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Förord 
Föreliggande rapport utgör en delredovisning av projektet ”Betydelsen av upplevd 
trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva färdmedel”. Projektet samfinansi-
eras av VINNOVA, Banverket och Vägverket och är ett delprojekt inom det på 
VTI pågående temat ”Light Rail – Light Cost, del II”.  

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

Projektet har delredovisats i samband med Nordic Rail i Jönköping 2–4 
oktober 2001 och Transportforum i Linköping, 9–10 januari 2002. Redovisning av 
projektet har även skett i samband med genomförda styr- och referensgrupps-
möten inom temat ”Light Rail-Light Cost, del II”.  
 
Linköping i mars 2002 
 
Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Upplevd trygghet vid resor med kollektiva transportmedel 
 
av Charlotte Alm, Institutionen för Beteendevetenskap, Linköpings universitet, 
581 83 Linköping 
och Erik Lindberg, Banverket, sektionen för trafik- och elsäkerhet,  
781 85 Borlänge 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 

Upplevd attraktivitet påverkas av upplevd risk och 
oro för besvärande situationer, hot eller våld 
 
Människor upplever trygghet och attraktivitet olika hos olika transport-
medel. En viktig skiljelinje verkar gå mellan privatbil och kollektiva 
transportmedel. Attraktiviteten påverkas av upplevd risk och oro för att bli 
utsatt för besvärande situationer, hot eller våld vid resor. Olika individuella 
skillnader kan ha en viss inverkan på hur man upplever attraktivitet, 
trygghet och risk. 
 
I syfte att studera upplevd attraktivitet, trygghet och olika typer av upplevda risker 
förknippade med fem olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss 
och pendeltåg) konstruerades ett frågeformulär. Formuläret fylldes i av 58 per-
soner, i åldrarna 18 till 81 år, vid Norrköpings stadsbibliotek. Av dessa personer 
var 31 kvinnor och 27 var män. Deltagarna skulle uppge vad de tycker om att åka 
med transportmedlen (reseattityd) samt vilken allmän inställning de har till dessa 
färdsätt. Vidare skulle deltagarna bedöma olycksrisk, risk för att bli utsatt för 
besvärande medpassagerare, hot eller våld i samband med resor med transport-
medlen. Dessutom skulle undersökningspersonerna uppge hur oroliga de var för 
att råka ut för trafikolyckor, för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot 
eller våld i samband med resor med de olika transportmedlen. Deltagarna skulle 
uppge hur trygga de känner sig, samt hur ofta de hade upplevt rädsla i samband 
med resor med dessa transportmedel. De fick även bedöma i vilken utsträckning 
olika omständigheter (såsom veckodag och belysning) bidrog till deras känslor av 
otrygghet när de går till eller väntar vid hållplatser samt reser med olika kollektiva 
transportmedel (stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg). Vidare skulle 
de ange ålder, kön, utbildning, användning av olika transportsätt, personlig 
erfarenhet av trafikolyckor, besvärande situationer, hot eller våld (både egen 
erfarenhet och familj eller vänners erfarenhet). 

Inte oväntat uppgav deltagarna att de tyckte bättre om att resa med och hade en 
positivare attityd till bil än till de kollektiva transportmedlen. De uppgav även att 
risken för att råka ut för trafikolyckor var större med bil, men att risken för att bli 
utsatt för besvärande situationer, hot eller våld var mindre med bil än med de 
kollektiva transportmedlen. Vidare uppgav undersökningspersonerna att de oroade 
sig mer för att råka ut för bilolyckor, men mindre för att bli utsatt för besvär, hot 
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eller våld vid resor med bil. Dessa resultat kan tolkas som att bli utsatt för besvär, 
hot eller våld påverkar upplevd attraktivitet mer än att råka ut för trafikolyckor. 

Det återfanns inga skillnader mellan transportmedlen med avseende på upplevd 
trygghet. Detta resultat skulle kunna tolkas så att upplevd trygghet inte har någon 
inverkan på upplevd attraktivitet. Åter en annan tolkning kan vara att människor 
väljer att resa under omständigheter som inte bidrar till otrygghet. Fortsatta studier 
bör undersöka under vilka omständigheter människor väljer att resa med olika 
transportmedel och i vilken utsträckning detta val är kopplat till upplevelser av 
trygghet. 

Kvinnor uppgav att bil, spårvagn och pendeltåg var mer attraktivt än vad 
männen gjorde. Vidare uppgav deltagare som hade personlig erfarenhet av hot i 
samband med resor med bil att detta transportmedel är mindre attraktivt. 
Deltagare som hade personlig erfarenhet av besvär och hot i samband med resor 
med de olika kollektiva transportmedlen uppgav att risker och oro för att råka ut 
för besvär och hot var mindre än vad övriga deltagare uppgav. Vidare uppgav 
undersökningspersoner som ofta reser med regionalbuss och pendeltåg att dessa 
transportmedel var mer attraktiva än vad övriga deltagare uppgav. 

Beträffande frågorna om i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man går till respektive väntar vid hållplatser, visar 
resultaten att särskilt att gå igenom en gångtunnel, att hållplatsen är avsides 
belägen eller belägen vid en park/skogsparti i högre utsträckning ansågs bidra till 
känslor av otrygghet. Deltagarna uppgav att fredags/lördagskväll och om 
förare/personal har dålig uppsikt över fordonet i högre utsträckning bidrar till 
känslor av otrygghet vid resor med de kollektiva transportmedlen än om det är 
mörkt ute, dålig belysning eller nedskräpat. Fortsatta studier bör undersöka i 
vilken utsträckning sådana omständigheter bidrar till upplevd attraktivitet samt val 
av olika transportmedel. 

Resultaten från denna studie visar att människor upplever attraktiviteten olika 
hos olika transportmedel. Inte oväntat verkar en viktig skiljelinje gå mellan 
privatbil och de kollektiva transportmedlen. Dessutom kan det vara så att den 
upplevda attraktiviteten påverkas av upplevda risker och oro för att råka ut för 
trafikolyckor till en mindre grad än av upplevd risk och oro för att bli utsatt för 
besvärande situationer, hot eller våld vid resor. Resultaten tyder även på att olika 
individuella skillnader (exempelvis kön, personlig erfarenhet av trafikolyckor, 
besvär, hot eller våld vid resor samt hur ofta man reser med transportmedlen) kan 
ha en viss inverkan på upplevd attraktivitet, trygghet och risk. 
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Perceived security in public transport 
 
by Charlotte Alm, Linköping Institute of Technology (LiTH) 
SE-581 83 Linköping 
and Erik Lindberg, National Rail Administration  
SE-781 85 Borlänge 
 
 
 
 
Summary 
 
Perceived attractiveness might be affected by 
perceived risks and worry of being bothered, 
threatened and violated 
 
People perceive feelings of safety and attractiveness to be different depending 
on the transport mode. People perceive private cars to be more attractive 
than public transport modes. The attractiveness might be affected by 
perceived risks and worry of being bothered, threatened and violated by 
fellow passengers while travelling. Individual differences might have an 
affect on perceived attractiveness, feelings of safety and perceptions of risks. 
 
A questionnaire was constructed in order to study perceived attractiveness, 
feelings of safety and different types of perceived risks connected to five different 
transport modes (car, city bus, tram, regional bus and commuter train). The 
questionnaire was filled out by 58 persons, ranging in ages from 18 to 81 years, at 
the city library of Norrköping. Of these persons, 31 were women and 27 were 
men. The participants were to state what they thought about travelling with the 
transport modes (travelling attitudes) along with the general opinion they had 
about these modes of transportation. Also, the participants were to judge the 
accident risk, the risk of being bothered, threatened or violated by fellow 
passengers in connection with travels. The participants were to state how worried 
they were that they would be involved in a traffic accident, be bothered, 
threatened or violated while travelling with the transport modes. The participants 
were to judge how safe they feel, and how often they experienced fear while 
travelling with the transport modes. They were also to judge to what extent 
different circumstances (such as day of the week and lighting) contributed to their 
feelings of insecurity while walking to or waiting at buss stops etc and while 
travelling with different public transport modes (city bus, tram, regional bus and 
commuter train). Also, they were to state their age, gender, education, usage of 
transport modes, personal experience of traffic accidents, bothering situations, 
threat or violence (both own experience and the experience of family and friends). 

As could be expected, the participants stated that they liked it better to travel 
with and had a more positive attitude towards cars than towards the public modes 
of transportation. They also stated that the risk of being involved in a traffic 
accident was greater with cars, whereas the risk of being bothered, threatened or 
violated was less with cars than with the public transport modes. Further, the 
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participants stated that they worried more about being involved in a traffic 
accident than being bothered, threatened or violated when travelling with a car. 
These results suggest that being bothered, threatened or violated affects perceived 
attractiveness to a larger extent than being involved in a traffic accident. 

