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Abstract 

The purpose of  present study has been to investigate what significance trust, attachment styles 

and trait-anxiety have to young adults’ attitude to different modes of transportation. The 

relationship between the trust and attachment style of the young adults and the one of their 

parents who was responsible for their transportation while they were 10 years old is analysed. 76 

young adults, aged 19-25 and living in Lund or Malmö, and one of their parents each answered a 

questionnaire. The results showed that there is a connection between the level of environmental 

trust of the parent and the adult child. Also there was found a connection between feeling safe 

and what mode of transportation one prefers.  
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Människan befinner sig nu i en situation, där hon genom egna uppfinningar kan påverka hela 

planetens sätt att fungera. Man har på många håll blivit mer medveten om de miljöproblem som 

finns och en hel del åtgärder har vidtagits på politiskt plan för att styra utvecklingen i en mer 

hållbar riktning (Seager,1995). Många av bestämmelserna riktar sig mot industrin, som är 

storförbrukare av ämnen och storproducenter av restämnen som kan vara skadliga för livet på 

jorden. Konsekvenserna av dessa utsläpp kan bli allt från otjänligt dricksvatten till  rubbningar i 

den genetiska arvsmassan hos ett flertal djur och växter (Blom, Haglund & Skoog, 1990; 

Cassidy, 1997; Merchant, 1992). Detta är man numera ganska uppmärksam på, och det finns  

även en viss beredskap att modifiera egen konsumtion om det kan ha avgörande inverkan på 

miljön . 

 

Ett annat hot, som svårligen kan ignoreras, eftersom effekterna kan bli minst lika förödande som 

industriernas giftutsläpp och konsumenternas avfallsberg, kommer från vårt sätt att transportera 

oss. Bilismens koldioxidutsläpp är sannolikt det största problemet i samband med 

uppvärmningen av jorden pga växthuseffekten och ozonlagrets nedbrytning (Gardner & Stern, 

1996). Har man just genomlevt en svensk vinter med snöslask och snålblåst kan man tycka att en 

temperaturökning med en grad eller två över hela jorden inte skulle vara så tokigt. Men 

effekterna blir förödande. Ökenområdena kommer att utbreda sig, och stora landområden som nu 

är bördiga och tätbefolkade kommer att bli havsbotten,  när polarisen smälter (Seager, 1995). 

 

Numera är man väl medveten om bilismens avgörande betydelse för vissa klimatförändringar,  

dess fysiska påverkan genom dödsolyckor, frekventa skador och dålig luft, samt bilismens 

psykologiska effekter genom trafikbuller, vibrationer och stress (Johansson, 2000). Ändå ska det 

mer till innan bilisterna låter bilen stå. De har en vardag att sköta, och finns det inga övertygande 

alternativ så blir det bilen som får stå för transporten. Varför är det så? Det finns flera olika 

teorier om hur vi människor fungerar i förhållande till denna typ av problem. Vissa menar att vi 

av naturen är kortsiktiga egoister, andra att vi nog kan vara altruister, men att vi är 

predisponerade att förneka den typ av hot som vi inte själva rår på (Gardner & Stern, 1996). Det 

är inte så enkelt att förklara varför många människor, som är uppriktigt angelägna om att värna 

om jorden och miljön och är medvetna om bilens roll i sammanhanget ändå fortsätter att köra bil 

till vardags. Vad är det som skiljer de som går, cyklar och tar bussen i stället för att köra bil? 
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Föreliggande uppsats är ämnat som ett bidrag till utforskningen av vilka faktorer som kan tänkas 

påverka om man väljer bilen, cykeln, egna ben eller kollektivtrafik för sin dagliga transport. Det 

finns ekonomiska, tidsmässiga och praktiska faktorer som inverkar på detta val, men det finns 

även psykologiska faktorer såsom miljöattityder och  affektion för bilen (Johansson, 2002). I det 

här arbetet studeras betydelsen av trygghet för unga vuxnas transportmedelsval. Enligt 

anknytningsteorin har det sätt som föräldrarna bemöter det lilla barnet på, stor betydelse för 

barnets förmåga att utveckla positiva och trygga relationer till sin omvärld och andra människor 

(Bowlby, 1988; Harter, 1999). 

 

Människor upplever att tryggheten och attraktiviteten då man förflyttar sig, varierar beroende på 

typen av transportmedel, och den största skillnaden tycks finnas mellan privatbilen och 

kollektiva transportmedel (Alm & Lindberg, 2002). Hur attraktivt ett färdmedel anses vara, beror 

mycket på den upplevda risken och oron för besvärande situationer, hot eller våld vid resor. Här 

spelar även individuella skillnader såsom kön, personlig erfarenhet av trafikolyckor, besvär, hot 

eller våld vid resor, samt hur ofta man reser med transportmedlen in på upplevd attraktivitet, 

trygghet och risk. 

