utvärderingsmetod nära besläktad med cost-
benefit-analysen. I den senare försöker man 
kvantifiera och värdera samhällets (vanligen 
nationens) samtliga fördelar och kostnader för att 
t.ex. avgöra vilket vägbygge, vilket sätt att öka 
trafiksäkerheten eller vilket utbildnings- eller 
sjukvårdsprojekt som är bäst. I kostnadseffekt-
analysen avstår man ibland från att värdera 
fördels-(benefit-)sidan och nöjer sig med att 
beskriva (ev. kvantifiera) den. Analysens mål är 
sedan att ge svar på vilket projekt (vilken åtgärd) 
som når denna effekt till lägsta samhälls-
ekonomiska kostnad. 
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Trygghet i storstädernas transportsystem – möjligheter att identifiera 
kostnadseffektiva åtgärder 
 
av Carl Magnus Berglund*, Esbjörn Lindqvist**, Kerstin Robertson* och  
Lotta Schmidt**

VTI 
581 95 Linköping 

 
 

Sammanfattning  
Trygghet är en viktig samhällsfråga både nationellt och internationellt. När det 
gäller trafikmiljön kan det konstateras att det inte bara är trafiken som sådan som 
orsakar otrygghet utan att också andra människor utgör en betydande 
otrygghetsskapande faktor. Otrygghet i trafiksystemet kan påverka människors 
vanor och medföra att man avstår från att röra sig i offentliga miljöer som gator, 
torg och parker samt från att använda allmänna kommunikationsmedel. Otrygghet 
kan alltså leda till att man avstår från att resa eller att man genomför resorna på 
annat sätt än det som är resenärens förstahandsval. Olika grupper påverkas vidare 
i olika omfattning av upplevd otrygghet, vilket leder till ojämlika möjligheter att 
transportera sig. Graden av otrygghet påverkas även av risken för att anhöriga, i 
synnerhet barn, kan utsättas för olycka eller våldshandling, graden av egenkontroll 
och egen förmåga samt av graden av katastrofpotential som finns i samband med 
en eventuell olycka eller incident. 

Denna rapport innehåller en analys av trygghetsproblemets omfattning och 
sammanhang utifrån tidigare genomförda studier av trygghet/otrygghet i 
trafikmiljön. Möjligheterna att förbättra underlaget för planering och utveckling 
av trafikmiljön och därmed möjligheterna att åstadkomma tryggare trafik- och 
reseförhållanden diskuteras. Arbetet omfattar en översiktlig inventering och 
sammanställning av kunskapsläget avseende upplevelser av otrygghet i 
trafikmiljön, en översikt och analys av tänkbara orsaker till otrygghet i olika 
trafikmiljöer och situationer samt en översikt över olika trygghetshöjande 
åtgärder.  

En ansats till strukturering av stads- och trafikmiljön görs i rapporten, syftet 
med denna är att underlätta analysen av orsaker till upplevelser av otrygghet i 
resmiljö, av åtgärder i stadens resmiljö samt av ansvariga aktörer inom olika 
områden. Genom att identifiera den nivå där ett specifikt otrygghetsproblem 
återfinns underlättas identifieringen av åtgärder genom att de tydligare knyts till 
plats, tid och situation samt till relevanta aktörer och ansvarsområden. De nivåer 
som föreslås är: 

 
 stadsmiljön  
 trafikmiljön  
 fordon/transportslag  
 andra människor.  

                                                 
* Carl Magnus Berglund, VTI. 
** Esbjörn Lindqvist, TRANSEK. 
* Kerstin Robertson, VTI. 
** Lotta Schmidt, TRANSEK. 
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Den ovan refererade komplexiteten i trygghetsproblematiken ställer höga krav på 
den/de metoder och metodik som tillämpas vid planering och utvärdering av 
trygghetshöjande åtgärder. Det kan tänkas att framtagande av olika kvalitativa 
mått på effekter av trygghetshöjande åtgärder i kostnadseffektanalyser i många 
fall är en mer framkomlig väg än kvantitativa (monetära) mått. 

Inom ramen för denna studie har vi identifierat åtgärder som kan vara aktuella 
för att förbättra tryggheten i resmiljön. Utvecklingsbehov har bland annat 
identifierats avseende tillämpningen av olika kostnadseffektanalysmetoder och 
värderingsansatser samt avseende vilka mått på trygghet som behövs i olika 
kostnadseffektanalyser. Vidare kan konstateras att kunskapen om synergier och 
konflikter för olika trygghetshöjande åtgärder inom problemområdet samt relativt 
andra policyområden är begränsad. 

Detta arbete har slutligen tagit sin utgångspunkt i den beskrivning av trygghets-
problematiken och den diskussion om planering av trygghetshöjande åtgärder som 
återges i Trast (Boverket, m.fl., 2004). Rapporten kan ses som ett komplement till 
Trast genom att tillämpningen av kostnadseffektanalys av åtgärder i planeringen 
analyseras och diskuteras. 
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Safety and security in city traffic – Methods for identification of cost-efficient 
measures 
 
by Carl Magnus Berglund*, Esbjörn Lindqvist**, Kerstin Robertson* and 
Lotta Schmidt**

VTI 
SE-581 95 Linköping 

 
 

Summary 
Safety and security are important issues for society. In traffic environments both 
traffic itself and other people may contribute to feelings of insecurity. This may 
affect people’s habits and may even result in that certain people avoid public 
places such as streets, squares, parks and public transportation. Feelings of 
insecurity may thus prevent some people from travelling or from using a preferred 
mode of transportation. Further, people differ in how insecurity is perceived. This 
may result in that different people have unequal possibilities to use various modes 
of transportation. The feelings of insecurity is also affected by; the risk that next 
of kin (especially children) may be involved in an accident or assaulted, the 
degree of control and capacity, and the extent of a possible accident or assault. 

This report includes an inventory and analysis of the extent and the context of 
feelings of insecurity in traffic environments based on a literature review. Also 
causes and measures are included. The possibility to improve the basis for 
planning and development of the traffic environment for reducing feelings of 
insecurity is discussed. 

A model for structuring the city and traffic environment is suggested. The 
model facilitates analyses of causes of feelings of insecurity, the identification of 
measures and the identification of relevant actors. By identifying the structural 
level of a specific insecurity problem, the identification of measures is facilitated 
by being related to a specific place, time and situation as well as relevant actors 
and areas of responsibilities. The structural levels suggested are: 

 
 city environment 
 traffic environment 
 vehicles/modes of transport 
 other people.  

 
The complexity of feelings of insecurity calls for further development of methods 
and methodology for analyses and evaluations of causes and measures, e.g. the 
use of qualitative methods for evaluation of cost-efficiency of various measures. 
For some instances this approach may be more appropriate than quantitative 
(monetary) methods. 

Many measures for improving security in city traffic environment have been 
identified. However, a need for development of the methodology for cost effect 
analyses has been identified. Also, the knowledge about synergies and conflicts 

                                                 
* Carl Magnus Berglund, VTI 
** Esbjörn Lindqvist, TRANSEK 
* Kerstin Robertson, VTI 
** Lotta Schmidt, TRANSEK 
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between different objectives, or different groups of people, that may result from 
the implementation of measures for improving security need to be developed. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I en undersökning utförd bland resenärer i Göteborg framkommer att en tredjedel 
av vaneresenärerna är rädda för våld och hot i samband med en kollektivresa. 
Äldre och kvinnor är mer rädda än övriga, dvs. rädslan är störst bland 
kollektivtrafikens huvudsakliga målgrupper. Drygt 60 % av vaneresenärerna 
tycker att störande personer i kollektivtrafiken påverkar trivseln negativt. Hela 
8 % av vaneresenärerna uppger att de undviker att resa kollektivt minst en gång 
per vecka därför att de tycker att det är obehagligt (Kroll, 1997). 

Den upplevda attraktiviteten för olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, 
regionalbuss och pendeltåg) påverkas enligt en studie i Göteborg i högre 
utsträckning av upplevda risker och oro för besvärande situationer i form av hot 
eller våld än upplevda risker och oro för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor 
(Alm & Lindberg, 2004). Detta är i linje med en studie från USA 1998 där man 
konstaterar att endast 36 % av resenärerna upplever sig vara trygga eller något så 
när trygga i samband med att de reser med lokal kollektivtrafik. (Feltes, 2003). 
Detta kan jämföras med att hela 88 % kände sig mycket eller något så när trygga 
när de reste med den egna bilen. Enligt samma studie har trygghetssituationen för 
lokal kollektivtrafik i USA försämrats på senare tid. Även i en studie från 
sydtyska städer år 2000 konstaterades att det som upplevdes mest obehags-
skapande i olika städers resmiljöer dels var farliga bilister, dels 
främlingar/invandrare/asylsökande, unga människor i gäng och nedskräpning 
(Feltes, 2003). 

Vidare orsakar motoriserad trafik olycksrisker, fördröjningar samt allmän 
otrivsel för gång- och cykeltrafikanter. Detta gäller såväl de GC-trafikanter som 
korsar trafikleder som de som färdas i trafiksystemet. Vid stort trafikflöde och hög 
hastighet för biltrafiken kan riskerna upplevas som så allvarliga att de avhåller 
människor från att färdas längs eller korsa trafikleden. Ett annat exempel på den 
otrygghet som trafiken innebär är att föräldrar ofta inte vågar låta sina minsta barn 
gå själva till förskolan, skolan eller sina kamrater. 

Som en följd av otrygghet, olycksrisker, fördröjningar m.m. uppkommer 
minskad rörlighet eller på annat sätt ändrade förflyttningsvanor. Olika grupper 
påverkas i olika omfattning av upplevd otrygghet vilket leder till ojämlika 
möjligheter att transportera sig. Kontakterna över gatan kan försvagas och det 
sociala mönstret i grannskapet ändras. Således kan butikers kundunderlag 
förändras, upptagningsområden för skolor bli ändrade eller lokaliseringen av 
service påverkas. På längre sikt kan dessa effekter bli mycket betydelsefulla för 
samhällsstrukturen. 

Trygghet är med andra ord en viktig samhällsfråga både nationellt och 
internationellt. Det kan också konstateras att det inte bara är trafiken som sådan 
som orsakar otryggheten utan att andra människor utgör en betydande 
otrygghetsskapande faktor.  

Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande studie att ge en översikt över 
vad som ligger bakom upplevd otrygghet hos olika individer och grupper, ge 
förslag på åtgärder för att reducera upplevd otrygghet i samband med resor i 
städer samt att analysera möjligheterna att bedöma olika åtgärders 
kostnadseffektivitet.  
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1.2 Genomförande och läsanvisning 
Arbetet har omfattat en genomgång av litteratur. Litteratursökning har skett i 
databaserna TRAX, IRRD-OECD, TRB-TRIS och Econlit på sökord relaterade 
till begreppen otrygghet, åtgärder och kostnadseffektivitet/kostnadseffektanalyser. 

Denna rapport innehåller en analys av trygghetsproblemets omfattning och 
sammanhang utifrån tidigare genomförda studier av trygghet/otrygghet i trafik-
miljön. Rapporten inleds i kapitel 2 med en översikt över psykologiska grunder 
som påverkar riskupplevelser och känslor av otrygghet. Utifrån den kunskap som 
finns om olika miljöfaktorers betydelse för upplevelser av otrygghet samt för att 
underlätta identifieringen av trygghetshöjande åtgärder görs en indelning av den 
sammantagna res- och stadsmiljön i fyra nivåer (kapitel 3). Skillnader i hur olika 
personer och grupper upplever olika risker tas upp i avsnitt 3.2. Trafikmiljöns fyra 
nivåer används sedan som underlag för de vidare presentationerna av åtgärder och 
åtgärdsförslag i kapitel 2. Möjligheterna att kostnadseffektberäkna trygghets-
höjande åtgärder tas upp i kapitel 5 och 6. 
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2 Otrygghet – orsaker och upplevelser 
2.1 Otrygghet – en överlevnadsinstinkt 
Mörker, okända och stökiga miljöer samt möten med okända människor har sedan 
urtiden orsakat otrygghet och rädsla (Feltes, 2003). Empiriska undersökningar av 
vad människor faktiskt fruktar i miljöer – som karaktäriseras av ett stort inslag av 
nämnda bakgrundsvariabler – visar att det är att bli utsatt för någon form av 
kriminalitet. På frågan vad som faktiskt upplevs som skrämmande och som 
potentiellt hot att bli utsatt för kriminalitet är främlingar och yngre människor ett 
återkommande tema. Mer specifikt är det i första hand människor från okända 
kulturer och etniska grupper samt ungdomar som man saknar relation till. 
Följaktligen blir otrygghetskänslorna starkare ju större inslag av dessa kategorier 
människor som finns i omgivningen. Ytterligare en slutsats av detta är att i mindre 
samhällen, där ”alla känner alla”, känner sig människor generellt tryggare. 

För att känslor av otrygghet ska reduceras framstår det således som väsentligt 
att för individen kunna kategorisera människor i omgivningen till grupper som 
man vet vad de står för och hur de agerar samt interagerar med sin omgivning. Ett 
exempel på detta är att vid en initial otrygghetskänsla hos en äldre människa då 
denne möter en grupp med okända ungdomar kan det vara tillräckligt att i nästa 
skede uppmärksamma ett för henne eller honom bekant ansikte i gruppen för att 
otryggheten ska försvinna (Feltes, 2003). 

Nödvändigheten att kunna kategorisera och känna sig bekant med människorna 
i omgivningen medför att en, i synnerhet för äldre, otrygghetsskapande situation 
är möten med ungdomar eller yngre vuxna som synbart kommer från en okänd 
kultur. Om de dessutom beter sig på ett ovant eller onormalt sätt för den äldre kan 
otryggheten förstärkas ytterligare. I en situation som denna bidrar det faktum att 
vuxna som regel reser ensamma med lokal kollektivtrafik till än större upplevd 
otrygghet genom att de eventuellt också befinner sig i numerärt underläge. 
 
2.2 Risker, sannolikheter och otrygghet 
2.1.1 Vad påverkar upplevelsen av risk 
Statistiskt definieras risk som sannolikheten för att en händelse ska inträffa 
multiplicerat med storleken av den konsekvens eller händelse som risken beaktar. 
Upplevelsen av risk påverkas dock av fler dimensioner. 