There were no differences between the transport modes concerning feelings of 
safety. This result may suggest that feelings of safety do not affect perceived 
attractiveness. Another interpretation could be that people choose to travel under 
certain circumstances, which do not contribute to feelings of insecurity. Further 
research should study under which circumstances people choose to travel with 
different transport modes and to what extent this choice is connected to feelings of 
safety. 

Women stated that car, tram and commuter trains were more attractive than did 
the men. The participants, who had personal experience of being threatened when 
travelling with car, stated that car was less attractive than did the remaining 
participants. Participants, who had personal experience of being bothered or 
threatened when travelling with the public transport modes, stated that the risks 
and worry of being bothered or threatened was less than did the remaining 
participants. Also, the participants, who travel often with regional bus and 
commuter train, stated that these transport modes were more attractive than did 
the remaining participants. 

Finally, concerning the questions pertaining to what extent different 
circumstances contribute to feelings of insecurity when walking to and waiting at 
bus stops etc, the present results show that particularly walking through a 
pedestrian tunnel, the bus stop etc. being remotely situated or situated next to a 
park/forest were considered to contribute to a larger extent to feelings of in-
security. The results reveal that Friday and Saturday evenings and drivers/-
personnel that do not supervise their vehicle would contribute to a larger extent to 
feelings of insecurity while travelling with the public transport modes than if it 
was dark outside, lighting or littering. Further research should study the extent to 
which these circumstances contribute to perceived attractiveness as well as choice 
of modes of transport. 

The results from this study show that people perceive attractiveness to be 
different depending on the transport mode under consideration. As could be 
expected, people perceive car to be more attractive than public transport modes. 
Furthermore, the perceived attractiveness might be affected by perceived risks and 
worry of being involved in traffic accidents to a lesser extent that perceived risks 
and worry of being bothered, threatened and violated by fellow passengers while 
travelling. It is also possible that perceived attractiveness is affected by feelings of 
safety. The results suggest that individual differences (for example gender, 
personal experience of traffic accident, being bothered, threatened or violated 
while travelling and how often people travel with different transport modes) might 
have an affect on perceived attractiveness, feelings of safety and perceptions of 
risks. 
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1 Bakgrund 
1.1 Introduktion 
För att olika kollektiva färdmedel skall kunna öka sina marknadsandelar för 
persontransporter i konkurrens med privatbilism är det nödvändigt att resenärerna 
upplever dessa färdmedel som attraktiva. Utöver tidigare ofta studerade faktorer 
som till exempel pris, restider, trafiksäkerhet, upplevd komfort och tillgänglighet 
är det också sannolikt att upplevda olycks- och våldsrisker, känslor av otrygghet 
samt individuella skillnader har betydelse för den upplevda attraktiviteten hos 
olika kollektiva färdmedel. 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att studera eventuella skillnader 
och likheter mellan olika kollektiva transportmedel (stadsbuss, spårvagn, 
regionalbuss och pendeltåg) samt bil med avseende på attityder till själva 
resandet, allmän inställning till olika transportmedel, upplevda risker och oro (för 
att råka ut för trafikolyckor, bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller 
våld), otrygghet samt rädsla. Ytterligare ett syfte är att undersöka eventuella 
effekter av olika individegenskaper (t.ex. kön, ålder och utbildning) på attityder 
till själva resandet, allmän inställning till olika transportmedel, upplevda risker, 
oro, otrygghet och rädsla. Ett tredje syfte är att även studera i vilken utsträckning 
olika typer av omständigheter (såsom tidpunkt på dygnet) bidrar till känslor av 
otrygghet vid olika platser/situationer förknippade med olika kollektiva 
transportmedel (att gå till en hållplats, att vänta vid en hållplats samt att resa med 
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg). 

Mycket av den tidigare forskningen om subjektiva riskuppfattningar har 
fokuserat på upplevd olycksrisk, där många olika typer av händelser, aktiviteter 
och teknologier, t.ex. kärnkraft och olika färdmedel, har bedömts i en och samma 
studie (se bl.a. Vlek & Stallen, 1981). Eftersom dessa studier har inkluderat olika 
typer av risker kan det vara problematiskt att direkt generalisera resultaten till 
risker förknippade med olika transportmedel om avsikten är att jämföra de senare 
med varandra. Alm och Lindberg (2000) studerade bland annat riskuppfattningar 
(både för olyckor och våldssituationer) för ett antal färdmedel (bil, taxi, stadsbuss, 
fjärrbuss, tåg, färja och flyg) och fann att kollektiva färdmedel upplevdes som 
mindre riskfyllda med avseende på trafikolyckor jämfört med privatbil. Detta 
skulle kunna innebära att de kollektiva färdmedlen också upplevs som attraktiva. 
Däremot upplevdes vissa kollektiva färdmedel (stadsbuss och färja) som mer 
riskfyllda när det gällde våldsrisker vilket skulle kunna föra med sig att dessa 
upplevs som mindre attraktiva än privatbil. Vilken betydelse upplevd olycksrisk 
respektive våldsrisk har för upplevd attraktivitet hos olika kollektiva färdmedel 
och privatbil är dock en fråga som behöver utredas ytterligare. Det kan även vara 
av intresse att ytterligare göra en uppdelning av olika typer av våldsrisker. Med 
andra ord, våldsrisker kan innefatta mer eller mindre våldsbetonade inslag 
(exempelvis besvärande medpassagerare och fysiskt våld). 

Upplevelser av oro, otrygghet och rädsla är också viktiga men sällan studerade 
aspekter i riskbedömningssituationer. I en studie av Sheskin och Stopher (1988) 
uppgav till exempel 91 % av undersökningsdeltagarna att brottssäkerhet var en 
mycket viktig del av resandet (med buss). Oro definieras som tankar om osäkra 
händelser med ovälkomna konsekvenser (MacGregor, 1991), medan otrygghet har 
definierats som emotionella reaktioner till hotfulla situationer/händelser (Öhman, 
1994). Rädsla har definierats dels som en personlig, emotionell reaktion (Öhman, 
1991; Roundtree & Land, 1996) och dels som en kognitiv och instrumentell 
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reaktion (Levy & Guttman, 1986). Alm och Lindberg (2000) fann ganska små 
samband mellan upplevd otrygghet och upplevda olycks- och våldsrisker för olika 
färdmedel och drar slutsatsen att en distinktion bör göras mellan upplevd risk och 
upplevd otrygghet. 

Tidigare forskning har sparsamt studerat i vilken utsträckning olika typer av 
omständigheter (såsom veckodag, tidpunkt på dygnet och belysning) bidrar till 
känslor av otrygghet vid resor med olika transportmedel. Resultat från ett fåtal 
studier talar dock för att sådana omständigheter har en betydande inverkan på 
graden av upplevd otrygghet (Lynch & Atkins, 1988; Alm & Lindberg, 2000). 
Alm och Lindberg (2000) inkluderade även olika platser (att gå till och från t.ex. 
en parkeringsplats, att vänta vid en busshållplats etc.) i sin studie och fann att 
deras undersökningspersoner rapporterade att de oftare hade upplevt känslor av 
otrygghet när de gick till och från olika platser förknippade med olika 
transportmedel än under själva vistelsen på dessa platser. Fortsatt forskning 
behöver dock göra en uppdelning av dessa platser och studera i vilken utsträck-
ning olika typer av omständigheter bidrar till känslor av otrygghet vid dessa 
respektive platser. 

Individuella skillnader har visats ha effekter på upplevd risk och otrygghet i 
samband med olika färdmedel och platser/situationer förknippade med dessa, men 
även på i vilken utsträckning olika typer av omständigheter bidrar till känslor av 
otrygghet (se t.ex. Alm & Lindberg, 2000; Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990a; 
1990b). Sådana individuella skillnader som fokuseras på här är av tre slag: (1) 
Demografiska variabler, såsom kön och ålder, (2) Erfarenhet av olyckor, 
tillbud, våldssituationer etc., antingen genom personlig erfarenhet eller genom 
t.ex. mediarapportering och (3) Exponering, dvs. i vilken utsträckning personer 
använder olika färdmedel. I vilken utsträckning och på vilket sätt dessa faktorer 
påverkar upplevelsen av attraktivitet av olika färdmedel är dock en fråga som 
behöver studeras ytterligare. 