 

I sin artikel om sociala faror som hinder för miljövänliga transportmedelsval skriver Maria 

Johansson om  hur vissa föräldrar uppfattar främmande människor som en potentiell fara för sina 

barn i den grad att de förbjuder sina barn att alls tala med främmande människor (Johansson, 

2002). Mackett m.fl. påpekar, att bortsett från att de barn som alltid skjutsas med bil vart de än 

ska ofta får mindre motion, så kommer de sannolikt också att utvecklas till vuxna individer utan 

någon som helst erfarenhet av kollektiv transport och kommer därför aldrig ens att överväga 

denna möjlighet (Mackett, Lucas, Paskins & Turbin, 2002).   

 

Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan hur ofta man använder en viss typ av 

transport och hur trygg man känner sig under denna typ av transport, och att ju mera man 

använder sig av en bestämd typ av transport ju tryggare känner man sig med denna (Alm &  

Lindberg, 2002).  Om det förhåller sig så,  är det inte bara vanans makt som drar unga människor 

mot bilismen, utan även känslan av trygghet. Ju oftare de blivit skjutsade som barn desto mer 

trygga kommer de att känna sig med bilen som transportmedel, och ju mer sällan de använt sig 
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av kollektiva transportmedel under barndomen, desto mindre trygga kommer de att känna sig 

med denna typ av transport när de växer upp. 

 

Upplevd trygghet och risk kan skilja sig ofta från faktisk trygghet och risk ( Andersson, 2001; 

Koskela,1996) och där en del väljer att anpassa sitt transportmedelsval efter sin rädsla, väljer 

vissa oavsett eventuell oro att hävda sin rätt till att färdas fritt i stadsrummet (Andersson 2001). 

Det finns många reella faror vid att färdas i stadsmiljöer, man kan råka ut för allt från 

trafikolyckor till stöld, rån och våldsbrott. Hur medveten man är om dessa faror till vardags kan 

bero på flera olika faktorer, t.ex. kön, ålder, var man vuxit upp, var man bor nu, om man själv 

eller nära anhöriga har varit med om brott och olyckor tidigare, och hur man för övrigt förhåller 

sig till sin omgivning och till andra människor (Alm & Lindberg, 2001). 

 

En rad studier har gjorts om rädslans inverkan på hur man väljer att färdas i stadsrummet, inte 

minst för kvinnors del. Det talas om paradoxet att kvinnor är mest rädda för att färdas i 

stadsrummet, men att det är männen som råkar ut för flest överfall. Detta torde bottna i att 

kvinnor faktiskt i betydligt högre grad än män begränsar sitt färdande just av rädsla för våldtäkt 

och överfall, och att detta beteende rent statistiskt reducerar risken att råka ut för överfall 

(Koskela, 1996).  

 

Egna erfarenheter spelar naturligtvis en stor roll för hur trygg man känner sig, men även ens 

personlighet kan här spela in. Människor är olika benägna att känna ångest och detta har 

betydelse för hur trygg eller otrygg man uppfattar en situation att vara. På 1960-talet 

introducerade Cattell begreppen  state- och trait-ångest som senare har vidarebearbetats av 

Spielberger. State-ångest refererar till ett emotionellt läge hos en individ vid en viss tidpunkt, 

dvs. en situationsbunden ångest. Med trait-ångest menas ett mera stabilt och genomgående drag 

hos en individ; en benägenhet att reagera med en större eller mindre mängd ångest vid stressfulla 

situationer och att uppfatta samma situation som olika hotande, beroende på personlig läggning. 

Vid stress reagerar individer med hög trait-ångest oftare och snabbare med state-ångest, som 

innebär aktivering av det automoma nervsystemet, än individer med låg trait-ångest. Graden av 

trait-ångest hos varje individ, påverkar i sin tur deras sätt att förhålla sig till omvärlden och 

graden av tillit varmed de möter den (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983). 
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 Termen “environmental trust”, på svenska miljötillit har definierats av George McKechnie som 

generell  öppenhet för olika miljöer, intresse och tillit;  förmåga att färdas fritt i miljöer versus 

rädsla för potentiellt farliga miljöer;  hemmets trygghet samt rädsla för att vara ensam och 

oskyddad (McKechnie, 1977). Bunting och Cousins fick i en undersökning av barns miljötillit ett 

lägre medelvärde än vad som funnits hos vuxna. De förklarar det i linje med Bowlbys uttalande 

att denna typ av rädsla för främmande miljöer hos barn är naturlig och viktig för barnets 

överlevnad (Bunting & Cousins, 1985).  

 

I vilken grad olika faktorer såsom omständigheter, erfarenheter och uppfostran påverkar och 

formar barnets förhållande till och tillit till miljön är en öppen fråga. Inom psykoanalytiska och 

utvecklingspsykologiska inriktningar råder det enighet om att de personlighetsdrag man kan 

konstatera hos barn redan i förskoleåldern håller i sig genom hela livet. Personlighetsdragen 

formas i en komplex interaktion mellan föräldrarnas attityder och uppfostringsmetoder, som i sin 

tur påverkas av kultur, familjeförhållanden och inte minst föräldrarnas personlighet. En del 

psykoanalytiker hävdar att även den fysiska miljön spelar stor roll för formandet av barnets bild 

av sig själv och andra (Bunting & Cousins, 1985). Den tillit som barnet uppfostras att känna 

inför andra människor i omgivningen, dem man möter på gatan och i bussen m.m., benämns i 

detta arbete socialtillit  (Johansson, 2002).  