För att studera förhållandet mellan upplevelse av otrygghet och fara gentemot 
objektiva risker tar Brun (1991; 1995), avstamp i kognitiv psykologi. Enligt denna 
kännetecknas den mänskliga riskperceptionen av: 

 
• Om risken gäller något nytt och okänt eller om det handlar om något 

gammalt och känt. Vanligtvis upplevs gamla och kända faror som mindre 
oroväckande än nya och okända 

• Om utfall av risken har katastrofpotential eller inte. Ju större den värsta 
tänkbara olyckan kan bli desto mer oroväckande uppfattas risken vara 

• Om man utsätter sig frivilligt för risken eller inte. Det man utsätter sig för 
frivilligt upplevs som mindre farligt än det som man tvingas att utsätta sig 
för 

• Vilken kontroll man anser eller upplever sig ha över risken. I situationer 
där man själv anser sig ha kontroll över eller möjlighet att påverka risken 
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känner man sig också mer trygg. Av detta följer att man känner sig mer 
trygg när man kör själv än när andra har kontrollen. 

 
Detta visar att människors upplevelse av risk i trafik- och resmiljöer och som 
därmed resulterar i otrygghet inte nödvändigtvis följer den statistiska risken för att 
råka ut för en olycka. Underliggande sannolikheter för risker i stadens 
transportmiljö är dessutom ofta mycket små. Det kan handla om sannolikheter på 
0,0001 eller 0,00001. Man kan fråga sig om det ligger någon större upplevelse-
skillnad mellan sådana tal. Enligt bl.a. Sjöberg (1982) har det visat sig svårt med 
bedömning av skillnader i upplevelser som bygger på mycket små sannolikheter. 

Ett exempel på hur människors otrygghetsvärdering kan gestalta sig är hur 
människor upplever otrygghet i samband med resor i olika färdmedelsslag. Det 
visar sig vid intervjuundersökningar att flyg och färjor generellt upplevs som mer 
otrygga än bil, buss och tåg (Alm & Lindberg, 2000). Detta trots att ur ett 
riskperspektiv är flyg det säkraste och färja är säkrare än bil med en nivå 
jämförbar med buss. 

Detsamma gäller upplevelser av risk för att utsättas för brott. I en empirisk 
studie från Schweiz, citerad av Feltes (2003), visade det sig att många, vuxna och 
äldre, upplever att det finns en påtaglig överfallsrisk i miljöer med ungdomsgäng. 
Detta trots att det åtminstone i Schweiz, enligt nämnda studie, inte finns något 
statistiskt samband mellan ungdomsgäng på exempelvis stationsområden och 
överfallsrisk där. 

När det gäller erfarenheter av överfall och upplevd trygghet visade vidare 
nämnda schweiziska studie att de som faktiskt blivit utsatta för överfall inte 
upplevde otrygghet i resmiljöer i större utsträckning än de som inte blivit utsatta 
för detta. Däremot upplevde de som hade nära, kära eller vänner som blivit utsatta 
för överfall större otrygghet i resmiljön än övriga. 

 
2.1.2 Vad bidrar till riskuppfattningen? 
Risk kan definieras på många sätt. Inte bara risker för liv och hälsa kan påverka 
tryggheten. Den kan också påverkas av ekonomiska risker. Den senare typen 
ligger dock utanför avgränsningarna för föreliggande studie. 

En annan viktig distinktion för denna studie är att otrygghet kan vara grundad 
på befintliga risker av olika slag, men det finns också fall där detta saknas. Som 
hypotetiskt exempel kan det t.ex. vara tillräckligt med att en viss miljö helt befriad 
från faktiska risker ger upphov till associationer som leder till otrygghet. När 
såväl hot och faror förenade med risker saknas likväl som associationsfaktorer i 
miljön och otrygghet ändå uppträder handlar det om existentiellt betingad 
otrygghet. (Sjöberg, 1982.) 

Det finns också en uppsättning bakgrundsvariabler som påverkar hur och i 
vilken omfattning människor upplever otrygghet i resmiljön. Mysen (1997) 
studerar sambandet mellan en bakgrundsvariabel och i vilken grad människor 
upplever otrygghet i trafiken och resmiljön, nämligen betydelsen av exponering 
för miljöproblem relaterade till trafik. I grunden bygger Mysens analys på samma 
datamaterial som Kolbenstvedt (1998a). Huvudfrågorna i intervjumaterialet 
berörde trygghet i trafikmiljön för en själv och andra. På frågan om de intervjuade 
ansåg att trafikmiljön i det egna boendeområdet var sådan att en femåring kunde 
släppas ut på egen hand svarade 78 % ”nej, absolut inte” eller ”nej, helst inte”. En 
betydligt lägre andel ansåg att trafikmiljön var sådan att de själva kände sig 
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otrygga i samband med vistelse i det egna boendeområdets trafikmiljöer. Denna 
andel uppgick till 21 %. Däremot uppgav 82 % att de var otrygga antingen för sig 
själva eller för sina barn. Vid kontroll mot vissa bakgrundsvariabler visade det sig 
att andelen otrygga samvarierade med om man ansåg sig plågad av andra 
trafikmiljöproblem. Det visade sig t.ex. att bland dem som ansåg sig plågade av 
buller och föroreningar kände sig hela 93 % otrygga för egen del eller för barn i 
trafikmiljön. Motsvarande andel för dem som inte ansåg sig plågade av buller och 
föroreningar uppgick till 60 %. 

Sambandet mellan upplevd otrygghet i trafikmiljön i det egna bostadsområdet 
och den totala trafikmängden inom området har studerats av Kolbenstvedt 
(1998b), baserat på återkommande intervjuer med boende i Vålerenga/Gamlebyen 
i Oslo åren 1987, 1990, 1994 och 1996. Under denna period hade trafik-
belastningen i området halverats. För samma period minskande andelen som 
uppgav att otrygghet i trafikmiljön var ett problem från 43 % (1987) till 21 % 
(1996). Samma frågeställning sett över ett tvärsnitt visade liknande resultat då 
14 % upplevde otrygghet i trafikmiljön när de vistades intill en väg med en 
årsdygnstrafik mindre än 2 000 fordon medan motsvarande andel vid vistelse intill 
en väg med en årsdygnstrafik med mer än 10 000 fordon var 37 %. På frågan om 
det kändes otryggt att släppa ut en femåring ensam i trafikmiljön svarade 85 % ja 
1987, medan 79 % tyckte så 1996. Samma relativa minskning som för den egna 
otryggheten kunde alltså inte konstateras när det gällde upplevd otrygghet för att 
låta barn vistas ensamma ute i närheten av trafikmiljön. Även när det gällde denna 
frågeställning ökade andelen som upplevde otrygghet med trafikmängden och när 
denna uppgick till mer än 6000 fordon i årsdygnstrafik upplevde 100 % otrygghet. 

 
2.1.3 Individuella skillnader 
Oavsett vilket slag av otrygghet vi talar om kan den alltid skifta i styrka. Det kan 
handla om allt från svag eller t.o.m. omedveten otrygghet till otrygghet så stark att 
den ger en förlamande verkan på den drabbade individen (Sjöberg, 1982). 
Exempelvis har det som uppmärksammas mycket av media stor genomslagskraft 
även om det i grunden handlar om risker med statistiskt sett låga risktal. Vidare 
kan åsikter och ståndpunkter utvecklas inom grupper eller av individer som 
resulterar i förvrängda åsikter som inte alltid stämmer överens med verkliga 
förhållanden. Detta är några exempel på orsaker till störning av det rationella 
tänkandet hos individer. 

Rädslan upplevs i en speciell situation, rum och tid, men idéer om rädsla bär vi 
med oss och relaterar till en bredare förståelse av rum än just den specifika 
platsen, tiden eller situationen som upplevs som obehaglig. Det kan konstateras att 
det inte finns en lösning eftersom det inte finns ett problem. Rädslan eller 
otryggheten måste förstås dels utifrån individens föreställning om rädsla, dels 
sociala maktrelationer och dels den fysiska miljön. Ett tvärvetenskapligt 
helhetsperspektiv som inkluderar bostadssituation, arbetslöshet, fysisk planering 
och social polarisering utifrån fattigdom, kön, etnicitet och ålder krävs för ett 
framgångsrikt arbete för ökad trygghet. (Sjöberg, 1982; Kolbenstvedt, 1998b).  
 
2.1.4 Strategier för riskhantering 
Den otrygghet som analyseras i föreliggande studie bygger som nämnts på risker 
av olika slag. Vidare ingår i det statistiska riskbegreppet alltid en händelse och en 
sannolikhet för att denna händelse ska inträffa. Forskning visar dock att 
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sannolikhetsbegreppet kan vara svårt att förstå och för många delvis vara svårt att 
förankra intuitivt. I dessa fall föredrar man andra sorters tänkande och 
bedömningar än sannolikhetsbedömningar. Enligt Sjöberg (1982) är det vanligt att 
man då helt enkelt väljer att undvika osäkra situationer. 

Detta eller snarare denna typ av beteende har även gått att visa i spelförsök där 
människor har en stark tendens att föredra säkra vinster och en stark tendens att 
undvika säkra förluster, även om det måste ske till priset av att de i det långa 
loppet fattar beslut som är sämre för den personliga nyttan (Mas-Colell et al., 
1995). 

För många och i många situationer är dock detta troligen en ganska rimlig 
inställning. Så kan t.ex. vara fallet i situationer som innebär svårigheter med att 
fastställa hur stora sannolikheterna är. Om man då i en praktisk beslutssituation är 
tveksam till att vilja vara med om en specifik händelse eller utfallet av en viss 
åtgärd och inte vet med hur stor sannolikhet den kommer att inträffa kan det vara 
en god strategi att undvika alternativet som helhet. 
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3 Orsaksanalys 
3.1 Trafikmiljön 
I ett upplevelseperspektiv är otrygghetsproblem alltid plats-, tidpunkts- och 
situationsrelaterade (Listerborn, 2002). Det betyder att åtgärder som genomförs 
för att minska otrygghet i resmiljön kan vara kopplade till allt från något av detta 
till samtliga tre sammantaget.  

För att tydligare kunna koppla åtgärder till de orsaker till upplevd otrygghet 
som avses åtgärdas har trafikmiljön delats in i fyra nivåer (figur 3.1). Ett syfte 
med den valda nivåindelningen av trafikmiljön nedan är att tydliggöra kopplingar 
mellan planering och implementering av åtgärder av olika slag och på olika 
områden till involverade och ansvariga aktörer i samhället. Exempelvis ligger 
ansvaret för åtgärder i stadsmiljön i första hand hos kommunen och dess olika 
instanser. 

En tillförlitlig åtgärdsorienterad analys bör ta sin utgångspunkt i de faktiska 
orsaker i resmiljön som faktiskt ger upphov till upplevelser av otrygghet hos 
användare av kollektivtransporttjänster. Det betyder att problemen eller orsakerna 
inte nödvändigtvis går att finna i kollektivtransporttjänsten i sig och allt vad det 
innebär. Det kan lika väl handla om säkerhet i det offentliga rummet generellt, 
ordning och reda i hela den miljö som utgör resan eller svårigheter med att få 
information, utföra biljettköp eller kanske till att hitta rätt perrong eller ta sig upp 
på bussen. Denna komplexitet i den totala resmiljön har bidragit till att vi valt att 
dela upp den sammantagna resmiljön i fyra nivåer (figur 3.1). 
 

3:1

Resmiljön 
Fyra olika nivåer
Flöden av resenärer
och gods samt
andra människor
i resmiljön

Transportslag
och fordon

Transport-
infrastruktur

Bebyggelse och
stadsmiljö

Nivå

4

3

2

1
 

Figur 3.1 Stadens trafik- och resmiljö – fyra nivåer.  

I den första nivån finns själva stadsmiljön, dvs. utformning av hus, bebyggelse, 
parkmiljöer etc. För kommunikation inom denna miljö finns bland annat en 
transportinfrastruktur i vilken t.ex. väg-, cykelbane-, gångbane-, spårvagns- och 
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tunnelbanenät kan ingå (nivå 2). Utformning, drift och underhåll på båda dessa 
nivåer påverkar trygghetsupplevelsen hos dem som vistas i dessa miljöer. 

Transportinfrastrukturen i sin tur används av olika färdmedelsslag (nivå 3) men 
också inom respektive färdmedelsslag finns variationer när det gäller fordonen. 
Dessa skillnader och variationer kan påverka trygghetsupplevelsen. Resmiljöns 
fjärde nivå består av eventuella medresenärer och andra människor man möter i 
samband med förflyttning genom staden. Hur hotfulla andra människor upplevs 
påverkas av övriga nivåer, det valda färdmedelsslaget, den infrastruktur som är 
kopplad till det samt av stadsmiljöegenskaper. Det kan t.ex. handla om skillnader 
mellan tunnelbana och buss eller bil. 

Till detta bör läggas att det finns ett antal generella faktorer som påverkar 
upplevd trygghet men ingår i ramen som samtliga fyra nivåer i resmiljön anger. 
Ett exempel på detta är mörker som en komponent i en tidsdimension. Resor och 
förflyttningar i stadsmiljön upplevs generellt som mer otrygga under kvälls- och 
nattetid än dagtid. 

Nedskräpning och graffiti är en annan faktor med liknande karaktär som i och 
för sig kanske inte spänner över medresenärer och andra människor i resmiljön, 
men väl över de övriga tre. 

 
3.1.1 Nivå 1: Bebyggelse och stadsmiljö 
Bebyggelse och stadsmiljö påverkar trygghetsläget i resmiljön främst genom 
stadsplanering, dvs. stadsstruktur och karaktär på olika områden som bygger upp 
denna. Det handlar både om planering och drift och underhåll för att orsaker till 
otrygghet ska undvikas. Exempel från planeringsområdet är placering och 
utformning av parker och parkeringsplatser. Drift och underhåll kan handla om att 
hålla husfasader m.m. fria från graffiti och klotter eller att se till att parker och 
grönområden inte växer igen på strategiskt betydelsefulla ställen. 

Exempel på ansvariga aktörer inom dessa områden är kommunala gatu-, 
fastighets- och stadsplaneförvaltningar och andra kommunala instanser som 
ansvarar för drift och underhåll av kommunala angelägenheter i stadsmiljön. 
Allmänna och privata fastighetsägares insatser för klottersanering och för att hålla 
rent och snyggt i den bebyggda miljön är viktiga insatser i trygghets- och 
trivselbefrämjande hänseende. Polisen har det juridiska ansvaret för att 
upprätthålla ordningen på offentlig plats. 

 
3.1.2 Nivå 2: Trafikmiljö och infrastruktur 
Väg- och trafikförhållanden med trängsel, höga hastigheter, dåligt underhållna 
gator och vägar och liten förekomst eller dålig placering av övergångsställen 
skapar otrygghetsupplevelser för alla grupper trafikanter. För GC-trafiken är 
gång- och cykelvägars utformning och underhåll en viktig trygghetsfaktor och 
säkerhetsstandard. För kollektivtrafikresenärer är utformning och underhåll av 
hållplatser och stationsmiljöer av betydelse för trygghet och därmed efterfrågan på 
resande. Till frågor som inverkar på upplevd trygghet i den yttre trafikmiljön hör 
också belysning, övervakningskameror, tydlig skyltning och information etc. 