I studier om oro för olika riskkällor, t.ex. kärnkraft och trafikolyckor, har det 
visats att kvinnor verkar vara mer oroade över riskerna än män (Drottz-Sjöberg & 
Sjöberg, 1990a; 1990b; Alm & Lindberg, 2000). Forskning har också visat att 
kvinnor uppvisar en högre grad av rädsla än män (Vogel, Andersson, Davidsson 
& Häll, 1988, i Sjöberg, 1991). Lynch och Atkins (1988) undersökte kvinnors 
upplevda oro och rädsla för att bli attackerade eller trakasserade i samband med 
resor med olika transportmedel och relaterade områden (promenad, buss, tåg, bil, 
busshållplats och parkeringsplats). Resultaten visar att kvinnorna kände sig mer 
otrygga under natten jämfört med dagtid. Dessutom upplevdes parkeringsplatser, 
busshållplatser och att gå till och från dessa platser som mer otrygga, medan 
själva resan med bil eller buss upplevdes som mycket mer trygg. Lynch och 
Atkins (1988) menar att kvinnors känslor av otrygghet kan påverkas av personliga 
upplevelser (erfarenheter), information från massmedia samt samtal med andra 
kvinnor som har varit utsatta för trakasserier, hot etc. Trettiosju procent av 
kvinnorna som uppgav att de hade varit utsatta för trakasserier, hot eller våld 
uppgav också att detta hade påverkat deras resvanor. Kvinnornas upplevelser av 
otrygghet verkade också påverkas av hur ofta de reste med olika transportmedel. 
Med andra ord, kvinnor som sällan reser med ett särskilt transportmedel kommer 
förmodligen att uppleva detta transportmedel som mindre säkert än ett 
transportmedel som de reser ofta med. Alm och Lindberg (2000) fann att 
kvinnorna rapporterade att de oftare hade upplevt otrygghet i samband med olika 
transportrelaterade platser/situationer än männen (jämf. Drottz-Sjöberg & 
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Sjöberg, 1990a; 1990b). Lynch och Atkins (1988) fann att kvinnor upplevde mer 
otrygghet vid promenader till och från olika färdmedel än med själva resan. I 
Lynch och Atkins (1988) studie rapporterade kvinnorna att vissa omständigheter 
(såsom tidpunkt på dygnet, belysning, frånvaro av personal eller andra resenärer, 
nedskräpning eller graffiti, närvaro av onyktra och högljudda eller på annat sätt 
störande personer) hade en negativ påverkan på deras känsla av trygghet. Alm och 
Lindberg (2000) fann också att kvinnor, i högre grad än männen, rapporterade att 
olika sådana omständigheter bidrog till deras känslor av otrygghet. 

Även ålder och utbildning har i tidigare forskning visats ha effekter på 
upplevelser av risker, oro och rädsla. Box, Hale och Andrews (1988) visar 
exempelvis att äldre personer (över 60 års ålder) är mer rädda än de som är under 
60 år gamla. I en studie av Levy och Guttman (1986) tenderade undersöknings-
personer, som hade en lägre utbildning, att oroa sig mer och uttrycka mer rädsla 
än undersökningspersoner med högre utbildning. 

Vidare visade Hendrickx m.fl. (1992) att personlig erfarenhet av en särskild 
aktivitet (t.ex. att ha rest med flyg eller färja) påverkar graden av upplevd risk, 
dvs. personlig erfarenhet gör att riskerna upplevs som mindre. Hendrickx m.fl. 
(1989) visar även att undersökningspersoner, som hade personlig erfarenhet av 
olyckor (mer än 5 gånger) med olika riskfyllda aktiviteter, uppgav att risken att 
råka ut för en olycka med dessa aktiviteter var lägre än personer som inte hade 
någon erfarenhet (eller mindre erfarenhet) av att ha råkat ut för olyckor med dessa 
aktiviteter. 

I Alm och Lindbergs (2000) studie angav de personer som hade personlig 
erfarenhet av våldssituationer i samband med resor med några av färdmedlen samt 
de som kom ihåg fler mediarapporter om sådana situationer, en något högre risk 
för våld än de som inte hade personlig erfarenhet eller som kom ihåg färre antal 
rapporter. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som avses att studeras här är följande: (1) Vilka skillnader och 
likheter finns mellan olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss 
och pendeltåg) med avseende på attityder till själva resandet med dessa 
transportmedel, vilken allmän inställning man har till dem, upplevda risker och 
oro för att råka ut för trafikolyckor, bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot 
eller våld, upplevd trygghet och upplevelser av rädsla vid resor? (2) I vilken 
utsträckning bidrar olika omständigheter (såsom belysning och nedskräpning) till 
känslor av otrygghet när man går till en hållplats, väntar vid en hållplats eller reser 
med ett kollektivt transportmedel, och (3) Vilka eventuella effekter av olika 
individegenskaper finns (dvs. demografiska variabler, hur ofta man reser, samt 
erfarenhet av olyckor, besvärande situationer, hot och våld). 
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2 Metod 
2.1 Frågeformulär 
Ett frågeformulär konstruerades vilken innehöll frågor om vad undersöknings-
personerna tycker om att åka med fem olika transportmedel (reseattityd): 
privatbil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg. Undersöknings-
personerna fick även uppge vilken allmän inställning de har till dessa transport-
medel. 

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

En fråga avsåg hur trygga undersökningspersonerna känner sig när de reser 
med de olika transportmedlen och en fråga avsåg hur ofta deltagarna hade upplevt 
rädsla i samband med resor med dessa transportmedel. 

Vidare innehöll frågeformuläret frågor om i vilken utsträckning olika 
omständigheter (fredags/lördagskväll, mörkt ute, belysning, skräpigt/skade-
görelse, resa ensam, gå igenom gångtunnel, gå igenom park, hållplatsen ensligt 
belägen, hållplatsen belägen vid park, förare/personal har ingen uppsikt) bidrog 
till känslor av otrygghet när man går till en hållplats, väntar vid en hållplats 
respektive reser med fyra olika kollektiva transportmedel: stadsbuss, spårvagn, 
regionalbuss och pendeltåg. 

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

I början av frågeformuläret skulle deltagarna ange hur långt de kör/åker med 
bil under ett normalt år samt hur ofta de åker med de olika kollektiva 
transportmedlen. Dessa frågor besvarades genom att välja en av fem till sex 
förbestämda svarsalternativ. Dessutom skulle undersökningspersonerna uppge hur 
många gånger de, eller någon de kände, hade råkat ut för trafikolyckor, blivit 
utsatta för besvärande medpassagerare, hot eller våld vid resor med de olika 
transportmedlen. Dessa frågor besvarades genom att välja ett av tre förbestämda 
alternativ. 
 
 
2.2 Pilotstudie 
Frågeformuläret fylldes i av fem personer (3 kvinnor och 2 män) i åldrarna 21 till 
55 år. Syftet med denna pilotstudie var att prova ut frågeformulärets 
formuleringar. Några mindre ändringar gjordes utifrån deltagarnas kommentarer. 
 
 
2.3 Deltagare 
Av 91 personer (39 kvinnor och 52 män) som tillfrågades om de ville fylla i 
frågeformuläret, avböjde 33 personer (36 %) på grund av antingen tidsbrist 
(39 %), språksvårigheter (9 %) eller annan orsak, t.ex. ointresse (52 %). Av de 58 
deltagande personerna var 31 kvinnor (M = 34.71 år, SD = 14.56 år, i åldrarna 18 
till 67 år) och 27 var män (M = 44.00 år, SD = 18.41 år, i åldrarna 20 till 81 år). 
Den genomsnittliga åldern för den totala gruppen var 39.03 år (SD = 16.97 år). Av 
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dessa deltagare hade 36 personer universitets/högskoleutbildning (eller höll på att 
utbilda sig) och 20 personer hade gymnasieutbildning (två personer hade valt att 
ej ange vilken utbildning de hade). Vidare hade 52 deltagare körkort, medan 6 
personer inte hade körkort. 
 
 
2.4 Procedur 
Deltagarna rekryterades vid olika veckodagar och tidpunkter vid stadsbiblioteket i 
Norrköping och fyllde i frågeformuläret i närvaro av en intervjuare. De 
informerades om att syftet med studien var att ta reda på vad människor tycker om 
att åka med olika transportmedel. Deltagarna uppmanades att ställa frågor vid 
behov. Det tog i genomsnitt ca 24 minuter att fylla i frågeformuläret (tiden 
varierade från 10 till 48 minuter). Deltagarna erbjöds antingen två trisslotter eller 
50 kronor som tack för att de fyllde i frågeformuläret. Av de 58 deltagarna valde 
39 personer lotter, 18 personer valde pengar och en person avstod från ersättning. 
Deltagarna erbjöds till slut att få en sammanfattning av rapporten hem i brevlådan 
(84 % av deltagarna tackade ja till detta erbjudande, vilket innebar att de måste 
uppge namn och adress). 
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3 Resultat 
3.1 Resefrekvens 
De flesta deltagarna uppgav att de åker mellan 501 och 1000 mil med bil under ett 
normalt år (se tabell 1). 
 
Tabell 1 Antalet män och kvinnor som använder bil under ett normalt år. 
 

Kön Användning 
Män Kvinnor Totalt 

Aldrig  1  --  1 
< 500 mil/år  3  12  15 
501-1000 mil/år  7  10  17 
1001-1500 mil/år  6  6  12 
1501-2000 mil/år  3  3  6 
>2000 mil/år  5  --  5 
Totalt  25  31  56 
 
Fler kvinnor än män uppgav att de åker mindre än 500 mil per år samt mellan 501 
och 1000 mil per år. Slutligen uppgav fler män än kvinnor att de åker mer än 2000 
mil under ett normalt år (inga kvinnor uppgav att de åker över 2000 mil per år 
med bil). 