 

Förmågan att känna tillit till varandra är viktig för samhället, bl.a. Deutsch och Rotter har hävdat 

att samhällets överlevnad beror just på om det är i stånd att fostra och upprätthålla tilliten och 

samarbetsviljan mellan sina invånare (Rotenberg, 1995). Enligt Erik Erikssons arbete under 

mitten av 1900-talet sker formandet av barnets tillit till andra människor genom vad de erfar i 

samspelet med sina föräldrar. Om föräldrarna är pålitliga och omhändertagande, kommer barnet 

att uppfatta världen som  rättvis och pålitlig, i motsatt fall kommer barnet att forma en attityd full 

av misstro till sin omvärld (Sternberg, 1998).  Det fortsatta arbetet av Mary Ainsworth, John 

Bowlby m.fl. fastlade föräldrarnas betydelse för barnets förmåga att forma band till andra 

människor; att mödrar som själva under uppväxten hade haft en otrygg relation till sin närmsta 

vårdare i sin tur kunde ha problem att knyta stabila band till deras eget barn, och istället ofta 

avvisade barnet, då det hade behövt bekräftelse (Bowlby 1988; Sternberg, 1998). Den grad av 

tillit som barnet bygger upp utifrån sina erfarenheter av förhållandet till sina viktigaste och 
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närmaste  mänskliga kontakter har avgörande betydelse för barnets känsla av trygghet och lust att 

utforska sin omgivning och interagera med främmande människor (Harter, 1999). 

 

Vilka konsekvenser får det att barnens erfarenhet av andra människor blir snävare när de inte får 

den sociala träning det medför att träffa olika människor i offentliga utrymmen tex på sin 

skolväg? Det finns undersökningar som tyder på att barns kognitiva utveckling främjas av att 

själva gå eller cykla till skolan, eftersom det ger dem möjlighet att själva fatta beslut och utforska 

sin närmiljö från en tidig ålder. Dessutom ger det dem möjlighet att utveckla sin sociala 

kompetens genom att de får möjlighet att interagera med ett större urval av människor utanför 

familjens ramar (Mackett et al, 1985). 

 

I en studie om hur barn socialiseras till att känna mer eller mindre tillit till andra människor har 

Rotenberg funnit ett positivt samband mellan förälderns och barnets grad av tillit.  Speciellt fann 

han en signifikant korrelation mellan moderns tillit, och barnets tillit till lärare, ju mer tillit 

modern hade till andra människor, desto mer tillit hade barnet till sina lärare (Rotenberg, 1995). 

Detta skulle kunna tyda på att den attityd modern har med hänsyn till andra människors 

trovärdighet och hennes tillit till dem kan ha en betydande roll för barnets sätt att förhålla sig till 

andra människor. 

 

Även Bartholomew har framhållit att brist på tillit till andra människor bottnar i negativa 

erfarenheter med de primära vårdarna i den tidiga barndomen, och forskning rörande vad som 

avgör vuxna människors attachmentstil visar ett starkt samband med den tidiga barndomens 

anknytningsstil. I detta sammanhang har man också funnit att brist på tillit till andra tycks bottna 

i  en föreställning om att andra människor är hotfulla och opålitliga och att det egna självet är 

svagt och oförtjänt av andras omtanke. Denna profil påminner mycket om Bartolomew & 

Horowits’ “fearful attachmentstyle”(Bartolomew & Horowitz, 1991), och Omodei och 

McLennan har också i en studie funnit ett samband mellan brist på tillit, mätt med ett formulär 

som de själva konstruerat och förtestat, och ovannämnda “fearful” anknytningsstil (Omodei & 

McLennan, 2000). 

 

Vilken typ av bindning man utvecklar under barndomen kan ha stor betydelse för ens förhållande 
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till andra människor i den fortsatta tilvaron. Om man har lärt att andra människor går att lita på 

ger detta ett annat förhållningssätt till omgivningen än om man känner andra människor som ett 

hot som man lämpligen bör hålla på avstånd. Detta bekräftas av en studie som visade att hur 

trygg man känner sig i sitt eget bostadsområde beror mera på i vilken grad man har personlig 

kontakt med dem som lever i grannskapet än på vilket intryck kvarteret förövrigt ger med tanke 

på åverkan, slitage, skräp m.m. (Ross & Jang, 2000).  

 

Tidigare forskning har visat att unga som blev uppfostrade till att inte lita på främmande 

människor som barn, kände sig mer ensamma och rädda för närhet än de som inte hade fått 

sådana instruktioner som barn.  I synnerhet flickorna visade tecken på ensamhet och otrygghet i 

sitt umgänge med andra, och det föreslogs, att detta kunde bero på att de var mer benägna att 

försöka efterleva de instruktioner de fått av sina föräldrar, eller att föräldrarna var mera noga 

med att inpränta hos flickorna, att de inte skulle lita på främmande människor (Terrell, Terrell & 

Von Drashek, 2000)  Det ligger nära till hands att tänka sig att detta även skulle kunna få 

inverkan på hur individen väljer att färdas ute i stadsmiljön bland främmande  människor, även 

om många andra faktorer såsom ålder, utbildning, social status och stadsdelskaraktär också 

spelar in.   