För att den yttre trafikmiljön ska upplevas som trygg för resenärerna krävs 
insatser från ansvarig väghållare. I tätorter är det kommunen genom gatu- och 
fastighetskontor och samhällsplanekontor som har huvudansvar för den yttre 
trafikmiljön. Kollektivtrafikhuvudmannen har också en viktig roll, bl.a. genom att 
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påverka förhållanden kring, utformning av och god skyltning och information på 
stationer och hållplatser.  

 
3.1.3 Nivå 3: Transportslag och fordon 
Klotter i bussar och tåg och underhållsstandard överlag är viktiga 
trygghetspåverkande faktorer under själva resan. Hit räknas också fordonens 
kapacitet och tillgång på sittplatser – ståplats är inte ett alternativ för alla 
resenärer. Andra viktiga insatsområden på denna nivå är information till 
trafikanterna, personalens bemötande och framförandet av fordon. Till denna nivå 
kan också räknas emissioner av avgaser och buller samt säkerhetsutrustning som 
t.ex. säkerhetsbälten på bussar. Förhållandena varierar mellan färdmedel. 

För att kollektivtrafikmiljön ska upplevas som trygg för resenärerna krävs i 
första hand insatser från kollektivtrafikhuvudman och entreprenörer. 
Förhållandena i nivå 3 är också beroende av de krav på fordonens standard och 
utrustning som beslutas på nationell eller EU-nivå. 

 
3.1.4 Nivå 4: Människor och deras upplevelser 
Flera studier har påvisat att medtrafikanter under resan och deras beteende – 
ungdomsgäng, drogmissbrukare etc. – är viktiga trygghetspåverkande faktorer. 
Skillnader i upplevelser varierar mellan olika kategorier människor och också 
mellan färdmedel. I en norsk undersökning (Björnskau, 2004) om trygghet vid 
olika transporter och färdmedel framkom att åka motorcykel (67 %), att cykla 
(27 %) och att gå (19 %) upplevs som otryggt av de tillfrågade. 

Kollektivtrafikhuvudman och entreprenörer har det primära ansvaret för den 
inre trafikmiljön. Åtgärder i form av mer personal som är synlig i 
kollektivtrafiken – väktare, stationsvärdar, konduktörer, vakter etc. – ökar 
generellt tryggheten ombord på fordon. Kommuner/landsting har ansvaret för 
vilka resurser som sätts in i trygghetsfrämjande syfte. 

 
Organisatoriska aspekter 
Bland organisatoriska åtgärder som påverkar tryggheten i trafiken kan nämnas 
trygghetscertifiering av kollektivtrafik, integrering av trygghetsaspekter i 
utbildning av förare och annan personal. Utbildning av personal i 
konflikthantering är ett led i detta syfte liksom stöd till olika former av 
gruppsamverkan mot våld och skadegörelse. 

Kollektivtrafikhuvudman, entreprenörer och kommun har gemensamt ansvar 
för att organisatoriska åtgärder genomförs så att resenärernas krav på trygghet och 
säkerhet i kollektivtrafiken tillgodoses. 

 
Upplevelser och behov 
Vad och i vilken utsträckning olika faktorer påverkar trygghetsupplevelsen är i 
slutändan individuellt. Några olika gruppers upplevelser av otrygghet i resmiljön 
har studerats i ett antal undersökningar. Dessa har fokuserat på äldre, föräldrar och 
barn samt skillnader mellan kvinnor och män. Även funktionshindrades speciella 
villkor uppmärksammas. 
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Äldre 
I den litteratur vi studerat har inte några specifika orsaksfaktorer eller skillnader i 
upplevelser mellan äldre och övriga befolkningen lyfts fram. Däremot kan 
konstateras att det är vanligare att vissa orsaksfaktorer orsakar otrygghet hos äldre 
än hos andra resenärer. Framförallt har detta då att göra med nedsättning i fysisk 
förmåga med tilltagande ålder. 

I det så kallade Trast-samarbetet uppmärksammas resultat som redovisas i en 
kunskapsöversikt (Englund et al., 1998) där äldre tillfrågats om vad de upplever 
som risker i trafikmiljön. Nedanstående orsaker fanns med i enkäten och 
frekvensen jakande svar varierade mellan ca tio procent när det gäller svårigheter 
med att läsa informationsskyltar och närmare 70 % när det gäller rädsla för cyklar 
och mopeder på gångbanor. 

 
• Snabb trafik 
• Mycket trafik 
• Problem att gå över gatan 
• Kort tid för grönt ljus 
• Rädd för trafikolycka 
• Rädd att falla omkull 
• Höga trottoarkanter 
• Ojämna trottoarkanter 
• Cyklar och mopeder på gångbanan 
• Halka och dålig snöröjning 
• Svårt att läsa informationsskyltar. 

 
Dessa upplevda trafikrisker kan dock inte sägas vara unika för äldre utan upplevs 
även av resenärer och människor av andra kategorier. I många fall kan däremot 
frekvensen människor av olika kategorier som upplever nämnda risker som 
verkliga risker förväntas vara högre bland äldre. Detsamma kan också förväntas 
vara fallet när det gäller att bli utsatt för överfall och annan kriminalitet i 
resmiljön. Även av detta skäl kan upplevd otrygghet förväntas vara mer frekvent 
bland äldre än bland många andra resenärskategorier. 

 
Föräldrar och barn 
Av speciellt intresse är den otrygghet som barn upplever i trafikmiljön 
tillsammans med föräldrarnas upplevelse av otrygghet för att skicka ut sina barn i 
trafikmiljöer. Bland annat ett antal norska studier har uppmärksammat detta. 
Raundalen och Raundalen (1979) intervjuade 3 300 skolbarn i åldern 7–9 år och 
frågade bland annat om de var rädda för biltrafik. Undersökningen visade att 
mellan 35 % och 70 % av förstaklassarna (sjuåringar) var rädda för biltrafik. Den 
högre andelen uppmättes i Oslo och den lägre i Vestfold. Därutöver ingick även 
elever från Sørlandet i studien. Utöver detta visade undersökningen att andelen 
flickor som var rädda generellt sett var högre än andelen pojkar samt att rädslan 
avtog starkt med åldern. Bland nioåringarna varierade nämnda andelar mellan 9 % 
och 21 %. 

Strand (1981) studerade på vilket sätt barn reste till och från skolan, vad de 
upplevde som farligt på vägen samt föräldrarnas trygghetsupplevelse när det 
gällde sina barns förflyttningar till och från skolan. Cirka 5 100 föräldrar svarade 
på frågorna om sina barns skolväg och sina upplevelser av detta. Studien visade 
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bland annat att 78 % ansåg att det fanns minst ett farligt ställe som deras barn var 
tvungna passera på vägen till och från skolan. 63 % av de svarande angav att de 
alltid eller ibland var oroliga i samband med att deras barn tog sig mellan skola 
och hem. Återstoden, dvs. 37 %, var sällan eller aldrig oroliga. Andelen föräldrar 
som var oroliga avtog med ökande ålder hos barnen, vilket innebar att bland 
föräldrar med barn i lågstadieåldern var 68 % oroliga alltid eller ibland medan 
motsvarande andel för föräldrar med barn i högstadieålder var 52 %. 

Hjorthol, Kolbenstvedt och Stangeby (1989) genomförde en intervju-
undersökning i Oslo (områdena Vålerenga och Gamlebyen) som bland annat 
visade att 48 % av föräldrarna ansåg att femåringar absolut inte kunde släppas ut 
på eller i närheten av de vägar i områdena som definierats som lågtrafikerade 
(mindre än 5 000 fordon i årsdygnstrafik). I områden med vägar som hade en 
årsdygnstrafik som överskred 5 000 fordon uppgav 85 % av respondenterna att 
femåringar inte bör släppas ut ensamma. Otrygghet för barn i trafik- och 
resmiljöer uppgav 50–70 % som den viktigaste källan till obehag av trafik och 
transporter överlag. Undersökningen visade också att de som bodde nära tungt 
trafikerade leder oftare och även i större utsträckning upplevde oro för sina barn 
än de som bodde längre ifrån miljöer med mycket trafik. Cirka 50 % av 
respondenterna såg gärna att trafiken reducerades i miljöerna nära bostaden och 
mellan 10 % och 20 % ansåg att lägre hastigheter vore bra. 

Boyesen (1997) analyserade samband mellan objektiv risk, acceptabel risk och 
upplevd risk. I studien ingick ett urval på 295 föräldrar i Stavanger med barn i 
åldern 8–9 år. Därutöver inkluderades 23 föräldrar vars barn varit med om en 
olycka av något slag, alltså inte enbart trafikolyckor. Studien visade bland annat 
att det finns ett samband mellan föräldrarnas sociala status och hur olycksutsatta 
deras barn är. Barn till föräldrar med låg social status var klart mer olyckdrabbade 
än barn till föräldrar med högre social status. Samtidigt visade studien att föräldrar 
med hög social status i större utsträckning upplevde oro för att barnen skulle råka 
ut för olyckor än föräldrar med lägre social status. Studien visade också på ett 
samband mellan riskupplevelse och social status, vilket innebar att de med lägst 
social status också uppfattade upplevd risk lägst. Trafik uppfattades generellt 
bland respondenterna som en fara för barn, vilket visades bland annat genom att 
52 % av de tillfrågade angav att det var ganska stor eller stor risk i trafiken för 
barn i nämnda ålder inom det område där de själva bodde. 

Vidare finns det skäl att tro att det är viktigt med bra fotgängarmiljöer för att 
säkerheten för barn ska förbättras och därmed för att minska föräldrars oro för 
sina barns ensamresande. Med anledning därav kan det vara betydelsefullt att 
beakta resmiljöerna i den kommunala skolplaneringen. Om skolan t.ex. har en 
olycklig placering är det tänkbart att föräldrarna kör sina barn till skolan i större 
utsträckning än om skolan är mer genomtänkt placerad. Detta resulterar i ökad 
trafik, miljön upplevs som otrygg och ytterligare föräldrar börjar köra sina barn 
för att de skall vara trygga. Risken finns att detta resulterar i en ond spiral. 

Ovan refererade studier går i första hand in på utbredningen av 
otrygghetskänslor hos föräldrar och barn. Konkreta detaljer i resmiljön som kan 
ge upphov till detta har dock studerats mindre. Exempel på faktorer som kan bidra 
till denna otrygghet är: 

 
• Oro avseende att barnen inte är aktsamma och att bilisterna inte visar 

varsamhet 
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• Att barnen skall bli antastade 
• Att bilister kör för fort 
• Att bilister kör mot rött 
• Att bilister kör in på gång- och cykelbanor 
• Skymd sikt av höga häckar, parkerade bilar och snövallar 
• Trafikbuller och avgaser från bilar.  

 
För att klara ut i vilken utsträckning och omfattning dessa faktorer och objekt i 
barns resmiljöer påverkar upplevd trygghet hos föräldrar samt vilket resultat 
åtgärder kan få för säkerheten erfordras ytterligare studier. 

Hastighetens betydelse för föräldrars oro för sina barn i trafikmiljön diskuteras 
i avsnitt 4.1. 

 
Personer med funktionshinder eller andra medicinska hinder 
I den litteratur vi tagit del av har det inte i något fall lyfts fram analys av eller 
visats på kvantitativa samband mellan funktionshinder etc. och upplevelser av 
otrygghet. Det betyder inte att orsaksfaktorer som t.ex.: 

 
• starkt nedsmutsad luft för astmatiker 
• oöverkomliga och samtidigt okända hinder under resan för funktions-

hindrade  
• osäkerhet om det finns platser att vila på under resan för hjärt- och 

lungsjuka 
 
kan påverka dessa resenärskategoriers upplevelser av trygghet. 

 
Skillnader i otrygghet mellan kvinnor och män 
Otrygghet och rädsla för våld är större bland kvinnor än bland män (Andersson, 
2001). Räddast är äldre kvinnor. Detta fastän det enligt statistiken oftare är män 
som drabbas av våld. Listerborn (2002) anger att kvinnors otrygghet orsakas av en 
generell rädsla för sexuellt våld och kan tolkas som ett uttryck för individers 
ojämlika status och makt. 

Kvinnor förändrar sitt rörelsemönster mer än män som ett resultat av att de är 
rädda. Förövare som orsakar otrygghet hos kvinnor, t.ex. våldtäktsmän, förväntas 
ofta finnas i parker, parkeringsgarage, mörka gångtunnlar och liknande platser 
som alltså undviks (Listerborn, 2002) Detta kan vara en anledning att kvinnor i 
mindre omfattning än män drabbas av våld. 

Även rädsla eller otrygghet orsakad av trafiken i sig är mer utbredd bland 
kvinnor än män enligt Hvoslef  (1980), som intervjuade 639 vuxna individer i 
Haugesund om trygghet i trafiken. Bland de orsaker som nämndes ligga bakom 
upplevd otrygghet i trafiken bland studiens respondenter svarade 30–40 % bilister 
som inte stannade för fotgängare som ville gå över gatan samtidigt som det var 
mycket trafik, vilket var den största enskilda orsaksfaktorn. Höga hastigheter 
uppgavs av 10 % som den mest otrygghetsskapande orsaksfaktorn. Totalt svarade 
45 % att de kände sig otrygga i trafiken. Därutöver svarade 23 % att de kände sig 
otrygga i trafiken ibland.  

Det generella draget hos kvinnor att uppleva otrygghet i större utsträckning än 
män kompenseras av att de också i ökad utsträckning minskar sin exponering mot 
olika upphovskällor till känslor av otrygghet. Nyttoförlusterna till följd av 
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otrygghet i resmiljön borde därför totalt sett bli större för kvinnor som följd av att 
de i högre utsträckning då väljer att avstå från aktiviteter som de inte kan nå/ta sig 
till på grund av otrygghetsupplevelsen i samband med resan.  
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4 Orsaker och åtgärdsmöjligheter 
För att minska otryggheten när man rör sig i transportsystemet kan det vara 
nödvändigt att vidta åtgärder av olika slag. Kollektivtrafikresenärerna är de som 
exponerar sig för transportsystemets samtliga miljöer. Åtgärderna måste omfatta 
hela resan, eftersom resenärerna kan känna otrygghet både på vägen till och från 
hållplatsen och på själva fordonet. Åtgärder utanför de kollektiva färdmedlen 
gynnar även övriga som befinner sig i transportsystemet. 