Som kan ses i tabell 2 uppger flest deltagare att de åker någon eller några 
gånger per år med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg. Inga deltagare 
uppger att de åker i stort sett varje dag med pendeltåg. 
 
Tabell 2 Antalet män och kvinnor som använder kollektiva transportmedel under 
ett normalt år. 
 

Transportmedel Användning 
Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 

Aldrig     
 Män  6  8  5  10 

 Kvinnor  2  2  8  8 
Några ggr/år     
 Män  9  10  11  9 
 Kvinnor  12  10  10  13 
Några ggr/månad     
 Män  3  5  4  5 
 Kvinnor  4  7  3  5 
Några ggr/vecka     
 Män  8  4  5  2 
 Kvinnor  6  6  2  3 
Varje dag     
 Män  1  --  1  -- 
 Kvinnor  6  6  6  -- 
Totalt  57  58  55  55 
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Fler kvinnor än män uppger att de åker någon gång per år samt varje dag med 
stadsbuss. Inga män uppger att de åker varje dag med spårvagn. Fler män än 
kvinnor uppger att de aldrig åker spårvagn. Fler kvinnor än män uppger att de 
aldrig åker respektive åker varje dag med regionalbuss. Slutligen uppger fler 
kvinnor än män att de åker någon gång per år med pendeltåg. 
 
 
3.2 Personlig erfarenhet av trafikolyckor, besvärande 

situationer, hot eller våld 
Som kan ses i tabell 3 uppgav flest deltagare att de råkat ut för mellan en och tre 
trafikolyckor vid resor med bil. Däremot uppgav majoriteten av deltagarna att de 
inte råkat ut för trafikolyckor vid resor med de kollektiva transportmedlen. Inga 
deltagare uppgav att de råkat ut för fler än tre trafikolyckor vid resor med de 
kollektiva transportmedlen. Något fler kvinnor än män uppgav att de råkat ut för 
mellan en och tre trafikolyckor vid resor med alla transportmedel (inga män 
uppgav att de råkat ut för trafikolyckor vid resor med pendeltåg). 
 
Tabell 3 Mäns och kvinnors personliga erfarenhet av trafikolyckor, besvär, hot 
eller våld (antalet ihågkomna händelser). 
 

Personlig erfarenhet 
Olyckor Besvär Hot Våld Transportmedel 

0 1–3 >3 0 1–3 >3 0 1–3 >3 0 1–3 >3 
Bil             
 Män 4 15 8 18 7 2 23 3 1 24 2 1 
 Kvinnor 6 18 7 20 10 1 25 5 -- 27 3 -- 
 Totalt 10 33 15 38 17 3 48 8 1 51 5 1 
Stadsbuss             
 Män 21 6 -- 15 8 4 20 7 -- 23 4 -- 
 Kvinnor 23 7 -- 7 18 5 23 6 1 28 2 -- 
 Totalt 44 13 -- 22 26 9 43 13 1 51 6 -- 
Spårvagn             
 Män 24 3 -- 13 12 2 25 2 -- 24 3 -- 
 Kvinnor 24 6 -- 12 16 2 24 6 1 29 2 -- 
 Totalt 48 9 -- 25 28 4 46 11 1 53 5 -- 
Regionalbuss             
 Män 25 2 -- 18 8 1 25 2 -- 26 1 -- 
 Kvinnor 23 6 -- 20 8 1 24 5 -- 29 -- -- 
 Totalt 48 8 -- 38 16 2 49 7 -- 25 1 -- 
Pendeltåg             
 Män 25 -- -- 18 6 1 23 2 -- 25 1 -- 
 Kvinnor 25 3 -- 17 10 1 22 6 -- 28 -- -- 
 Totalt 50 3 -- 35 16 2 45 8 -- 53 1 -- 
 
Flest deltagare uppgav att de aldrig varit utsatta för besvärande medpassagerare, 
hot eller våld vid resor med bil, regionalbuss och pendeltåg. Fler kvinnor än män 
uppger att de aldrig varit utsatta för besvär, hot eller våld vid resor med bil. 
Dessutom uppger fler kvinnor att de varit utsatta för besvär, hot eller våld vid 
resor med detta transportmedel. Flest deltagare uppger att de varit utsatta mellan 
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en och tre gånger för besvärande medpassagerare vid resor med stadsbuss och 
spårvagn, medan flest deltagare uppger att de aldrig varit utsatta för hot eller våld 
vid resor med dessa transportmedel. Fler män än kvinnor uppger att de aldrig varit 
utsatta för besvär vid resor med stadsbuss, medan fler kvinnor uppger att de varit 
utsatta för besvär mellan en och tre gånger vid resor med detta transportmedel.  
 
 
3.3 Attityd till resor 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de tyckte bättre om att åka med bil än med 
övriga transportmedel. Dessutom uppgav deltagarna att de tyckte bättre om att åka 
med pendeltåg än med stadsbuss och spårvagn (se tabell 4). Detta resultat 
framkom vid en en-vägs variansanalys (ANOVA), med upprepad mätning, i 
vilken signifikanta effekter av transportmedel återfanns (F (4, 196) = 24.12,  
p < .001). 
 
Tabell 4 Genomsnittliga skattningar av attityd till resor med olika transport-
medel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 7,68 4,94 5,00 5,42 6,20 
Ålder      
 18–27 år 7,76 5,10 5,40 6,19 6,76 
 28–48 år 7,84 5,32 4,68 5,26 5,83 
 49– år 7,65 4,81 5,61 5,19 5,31 
Kön      
 Män 7,00 4,81 4,52 5,33 5,13 
 Kvinnor 8,43*** 5,33 5,87* 5,83 6,89** 
Utbildning      
 Gymnasieutb. 7,80 5,11 5,03 5,63 6,12 
 Högskoleutb. 7,70 4,74 5,32 5,40 6,00 
Resefrekvens      
 Reser sällan 8,38 4,76 5,27 5,21 5,92 
 Reser ofta 7,59 5,44 5,19 6,38* 6,60 
Erfarenhet besvär      
 Sällan 8,00 5,00 5,36 5,32 6,15 
 Flera ggr 7,26 5,14 5,13 6,17 6,94 
Erfarenhet hot      
 Sällan 7,88 5,29 5,35 5,45 5,91 
 Flera ggr 7,11 4,50 4,73 6,57 7,00 
* p < .05   ** p < .01   *** p < .005 
 
Deltagarna delades in i tre olika grupper baserat på deras ålder (18–27, 28–48 
samt 49– år). Deltagarnas reseattityd för varje transportmedel skilde sig inte åt 
beroende på vilken åldersgrupp de tillhörde. Detta resultat framkom vid en-vägs 
ANOVOR som beräknades för varje transportmedel. 
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Vidare analyserades mäns och kvinnors reseattityd för de olika transport-
medlen via t-test för oberoende stickprov. Kvinnor uppgav att de tyckte bättre om 
att resa med bil, spårvagn och pendeltåg än män (t (55) = -3.50, p < .005, t (55) = 
-2.53, p < .05, respektive t (50) = -2.97, p < .01). 

Deltagare med gymnasieutbildning och deltagare med högskoleutbildning gav 
inte signifikant skilda skattningar på frågan om reseattityd för olika transport-
medel (deltagarnas skattningar analyserades via t-test för oberoende stickprov). 

Deltagarna delades även in i två grupper beroende på hur ofta de angav att de 
reser med olika transportmedel. Den grupp som reser sällan angav att de högst 
några gånger per år reser med de kollektiva transportmedlen. De som reser sällan 
med bil uppgav att de åker mindre än 500 mil per år. Deltagare som reser ofta 
med regionalbuss uppgav att de tyckte bättre om att resa med detta transportmedel 
än de som reser sällan med samma transportmedel (t (53) = -2.14, p < .05). 

Slutligen delades deltagarna in i två grupper beroende på om de uppgav att de 
eller någon de känner, aldrig eller endast vid något enstaka tillfälle, hade råkat ut 
för besvärande situationer eller hot vid resor med de olika transportmedlen. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan skattningarna av reseattityd gjorda av 
dessa grupper av deltagare (analyserades med hjälp av t-test för oberoende 
stickprov). På grund av att så få deltagare angav att de, eller någon de kände, hade 
råkat ut för trafikolyckor eller våld i samband med resor med några av 
transportmedlen gjordes ingen gruppindelning för dessa frågor. 
 
 
3.4 Allmän inställning 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de hade en mer positiv attityd till bil som 
transportmedel än till övriga transportmedel (F (4, 204) = 9.54, p < .001). (Se 
tabell 5). 

Deltagare som uppgav att de reser ofta med regionalbuss respektive pendeltåg 
uppgav att de hade en positivare inställning till dessa transportmedel än deltagare 
som uppgav att de reser sällan med respektive transportmedel (t (53) = -2.14,  
p < .05, respektive t ( 53) = -2.91, p < .01). 