 

Vad är det som skiljer de som går, cyklar och tar bussen i stället för att köra bil? Syftet med det 

här arbetet är att studera betydelsen av trygghet för unga vuxnas transportmedelsval. Med 

utgångspunkt i den forskning som redogjorts för ovan, kan ställas en rad frågor. Nedan 

presenteras de frågeställningar, som studien ämnar belysa, samt tillhörande hypoteser:  

 

Finns det något samband mellan föräldrarnas anknytningsstil och deras tillit till miljön, och har 

de ungas anknytningsstil motsvarande betydelse för deras tillit?  

• Hypotes: Det finns en skillnad i tillit mellan grupper med olika anknytningsstil 

 

Har det någon betydelse för de ungas anknytningsstil, vad den förälder som ansvarade för 

transporten när de var små hade för anknytningsstil?  

• Hypotes: Det finns ett samband mellan föräldrarnas och de ungas anknytningsstil 
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Får de unga samma grad av tillit som deras föräldrar?  

• Hypotes: Det finns ett samband mellan föräldrarnas och de ungas tillit 

 

Har de ungas tillit någon betydelse för deras inställning till olika transportmedel?  

• Hypotes: Det finns ett samband mellan ungas tillit och deras inställning till olika 

transportmedel  (köra bil/bli skjutsad, åka taxi, åka buss, cykla ensam, cykla tillsammans 

med andra). 

 

 Påverkas de ungas inställning till olika transportmedel av deras ångest?  

• Hypotes: Det finns ett samband mellan ungas ångest och deras inställning till olika 

transportmedel (köra bil/bli skjutsad, åka taxi, åka buss, cykla ensam, cykla tillsammans 

med andra). 

 

Har de ungas ångest någon betydelse för deras tillit? 

• Hypotes: Det finns ett samband mellan ungas ångest och deras tillit 

 

Spelar det någon roll för de ungas tillit, hur ofta de unga blev skjutsade som 10-åringar?  

• Hypotes: Det finns en skillnad i tillit mellan dem som blev skjutsade nästan alltid/ganska 

ofta i 10-årsåldern och de som blev skjutsade någon gång/nästan aldrig. 

 

Spelar det någon roll för ungas inställning till olika transportmedel, hur ofta de blev skjutsade 

som 10-åringar? 

• Hypotes: Det finns ett samband mellan ungas inställning till olika transportmedel och om 

de blev skjutsade ofta eller sällan som 10-åringar. 

 

Har det någon betydelse för de ungas tillit om de har varit med om trafikolycka, stöld eller 

våldsbrott? 

• Hypotes: Det finns en skillnad i tillit mellan de unga som varit med om 

trafikolycka/stöld/överfall och de som inte har. 
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Metod 

Försökspersoner 

Studiens målgrupp var 20-25-åringar boende i Lund eller Malmö samt den utav deras föräldrar 

som ansvarade för deras transport när de var i tioårsåldern. I enkätundersökningen tillfrågades 

238 ungdomar och deras föräldrar. Av ungdomarna returnerade 82 enkäten (svarsfrekvens 34%), 

av föräldrarna 77 (svarsfrekvens 32%). Av de returnerade enkäterna fanns 76 fullständiga  

ungdom-föräldrapar och det är dessa som ligger till grund för analysen. I undersökningen ingick 

ungdomar i  åldrarna 19-25 år (M=21.93 år, SD=0.44) med föräldrar i åldrarna 41-67 år 

(M=51.95 år, SD=5.16). Könsfördelningen var ojämn då 57 (75%) av ungdomsenkäterna var 

besvarade av kvinnor och endast 19 (25%) av män.  Av föräldraenkäterna besvarades 78% av 

kvinnor, 22% av män. 16 av de tillfrågade ungdomarna jobbar, de resterande 60 är under 

utbildning, huvudsakligen vid universitetet.  

 

Bortfallet uppgick till 68%. Tvåhundrafemtio ungdomsenkäter med tillhörande föräldraenkäter 

hade tryckts upp,  12 par lämnades till personalansvariga men delades aldrig ut, 5 par skickades 

med post, resten delades ut för hand av författaren. 1-4 veckor efter att enkäten delats ut ringdes 

kontaktpersonen på respektive utdelningsplats upp och ombads påminna försökspersonerna om 

att returnera enkäten. De flesta av utbildningsställena hade dock avslutat sin ordinarie 

undervisning, vilket innebar att påminnelse i många fall inte gick ut. Det föll sig så att de flesta 

ställen som besöktes hade betydligt fler kvinnor än män, genom en uppskattning utifrån 

klassernas storlekar och könsfördelning kan det röra sig om ett förhållande i storleksordningen 1 

man per 1.7 kvinnor. Av de som bara besvarat ungdomsenkäten var fyra män och två kvinnor. 