Nedan följer en listning och redogörelse för olika orsaker till upplevelser av 
otrygghet som uppmärksammats i forskning samt trygghetsskapande faktorer och 
insatser i transportsystemet. När det gäller orsaker som uppmärksammats i 
forskningen har vi inom ramarna för projektet inte kunnat ha ambitionen att 
genomföra en total kartläggning. Vi har därför valt att lyfta fram en del material 
som kvantitativt visar utbredning och omfattning av otrygghet vid olika 
otrygghetsskapande faktorers närvaro på de fyra nivåerna i resmiljön, som 
beskrivits i kapitel 3. 

Upplevelsen av otrygghet kan variera beroende på om det är en mindre eller en 
större stad man vistas i. Därför kan vissa av nedan redovisade åtgärder vara mer 
eller mindre angelägna beroende på geografiska variationer. 

 
4.1 Nivå 1: Bebyggelse och stadsmiljö 
Ökad trygghet vid vistelse i stadsmiljön, dvs. i gaturummet och på vägar till och 
från stationer eller hållplatser, beror av utformningen av hus, bebyggelse, 
parkmiljöer etc. och transportinfrastrukturen, dvs. utformningen av vägar, cykel- 
och gångbanor, buss-, spårvagns- och tunnelbanenät. Enligt en undersökning av 
Trafikkontoret i Göteborg (2004/04) avstår 24 % av göteborgarna ibland från att 
gå till fots för att de är rädda för överfall eller rån.  

I det fysiska stadsrummet hör ”slutna” rum till de mest skrämmande. I en 
studie om kvinnors trygghet i trafikrummet lyfts ofta parkeringshus och gång- och 
cykeltunnlar fram av kvinnorna (Andersson, 2001). Andra fysiska rum som 
upplevs som skrämmande är mer öppna och kopplade till naturen, rum som i 
stadsmiljön formats eller bevarats för att ge möjlighet till avslappning och 
rekreation som parker, skogsdungar och andra grönområden med uppvuxna träd 
och buskar. Känslan för dessa miljöer kan bli paradoxal, eftersom dessa 
grönområden samtidigt upplevs som viktiga och positiva. 

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa trygghet i offentliga miljöer är 
belysning. Andra viktiga trygghetsfaktorer är överblickbarhet, kännedom om 
området och hur välröjt det är närmast vägen, gång- och cykelvägen. Otrygga 
områden är gång- och cykelvägar genom skogspartier och trånga mörka tunnlar. 
Det är främst de som går och cyklar samt kvinnor och äldre som känner sig 
otrygga i de offentliga trafikmiljöerna (Abelson & Båge, 2001).  

Rörlighet, uppträdande och nyttjande av det offentliga rummet beror till stor 
del av om det upplevs som säkert eller otryggt. När trafikanter väljer att undvika 
cykelvägar och gång- och cykeltunnlar av trygghetsskäl är det rimligt att anta att 
de löper mindre risk att bli överfallna men större risk att bli påkörda. Det är viktigt 
att vara medveten om detta vid arbetet med den fysiska planeringen(Andersson, 
2001). 

Bysveen, Knutsen och Lerstang (1981) har analyserat om och hur 
bebyggelsetyp tillsammans med storlek på samhälle påverkar trygghetsupp-
levelser av resmiljön genom att fråga 2 200 hushåll i Norge om bland annat: 
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• Trafiken i närområdet till bostaden är sådan att det är tillrådligt att släppa 

ut en femåring ensam 
• Det finns trygga vägar till och från skolor i området 
• Det finns trygga lekplatser i området. 

 
Andelen som svarade ”nej, absolut inte” eller ”nej, helst inte” varierade mellan 
41 % och 52 % beroende på område, där den förstnämnda siffran avser boende i 
glesbygdssamhällen och den senare i storstäder med norska mått mätt. Ytterligare 
differentiering av materialet visade att boende i blandad bebyggelse, dvs. inte bara 
bostäder utan även med inslag av närings-/affärsverksamhet och bolag/industri, 
var i högre utsträckning otrygga med högre svarsfrekvens på nämnda fråga och 
svarsalternativ. På den andra frågan svarade 29 % att det fanns farliga eller 
mycket farliga skolvägar inom området medan 17 % svarade att skolvägarna var 
trygga. Det visades att ju nyare bebyggelse-/bostadsområden desto högre andel 
svarade att skolvägarna var trygga. När det gällde sistnämnda fråga svarade 16 % 
att det var dåligt tillgodosett med trygga lekplatser för barn inom området. 

En liknande studie genomfördes av norska Statistisk Sentralbyrå (1990) i 
samband med deras boförhållandeundersökning 1988. I denna undersökning 
ställdes några identiska frågor som i föregående citerade studie. Bland annat 
frågades om trafiken och miljön i respondentens bostadsområde var sådan att en 
femåring skulle kunna släppas ut ensam. I hela Norge blev svarsfrekvensen 44 % 
”nej, absolut inte” eller ”nej, helst inte”. Andelen som svarade så varierade mellan 
53 % bland dem som bodde intill en allmän väg ned till svarsfrekvensen 29 % 
bland dem som bodde mer än 50 meter från närmaste väg av nämnt slag. Även 
frågan om trygga vägar till och från skolor i området ställdes i enkäten. På den 
frågan svarade 49 % att det fanns ”mycket farliga”, ”farliga” eller ”inte helt 
trygga” skolvägar inom området. Andelen som uppgav nämnda svarsalternativ 
tilltog ju längre bort de bodde från närmsta skola i området. 

En undersökning av Kolbenstvedt (1998a) visade att otrygghet i trafik- och 
resmiljön inte var det som ansågs mest betydelsefullt bland de intervjuade. Bland 
de tillfrågade ansåg 78 % att de var rimligt trygga när de var ute och promenerade 
i sitt eget bostadsområde. 5 % kände sig mycket otrygga när de gjorde detta. 
Andelen som kände sig otrygga ökade med den allmänna trafikbelastningen inom 
området. Att man upplevde otrygghet för barns ensamvistelse i trafikmiljön var 
betydligt vanligare bland de intervjuade, av vilka 79 % ansåg att det var otryggt 
att släppa ut en femåring ensam i trafikmiljön inom det egna bostadsområdet. 
42 % av föräldrar med barn i skolåldern ansåg det otryggt att låta barnen ta sig till 
och från skolan på egen hand, medan 31 % alltid var oroliga eller oroliga ibland 
när deras barn var ute och lekte på egen hand. Som förslag på åtgärder för att 
komma till rätta med denna otrygghetsproblematik och förbättra trafikför-
hållandena ansåg 39 % att avstängning av vägar kunde vara ett bra alternativ och 
13 % ansåg att lägre hastigheter vore bra. 

Sänkta hastigheter minskar risken för olyckor och konsekvenserna av olyckor 
blir mindre allvarliga. I en rapport från Svenska kommunförbundet framkommer 
att 30-skyltning inte alltid hjälper för att få ner hastigheterna. För att åstadkomma 
lägre hastigheter och därmed en tryggare trafikmiljö i närhet av t.ex. skolor måste 
gatumiljön utformas för en lägre hastighet. Breda gator tenderar att inbjuda till 
höga hastigheter och därmed göra trafikmiljön mer otrygg (Abelson & Båge, 
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2001). I rapporten redovisas förslag till åtgärder för att öka tryggheten i samband 
med barns resor och transporter till skolan såsom genomförande av fysiska 
ombyggnationer som t.ex. gupp i körbanan, upphöjning av vägbanan med 
avvikande gatubeläggning, mittrefug i vägbanan. Vidare nämns information och 
påverkan av beteende, t.ex. att arbeta för att föräldrar inte skjutsar sina barn till 
skolan eller att barnen åtminstone lämnas en bit bort från skolan för att minska 
trafiken vid skolan och därmed göra den säkrare. Vandrande skolbuss innebär att 
flera familjer från samma bostadsområde hjälps åt och turas om att följa sina egna 
och andras barn till och från skolan. 

Andra åtgärder för att minska trafiken eller minska riskerna med trafiken och 
öka tryggheten runt skolor är t.ex. skolpoliser, begränsning av fordons hastighet 
runt skolor och fysiska åtgärder som säkrar och tryggar övergångsställen för alla 
och särskilt för barn samt trafikundervisning i skolor. 

Listningen på åtgärdsmöjligheter som följer i detta stycke och i nästkommande 
tre underkapitel är antingen funna i litteraturen eller så är det författarnas egna 
förslag konstruerade utifrån olika orsaker och källor till upplevd trygghet som 
identifierats. 
 
Åtgärdsmöjligheter – bebyggelse och stadsmiljö 
- Belysning i tunnlar. Tunnlar ska vara väl upplysta och ha speglar vid blinda hörn. 

Tunnlar bör göras breda och ljusa, särskilt viktigt vid långa tunnlar. Vid tunnel-
mynningar bör bra siktområden finnas. 

- Belysning av vägar till och från bl.a. stationer och hållplatser för gående och cyklister. 
- Belysning av parkeringsplatser. Parkeringsplatser vid stationer ska vara väl upplysta. 
- Skyltning av utgångar. Om utgångar från stationer eller terminaler är stängda t.ex. 

kvällstid ska detta klart framgå. De utgångar som är öppna ska leda ut till 
välfrekventerade platser. 

- Städning och klottersanering. En skräpig och vandaliserad miljö ger resenärerna en 
känsla av otrygghet på grund av att området ser ut att vara negligerat och oövervakat. 
En välskött och skräpfri miljö ger intryck av att området är övervakat och därmed 
säkert och tryggt. 

- Gångvägar genom eller till/från stationsområdet bör erbjuda valmöjligheter för den 
gående så att han eller hon inte behöver känna sig tvingad att välja en väg som 
riskerar att vara blockerad.  

- Trånga passager, prång och liknande otrygga platser i och vid stationer och 
hållplatser samt på gång- och cykelvägar dit byggs bort. 

- Förbättrad övervakning. Väg till och från busshållplats/station ska inte gå via 
oövervakade parkvägar eller gång- och cykeltunnlar. 

- Reglering av trafikflöden på vissa vägar och gator. Mycket trafik och buller längs väg 
skapar otrygghet. 

- Passager förbi stora och ensligt belägna byggnader, skogsdungar och stora buskage 
skapar en rädsla för överfall och bör byggas bort/åtgärdas. 

- Drift och underhåll av gång- och cykelbanor. Dåliga vägförhållanden för gång- och 
cykeltrafik är ett hinder, främst för äldre och handikappade, och innebär en otrygghet 
och rädsla för att ge sig ut i trafiksystemet. 

- Snöröjning och halkbekämpning är viktiga åtgärder, framför allt för äldre. 
- Sittbänkar. Framför allt äldre och funktionshindrade har ett behov av sittbänkar för 

vila. 
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- Förbättrad sikt. Siktförhållandena skall vara goda, så att kollisioner mellan olika 
trafikantgrupper såsom t.ex. cyklister och gående undviks. 

- Undanröjande av konflikter mellan gångtrafik och cykeltrafik. Många gående upplever 
konflikter med cyklister och mopedister negativt. Gång- och cykelnät bör ses över för 
att minska antalet konflikter. 

- Vandrande skolbuss. 
- Skolpoliser. 
- Begränsning av fordons hastighet runt skolor. 
- Fysiska åtgärder som säkrar och tryggar övergångsställen för alla och särskilt för 

barn. 
- Separerade gång- och cykelvägar. 
- Trafikundervisning i skolor. 
- Fysiska ombyggnationer för att sänka hastigheten såsom gupp i körbanan, 

upphöjning av vägbanan med t.ex. avvikande gatubeläggning, mittrefug i vägbanan. 
- Samverkan mellan olika kommunala organ i den fysiska planeringen, det är 

kommunerna som ansvarar för gångvägar till hållplatser och för belysningen av dessa 
 
4.2 Nivå 2: Trafikmiljö och infrastruktur 
Den fysiska utformningen av järnvägs- och busstationer är av stor betydelse för 
upplevelsen av trygghet, särskilt för kvinnor. Den stora majoriteten resenärer 
känner trygghet på stationer och vid hållplatser dagtid, men nattetid sjunker denna 
andel. Som nämnts ovan är belysning en betydelsefull faktor i skapandet av trygga 
offentliga miljöer.  

Andra viktiga trygghetsfaktorer är överblickbarhet och kännedom om området 
man befinner sig i. Till de mest otrygga områdena hör gång-/cykelvägar genom 
skogspartier och trånga mörka gångtunnlar (Söderberg, 2004; Public Transport 
Gender Audit, 2000). Det är också viktigt att vägar inom eller nära 
stationsområdet inte går nära platser som har karaktär av återvändsgränd – dvs. 
små begränsade utrymmen spärrade på tre sidor av någon barriär som t.ex. buskar 
eller väggar. 

Hållplatsers placering bidrar till känslan av otrygghet när man går till och 
väntar vid en hållplats. Vid resa med kollektivt färdmedel är otryggheten särskilt 
påtaglig när förare och personal har dålig uppsikt över fordonet.  

Bland annat framkomligheten för fordon och även cyklister samt 
gångtrafikanter påverkar både trafiksäkerhet och trygghet i resmiljön om än på 
många skilda sätt. När det gäller gångtrafikanter och cyklister handlar det t.ex. om 
att trottoarkanter ska vara utformade så att passage över dessa är enkla och 
förenade med låg risk för fallolyckor. Det kan också handla om lutning på cykel-
/gångbanor och kurvdragning, trappor eller övergångsställens placering och 
utformning för gångtrafikanter för att nämna några faktorer till både olycksrisker 
och upplevd otrygghet. 

Gångtrafikanters situation i vinterföre i Oslo med avseende på fallolyckor och 
upplevd otrygghet på grund av svårt väglag analyseras av Ragnøy (1985). I 
studien undersöktes i första hand äldres erfarenheter av fallolyckor vintertid och 
hur otrygghet inför detta påverkade beteende genom att fråga om gångturer både 
vinter- och sommartid. Denna del av studien var riktad mot personer över 67 år 
och bland de 514 intervjuade uppgav 71 % att de gick ut mer sällan på vintern än 
på sommaren. Bland dem som gick ut mer sällan på vintern uppgav 50 % att detta 
berodde på hala trottoarer och gångbanor för gångtrafikanter. Vidare visade 
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undersökningen att andelen som gick ut mer sällan på vintern än på sommaren 
tilltog med stigande ålder hos de intervjuade – från 64 % för dem som var mellan 
67 och 69 år gamla till 83 % bland dem som var över 80 år. Som helhet visade 
undersökningen att rädsla för att falla och därmed upplevd otrygghet som 
resulterar i att man avstår att ge sig ut i staden vintertid är ett utbrett problem som 
tilltar med stigande ålder och från lite drygt pensionärsålder måste ses som en stor 
källa till otrygghet. Givetvis resulterar denna otrygghet i att man avstår från resor 
som annars skulle ha genomförts, vilket leder till nyttoförluster för framför allt 
den äldre delen av befolkningen. 