En signifikant skillnad återfanns mellan deltagare som uppgav att de hade 
blivit utsatta för hot och de som uppgav att de aldrig eller vid något enstaka 
tillfälle hade blivit utsatta för hot vid resor med bil. Den sistnämnda gruppen 
undersökningspersoner uppgav att de hade en positivare inställning till bil som 
transportmedel än deltagare som hade blivit utsatta för hot vid ett flertal tillfällen 
(t (54) = 2.33, p < .05). 
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Tabell 5 Genomsnittliga skattningar av allmän inställning till olika transport-
medel. 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 7,19 5,48 5,67 5,60 6,00 
Ålder      
 18–27 år 7,14 5,76 5,95 6,24 6,62 
 28–48 år 7,32 5,68 5,53 5,47 5,74 
 49– år 7,47 5,12 6,06 4,88 5,62 

Kön      
 Män 6,81 5,26 5,33 5,15 5,56 
 Kvinnor 7,73 5,80 6,29 6,00 6,50 

Utbildning      
 Gymnasieutb. 7,29 5,54 5,94 5,91 6,09 
 Högskoleutb 7,20 5,25 5,40 4,90 6,00 

Resefrekvens      
 Reser sällan 7,50 5,21 5,70 5,00 5,57 
 Reser ofta 7,26 5,89 6,00 6,57** 7,33* 

Erfarenhet besvär      
 Sällan 7,54 5,36 5,80 5,55 6,06 
 Flera ggr 6,85 5,66 5,94 5,67 6,06 

Erfarenhet hot      
 Sällan 7,55* 5,63 5,91 5,61 6,02 
 Flera ggr 6,00 5,29 5,58 5,43 6,25 

* p < .05   ** p < .01   *** p < .005 
 
Korrelationer beräknades även mellan deltagarnas reseattityd och allmänna 
inställning för varje transportmedel. Resultaten av dessa analyser visade att 
sambandet mellan reseattityd och allmän inställning var positivt och medelhögt  
(r mellan .50 och .79, p < .05). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning eller erfaren-
het av besvär. 
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3.5 Upplevda risker för att råka ut för trafikolyckor 
Undersökningsdeltagarna skattade risken att råka ut för en trafikolycka som större 
vid resor med bil än med övriga transportmedel. Dessutom skattade deltagarna 
risken att råka ut för en trafikolycka som större vid resor med regionalbuss än med 
spårvagn och pendeltåg (F (4, 196) = 19.65, p < .001). Se tabell 6. 
 
Tabell 6 Genomsnittliga skattningar av risk för att råka ut för trafikolyckor i 
samband med resor med de olika transportmedlen. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 5,42 3,70 3,22 4,16 3,24 
Ålder      
 18–27 år 5,24 3,76 3,10 4,10 3,05 
 28–48 år 5,58 3,79 3,32 4,16 3,05 
 49– år 5,50 3,06 3,13 4,15 4,42 

Kön      
 Män 4,96 2,88 2,76 3,54 3,13 
 Kvinnor 5,84 4,17** 3,52 4,62 3,57 

Utbildning      
 Gymnasieutb 5,31 3,51 3,11 4,09 3,46 
 Högskoleutb 5,85 3,89 3,47 4,32 3,18 

Resefrekvens      
 Reser sällan 5,69 3,21 2,75 4,19 3,42 
 Reser ofta 5,33 3,93 3,61 3,90 3,00 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
 
Som kan ses i tabell 6 skattade kvinnor risken att råka ut för trafikolyckor i 
samband med resor med stadsbuss som större än männen (t (54) = -2.69, p < .01). 

Det framkom däremot inga signifikanta effekter av ålder, utbildning eller 
resefrekvens. 
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3.6 Upplevda risker för att bli utsatt för besvärande 
situationer 

Undersökningsdeltagarna skattade risken att bli utsatt för besvärande situationer i 
samband med resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg som 
större än vid resor med bil, se tabell 7 (F (4, 208) = 10.06, p < .001). 
 
Tabell 7 Genomsnittliga skattningar av risker för besvärande situationer i 
samband med resor med olika transportmedel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 2,32 3,87 3,87 3,59 3,59 
Ålder      
 18–27 år 1,86 3,81 3,81 3,29 3,43 
 28–48 år 2,32 4,16 4,16 3,84 3,58 
 49– år 2,72 3,35 3,71 3,56 3,85 

Kön      
 Män 2,44 3,67 3,63 3,37 3,52 
 Kvinnor 2,13 3,90 4,13 3,72 3,64 

Utbildning      
 Gymnasieutb 2,58 3,74 3,81 3,54 3,54 
 Högskoleutb 1,85 4,10 4,15 3,65 3,67 

Resefrekvens      
 Reser sällan 2,06 3,72 3,77 3,65 3,62 
 Reser ofta 2,25 3,86 4,04 3,33 3,40 

Erfarenhet besvär      
 Sällan 1,87 3,27 3,63 3,66 3,46 
 Flera ggr 3,05* 4,11 4,00 3,33 3,83 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
Som kan ses i tabell 7, skattade deltagare som hade råkat ut för besvärande 
situationer i samband med resor med bil vid ett flertal tillfällen risken för att råka 
ut för besvärande situationer i samband med resor med detta transportmedel som 
större än deltagare som aldrig eller endast vid något enstaka tillfälle hade råkat ut 
för besvärande situationer i samband med resor med bil (t (56) = -2.09, p < .05). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning eller 
resefrekvens. 
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3.7 Upplevda risker för att bli utsatt för hot 
Undersökningsdeltagarna skattade risken att bli utsatt för hot i samband med resor 
med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg som större än vid resor med 
bil. Dessutom skattade deltagarna risken för att bli utsatt för hot vid resor med 
stadsbuss och spårvagn som större än för regionalbuss (F (4, 204) = 28.34,  
p < .001). (Se tabell 8). 
 
Tabell 8 Genomsnittliga skattningar av risker för hot i samband med resor med 
olika transportmedel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 1,79 4,06 4,04 3,10 3,56 
Ålder      
 18–27 år 1,86 3,67 3,67 2,48 2,90 
 28–48 år 1,79 4,37 4,16 3,32 3,67 
 49– år 1,53 4,00 4,28 3,63 4,46 

Kön      
 Män 1,78 3,44 3,30 3,00 3,21 
 Kvinnor 1,70 4,50 4,65* 3,17 3,86 

Utbildning      
 Gymnasieutb 1,94 3,91 4,00 3,09 3,60 
 Högskoleutb 1,45 4,40 4,30 3,15 3,47 

Resefrekvens      
 Reser sällan 1,69 3,97 3,90 2,85 3,47 
 Reser ofta 1,62 4,04 4,14 3,48 3,80 

Erfarenhet hot      
 Sällan 1,58 3,58 3,65 2,76 3,09 
 Flera ggr 2,56 5,29* 5,42* 5,43*** 6,13***

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
Som kan ses i tabell 8 skattade kvinnor risken att bli utsatt för hot vid resor med 
spårvagn som större än männen (t (56) = -2.23, p < .05). 

Deltagare som hade större personlig erfarenhet av att ha blivit utsatta för hot 
vid resor med de kollektiva transportmedlen skattade risken för att bli utsatt för 
hot vid resor med dessa som större än deltagare med mindre personlig erfarenhet 
(t (55) = -2.48, p < .05 för stadsbuss, t (56) = -2.39, p < .05 för spårvagn, t (54) =  
-3.96, p < .001 för regionalbuss och t (50) = -3.85, p < .001 för pendeltåg). 

Det framkom däremot inga signifikanta effekter av ålder, utbildning eller 
resefrekvens. 
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3.8 Upplevda risker för att bli utsatt för våld 
Undersökningsdeltagarna skattade risken att bli utsatt för våld i samband med 
resor med stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg som större än vid resor 
med bil (se tabell 9). (F (4, 208) = 14.52, p < .001). 
 
Tabell 9 Genomsnittliga skattningar av risker för våld i samband med resor med 
transportmedlen. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 1,74 3,30 3,23 2,68 2,77 
Ålder      
 18–27 år 1,67 2,62 2,52 2,05 2,14 
 28–48 år 1,68 3,79 3,68 3,11 2,95 
 49– år 1,71 3,29 3,50 2,94 3,54 

Kön      
 Män 1,56 2,85 2,74 2,52 2,56 
 Kvinnor 1,80 3,53 3,61 2,79 2,96 

Utbildning      
 Gymnasieutb 1,94 3,29 3,31 2,63 2,89 
 Högskoleutb 1,30 3,25 3,20 2,75 2,56 

Resefrekvens      
 Reser sällan 1,81 3,21 3,17 2,65 2,78 
 Reser ofta 1,49 3,21 3,25 2,76 2,87 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning eller rese-
frekvens. 
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3.9 Oro för att råka ut för trafikolyckor 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de oroade sig mer för att råka ut för 
trafikolyckor vid resor med bil än vid resor med de kollektiva transportmedlen (F 
(4, 208) = 11.53, p < .001). (Se tabell 10). 