De sistnämnda trodde inte att föräldraenkäten skulle vara av någon nytta då de inte växt upp i 

Sverige. Ytterligare ett enkätsvar returnerades obesvarat (kvinna), och ett föräldrasvar (man) 

saknade framsidan och kunde därför inte paras ihop med tillhörande ungdom. 

 

Att det var två personer (en ung och en förälder) som i de flesta fall bodde på olika orter, som 

skulle fylla i formuläret för att svaret skulle bli fullständigt, är förmodligen den viktigaste 

orsaken till att bortfallet blev så stort. Många visste inte när de skulle träffa sina föräldrar nästa 



Trygghetens betydelse för transportmedelsval                      
                                                                                                             
 

11

gång, vissa var osäkra på om föräldrarna skulle vara intresserade i att fylla i formuläret,  och 

p.g.a. kostnaderna fick endast ett fåtal frankerade kuvert så att de kunde skicka den ena delen av 

enkäten till sin förälder med post. 

 

Undersökningsorter 

 Lund är en stad som nyligen rundat 100 000-talet invånare (senaste uppgift från Lunds Kommun 

 i februari 2003 är 100 402). Antalet brott är 14 476 per 100 000 av medelfolkmängden (BRÅ, 

2002) . Stadskärnan är medeltida, många av gatorna är smala och en del även kullerstensbelagda. 

Lund är en utpräglad cykelstad, ca. 22 000 cyklister passerar dagligen inre ringen, och ca 45 000 

cyklister passerar mellanringen. Sammanlagt cyklar lundaborna 170 000 personkilometer per 

dygn. Ca. 55% av cyklisterna är kvinnor, 45% män (www.lund.se /trafik & kommunikation). 

 

Invånarantalet i Malmö i December 2002 var 265 481 varav mer än hälften kvinnor. Antalet brott 

är 20 555 per 100 000 av medelfolkmängden (BRÅ, 2002). Dagligen sker ca 200 000 bilresor 

över kommungränsen. Det finns ca 300 km cykelvägar och 720 km bilvägar i Malmö. Ca 24 % 

av det totala resandet sker med cykel. Stadstrafiken består av 32 busslinjer med ca 2800 turer per 

dag. Ändå pendlar de som arbetar i Malmö övervägande med egen bil. I 1997 mätte man att 64% 

av 43 000 personer körde bil och 18% åkte kollektivt (www.malmo.se/gator, torg och platser; 

Andersson, 2001) . 

 

49% av ungdomarna bor i Malmö, och 51% i Lund. 43% bor ensamma, 24% med föräldrar, 21% 

med kompisar och 12% med sambo/make/maka. 16% bor i studentkorridor, 68% i lägenhet, 5% i 

radhus och 11% i (föräldrarnas) villa. När ungdomarna var i 10-årsåldern bodde 12 av dem i 

Lund och 11 i Malmö. 15 bodde i övriga Skåne antingen i städer eller små samhällen. De 

resterande 38 bodde spritt över det mesta av landet bortsett från 1 person som bodde utomlands.  

 72% av ungdomarna har körkort, 10% har egen bil, 30% har tidvis tillgång till bil, 32% har inte 

alls tillgång till bil. 

 

Material/design 

Tre frågeformulär användes i undersökningen: Relationship Questionnaire (Bartholomew & 

Horowitz, 1991), Trait Anxiety Inventory, Form Y-2 (Spielberger, 1980) samt ett formulär som 
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har utarbetats av Maria Johansson under 2001-2002 för att undersöka föräldrars tillit till fysisk 

och social miljö, samt deras attityd till olika transportmedel för barns resor (Johansson, 2002). 

En version av enkäten var utformad för att rikta sig mot ungdomar som bor i Malmö,  en mot 

ungdomar i Lund. En tredje enkätversion med något annorlunda frågor vände sig till 

ungdomarnas föräldrar. Ungdomsenkäten rymde fem huvudteman: frågor som syftade till att 

utforska 1) miljötillit, 2) social tillit, 3) traffiktillit, 4) anknytningsstil, 5) trait-ångest.  

Föräldraenkäten innehöll på liknande sätt frågor som syftade till att utforska nämnda teman 

bortsett från trait-ångest, som hade tagits bort för att göra enkäten mindre krävande. De flesta av 

frågorna besvardes genom att  respondenten fick markera på en antingen 4-gradig eller 7-gradig 

skala hur mycket/litet de instämde med varje uttalande, se frågorna i Appendix A.  Dessutom 

fanns ett antal bakgrundsfrågor  om kön, ålder, utbildning, bostadsområde, sysselsättning och 

eventuella kommentarer till enkäten som helhet, m.m.  

 

Tillit 

Miljötillit är ett av åtta begrepp som figurerar i ERI (the Environmental Response Inventory), 

som är ett frågeformulär konstruerat för att mäta skillnader i hur olika vuxna människor förhåller 

sig till och interagerar med den omkringliggande miljön (McKechnie, 1977). Senare har på 

grundlag av ERI utarbetats en liknande enkät, som skall mäta barns sätt att förhålla sig till 

miljön, något som också benämnts miljöpersonlighet (Bunting&Cousins, 1985).  Även här ingår 

miljötillit, och det är dessa arbeten, som legat till grund för Johanssons enkätfrågor rörande 

miljötillit, vilka hon i första hand har riktat till barn på mellanstadiet och deras föräldrar, men 

som i nuvarande undersökning även riktas mot unga vuxna (Küller & Nilsson, 1999). 