Vägar och järnvägar ger alltid mer eller mindre upphov till barriäreffekter för 
gångtrafikanter, cyklister och kanske även boende i anslutning till vägen eller 
järnvägen. En viktig grund till varför vägar blir barriärer för framför allt 
gångtrafikanter men även cyklister kan vara svårigheter – upplevda eller verkliga 
– vid passage av vägen/järnvägen. Problem med detta har studerats av Rasmussen 
(1990) genom intervjuer med 1 028 personer i Vålerenga/Gamlebyen – ett område 
med en stor väg som kan utgöra en dominerande barriäreffekt för boende i 
området. De intervjuade i området tillfrågades med en öppen fråga om vad de 
ogillade i området och endast 13 % nämnde då risker eller otrygghet. I en fråga 
med svarsalternativ uppgav däremot 43 % att de kunde känna sig otrygga som 
fotgängare. Därutöver ombads respondenterna att peka ut farliga punkter i miljön 
på en karta. Genom att associera detta till den faktiska trafikmiljön vid uppgivna 
platser visade det sig att den vanligaste grunden till otrygghet i res-/trafikmiljön 
var platser med mycket biltrafik. Höga hastigheter nämndes som nummer två och 
orsaken som följde därefter var att bilister inte visade hänsyn mot gående. 

I en dansk studie av Kaae, Skov-Petersen och Larsen (1998) studeras större 
infrastrukturobjekts barriäreffekt på i första hand friluftsliv och rekreations-
aktiviteter. Det konstateras i rapporten att passager i form av antingen tunnlar eller 
broar är nödvändiga där t.ex. en väg ligger som barriär i ett sammanhängande 
rekreationsområde. Vidare sträcker sig analysen av detta till betydelsen av design 
av nämnda objekt för upplevd trygghet hos brukare av passagerna. Det konstateras 
i rapporten att för den upplevda tryggheten är det betydelsefullt med bra 
siktförhållanden vid ingång, genom och utgång av en tunnel eller bro. Graffiti på 
väggarna, skräp och avfall konstateras signalera att området är okontrollerat, 
vilket därmed gör människor otrygga.  

Otrygghet pga. trafikleder och trafikmiljön är en typ av plåga som människor 
boende i närheten av dessa upplever. Andra är t.ex. buller, olika problem som 
exempelvis framkomlighet pga. mycket trafik eller föroreningar. Fyhri (1998) 
undersökte de nämnda trafikmiljöproblemen tillsammans med upplevelser av 
otrygghet i trafikmiljön. Undersökningen som genomfördes i Kristiansand bland 
417 boende nära väg E18 som går genom staden. Studien visade att buller var den 
vanligast förekommande obehagsfaktorn med en svarsfrekvens på 68 %. Studien 
visade också att 38 % ansåg att mycket trafik var en källa till obehag, medan 58 % 
oroade sig för föroreningar. De som angav otrygghet vid vistelse i trafikmiljön för 
sig själva var 4 % och de som angav att trafikmiljön inom deras område var 
otrygg för barn uppgick till 7 %. Vid konkret frågeställning i samma studie om 
otrygghet för fotgängare, cyklister och barn i boendeområdet uppgav 19 % att de 
kände sig otrygga när de var ute och gick samtidigt som 68 % ansåg att 
trafikmiljön i området var sådan att de helst inte eller absolut inte skulle släppa ut 
en femåring ensam i trafikmiljön. 
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Åtgärdsmöjligheter – trafikmiljö och infrastruktur 
- Manuell kontroll/tillsyn inom stationsområde. Operatören genomför regelbundet 

undersökningar av säkerheten efter mörkrets inbrott inom stationsområdet och 
genomför åtgärder för att komma till rätta med de ev. brister i trygghet som finns. 

- Installation av övervakningssystem. Stationen/terminalen har synligt övervaknings-
system och berörd personal är utrustad med tvåvägsradio för snabb kommunikation i 
händelse av våldsamma, hotande eller misstänkta incidenter. Övervakningskameror 
ger resenärerna en ökad känsla av trygghet och har visats ha en bred acceptans i 
bl.a. SL:s fokusgrupper. 

- Installation av larmtelefoner. Obemannade stationer och terminaler eller avlägsna 
delar av stora stationer har tillgängliga, väl skyltade larmtelefoner eller annan 
utrustning för att hjälpa passagerare som är i behov av att snabbt kunna 
kommunicera och tillkalla assistans. Alla stationer har väl skyltade och fungerande 
telefonautomater. Det bör vara tydligt skyltat på stationer och hållplatser vart man kan 
vända sig eller ringa för att få assistans ifall något händer. 

- Låsning av utrymmen som inte är övervakade. Platser som bedöms som farliga på 
stationer/terminaler är låsta när de inte är övervakade.  

- Tillhandahållande av vänteutrymmen och deras öppettider. Stationsplattformar har 
särskilda vänteutrymmen som är avsedda för användning särskilt i lågtrafik. 

- Kontrollerad affischering. Huvudmannen har riktlinjer för att förhindra affischering av 
budskap som är sexistiska eller våldsamma inom stationsområdet. 

- Bra skyltning. Det är tydligt skyltat på stationen/terminalen var säkra gångvägar från 
byggnaden/området finns och för att passageraren så lätt och snabbt som möjligt ska 
hitta rätt. 

- Placering av busshållplatser. Busshållplatser/stationer placeras så att passagerarna 
snabbt, enkelt och tryggt kan nå dem. Busshållplatser bör inte placeras avsides i 
förhållande till bebyggelse eller vid t.ex. skog/park om alternativ finns. 

- Säkra cykelställ finns lätt tillgängliga vid busshållplatsen/stationen och är inte avsides 
placerade.  

- Bra belysning och sikt på stationer och hållplatser. Alla hållplatser bör ha bra 
belysning och bra genomsikt med t.ex. glasade väggar. Det skall inte finnas 
skymmande buskage vid hållplatserna. Resenären skall vara synlig för andra 
trafikanter om ett nödläge skulle uppstå. Speglar vid t.ex. blinda hörn. 

- Hållplatsstandard. Nedslitna, klottrade och vandaliserade hållplatser upplevs som mer 
otrygga. 

- Punktlighet och realtidsinformation inom kollektivtrafiken. Det kan vara otryggt om för 
stora avvikelser förekommer. Realtidsinformation vid hållplatserna ökar kontrollen och 
därmed tryggheten för resenärerna.  

- Störningsinformation vid hållplatser. Störningar i kollektivtrafiken skapar otrygghet för 
trafikanten. Telefonnummer till operatör/ledningscentral för att få information vid 
utebliven tur.  

- Realtidsinformation om störningar via Internet och telefonservice. 
- Resegaranti som möjliggör transport på annat sätt när kollektivtrafiken inte fungerar 

enligt plan. 
- Förkortade bytesuppehåll vid kollektivresor. Bytesuppehållen bör vara korta, främst 

kvällstid och nattetid när otryggheten är som störst. 
- Lugn och trygg stationsmiljö. Hållplatsmiljön och stationsmiljön bör inte vara bullrig för 

att eventuella nödrop skall kunna urskiljas. 
- Bemannade stationer och hållplatser ökar tryggheten för resenären. 
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- Allmänna färdmedel med terminaler och hållplatser. Placering, utformning och 
utrustning är av central betydelse.  

- Belysning. Belysning av dåligt upplysta hållplatser eller avskilda/ensliga lägen inom 
stationsområde.  

- Belysning och bevakning av parkeringsanläggningar. 
- Möjlighet till (infarts)parkering i garage. 
- Belysning och övervakning av gång- och cykelvägar till station. 
- Hastighetsbegränsning på vägar och gator i anslutning till stationsområde. 
- Trafikövervakning av vägar och gator i anslutning till stationsområde. 
 
4.3 Nivå 3: Transportslag och fordon 
Olika transportsätt påverkar, stör och oroar människor i omgivningen på olika sätt 
– biltrafiken ger upphov till en viss uppsättning orsaksfaktorer medan tåg eller 
tunnelbana har helt andra uppsättningar med orsaksfaktorer. För att öka 
tryggheten inom kollektivtrafiken finns önskemål om att införa mer personal 
ombord på bussar – förutom föraren också en konduktöra. Detta önskemål har 
blivit mer påtagligt i takt med att man inom busstrafiken har övergått till 
enpersonsbetjäning, dvs. bussföraren. Asociala beteenden hos medpassagerare 
upplevs som hotfulla och ofta som ett större orosmoment än rädslan att verkligen 
bli attackerad ombord på bussen. Kvinnor tycker generellt inte om att vänta vid 
busshållplatser kvällstid, eftersom det känns otryggt.b

Trafikkontoret i Göteborg har låtit undersöka tryggheten i kollektivtrafiken. En 
tredjedel av vaneresenärerna i Göteborg uppger att de är rädda för våld och hot i 
samband med en kollektivresa. Äldre och kvinnor uppger sig vara mer rädda än 
övriga, dvs. rädslan är störst bland kollektivtrafikens huvudsakliga målgrupper 
(Kroll, 1997; Alm & Lindberg, 2004). 

I en studie som genomfördes i Göteborg och Jönköping (Stangeby, 2004) 
visade det sig att drygt hälften av de vana resenärerna har känt sig otrygga när de 
rest med kollektivtrafiken. De grupper som kände störst otrygghet är kvinnor, 
relativt yngre och de som åker kollektivt i storstad, där förhållandena är mer 
oöverskådliga än i mindre städer.  

Hjorthol et al., (1990) har undersökt vad som genererar otrygghet som följd av 
biltrafik i omgivningen. Bland otrygghetsfaktorerna undersöktes buller, 
luftemissioner och utsläpp av partiklar som orsaksfaktorer till otrygghet. 
Undersökningen visade att de som i större utsträckning var utsatta för just buller, 
luftemissioner och partikelutsläpp också i högre utsträckning upplevde otrygghet i 
samband med vistelse i trafikmiljöer jämfört med dem som var mindre utsatta för 
sådana utsläpp. Samma studie visade också att 20 % ansåg gång och cykling som 
osäkert/otryggt medan 16 % var otrygga i vägtrafiken. 

Bland annat möjligheter till att ersätta bilresande med gång och cykling på 
korta turer analyseras av Stangeby (1997). Studien genomfördes i flera länder och 
392 personer blev intervjuade i Norge. Av dessa ansåg 42 % att trafik-
förhållandena i Oslo vara otrygga eller mycket otrygga för cyklister, medan 15 % 
ansåg detsamma för fotgängare. Bland de intervjupersoner som dagligen körde bil 
till jobbet var en vanlig motivering till det valda beteendet att de ansåg att 
                                                 
a  Ett exempel på detta är den så kallade Tvärbanan i Stockholm vilken, förutom föraren, också 

har en tågvärd. 
b   Enligt en studie av kvinnors resande och resbehov som genomfördes i Yorkshire i 

Storbritannien på 1980-talet genom djupintervjuer med 65 kvinnor. 
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trafikmiljön var så otrygg att de inte tyckte det var lämpligt att cykla. I genomsnitt 
var bilisterna villiga att betala nio norska kronor per dag för att slippa ta cykeln 
till jobbet på grund av den otrygghet cyklingen förväntades skapa.  
 
Åtgärdsmöjligheter – transportslag och fordon 
- Städning och klottersanering. Huvudmannen ser till att fordon kontinuerligt hålls rena 

från klotter och ger ett fräscht och vårdat intryck. En skräpig och vandaliserad miljö 
ger resenärerna en känsla av otrygghet på grund av att fordonet ser ut att vara 
negligerat och oövervakat. 

- Tillsyn av fordon. Operatören genomför regelbundet översyn av hur säkra fordonen är 
i mörker och åtgärdar eventuella brister.  

- Bra belysning ombord på fordon.  
- Operatören prioriterar att tillhandahålla personal som är tillgänglig för passagerarna 

ombord på fordonen.  
- Operatören arbetar för ett gott uppförande hos passagerarna t.ex. genom anslag som 

meddelar att nedskräpning, ofredande av personal eller andra passagerare, och 
annat oönskat uppträdande inte är tillåtet. 

- Säkerhetsbälten installeras på bussarna. 
- Installation av alkolås på kollektivfordon. 
- Hastighetsregulatorer på kollektivtrafikfordon. 
- Tillhandahållande av tillräckligt antal platser för främst äldre och funktionshindrade. 
- Förare tillämpar ett körsätt som skapar en trygg och bekväm resa. 
- God information under resan om t.ex. hållplatsstopp och anslutande färdmedel 

skapar trygghet för resenären. 
- Föraren håller god uppsikt över fordonet och om det inträffar något under resan. Med 

föraren i samma rum som resenären skapas en större trygghetskänsla. Det kan dock 
bli nödvändigt att göra en avvägning mellan detta och förarens arbetsmiljö. 

- Införande av trygghetsgarantier och trygghetscertifiering av kollektivtrafik. 
- Utbildning av trafikhuvudmän, entreprenörer och kommunala samhällsplanerare i vad 

som krävs för att kollektivtrafikmiljön ska upplevas som trygg för resenärerna, med 
fokus på goda exempel. 

- Taxefrågor. Kollektivtrafiken bör inte väljas bort av kostnadsskäl.  

 
4.4 Nivå 4: Människor i omgivningen och medresenärer 
Känslan av trygghet i kollektivtrafiken beror till stor del på medresenärer och 
andra människor i omgivningen. Frånvaro av personal och medresenärer kan 
skapa en känsla av ensamhet och otrygghet. Närvaro av onyktra och högljudda 
eller på andra sätt störande personer har negativ inverkan. 

Från studien vid trafikkontoret i Göteborg (Kroll, 1997) framkom att drygt 
60 % av vaneresenärerna tycker att påverkade personer i kollektivtrafiken 
påverkar trivseln negativt. Hela 8 % av vaneresenärerna uppgav att de minst en 
gång per vecka undviker att resa kollektivt på grund av att de tycker att det är 
obehagligt. 

I en rapport från TRB (Harrington-Hughes, 2003) redogörs för frågor, problem, 
åtgärder etc. med avseende på otrygghet och säkerhet i bussystem i små till 
mellanstora städer i Västeuropa. Rapporten fokuserar på fyra ämnesområden 
nämligen 

 
 förebyggande åtgärder, dvs. vad som görs för att förhindra hot 
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 förberedande aktiviteter som t.ex. planer för olyckshändelser och 
krishantering  

 handlingsplaner, dvs. vad som skall göras i händelse av kris i någon form 
 återställande aktiviteter, dvs. vad som ska göras för att drift m.m. skall återgå 

till normala former efter en kris.  
 