Deltagare som åker ofta med spårvagn uppgav att de oroade sig mer för att råka 
ut för trafikolyckor med detta transportmedel än deltagare som åker sällan med 
spårvagn (t (56) = -2.16, p < .05). 
 
Tabell 10 Genomsnittliga skattningar av oro för att råka ut för trafikolyckor i 
samband med resor med olika transportmedel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 3,40 2,21 1,04 2,32 1,98 
Ålder      
 18–27 år 3,81 2,05 1,95 2,52 2,00 
 28–48 år 3,26 2,53 2,26 1,95 1,79 
 49– år 2,83 1,76 1,83 2,25 2,23 

Kön      
 Män 2,85 1,96 1,74 1,89 1,68 
 Kvinnor 3,74 2,27 2,26 2,29 2,25 

Utbildning      
 Gymnasieutb 3,28 2,17 2,03 2,46 1,94 
 Högskoleutb 3,55 2,15 2,10 1,95 2,06 

Resefrekvens      
 Reser sällan 3,81 1,76 1,67 2,00 2,14 
 Reser ofta 3,03 2,50 2,39* 2,62 1,53 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
Däremot framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön eller utbildning. 
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3.10 Oro för att bli utsatt för besvärande situationer 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de oroade sig mer för att råka ut för 
besvärande situationer vid resor med stadsbuss, spårvagn och pendeltåg än vid 
resor med bil, se tabell 11 (F (4, 208) = 7.28, p < .001). 

Deltagare som hade mer personlig erfarenhet av att ha blivit utsatta för 
besvärande situationer vid resor med bil uppgav att de oroade sig mer för att bli 
utsatta för besvärande situationer vid resor med detta transportmedel än deltagare 
som hade mindre personlig erfarenhet (t (56) = -2.25, p < .05). 
 
Tabell 11 Genomsnittliga skattningar av oro för att råka ut för besvärande 
situationer i samband med resor med transportmedlen. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 1,62 2,64 2,47 2,08 2,40 
Ålder      
 18–27 år 1,43 2,48 2,33 2,00 2,24 
 28–48 år 1,84 3,16 2,89 2,26 2,58 
 49– år 1,77 2,00 2,22 1,88 2,38 

Kön      
 Män 2,07 2,56 2,30 2,04 2,20 
 Kvinnor 1,32 2,57 2,65 2,07 2,57 

Utbildning      
 Gymnasieutb 1,78 2,60 2,47 2,06 2,49 
 Högskoleutb 1,55 2,65 2,65 2,10 2,22 

Resefrekvens      
 Reser sällan 1,44 2,38 2,27 2,03 2,49 
 Reser ofta 1,60 2,75 2,71 2,10 2,10 

Erfarenhet besvär      
 Sällan 1,37 2,27 2,08 2,11 2,29 
 Flera ggr 2,25* 2,74 2,66 1,94 2,61 

* p < .05  ** p < .01  *** p < .005 
 
Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning eller rese-
frekvens. 
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3.11 Oro för att bli utsatt för hot 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de oroade sig mer för att bli utsatta för hot 
vid resor med stadsbuss, spårvagn och pendeltåg än vid resor med bil. Dessutom 
uppgav deltagarna att de oroade sig mer för att bli utsatta för hot vid resor med 
stadsbuss och spårvagn än vid resor med regionalbuss (F (4, 208) = 9.89,  
p < .001). (Se tabell 12). 
 
Tabell 12 Genomsnittliga skattningar av oro för att bli utsatt ut för hot i 
samband med resor med olika transportmedel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 1,42 2,32 2,30 1,79 2,17 
Ålder      
 18–27 år 1,19 2,10 2,05 1,62 1,86 
 28–48 år 1,74 2,63 2,63 2,00 2,37 
 49– år 1,35 2,11 2,39 1,75 2,38 

Kön      
 Män 1,67 2,33 2,22 1,89 2,12 
 Kvinnor 1,20 2,23 2,45 1,69 2,21 

Utbildning      
 Gymnasieutb 1,40 2,17 2,31 1,74 2,20 
 Högskoleutb 1,40 2,60 2,55 1,90 2,11 

Resefrekvens      
 Reser sällan 1,69* 2,31 2,23 1,76 2,19 
 Reser ofta 1,15 2,25 2,46 1,81 2,13 

Erfarenhet hot      
 Sällan 1,19 2,05 2,11 1,67 1,91 
 Flera ggr 2,67*** 3,00* 3,25* 2,57* 3,63***

* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Deltagare som reser sällan med bil uppgav att de oroade sig mer för att bli utsatta 
för hot vid resor med detta transportmedel än deltagare som reser ofta med samma 
transportmedel (t (53) = 2.17, p < .05). 

Deltagare som hade mer personlig erfarenhet av att ha råkat ut för hot vid resor 
med ett givet transportmedel uppgav att de var mer oroade för att råka ut för hot  
(t (55) = -3.68, p < .005 för bil, t (55) = -2.30, p < .05 för stadsbuss, (t (56) =  
-2.40, p < .05) för spårvagn, (t (54) = -2.63, p < .05) för regionalbuss och (t (51) = 
-3.23, p < .005) för pendeltåg). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön eller utbildning. 
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3.12 Oro för att bli utsatt för våld 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de oroade sig mer för att bli utsatta för våld 
vid resor med stadsbuss och spårvagn än vid resor med bil. Dessutom uppgav 
deltagarna att de oroade sig mer för att bli utsatta för hot vid resor med stadsbuss 
än vid resor med regionalbuss (F (4, 204) = 7.47, p < .001). Se tabell 13. 
 
Tabell 13 Genomsnittliga skattningar av oro för att råka ut för våld i samband 
med resor med olika transportmedel. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 1,29 2,06 1,98 1,54 1,81 
Ålder      
 18–27 år 1,05 1,57 1,57 1,33 1,43 
 28–48 år 1,68 2,63** 2,42 1,74 2,11 
 49– år 1,12 1,81 2,12 1,53 2,00 

Kön      
 Män 1,54 2,08 1,92 1,62 1,79 
 Kvinnor 1,06 1,93 2,10 1,45 1,82 

Utbildning      
 Gymnasieutb 1,26 1,88 1,94 1,44 1,76 
 Högskoleutb 1,35 2,30 2,25 1,70 1,89 

Resefrekvens      
 Reser sällan 1,40 2,17 2,07 1,59 1,95 
 Reser ofta 1,08 1,81 1,96 1,45 1,50 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Undersökningspersoner i åldrarna 28 till 48 år uppgav att de oroade sig mer för att 
bli utsatta för våld vid resor med stadsbuss än deltagare i åldrarna 18 till 27 år  
(F (2, 53) = 3.38, p < .05). 

Det framkom inga signifikanta effekter av kön, utbildning eller resefrekvens. 
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3.13 Upplevd trygghet vid resor 
Det framkom inga signifikanta skillnader i undersökningsdeltagarnas skattningar 
av upplevd trygghet för de olika transportmedlen, se tabell 14 (F (4, 204) = 0.72, 
n.s.). 
 
Tabell 14 Genomsnittliga skattningar av upplevd trygghet i samband med resor 
med transportmedlen. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 7,08 6,83 6,85 7,17 7,02 
Ålder      
 18–27 år 7,05 7,00 7,14 7,52 7,62 
 28–48 år 6,74 6,53 6,42 7L,00 6,58 
 49– år 6,71 6,81 6,59 6,47 6,67 

Kön      
 Män 6,58 6,88 6,85 6,81 7,04 
 Kvinnor 7,06 6,70 6,65 7,28 7,00 

Utbildning      
 Gymnasieutb 7,23 6,92 6,97 7,21 7,26 
 Högskoleutb 6,65 6,70 6,45 7,05 6,56 

Resefrekvens      
 Reser sällan 6,53 6,79 6,83 6,79 6,68 
 Reser ofta 7,08 6,78 6,64 7,50 7,93* 

Erfarenhet besvär      
 Sällan 7,03 7,00 6,92 6,89 7,06 
 Flera ggr 6,50 6,66 6,72 7,39 6,94 

Erfarenhet hot      
 Sällan 7,02 7,00 6,91 7,10 7,20 
 Flera ggr 6,22 6,14 6,08 6,71 7,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Deltagare som reser ofta med pendeltåg uppgav att de kände större trygghet vid 
resor med detta transportmedel än deltagare som reser sällan med samma 
transportmedel (t (49) = -2.09, p < .05). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder, kön, utbildning, erfarenhet av 
besvär eller erfarenhet av hot. 
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3.14 Upplevd rädsla vid resor 
Undersökningsdeltagarna uppgav att de oftare hade upplevt rädsla vid resor med 
bil än vid resor med de kollektiva transportmedlen (F (4, 200) = 12.26, p < .001). 
(Se tabell 15). 
 