 

Frågorna som ska mäta trafiktillit är konstruerade för att återge responedenternas tillit till att det 

tas hänsyn till dem och deras säkerhet i trafiken. Socialtillit adresserar respondentens tillit till sin 

mänskliga omgivning, att andra människor som de möter utan för hemmet inte är ute på att göra 

dem illa och att de kan lita på dem och deras intensioner (Johansson, 2002).  

 

Ångest 

Det ångestformulär som utarbetats av Spielberger har använts flitigt i många undersökningar  för 

att bedöma klinisk ångest hos medicinska,kirurgiska, psykosomatiska and psykiatriska patienter. 
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Deprimerade patienter har ofta höga värden på trait-ångest. Man har också använt det för att 

kunna upptäcka ångestproblem hos en normalpopulation bestående av studerande och 

militärrekryter m.fl., ett urval ganska likt urvalet i föreliggande studie (Spielberger 1980).     

 

Anknytningsstil 

Bartholomew och Horowitz har arbetat fram en model med fyra typer av bindningar; 1) 

preoccupied -en typ av bindning där synen på den andre är positiv medan synen på självet är 

negativ, 2) secure - en typ av bindning där både synen på självet och synen på den andre är 

positiv, 3) fearful -både synen på den andre och synen på självet är negativ, samt 4) dismissive -

synen på självet är positiv men synen på den andre är negativ.       

 

De respondenter som hade överensstämmelse mellan vilken anknytningsstil de ringat in som 

mest kännetecknande för dem och hade kryssat i att de hade mer eller lika mycket av just den 

anknytningsstilen än av de andra, har klassats som “tillhörande “ denna. I de fall där det rådde 

oenighet mellan vad försökspersonen hade högst utslag på och vilken stil de själva beskrev som 

mest kännetecknande har de klassats i enlighet med sistnämnda. I de fall där den egna 

klassificeringen saknades (detta gällde för 2 av de unga och 3 av föräldrarna), blev de placerade 

som tillhörande den grupp de hade störst utslag på och ifall det var två anknytningsstilar med 

samma grad ikryssat, valdes den som var vanligast förekommande av de två (secure).                   

                  

                                   

Procedur 

Målgruppen för enkätstudien var 20-25-åringar boende i Lund eller Malmö samt den utav deras 

föräldrar som ansvarade för deras transport när de var i tioårsåldern. En uppskattning av 

ungdomarnas procentuella fördelning på olika sysselsättningar gjordes med hjälp av data från 

Statistisk årsbok, Lund, 1999/2000, Statistisk årsbok, Malmö, 1999/2000 samt SCB 1998-2001, 

detta för att få ett stratifierat urval.Valet av specifika platser för utdelning gjordes sedan genom 

randomiserat urval inom varje sysselsättningskategori från Gula Sidorna, Malmö 2002.  Sextio 

olika ställen varav trettiosju arbetsplatser och tjugotre utbildningsställen kontaktades per telefon 

och tillfrågades om författaren kunde komma ut till dem och presentera samt dela ut enkäter till 

de unga mellan 20-25 år. Fem arbetsplatser och fjorton utbildningsställen svarade ja. 
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De ungdomar som vid presentationen markerat sitt intresse fick vid samma tillfälle  

ungdomsenkät, föräldraenkät med tillhörande C-5 kuvert samt ett frankerat och adresserat C-3 

returkuvert. Frågorna var ämnade att besvaras hemma, och ungdomarna ombads att ge den andra 

enkätdelen till sin förälder för att sedan så snart som möjligt skicka de två svaren retur till oss. 

Bland de som besvarat enkäterna fullständigt lottades ut två biobiljetter, detta förutsatte dock att 

respondenterna hade uppgett namn och address på enkätens försättsblad som sedan avlägsnades.  

 

Vid den statistiska bearbetningen måste man ta hänsyn till att deltagarantalet var så pass lågt 

(dvs.låg power) samt att några av de konstruerade indexen inte var normalfördelade, vilket 

gjorde att en del av analysen fickgöras med icke-parametriska test. 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Variabler 

Tillit:Utifrån frågorna som rörde olika typer av tillit har konstruerats följande index (se appendix 

A, där de frågor som ingick i de olika indexen har markerats), för vilka reliabilitet och 

normalfördelning undersöktes: miljötillit unga, trafiltillit unga, socialtillit unga, miljötillit 

föräldrar, trafiktillit föräldrar samt socialtillit föräldrar, se tabell 1. Värdena på varje index kom 

att ligga mellan 1 och 4.  