Rapportens innehåll bör betraktas med händelserna 2001-09-11 i minnet. Den 
handlar således i huvudsak om att skapa säkerhet och upplevelse av trygghet för 
passagerare, personal och utrustning med fokus på händelser och hot, där t.ex. 
brandbomber och andra bomber, upplopp, kapningar, kidnappning, vandalism, 
väpnade övergrepp m.m. ingår. Ett antal fall eller städer mönstras, nämligen 
Belfast, Manchester, Liverpool, Sheffield, Lyon, Grenoble, Bordeaux och 
Toulouse med avseende på nämnda områden och faktorer. Bland slutsatserna kan 
nämnas att principer för ledning av drift påverkar trygghet och säkerhet. Bland 
åtgärder som förespråkas ingår att attrahera ”lugnande” resenärskategorier och 
som exempel på detta lyfts studenter fram. Utbildning av anställda lyfts också 
fram som en betydelsefull åtgärd.  
 
Åtgärdsmöjligheter – människor i omgivningen och medresenärer 
- Avvisning av störande personer. Avvisning av tiggare, berusade och påverkade 

personer, stökiga ungdomsgäng eller andra som genom sitt uppträdande stör sina 
medpassagerare.  

- Tillgång på tillräcklig kapacitet på bussar och tåg så att efterfrågan kan mötas utan 
överfulla fordon och obehaglig trängsel. 

- Integrering av trygghetsaspekter i personalutbildning, t ex i förarutbildning. 
- Utbildning i konflikthantering. Genom att utbildning i konflikthantering ges förare större 

möjlighet att avstyra en uppkommande konfliktsituation. Utbildningen ger samtidigt 
föraren en större trygghet och självkänsla. 

- Stöd till föräldravandringar och stöd till skolorna genom t.ex. aktivitetsprogram mot 
våld och skadegörelse. 
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5 Metodik för kostnadseffektanalyser av trygg-
hetshöjande åtgärder 

Insatser för att förbättra tryggheten i samband med resande tar resurser i anspråk 
som skulle kunna användas till annat. Samtidigt kan insatser som förbättrar 
tryggheten leda till ökat resande eller att behovet av andra insatser minskar. Inför 
ett beslut om en insats ska genomföras är det därför viktigt att beräkna kostnader 
och vinster/nyttor som insatsen medför för olika aktörer. Därigenom kan man få 
en bild av om insatsen leder till ett positivt ekonomiskt resultat för samhället som 
helhet. 

En kostnadseffektanalys visar hur samhällets resurser kan användas effektivt. 
Den ger ett underlag för prioritering av tillgängliga resurser för att få så stora 
positiva effekter som möjligt för en given summa pengar. Analysen kan också 
visa vilka kostnader och intäkter som uppstår för olika aktörer till följd av olika 
insatser. I vissa fall är det viktigt att ta hänsyn till att kostnader och positiva 
effekter inte alltid uppstår samtidigt. Det kan vara viktigt att beslutsfattare är 
beredda att satsa långsiktigt om de mest kostnadseffektiva insatserna ska kunna 
väljas. I en kostnadseffektanalys relateras kostnader för att genomföra en åtgärd 
till de effekter man eftersträvar. 

 
5.1 Kostnads- och nyttokomponenter i kostnadseffekt-

analys 
5.1.1 Partiella och allmänna jämviktskostnader  
På en övergripande nivå kan de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med 
fysiska åtgärder i en stads miljö och likaså vid införande av politiska styrmedel 
delas upp i partiella och allmänna jämviktskostnader. De förstnämnda 
representerar de kostnader som direkt bärs av den eller de som berörs av 
styrmedlet/åtgärden och det kan handla om både monetära och ej monetära 
uppoffringar för den eller de grupper som berörs. Samtidigt antas vid denna typ av 
analys att ekonomins övriga priser på varor och tjänster inte påverkas. 

Den allmänna jämviktsanalysen å andra sidan återspeglar nettokostnadsbilden 
när ekonomins samtliga marknader åter uppnått jämvikt efter det att 
styrmedlet/åtgärden implementerats. Det betyder att denna typ av kostnadsanalys 
förutom de partiella jämviktskostnadskomponenterna också inkluderar 
förändringar i välfärd till följd av förändringar på andra marknader och 
ombalanseringar i den reglerande maktens budgetvillkor, samt den förbättring i 
välfärd som åtgärden i sig resulterar i. 

Även de nyttor eller förändringar i upplevd nytta åtgärder av olika slag ger 
upphov till kan vara av partiell eller allmän jämviktskaraktär. Dessa kan också 
vara både monetära och ej monetära. Ett resonemang analogt med ovan kan 
därmed föras även med avseende på de nyttor eller förändringar i nytta erhållna 
effekter ger upphov till.  

Partiella jämviktsanalyser har en stor fördel i att de är enklare att utföra och 
beräkningar som företas behöver grundas på färre antaganden. Samtidigt kan i 
vissa fall de allmänna jämviktseffekterna vara de dominerande och bör i dessa fall 
därför också inkluderas. En betydelsefull frågeställning är därmed när de partiella 
jämviktsanalyser ger en rimlig approximation av verkligheten och när de kan 
antas bli alltför missvisande för kostnadseffektanalyser av åtgärder eller 
styrmedel. 
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5.1.2 Inkluderade kostnader 
Oavsett kostnadsberäkningsmetod finns det skilda slag av kostnader som bör ingå 
vid beräkningarna. Först och främst har vi de direkta åtgärdskostnaderna för 
samhällsorgan som utför eller är involverade i åtgärden. Fysiska åtgärder och 
andra styrmedel kan även medföra direkta kostnader för hushåll och företag. 

Hushållens direkta åtgärdskostnader uppgår till de summor i beskattad inkomst 
de måste avstå som följd av den införda åtgärden eller annan styrning via 
regleringar och eller ekonomiska incitament. Hushållens indirekta kostnader 
utgörs för det första av eventuell tid som måste offras för att vidta åtgärder eller 
anpassa beteende så att de olika åtgärdernas eller styrmedlens intentioner uppfylls. 
I praktiken vid kostnadseffektanalys är detta något som vanligtvis ignoreras. Ett 
tredje kostnadsslag för hushållen är de fall när åtgärder eller styrmedlen resulterar 
i att hushållen måste övergå till substitut i sin konsumtion som är förenade med 
högre kostnader. 

Ett exempel taget från vägtransportområdet är en situation när det blir 
nödvändigt för vissa hushåll att byta till ett alternativt färdmedelsslag alternativt 
till en annan typ av bil när en åtgärd införs eller som följd av den politiska 
styrningen och där något av detta samtidigt är förenat med högre kostnader. 

Vidare kan det tänkas att kostnader i form av nyttoförluster uppkommer till 
följd av åtgärder och politisk styrning. Exempelvis kan avstängning av 
gator/gatuområden eller vägbulor medföra kostnader av detta slag för enskilda 
hushåll. Troligtvis är dock omfattningen av denna typ av nyttoförluster begränsad. 

Åtgärder av det senaste slaget har också en koppling till markanvändning. 
Generellt kan regleringar och styrning på detta område ge upphov till ytterligare 
ett kostnadsslag för hushållen, nämligen förluster i värden på egendomar. 
Vanligtvis varierar priser på fastigheter med tillgänglighet, dvs. ju bättre 
kommunikationsmöjligheter till och från dessa desto högre pris, allt annat likac. 
Begränsningar i tillgänglighet för den vägburna trafiken i en stad kan därmed om 
än i begränsad omfattning förväntas påverka värden på berörda fastigheter och 
egendomar. Förändringar i tillgänglighet med avsikt att förbättra den upplevda 
tryggheten kan därför indirekt ge effekt på fastighetspriser. 

När det gäller företagen så finns tekniker för att modellera och beräkna olika 
teknologiers kostnader. Exempel på beskrivningar av dessa i den ekonomiska 
litteraturen ges av Caves och Christensen (1980), Färe (1988) och Jorgensen 
(1986). Som regel betraktas i dessa sammanhang företags transporter som en 
insatsfaktor i produktionen. Därutöver finns det mer ingenjörsmässiga ansatser 
och för det tredje ansatser som bygger på utfrågning av berörda aktörer via 
enkäter eller intervjuer. Respektive metod har sina fördelar och brister, vilket 
medför att det kan variera från fall till fall vilken som är att föredra. Olika 
metoders lämplighet i olika sammanhang är en fråga för framtida forskning och 
utveckling. 

Avseende företagens indirekta kostnader i samband med åtgärder för 
uppfyllelse av politisk styrning eller åtgärder så kan de direkta kostnaderna tränga 
ut andra produktiva investeringar (Rose, 1983). Det betyder att möjligheterna att 
vidta andra åtgärder som reducerar företags kostnader minskar. Samtidigt kan 
investeringar i t.ex. renare teknologi ibland leda till lägre driftskostnader. Ett 
exempel på detta är ett företags investering i en ny bil som förutom att den har 
                                                 
c  I städer med trängsel i vägnätet finns det dock exempel på omvänd utveckling i 

fastighetspriser i samband med att åtgärder vidtagits så att trängseln reducerats. 
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reningsutrustning som bättre reducerar emissionerna till luft samtidigt förbrukar 
mindre bränsle per t.ex. fordonskm. Ett annat exempel med närmare anknytning 
till trygghet även om säkerhetsskäl torde stå i centrum är en kommuns beslut att 
ersätta en skolbuss med en ny som är utrustad med trepunktsbälten vid varje säte. 
För barnens föräldrar torde eventuella otrygghetskänslor med att skicka sina barn 
med skolbussen reduceras i och med detta. Det betyder därmed ett tillskott av 
nytta som det kan vara relevant att beakta vid samhällsekonomisk avvägning mot 
kostnaderna för investeringen i den nya bussen. Denna typ av nyttor eller 
”negativa” kostnader både för hushåll och näringsliv bör likväl som andra 
indirekta kostnader fångas av en heltäckande kostnadsanalys. 

Effekter på kostnader och nyttor av nämnda slag för hushåll, företag, 
industrisektorer, stadsdelar, hela städer och kanske även med omfördelningar 
mellan generationer kan förväntas till följd av åtgärder och styrmedel för att skapa 
mer trygghet i resmiljön. Det är dock möjligt att fördelningen av kostnader och 
nyttor dem emellan blir ojämn. Det ligger dock utanför denna studies 
avgränsningar med ytterligare fördjupning avseende detta. 

Idealt bör även kostnadseffektanalyser beakta synergier och konflikter av olika 
åtgärders och styrmedelskombinationers implementering. Beräkningar av detta 
slag utgör en grund för bedömning av dessa enskilt och i kombination för att 
uppnå multipla politiskt satta mål inklusive trygghet till så låga 
samhällsekonomiska kostnader som möjligt. 

Denna studie fokuserar på en genomgång och analys av kostnadseffektanalyser 
på trygghetsområdet för att klarlägga vilka kostnadskomponenter som bör ingå, 
hur de ska beräknas samt vilka osäkerhetsfaktorer som finns i samband med 
implementering av åtgärder och styrmedel för ökad trygghet i stadens resmiljö. 
Detta måste ses som en grund för att bedömning av olika åtgärders och styrmedels 
kostnadseffektivitet vid implementering enskilt eller i mix ska bli möjlig. 
Därutöver ges i kapitel 6 tre exempel på partiella kostnadseffektsberäkningar. 
Exemplens värdering på nyttosidan är inte begränsad till den nytta som de ger i 
termer av ökad trygghet. Också t.ex. ökad tillgänglighet och säkerhet m.m. ingår. 
Det betyder att om avsikten med åtgärderna är att öka tryggheten för resenärer så 
beaktar analysen de positiva synergieffekterna det ger på bl. a. den nytta som 
också tillgänglighet och säkerhet medför i sig. I exempelfallen kan det t.o.m. vara 
så att det är dessa nyttoeffekter som dominerar i den totala värderingen av nytta. 

 
5.2 Kvantitativ och/eller kvalitativ bestämning av nytto-

effekter 
Samhällsekonomiska nyttokostnadskalkyler eller Cost-benefit analysis (CBA), är 
ett viktigt beslutunderlag för åtgärder inom transportsektorn i Sverige och i 
flertalet andra EU-länder. Kalkylerna fångar inte alla effekter och det finns brister 
i de beräkningsverktyg som används av Vägverket och Banverket. Många brister 
blir särskilt påtagliga i storstäder som Stockholm. Det beror dels på att tillgängliga 
underlag ifråga om effektsamband är osäkra för trafikförhållanden med stark 
trängsel, dels på att den vedertagna kalkylmetoden inte fångar in alla de regionala 
utvecklingseffekter som infrastrukturinvesteringar kan medföra. Dessa effekter är 
ofta mycket påtagliga för storstadsförhållanden.  

I vissa fall kan således en nackdel med CBA vara att de ger en begränsad bild 
av de olika konsekvenserna av en insats. CBA hanterar genomgående olika 
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insatsers effekter i monetära termerd och hur detta förhåller sig till kostnaderna 
istället för att väga samman en större mängd av olika effekter som en insats kan 
ge upphov till. 

Utöver monetärt bestämda kostnader och nyttor kan nyttor även värderas med 
icke monetära mått eller kvalitativa metoder. Även om det verkar vara glest med 
tillämpningar inom transportsektorn är kostnadseffektanalyser med kvalitativ 
värdering av vissa nyttokomponenter vanligt inom hälso- och miljöekonomi. Ett 
exempel från detta område är kostnadseffektanalys av olika behandlingsformer av 
ryggont där reduktionen av det ryggonda i sig inte värderas monetärt. Istället får 
patienter t.ex. ange nivå på smärta och dess varaktighet. Avvägningen görs sen 
mot reducerade kostnader för sjukvårdskonsumtion, minskad sjukfrånvaro men 
också monetärt bestämda nyttoeffekter t.ex. i termer av fortsatt aktivitet på andra 
områden än i arbetslivet etc. Det är möjligt att ett sånt angreppssätt kan vara 
relevant och en mer framkomlig väg än monetär värdering av nytta vid 
kostnadseffektanalyser av åtgärder med avseende på trygghet.  