Tabell 15 Genomsnittliga skattningar av upplevd rädsla i samband med resor 
med transportmedlen. 
 

Transportmedel Bakgrunds- 
variabler Bil Stadsbuss Spårvagn Regionalbuss Pendeltåg 
Totalt 3,69 2,63 2,39 2,31 1,88 
Ålder      
 18–27 år 3,90 2,67 2,29 2,24 1,90 
 28–48 år 4,11 2,94 3,11** 2,68 2,26 
 49– år 2.88 1,88 1,76 1,73 1,58 

Kön      
 Män 3,58 2,44 2,23 2,50 1,83 
 Kvinnor 3,74 2,60 2,55 2,03 2,07 

Utbildning      
 Gymnasieutb 3,60 2,47 2,29 2,06 1,82 
 Högskoleutb 3,95 2,79 2,75 2,65 2,22 

Resefrekvens      
 Reser sällan 4,33 2,25 2,10 2,15 2,19 
 Reser ofta 3,33 2,81 2,71 2,45 1,36 

Erfarenhet besvär      
 Sällan 3,19 1,76 1,75 2,24 1,74 
 Flera ggr 4,55 3,00*** 2,75* 2,28 2,39 

Erfarenhet hot      
 Sällan 3,36 2,17 1,96 2,15 1,84 
 Flera ggr 4,78 3,57*** 4,08*** 3,00 2,63 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Undersökningspersoner i åldrarna 28 till 48 år uppgav att de oftare hade upplevt 
rädsla i samband med resor med spårvagn än de äldsta deltagarna (F (2, 54) = 
3.36, p < .05). 

Deltagare som har mer personlig erfarenhet av att ha blivit utsatta för 
besvärande situationer vid resor med stadsbuss respektive spårvagn uppgav att de 
oftare hade upplevt rädsla vid resor med dessa respektive transportmedel än 
deltagare som hade mindre personlig erfarenhet (t (53) = -3.35, p < .005, 
respektive t (54) = -2.54, p < .05). 

Deltagare som hade mer personlig erfarenhet av att ha blivit utsatta för hot vid 
resor med stadsbuss respektive spårvagn uppgav att de oftare hade upplevt rädsla 
vid resor med dessa respektive transportmedel än deltagare som hade mindre 
personlig erfarenhet (t (53) = -3.41, p < .005, respektive t (55) = -4.70, p < .001). 

Det framkom inga signifikanta effekter av kön, utbildning eller resefrekvens. 
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3.15 Känslor av otrygghet när man går till hållplatser 
Undersökningsdeltagarna uppgav att fre-/lördagskväll, mörkt ute, belysning, gå 
ensam, gångtunnel och park/skog bidrog i högre grad till känslor av otrygghet när 
man går till hållplatser än skräpigt, skadegörelse. Dessutom uppgav deltagarna att 
gångtunnel och park/skog bidrog i högre utsträckning till känslor av otrygghet än 
fre-/lördagskväll, mörkt ute och gå ensam, se tabell 16 (F (6, 342) = 11.60, 
p < .001). 
 
Tabell 16 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man går till hållplatser. 
 

Omständigheter 
Bakgrunds-

variabler Fre-/lör-
kväll 

Mörkt 
ute 

Belys-
ning 

Skräpigt/ 
skadegörelse

Gå 
ensam 

Gång-
tunnel 

Park/ 
skog 

Totalt 5,03 5,24 5,43 4,21 5,26 5,98 6,05 
Ålder        
 18–27 år 4,29 5,00 4,95 3,62 5,00 5,95 6,19 
 28–48 år 5,32 5,47 5,89 4,79 5,53 6,42 6,37 
 49– år 5,61 5,28 5,50 4,28 5,28 5,56 5,56 
Kön        
 Män 3,81 3,44 3,59 2,96 3,33 4,07 3,96 
 Kvinnor 6,10*** 6,81*** 7,03*** 5,29*** 6,94*** 7,65*** 7,87***
Utbildning        
 Gymn. 4,83 5,14 5,44 4,28 5,06 5,89 6,03 
 Högskola 5,50 5,40 5,40 4,00 5,65 6,20 6,15 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att alla omständigheter bidrog till 
känslor av otrygghet när man går till hållplatser. Det vill säga, fre-/lördagskväll  
(t (56) = -3.52, p < .005), mörkt ute (t (56) = -5.35, p < 001), belysning (t (56) =  
-5.51, p < .001), skräpigt/skadegörelse (t (56) = -3.84, p < .001), gå ensam (t (56) 
= -5.82, p < .001), gångtunnel (t (56) = -5.78, p < .001) och park/skog (t (56) =  
-6.81, p < .001). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder eller utbildning. 
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3.16 Känslor av otrygghet vid hållplatser 
Undersökningsdeltagarna uppgav att fre-/lördagskväll, belysning, vänta ensam, 
hållplatsen avsides belägen och park/skog bidrog i högre grad till känslor av 
otrygghet när man väntar vid hållplatser än skräpigt/skadegörelse. Dessutom 
uppgav deltagarna att hållplatsen avsides belägen och park/skog bidrog i högre 
utsträckning till känslor av otrygghet än fre-/lördagskväll och mörkt ute. Vidare 
uppgav deltagarna att park/skog bidrog i högre utsträckning till känslor av 
otrygghet än belysning, vänta ensam och hållplatsen avsides belägen (se tabell 
17). (F (6, 342) = 11.61, p < .001). 
 
Tabell 17 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser. 
 

Omständigheter 
Bakgrunds-

variabler Fre-/lör-
kväll 

Mörkt 
ute 

Belys-
ning 

Skräpigt/ 
skadegörelse

Gå 
ensam 

Gång-
tunnel 

Park/ 
skog 

Totalt 4,90 4,86 5,05 4,17 5,14 5,69 5,90 
Ålder        
 18–27 år 4,00 4,05 4,29 3,29 4,24 5,14 5,43 
 28–48 år 5,16 4,95 5,47 4,53 5,89 5,79 6,05 
 49– år 5,67 5,72 5,50 4,83 5,39 6,22 6,28 
Kön        
 Män 3,71 3,44 3,52 3,26 3,81 3,74 4,00 
 Kvinnor 5,94*** 6,10*** 6,39*** 4,97* 6,29*** 7,39*** 7,55***
Utbildning        
 Gymn. 4,53 4,64 4,83 4,06 4,94 5,67 5,67 
 Högskola 5,35 5,05 5,20 3,95 5,15 5,45 6,00 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Kvinnor uppgav, i högre utsträckning än män, att de olika omständigheterna 
bidrog till känslor av otrygghet när man väntar vid hållplatser. Det vill säga, fre-
/lördagskväll (t (56) = -3.47, p < .005), mörkt ute (t (56) = -4.08, p < .001), 
belysning (t (56) = -4.60, p < .001), skräpigt/skadegörelse (t (56) = -2.67, p < .05), 
vänta ensam (t (56) = -3.64, p < .005), hållplatsen avsides belägen (t (56) = -5.85, 
p < .001) och park/skog (t (56) = -5.70, p < .001). 

Det framkom inga signifikanta effekter av ålder eller utbildning. 
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3.17 Känslor av otrygghet vid resor 
Undersökningsdeltagarna uppgav att fre-/lördagskväll och att förare/personal har 
dålig uppsikt över fordonet bidrog i högre utsträckning till känslor av otrygghet 
vid resor med olika kollektiva transportmedel än mörkt ute, belysning och 
skräpigt/skadegörelse, se tabell 18 (F (5, 285) = 6.56, p < .001). 

De äldsta deltagarna uppgav i högre utsträckning än de yngsta att mörker, dålig 
belysning samt att resa ensam bidrog till känslor av otrygghet vid resor med 
kollektiva transportmedel (F (2, 55) = 3.72, p < .05, F (2, 55) = 4.33, p < .05, 
respektive F (2, 55) = 3.41, p < .05). 
 
Tabell 18 Genomsnittliga skattningar av hur olika omständigheter bidrar till 
känslor av otrygghet när man reser med kollektiva transportmedel. 
 