 
Tabell 1: index för miljötillit, trafiktillit och socialtillit. 
 
index 

 
N 

 
M 

 
SD 

 
Cronbachs alpha 

 
Shapiro-Wilk W 

 
 p 

 
miljötillit unga 

 
76 

 
 2.24 

 
0.67 

 
         0.76      

 
       0.96 

 
.031 

 
miljötillit föräldrar 

 
76 

 
2.03 

 
0.76 

 
         0.76 

 
       0.94 

 
.001 

 
trafiktillit unga 

 
76 

 
2.09 

 
0.61 

 
         0.68   

 
       0.96 

 
.022 
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trafiktillit föräldrar 76 2.39 0.73          0.80        0.98 .187 

 
socialtillit unga 

 
76 

 
2.36 

 
0.70 

 
         0.75  

 
       0.98 

 
.156 

 
socialtillit föräldrar 

 
76 

 
3.03 

 
0.66 

 
         0.70 

 
       0.96 

 
.009 

 

Anknytningsstil: Av de unga klassificerades enligt den förut beskrivna mallen  14% som 

dismissive (N=11; 7 kvinnor, 4 män), 57% som secure (N=43; 33 kvinnor, 10 män), 18% som  

preoccupied (N=14; 10 kvinnor, 4 män) och 12% som fearful (N=8; 7 kvinnor, 1 man). Av 

föräldrarna klassificerades 22% dismissive (N=17; 8 kvinnor, 9 män), 65% secure (N=47; 42 

kvinnor, 7 män), 9% preoccupied (N=7; 7 kvinnor, 7 män) och 4% fearful (N=3; 2 kvinnor, 1 

man) . 50% av föräldrarna (N=38; 34 kvinnor, 4 män) hade samma anknytningsstil som deras 

barn. Det fanns ett signifikant samband mellan kön och attachmentstil i gruppen föräldrar: 

χ2(3,76)=13.22; p=.004, men detta återfanns inte i gruppen unga. 

 

Ångest: Trait-ångest hos unga mättes genom 20 frågor utifrån vilka konstruerades ett 

normalfördelat  trait-ångest index: (N=76, Cronbachs alpha: 0.91, Shapiro-Wilk W=0.97; 

p=.061). De ungas ångest (N=76, M=38.56, SD=9.60) faller in under normalpopulationen utifrån 

manualen för  state-trait anxiety (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983) där  

medelvärdet för två olika undersökningar med unga arbetande vuxna och studerande samt 

miltärrekryter låg på (N= 1080, M=38.21, SD=10.11). 

 

Inställning till olika transportmedel: Svaren bestod av ett kryss på en Likert-skala där 1=dåligt, 

dvs. Transportmedlet uppskattas inte av responedenten, upp till 7=bra, dvs. Transportmedlet 

uppskattas. Tabell 2 visar medelvärdena av dessa klassningar, med uppdelning i grupperna “har 

körkort”med undergruppering på kön, och “har inte körkort” med undergruppering på kön: 
 

Tabell 2: Inställning till olika transportmedel  Summary table of Means, N=76 
 
 

körkort  

             kön 

 
köra 

bil 

 
 

SD 

 
sam- 

åka 

 
 

SD 

 
taxi 

 
 

SD 

 
buss 

 
 

SD 

 
cykla 

flera 

 
 

SD 

 
cykla 

ensam 

 
 

SD 

 
 Nej      K 

 Nej      M 

 
5.15 

5.13 

 
2.08 

2.10 

 
5.92 

4.88 

 
1.32 

0.99 

 
4.46 

4.00 

 
1.76 

1.69 

 
4.69 

4.38 

 
1.65 

2.00 

 
6.00 

3.75 

 
1.29 

2.05 

 
  5.00 

  5.25 

 
2.08 

2.38 
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 Nej      Båda 5.14 2.03 5.52 1.29 4.28 1.71 4.57 1.75 5.14 1.93   5.10 2.14 

 
 Ja        K 

 Ja        M 

 Ja        Båda 

 
4.38 

4.27 

4.36 

 
2.12 

1.42 

1.98 

 
5.00 

5.09 

5.01 

 
1.94 

1.54 

1.86 

 
4.05 

3.18 

3.87 

 
1.88 

1.94 

1.91 

 
4.91 

5.00 

4.93 

 
1.48 

1.26 

1.43 

 
5.98 

5.81 

5.95 

 
1.42 

1.33 

1.39 

 
  5.89 

  5.91 

  5.89 

 
1.62 

1.14 

1.52 

 
Alla grupper 

 
4.58 

 
2.02 

 
5.16 

 
1.73 

 
3.99 

 
1.85 

 
4.83 

 
1.52 

 
5.72 

 
1.59 

 
  5.67 

 
1.74 

Figur 1: Hur ofta blev du skjutsad som 10-åring?
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Hur ofta blev du skjutsad med bil till kompisar och fritidsaktiviteter när du var i 10-årsåldern? 