Även om det är tryggheten som står i fokus för en viss typ av åtgärder kan man 
inte bortse från att insatserna också kan ha andra effekter. Vissa av dessa effekter 
kan vara olämpliga eller svåra att värdera monetärt. Trygghetsfrämjande insatser 
påverkar inte alltid bara den upplevda tryggheten utan kan också påverka 
framkomlighet, trafiksäkerhet, bättre miljö. Sådana aspekter kan bättre vägas in 
om man istället använder en mer fullständig samhällsekonomisk analysmetod, 
förutsatt att alla viktiga effekter och konsekvenser kan värderas på ett sätt som det 
råder konsensus om. 

Någon studie med nivågradering av otrygghetskänslan i sig och dess 
varaktighet har inte uppdagats i den litteratursökning vi genomfört. Ett analogt 
resonemang kan dock överföras till trygghet i resmiljön. En ekonomisk 
utvärdering av olika åtgärder skulle kunna innehålla frågor till berörda om under 
hur lång tid, hur varaktig otrygghetskänslan varit före och efter åtgärdens 
införande samt nivå på otrygghetskänslan enligt en definierad skala. Den 
allvarligaste graden av otrygghet blir då den där respondenten väljer att inte 
exponera sig i den miljö som ger upphov till otrygghet, vilket i sin tur i och för sig 
medför att varaktigheten blir lika med noll. Hur denna kategorisering bör utformas 
mer i detalj är en fråga för framtida forskning och utveckling. 

 
5.3 Exponeringsfaktorns betydelse för kostnadseffekt-

analysen 
I kapitel 2 observerades att olika resenärskategorier upplever otrygghet på grund 
av omgivningen i olika stor utsträckning och av skilda skäl. Det betyder att i olika 
områden kan olika åtgärders kostnadseffektivitet variera beroende på demografi 
och annat som påverkar vilka som bor där och därmed också vilka som kan tänkas 
ta del av trygghetsskapande åtgärders resultat. 

Ytterligare en variabel som är av central betydelse för kostnadseffektivitets-
kalkylens resultat och som därför bör beaktas är de som i och med åtgärden vågar 
utsätta sig för exponering i den tidigare för dem allt för hotfulla miljön. Denna 
generering av nya resenärer kan säkerligen i många fall vara minst lika 

                                                 
d  Det finns en handfull metoder för monetär värdering av icke monetära effekter varav SP 

(stated preference) och fastighetsvärderingsmetoderna i första hand kan vara relevanta i 
samband med mätning av trygghetseffekter. Se även avsnitt 5.5. 
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betydelsefull som eventuella nyttoförbättringar pga. mindre upplevd otrygghet hos 
dem som redan reser.  

Av central betydelse är alltså att ha god kännedom om hur många som 
påverkas både när det gäller nyttoförbättringar och när det gäller eventuella 
kostnader enskilda hushåll kan råka ut för vid införande av åtgärder av olika slag. 
En betydelsefull komponent för hur kostnadseffektiva olika åtgärder blir och kan 
förväntas bli är antalet människor som erhåller nyttoförbättringar av olika 
åtgärder. Detta påverkas av den utbredning i geografin som olika åtgärder 
resulterar i. Att också värdera detta för olika åtgärder och platser är därför 
betydelsefullt vid kostnadseffektanalyser avseende trygghet. 

 
5.4 Val av metod 
När det gäller valet mellan partiell och allmän jämviktsmodellering så är svaret 
tämligen okomplicerat även om det inte finns en riktigt tydlig och skarp gräns för 
valet. I de situationer när de allmänna jämviktseffekterna kan förväntas bli de 
dominerande så måste kalkylen inkludera även dessa. Detta trots ökade kostnader 
och andra svårigheter samt en eventuellt ökad grad av osäkerhet i kalkylen. Denna 
avvägning kan inte göras annat än från fall till fall, men det kan trots allt 
konstateras att ju längre ned i resmiljöns fyranivåhierarki (se figur 3.1) desto 
större risk att vidtagna åtgärder ger allmänna jämviktseffekter. Åtgärder på den 
lägsta nivån, i stadsmiljön, kan t.ex. medföra effekter på näringslivets 
lokalisering. Affärscentra kan läggas ned eller tvärtom växa upp på grund av, 
förvisso drastiska, förändringar avseende en stads struktur i termer av upplevd 
trygghet i olika områden. Likaså kan omstruktureringar i en stads 
transportinfrastruktur ge liknande effekter. Detta samtidigt som åtgärder med 
avseende på kollektivtransportfordons utformning eller standard vanligtvis inte får 
effekter utanför just transportmarknaden. 

En del av svaret på frågan om kostnadseffektanalysen enbart ska innehålla 
monetärt bestämda kostnads- och nyttoeffekter är också okomplicerat. I viss mån 
avgörs detta av den mängd åtgärder vars kostnadseffektivitet ska utvärderas 
genom rangordning. Innehåller denna mängd t.ex. också renodlat trafiksäkerhets-
förbättrande åtgärder blir det naturligt att utföra en CBA. En kostnadseffekt-
bedömning av en trygghetsskapande åtgärd som inkluderar trygghetseffekten på 
ett kvalitativt sätt blir då svår att jämföra med kostnadseffektbedömningen av 
trafiksäkerhetsåtgärden. Den senare jämförelsen förutsätter enhetliga mått, vilket 
medför att CBA blir nödvändigt också för kostnadseffektanalys av trygghets-
skapande åtgärder. 

Ytterligare en aspekt på detta är frågan om vad som egentligen mäts vid 
ekonomisk värdering av nyttan som icke marknadsprissatta produkter innebär. 
Om man benar lite i vad som ligger till grund för uppgivna värderingar i samband 
med så kallad intrångsvärdering av infrastrukturinvesteringar framkommer att en 
bred bas av faktorer påverkar detta. Det kan handla om säkerhet, trygghet, 
värdering av visuell miljö och luftkvalitet eller tillgänglighet för att nämna några. 
Vid värdering av just intrång kan dessa effekter på nyttan ofta vara svåra att 
separera från varandra. 

Överfört till området trygghetsskapande åtgärder i stadens resmiljö kan 
nämnda otydlighet i vad som egentligen mäts innebära att ”allt” fångas vid 
värdering av nyttan som en specifik åtgärd ger. Det kan i många fall vara svårt att 
separera nyttoförbättringen i trygghet från andra nyttopåverkande faktorer 
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(tillgänglighet, säkerhet etc.). En fråga blir därmed i vilken mån detta är 
nödvändigt eller angeläget? 

Till detta bör dock tilläggas att om jämförelsen endast innehåller 
trygghetsskapande åtgärder kan en bedömning med en kvalitativ beskrivning av 
själva trygghetsupplevelsen i sig i många fall vara både enklare att utföra och 
kanske ge bättre vägledning. Enklare därför att en monetär bestämning av den 
icke marknadsprissatta nyttan av trygghet undviks. I och med att både nivå på 
otrygghetskänsla och varaktighet hos den bör fångas av värderingsmetoden kan 
det bli fråga om en omfattande kartläggning med många åtgärder på skilda plan 
och av olika slag innan bilden av värderingssituationen klarnat. Något enklare 
borde fallet med kvalitativ värdering bli. Dessutom ökar då möjligheterna att 
beakta fler effekter av åtgärder än vad CBA ger. 

Slutligen kan återigen konstateras att god kännedom om de aktörer som berörs 
är nödvändig för att en tillförlitlig bedömning ska kunna utföras. Detta både för 
god bedömning av exponeringseffekter och vilka värderingsmässiga förändringar 
som kan förväntas vid olika åtgärders införande. 

 
5.5 Värderingsansatser – några exempel 
Utgångspunkten att det är trafikanternas egna värderingar som skall ligga till 
grund för den vikt som läggs vid förväntade förbättringar innebär krav på kunskap 
om människors värderingar av effekter som inte värderas direkt via fungerande 
marknader. Med ökad kunskap på detta område ökar möjligheterna att utforma 
och sätta in åtgärder på ett konsekvent sätt. Kunskapssökandet på området bör 
därför stimuleras så att på sikt säkrare beräkningar kan genomföras. 

Det har idag blivit en utbredd uppfattning att den värdemässiga utgångspunkten 
för samhällsekonomiska bedömningar av miljöbefrämjande åtgärder i trafik-
systemen bör utgöras av trafikanternas uppfattning om åtgärdernas ekonomiska 
värde. Det finns olika metoder, vilka nått tillämpning i olika omfattning, att 
uppskatta människors värdering eller betalningsvilja när det gäller för minskade 
miljörisker. Betalningsviljan kan studeras på kollektiv eller individuell nivå och 
de olika metoderna innebär direkt eller indirekt skattning av denna. 

I bl.a. Tyskland har stora ansträngningar gjorts för att försöka ta reda på olika 
miljöfaktorers relativa vikter. Detta har skett inom ramen för s.k. 
måluppfyllelseanalys, som utgår från en poängbedömning, som bygger antingen 
på intervjuer eller på expertbedömningar. 

En annan metod är den så kallade resursförbrukningsansatsen. Det är en direkt 
värderingsmetod, som tillämpad på miljöområdet baseras på bedömning av 
sambandet mellan föroreningskällan och de skador som uppstår. 

En metod för att hantera faktorer som inte kan behandlas med metoder som 
bygger på faktiskt beteende är "stated preferences" eller preferensanalys. Metoden 
har sitt ursprung inom marknadsundersökningar och har använts allmänt sedan 
slutet på 1970-talet. Inom trafikområdet har metoden använts sedan början av 
1980-talet.  

Metoden bygger på att intervjupersoner får välja mellan olika alternativ som 
beskrivs så detaljerat som möjligt. Ett exempel kan vara att man beskriver ett antal 
alternativ som kännetecknas av olika grad av otrygghet samt olika kostnader för 
att förbättra situationen. Intervjupersoner får ange vilket alternativ man föredrar. 
Detta kan antingen göras så att alternativen rangordnas eller genom att de graderas 
på skalor, dvs. genom att intervjupersonen poängsätter alternativen.  
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Stated Preference-metoder använder intervjupersonernas hypotetiska uppgifter om 
hur de skulle bete sig i olika situationer. Ytterligare en metod är Revealed 
Preferences metoden, vilken, till skillnad från Stated Preference, utgår ifrån hur 
individers faktiska val ser ut. Båda angreppssätten har sina fördelar och nackdelar. 

Metoder som bygger på faktiskt beteende innebär att man i en undersökning tar 
reda på hur ett urval individer faktiskt betett sig, vilka alternativ de hade och 
eventuellt även vilka restriktioner för att använda olika alternativ som förelåg. 
Med hjälp av statistiska metoder kan man sedan "bakvägen" analysera vilka 
faktorer som förklarar detta observerade beteende. Fördelen med metoden är att 
man inte tvingas förlita sig på vad individerna säger att de skulle göra. Analyser 
av faktiskt beteende har dock sina begränsningar. För att sådana analyser skall 
vara möjliga krävs bl.a. att en valsituation existerar, att individerna har 
information om alternativen och att de faktorer som studeras är så viktiga att de 
påverkar valet. 

I alla de fall där man önskar värdera nya produkter, nya tjänster eller oprövade 
åtgärder för att skapa mer trygghet i städers transportsystem är det naturligtvis 
omöjligt att studera det faktiska valet. Metoderna som bygger på hypotetiskt 
beteende innebär som kontrast att helt nya valsituationer enkelt kan hanteras – 
under förutsättning att intervjupersonen kan leva sig in i dem tillräckligt väl för att 
ge realistiska svar.  
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6 Exempel på kostnadseffektanalyser 
I detta kapitel ges exempel på kostnadseffektberäkningar för några trygghets-
höjande insatser, vilka samtidigt ger andra positiva nyttoeffekter. Det kan t.ex. 
handla om ökad säkerhet eller tillgänglighet. De nyttovärderingar som görs visar 
genomgående den totala nyttovärderingen där nytta av ökad trygghet ingår som en 
del. Hur stor denna andel är varierar sannolikt från fall till fall i de tre exemplen. 

Det bör understrykas att beräkningarna ska ses som räkneexempel. De är 
avsedda att tjäna som illustration av ett sätt att tänka kring långsiktiga 
prioriteringar och också i någon mån ge en uppfattning om beloppens storleks-
ordning. Följande åtgärder har valts ut för att illustrera kostnadseffektbedömning: 

 
- Förbättring av busshållplats 
- Hissar till plattformar vid tågstation 
- Kameraövervakning av station. 

 
Kostnadsuppskattningar av åtgärderna har gjorts med ledning av information som 
hittas i litteratur, projektbeskrivningar etc. I de fall inga referenser funnits att tillgå 
har subjektiva bedömningar av kostnaderna använts. För att bedöma de årliga 
kostnaderna måste också en uppskattning göras av åtgärdens ekonomiska 
livslängd/avskrivningstid. 

Effektbedömningar av åtgärderna har gjorts med ledning av information som 
hittas i litteratur etc. Kostnadseffektanalys i detta sammanhang fokuserar på 
trygghetsaspekten – vilken grad av trygghetsförbättring som kan erhållas med 
vissa investeringsinsatser. En åtgärd för förbättrad trygghet kan som nämnts 
medföra även andra positiva effekter, t.ex. på restidsförbrukning eller faktisk 
trafiksäkerhet. Värderingar av effekter har gjorts utifrån värderingsstudier som 
utförts i olika forskningsprojekt och i förekommande fall med tillämpning av 
gällande ASEK-värdene. 

 
6.1 Förbättring av busshållplats 
6.1.1 Åtgärdsbeskrivning 
I detta fall antas att man bygger om en busshållplats från att bara ha utgjort en 
hållplatsstolpe så att den förses med tak, sidoväggar, sittplatser och belysning. 
Resandet antas uppgå till 200 påstigande per dag. 

 
6.1.2 Kostnader 
Uppgifter om kostnader för ombyggnad av busshållplats varierar med bl.a. 
utgångsläge och upprustningsnivå och varierar mellan 100 000 och 400 000 kr 
enligt uppgifter från Lidingö och Stockholm (Transek 2004:19). I detta exempel 
antas kostnaden uppgå till 300 000 kr inklusive skattefaktorerf. 

Ombyggnad av busshållplatser antas ha en ekonomisk livslängd på fem år. 
Med en investeringskostnad på 300 000 kr och en livslängd på 5 år blir 
årskostnaden 67 000 kr vid 4 procents kalkylränta. 
                                                 
e  ASEK – Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkyler – tar fram värderingar och 

systemvärden för samhällsekonomiska analyser av åtgärder i den statliga investerings-
planeringen. 

f  Se SIKA Rapport 1999:6 sidorna 39–42 för en beskrivning av skattefaktorer och dess 
tillämpning. 
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6.1.3 Värderingar 
Värderingar i detta exempel framgår av tabellen nedan och är hämtade från Steer 
Davis Gleave (1996). 
 
Tabell 6.1 Resenärers värdering av busshållplatser.  