Omständigheter 
Bakgrunds-

variabler Fre-/lör-
kväll 

Mörkt 
ute 

Belys-
ning 

Skräpigt/ 
skadegörelse 

Resa 
ensam 

Förare dålig 
uppsikt 

Totalt 4,53 3,59 3,64 3,69 4,09 4,36 
Ålder       
 18–27 år 3,52 2,48 2,43 2,76 2,95 3,43 
 28–48 år 4,95 3,84 4,05 4,00 4,47 4,95 
 49– år 5,28 4,61** 4,61** 4,44 5,00** 4,83 
Kön       
 Män 3,89 3,41 3,41 3,26 3,70 3,70 
 Kvinnor 5,10 3,64 3,84 4,06 4,42 4,94 
Utbildning       
 Gymn. 4,44 3,39 3,56 3,72 3,94 4,61 
 Högskola 4,65 3,80 3,65 3,45 4,25 3,85 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .005 
 
Det framkom inga signifikanta effekter av kön eller utbildning. 
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4 Diskussion 
Resultaten från denna studie tyder inte oväntat på att bil upplevs som ett mer 
attraktivt transportmedel än de kollektiva transportmedlen, eftersom deltagarna 
uppgav att de tyckte bättre om att åka med bil och att de hade en positivare 
inställning till detta transportmedel än till de övriga transportmedlen. Resultaten 
pekar även mot att den upplevda attraktiviteten hos bil kan påverkas mer av 
upplevda risker samt oro för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller 
våld än upplevda risker och oro för att råka ut för trafikolyckor. Resultaten från 
denna studie visade nämligen att deltagarna uppgav att risken att råka ut för 
trafikolyckor var större med bil än med de kollektiva transportmedlen, vilket 
stämmer väl överens med resultat från studien av Alm och Lindberg (2000). 
Däremot uppgav undersökningspersonerna att risken att råka ut för besvärande 
medpassagerare, hot eller våld var mindre vid bilåkning än vid resor med de 
kollektiva transportmedlen. 

Inga större skillnader återfanns mellan de olika transportmedlen med avseende 
på upplevelser av trygghet vid resor. Detta resultat kan tolkas på flera olika sätt. 
Det kan tyda på att upplevelser av trygghet inte har någon inverkan på upplevd 
attraktivitet. Resultatet kan också tyda på att personer anpassar sitt resande med 
olika transportmedel så till vida att resandet sker under de omständigheter som 
bidrar till känslor av trygghet. För att utreda huruvida den sistnämnda tolkningen 
är korrekt bör fortsatt forskning studera under vilka omständigheter människor 
väljer ett transportmedel framför ett annat och i vilken grad detta val är kopplat till 
upplevelser av trygghet. 

Sambandet mellan attityd till att resa med och allmän attityd till de olika 
transportmedlen var medelhögt. Detta resultat tyder på att dessa två typer av 
attityder inte kan sägas vara samma sak. Fortsatt forskning bör göra distinktioner 
mellan dessa två begrepp samt studera i vilken utsträckning respektive attityd är 
kopplat till val av transportmedel vid resor. 

Individuella skillnader, såsom kön, hur ofta man reser med transportmedlen 
samt om man har personlig erfarenhet av att ha råkat ut för trafikolyckor, blivit 
utsatt för besvär, hot eller våld vid resor, verkade också ha en viss inverkan på den 
upplevda attraktiviteten. Resultaten från denna studie tyder på att kvinnorna i 
större utsträckning än männen upplevde att bil var attraktivt. Detta bör vara fallet 
eftersom kvinnorna uppgav att de tyckte bättre om att åka med bil än männen. 

Resultat från denna studie tyder också på att deltagare som har personlig 
erfarenhet av hot vid resor med bil också anser att bil är ett mindre attraktivt 
transportmedel än deltagare som inte blivit utsatta för hot vid resor med bil. Detta 
mönster återfanns inte för de kollektiva transportmedlen. En förklaring till denna 
skillnad kan vara skillnaden mellan de som avger hot. I fallet med bilresor är det 
troligtvis till viss del människor man känner som avger hot, medan det i fallet med 
kollektiva transportmedel sannolikt oftast är främmande människor. Resenärer bör 
ha en större möjlighet att undvika att återse en främling som vid något tillfälle har 
avgett hot än till exempel en familjemedlem som gjort samma sak. En annan 
förklaring kan vara att det, vid resor med kollektiva färdmedel, ofta finns 
medresenärer som skulle kunna ingripa i en hotfull situation. Detta behöver inte, i 
lika hög grad, vara fallet vid bilresor. Ytterligare en förklaring kan vara att 
personer som åker bil också ofta är de som kör bilen. Ett hot kan upplevas på 
olika sätt beroende på om personen som blir hotad kör bil eller åker med 
kollektiva transportmedel. I det förstnämnda fallet måste personen även ägna sin 
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uppmärksamhet åt att manövrera bilen. Vidare visar resultaten från den nuvarande 
studien att personlig erfarenhet av både besvärande situationer och hot i samband 
med resor med de olika transportmedlen verkar ha ett samband med upplevelsen 
av risker och oro för att bli utsatt för besvärande situationer eller hot. Dessa 
resultat är i linje med resultat från studien av Alm och Lindberg (2000), i vilken 
undersökningspersoner, med mer personlig erfarenhet av våldssituationer med 
några olika transportmedel, tenderade att uppge en något högre risk för att råka ut 
för våld än övriga deltagare. Resultaten från den nuvarande studien pekar 
sammanfattningsvis mot att det behövs ytterligare studier för att tydligare utröna 
sambandet mellan upplevda risker, oro och upplevd attraktivitet. 

I den nuvarande studien återfinns resultat som kan tolkas som att hur ofta man 
reser med ett transportmedel kan inverka på hur attraktivt ett transportmedel anses 
vara. En annan tolkning skulle kunna vara att hur attraktivt ett transportmedel 
upplevs vara kan inverka på hur ofta man reser med ett transportmedel. Det vill 
säga, resultaten visade att personer som reser ofta med regionalbuss och pendeltåg 
också angav att dessa transportmedel var mer attraktiva än personer som reste 
sällan med samma transportmedel. Detta resultat kanske kan förklaras med att 
personer som reser ofta med pendeltåg också uppger att de kände sig mer trygga i 
samband med resor med detta transportmedel. Däremot uppgav de som reser ofta 
med spårvagn att de oroade sig mer för att råka ut för trafikolyckor i samband 
med resor jämfört med deltagare som reser sällan med samma transportmedel. 
Dessa resultat strider mot resultat från en studie av Hendrickx m.fl. (1992), i 
vilken personlig erfarenhet av en särskild aktivitet visades bidra till att riskerna 
upplevs som mindre. 

Vad gäller frågorna som avsåg i vilken utsträckning olika omständigheter 
bidrar till känslor av otrygghet när man går till, respektive väntar vid hållplatser 
visar resultaten att särskilt att gå igenom en gångtunnel, att hållplatsen är avsides 
belägen eller belägen vid en park/skogsparti ansågs bidra i högre utsträckning till 
känslor av otrygghet. När det gäller i vilken utsträckning olika omständigheter 
bidrar till känslor av otrygghet när man reser med de kollektiva transportmedlen 
så visar resultaten att fredags/lördagskväll och om förare/personal har dålig 
uppsikt över fordonet ansågs bidra i högre utsträckning till känslor av otrygghet 
vid resor än om det är mörkt ute, dålig belysning eller nedskräpat. Fortsatta 
studier bör undersöka i vilken utsträckning sådana omständigheter bidrar till 
upplevd attraktivitet samt val av olika transportmedel. Vidare visar resultaten från 
denna studie att individuella skillnader, såsom kön, har en viss inverkan på i 
vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av otrygghet. Kvinnor 
uppgav, i högre utsträckning än männen, att alla omständigheter bidrog till 
känslor av otrygghet när man går till och väntar vid hållplatser. Däremot återfanns 
inga skillnader mellan män och kvinnor med avseende på otrygghet vid resor med 
de kollektiva transportmedlen. 

Deltagarna i denna studie valdes ut på stadsbiblioteket i Norrköping, vilket 
medför att det inte är ett slumpmässigt urval. Nackdelen med det nuvarande 
förfarandet är att generaliseringsmöjligheterna blir något begränsade. Fördelen 
med det nuvarande urvalet är däremot flerfaldigt. Dels får undersöknings-
personerna möjlighet att ställa frågor om det är något de upplever som oklart i 
frågeformuläret. En annan fördel framför ett urval som sker direkt på de olika 
transportmedlen är att människor som aldrig åker med ett eller flera 
transportmedel också blir representerade i studien. 
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Sammanfattningsvis visar denna studie inte oväntat att bil upplevs som ett mer 
attraktivt transportmedel än de kollektiva transportmedlen. Vidare tyder resultaten 
på att upplevd attraktivitet kan påverkas mer av upplevda risker samt oro för att 
bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller våld än upplevda risker och oro 
för att råka ut för trafikolyckor. Däremot återfanns inga skillnader mellan de olika 
transportmedlen med avseende på upplevd trygghet. Detta resultat kan tolkas som 
att personer reser med transportmedel under omständigheter som ej anses bidra till 
känslor av otrygghet (exempelvis att resa på dagtid). Fortsatt forskning bör därför 
ytterligare specificera frågan om trygghet för att mer direkt kunna studera 
relationerna mellan upplevd attraktivitet och trygghet. Avslutningsvis tyder 
resultaten från denna studie på att individuella skillnader, såsom kön och hur ofta 
man reser med transportmedlen, också har en viss inverkan på den upplevda 
attraktiviteten. Fortsatt forskning bör studera i vilken utsträckning val av 
transportmedel påverkas av individuella skillnader, upplevd trygghet samt olika 
typer av risker. 
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