Komfortfaktor värde utryckt 
i kr per resa 

Busskur med tak och sidoväggar 0,82 kr 
Lampor vid hållplatser 0,45 kr 
Sittplatser vid hållplatser, bänkar 0,13 kr 
Nedskräpade hållplatser -1,72 kr 

 
Det totala nyttovärdet att förse hållplatsen med tak, sidoväggar och belysning kan 
enligt tabell 6.1 uppskattas till ca 1,40 kr per dag och trafikant. Nyttobedöm-
ningen förutsätter här att busshållplatsen hålls fri från nedskräpning och 
vandalisering.  

En svårighet och brist i detta sammanhang är att det inte går att extrahera 
värdet av trygghetsinslagets andel av den använda värderingen. Förutom ökad 
trygghet ingår i värderingen ett mått av t.ex. ökad komfort. 

 
6.1.4 Effekter, nyttoberäkning 
I detta exempel antas att antal påstigande trafikanter på hållplatsen uppgår till 
200 personer per dag. Antalet trafikdagar per år förutsätts uppgå till 300. Den 
totala årliga nyttan uppgår med dessa förutsättningar till 280 kr per dag eller ca 
84 000 kr per år.  

 
6.1.5 Resultat 
I detta exempel är ombyggnaden således samhällsekonomiskt lönsam – nyttan 
(84 000) överstiger kostnaderna (67 000) med 17 000 kr per år. Med angivna 
kostnads- och nyttoförutsättningar balanserar kostnader och nyttor varandra om 
antalet påstigande uppgår till ca 160 personer per dag. 

 
6.2 Hissar till plattformar vid tågstation  
6.2.1 Åtgärdsbeskrivning 
Utrustning av station med hissar till plattformar istället för enbart trappor när det 
finns en nivåskillnad underlättar resandet för resenärer. Enligt en studie som 
redovisas i rapporten ”Snabbspårvägen – Resandet och samhällsekonomin” 
(1996) uppgår trafikanternas värdering av hissar till 15 % av biljettkostnaden. 

 
6.2.2 Kostnader 
Kostnader för installation av hiss i terminal är mycket beroende av lokala 
förhållanden som stationsstorlek och nivåskillnad m.m. och kan variera mellan ca 
300 000 kr och ca 1 miljon kr. I detta exempel antas hissinstallationskostnaderna 
uppgå till 600 000 kr inklusive skattefaktorer. Uppgifter om hisskostnader har 
hämtats från SL. Av totalt 144 tunnelbaneentréer i Stockholm finns det idag hissar 
installerade i 92 %.  
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Installation av hissar på tågstation antas ha en ekonomisk livslängd på tio år. Med 
en investeringskostnad på 600 000 kr och en livslängd på 10 år blir årskostnaden 
74 000 kr vid 4 procents kalkylränta. 

 
6.2.3 Effekter 
I detta exempel antas att antalet trafikanter på stationen uppgår till 300 personer 
per dag. Vidare antas antalet trafikdagar per år uppgå till 300.  

 
6.2.4 Värderingar, nyttoberäkning 
För att beräkna nyttovärderingen behövs uppgifter om reskostnader och resandets 
sammansättning. Vi antar här att det är fråga om en station med regionala pendel-
resenärer. En genomsnittlig regional resa antas kosta 15 kr. Med dessa 
förutsättningar uppgår det samlade nyttovärdet för hissinstallation till 675 kr per 
dag eller 200 000 kr per år. 

 
6.2.5 Resultat 
I detta exempel är installation av hissar således samhällsekonomiskt mycket 
lönsamt – installationskostnaderna för hissar är samhällsekonomiskt betald efter 
bara tre år. Med angivna kostnads-, resande- och nyttoförutsättningar balanserar 
kostnader och nyttor varandra om antalet resenärer uppgår till ca 110 personer per 
dag. 

 
6.3 Kameraövervakning av tågstation 
6.3.1 Åtgärdsbeskrivning 
Åtgärden består i installation och drift av övervakningskameror inomhus och 
utomhus i anslutning till en medelstor pendeltågstation. 

 
6.3.2 Kostnader 
Kostnader för uppsättning av övervakningskameror beror bl.a. på hur många 
kameror som behöver sättas upp. Vi antar i detta exempel att installation på en 
medelstor pendeltågstation kräver övervakningskameror för 300 000 kr. Med en 
antagen avskrivningstid på fem år blir årskostnaden för installation av 
övervakningskameror 67 000 kr. Till detta kommer driftkostnader för 
övervakningen. Vi antar att denna uppgår till storleksordningen 200 000 kr per år. 
Den totala årskostnaden för övervakningskameror uppgår då till ca 270 000 kr per 
år.  

 
6.3.3 Effekter 
I detta exempel beräknas erforderligt antal dagliga trafikanter på stationen för att 
åtgärden ska vara samhällsekonomiskt lönsam. Antalet trafikdagar per år 
förutsätts liksom ovan uppgå till 300.  

 
6.3.4 Värderingar, nyttoberäkning 
Värdet av övervakningskameror uppgår enligt en studie av Wardman et al. (2001) 
till 0,41 kr per resa.  
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6.3.5 Resultat 
Resultaten visar att antalet trafikanter per dag behöver uppgå till 2 200 för att 
åtgärdens kostnader och nyttor ska balansera varandra vid antagna investerings- 
och driftkostnader. 

 
6.4 Ett exempel på kvalitativ nyttoeffektanalys 
I de fall åtgärder inte kan värderas kvantitativt kan en kvalitativ utvärdering tjäna 
som vägledning. Nedan ges ett exempel på detta. Exemplet har konstruerats 
utgående från den metod med ”effektprofil”, som ibland används av Vägverket 
vid målanalys som komplement till samhällsekonomiska analyser (Effektsamband 
2000). Syftet med Vägverkets effektprofil är att illustrera en åtgärds bidrag till 
måluppfyllelse och synliggöra även andra effekter än de beräkningsbara. 

Bedömning görs efter en sjugradig skala från tre minus till tre plus. Det är 
alltså inte den absoluta storleken av effekten som ska beskrivas. För att ge ett 
värde på den absoluta effekten kan användas en viktskala, i exemplet nedan från 1 
till 5, som anger den slutliga nivån på förbättringen i trygghetshänseende. 
 
Tabell 6.2 Exempel på kvalitativ bedömning av åtgärd för ökad trygghet. 

Åtgärd Negativt   Positivt Vikt Kommentar 

Effekt - - - - - - 0 + + + + + + 

Skala 

1–5   

 - för gångtrafik och 

cykeltrafik             X 4 

Stort uppmätt 

GC-flöde  

 - för kollektivtrafik           X   3   

 - för övrig trafik       x       1   

                    

          

mycket stort negativt bidrag - - -         

stort negativt bidrag - -         

negativt bidrag -         

inget eller marginellt bidrag 0         

positivt bidrag +         

stort positivt bidrag + +         

mycket stort positivt bidrag + + +         
 
Den kvalitativa effektbedömningen av den valda åtgärden kan resultera i ett 
bedömningsschema enligt tabell 6.2 ovan. I exemplet visas en bedömning av 
förbättrad drift och underhåll av gång- och cykelbanor. Exemplet är endast en 
fingerad konstruktion, avsett att illustrera metoden. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att trygghet är ett mångdimensionellt och 
därmed komplext problemområde. För det första bidrar några olika grundläggande 
faktorer i den mänskliga psykologin till våra upplevelser av otrygghet. Grovt 
indelat handlar det om rädsla för mörker och det okända samt otrygghet orsakat av 
riskupplevelser. Det senare innefattar både okända miljöer och andra människor. 
Det man är rädd att råka ut för är dels olyckor och dels våld. Den upplevda 
tryggheten påverkas vidare av risken för att anhöriga, i synnerhet barn, kan 
utsättas för olycka eller våldshandling, graden av egenkontroll och egen förmåga 
samt graden av katastrofpotential som finns i samband med en eventuell olycka 
eller incident. 

Utöver detta så har olika individer dessutom olika riskkänslighet. En del 
människor är benägna att uppfatta risker som obehagliga medan andra har motsatt 
tendens. Ökad kunskap som innebär att man kan förstå och skydda sig mot en risk 
gör också att man kan bedöma den som mindre hotfull. Å andra sidan kan det leda 
till en övertro på den egna förmågan och skyddsåtgärder som leder till ökad 
riskbenägenhet. 

Trafiken orsakar bland annat olycksrisker, fördröjningar samt allmän otrivsel 
för gång- och cykeltrafikanter. Vid stora trafikflöden och hög hastighet för 
biltrafiken kan riskerna upplevas som så allvarliga att de avhåller människor från 
att färdas längs eller korsa trafikerade gator. Ett annat exempel på den otrygghet 
som trafiken innebär är att föräldrar ofta inte vågar låta sina barn gå själva till 
förskolan, skolan eller sina kamrater. Otrygghet kan alltså resultera i minskad 
rörlighet eller på annat sätt ändrade förflyttningsvanor. Det sociala mönstret i 
grannskapet kan ändras, kontakter försvagas, butikers kundunderlag förändras, 
upptagningsområden för skolor ändras eller lokalisering av service påverkas. På 
längre sikt kan dessa effekter vara stora. 

För att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för ökad trygghet krävs dels att 
man kan beräkna eller uppskatta kostnaderna för åtgärder samt att man kan 
identifiera och värdera den förbättring som uppnås. Samtidigt, om ambitionen är 
att värdera kostnader och nyttor av olika slag för att prioritera resursinsatser, kan 
det ibland vara nödvändigt att förenkla. I första hand kan det handla om 
förenklingar med avseende på nyttovärdering, orsakssamband och utbredning av 
effekter. Det sistnämnda handlar om spridning geografiskt, på olika grupper, över 
tiden samt om effekter på olika marknader vid sidan om transportmarknaden etc. 
Hur långt man kan nå och vilka konsekvenser det får för tillförlitligheten i 
kostnadseffektanalyser och därmed deras värde som beslutsunderlag har inte varit 
möjligt att utvärdera inom ramen för detta projekt.  

Eftersom trygghetsproblematiken är så mångdimensionell och komplex när det 
gäller människors upplevelser (antalet personer som berörs och i vilken grad) kan 
kvalitativa mått på effekter av trygghetshöjande åtgärder vara en mer framkomlig 
väg än kvantitativa (monetära) mått. Kunskapen om lämpliga kvalitativa mått 
inom detta område är dock idag ofullständig. Också kunskapen om effekterna av 
otrygghet respektive åtgärder för ökad trygghet på andra marknader än 
transportmarknaden, exempelvis handeln, är ofullständig. Det kan innebära att 
modeller för uppskattning av de samlade samhällsekonomiska kostnaderna för 
trygghetshöjande åtgärder behöver utvecklas.  

Även när det gäller trafikmiljön (plats-tid-situation) krävs att metoder 
utvecklas för att nyttoeffekten av åtgärder ska kunna uppskattas. Både för att 
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underlätta analysen av orsaker till upplevelser av otrygghet i trafikmiljön, och för 
att underlätta identifieringen av åtgärder samt för att koppla åtgärder till ansvariga 
aktörer inom olika områden föreslås i denna rapport en strukturering av stads- och 
trafikmiljön i fyra olika nivåer. Genom att identifiera den nivå där ett specifikt 
otrygghetsproblem återfinns underlättas vidare identifieringen av åtgärder genom 
att de tydligare knyts till olika platser, tider och situationer och därmed också 
lättare till olika resenärer/trafikanter. De nivåer som föreslås är: 

 
 stadsmiljön 
 trafikmiljön 
 fordon/transportslag 
 andra människor. 

 
Det kan konstateras att den genomgång av litteratur som genomförts inom ramen 
för detta projekt har resulterat i en syn på trygghet som stämmer väl överens med 
Trast-samarbetets syn. När det gäller Trast kan vidare konstateras att de 
rekommendationer som ges beträffande planering av trygghetsförbättrande 
åtgärder i befintlig miljö och planering av nya anläggningar saknar en integrering 
av kostnadseffektbedömning av åtgärder. Det har varit vår ambition i detta arbete 
att diskutera möjligheterna att tillämpa kostnadseffektanalyser på åtgärder 
inriktade mot trygghet i stads- och trafikmiljön överlag. En del metodutveckling 
behövs, men framför allt finns behov av empiriska studier, dels om effekters 
storlek och dels om hur effekter ska värderas i olika situationer. 

När kostnadseffektanalyser kan utföras ger de ett lämpligt underlag för att 
avgöra vilka åtgärder som bör väljas för att så stora trygghetshöjande effekter som 
möjligt ska uppnås till så låga kostnader som möjligt. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att dessa alltid kommer in i bilden i någon slags planerings- och 
prioriteringsprocess. En sådan process kan innehålla olika grad av komplexitet i 
sig liksom problemställningarna kring de åtgärder som kan vara aktuella att 
införa. Även kunskapen om sådana planeringsprocesser som berör trygghetsfrågor 
behöver utvecklas. 

En uppdelning i olika resenärskategorier kan ge möjlighet till förbättrad analys, 
t.ex. av exponeringen för olika otrygghetsfaktorer. En sådan exponeringsanalys 
kan i sin tur ligga till grund för kostnadseffektanalyser. Hur en sådan indelning i 
resenärskategorier skulle se ut behöver dock studeras vidare.  

Det finns en risk att olika åtgärder löser ett trygghetsproblem men orsakar 
andra, kanske för andra grupper eller i ett annat tidsperspektiv. Exempelvis kan 
övervakningsåtgärder för ökad trygghet leda till ökande känslor av otrygghet i ej 
övervakade miljöer. Vissa individuella trygghetshöjande åtgärder som förstärkta 
lås, kameror och inhägnade bostadsområden kanske inte är optimala för samhället 
i stort. Stegvis kan åtgärder skapa barriärer och förändra stadsmiljön som på sikt 
leder till ett förändrat otrygghetsmönster. Det finns även många beröringspunkter 
mellan trygghets- och säkerhetsfrågor liksom med andra policymål för 
transportpolitiken såsom kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet och miljö.  

Identifiering av synergier och konflikter för olika trygghetshöjande åtgärder 
inom problemområdet samt relativt andra policyområden har inte varit möjligt att 
utföra inom detta projekts ramar, men ett naturligt påbyggnadssteg från denna 
studie vore en mer fullständig kartläggning av detta. Utifrån en sådan kartläggning 
kan en analys av tillämpning av olika kostnadseffektanalysmetoder och 
värderingsansatser företas. I den situationen blir det tydligt vilka mått på trygghet 
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som ska tas fram och hur de bör skattas för att bli relevanta i olika kostnadseffekt-
analyser. 
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