Figur 1 visar andelen av unga (N=76) som blev skjutsade “nästan aldrig”, “någon gång”, “ganska 

ofta” samt “nästan alltid”.  Dessa fyra kategorier blev sedan indelade i två kategorier: “skjutsade 

sällan” (de två förstnämnda kategorierna, i allt 39.5%) och  “skjutsade ofta” (de två 

senarekategorierna, i allt 60.5%). 
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Andel som själva varit  eller 

har familjemedlem som varit 

utsatt för allvarlig 

trafikolycka/, skadegörelse 

eller stöld/personrån eller 

våldsbrott. Figur 2 visar att 

88.2% av de unga och 80.3% 

av föräldrarna svarade nej på 

frågan om de eller en anhörig hade varit med om en allvarlig trafikolycka, medan 11.8% av de 

unga och 19.7% av föräldrarna svarade ja.  Figur 3 visar att 35.5% av de unga och 27.8% av 

föräldrarna svarade nej på om de eller en anhörig hade varit utsatt för skadegörelse eller stöld, 

medan 64.5% av de unga och 72.4% av föräldrarna svarade ja på denna fråga.  Figur 4 visar att 

73.7% av de unga och 80.3% av föräldrarna svarade nej på frågan om de eller an anhörig hade 

utsatts för personrån eller våldsbrott medan 26.3% av de unga och 19.7% av föräldrarna svarade 

ja på denna fråga. 
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(ACC= trafikolycka unga, ACCP8G=trafikolycka föräldrar, BURG= stöld uga, BURGP8H= 

stöld föräldrar, CRIME = våldsbrott unga, CRIMEP8I= våldsbrott föräldrar). 
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Figur 3: Varit med om skadegörelse eller stöld?
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Skillnader mellan könen 

Eventuella skillnader 

mellan könen hos de unga i 

tillit samt ångest testades 

med ANOVA. En 

signifikant skillnad 

hittades mellan kvinna 

(N=57, M=2.07, SD=0.63) 

och man (N=19, M=2.74, 

SD=0.52)  i miljötillit: 
CRIME
CRIMEP8I

Figur 4: utsatts för personrån eller våldsbrott?
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F(1,74)=16.97; p=.0001, där männen hade högre miljötillit än kvinnorna, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även förhållandet mellan 

föräldrarnas kön och deras 

tillit testades med Kruskal-Wallis ANOVA, men ingen signifikant skillnad återfanns. 

Max
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75%
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Figur 5: skillnader i miljötillit mellan könen
Variabel: miljötillit
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För att undersöka om de ungas kön hade någon betydelse för inställning till transportmedel 

gjordes för varje variabel en Kruskal-Wallis ANOVA varvid fanns en skillnad mellan könen i 

hur bra de tyckte det var att cykla flera tillsammans: H(1,76)=5.254; p=.022, där kvinnorna 

tyckte det var bättre än männen, se figur 6: 
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Figur 6: skillnad mellan könen i inställning till transportmedel
Variabel: cykla i sällskap med andra
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Relationen ungas och 

föräldrars anknytningsstil 

De olika kombinationerna 
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av anknytningsstilar hos varje ung/förälder-par kan ses i följande korstabell (tabell 3). Flest par 

(31) finns med secure anknytningsstil hos både ung och förälder, därnäst kommer kombinationen 

dismissive förälder med secure ung (10 par). Alla kombinationer utom fearful förälder med 

fearful barn finns representerade: 
 

Tabell 3: Antal ung/förälderpar med olika anknytningskombinationer. 

 

 

 

 

 
  
 

N   Unga  

 
N   Föräldrar 

dismissive 

 
N   Föräldrar 

secure  

 
N   Föräldrar 

preoccupied 

 
N   Föräldrar 

fearful 

 
N totalt 

rader 

 
dismissive 

secure 

preoccupied 

fearful 

 
                3 

               10 

                 2 

                 2  

 
                 6 

                31 

                  7 

                  5   

 
                  1 

                  1 

                  4 

                  1  

 
                  1 

                  1 

                  1 

                  0  

 
                11 

                43 

                14 

                  8 

 
alla grupper 

 
                17 

 
                 49  

 
                  7  

 
                  3   

 
                76   

 

Dessa förhållanden kan även, för överskådlighetens skull, illustreras med figur 7: 
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Genom Pearson Chi-square fanns att det inte var någon signifikant korrelation mellan ungas och 

föräldrars anknytningsstil χ2 (9,76)=11.29; p=.256, med effektstorleken Cramers’V=0.22. 

Nollhypotesen att det inte finns något samband mellan ungas och föräldrars anknytningsstil kan 

därmed ej förkastas. 

Relationen tillit-

anknytningsstil 

Eventuella samband 

mellan anknytningsstil och 

grad av tillit undersöktes 

genom ickeparametriska 

testet Kruskal-Wallis 

ANOVA , eftersom endast 

indexet för de ungas 

socialtillit och indexet för föräldrarnas trafiktillit visat sig normalföredelade. Med 

anknytningsstilen som oberoende variabel testades miljötillit, trafiktillit och socialtillit för både 

unga och föräldrar. Härvid fanns ingen signifikans, och nollhypotesen att det inte finns någon 

skillnad mellan de olika anknytningsgruppernas tillit kan ej förkastas.  
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Figur 7: anknytningskombinationer i ung/förälder-par
Interaction Plot
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Relationen mellan föräldrars och ungas tillit 

Denna fråga undersöktes genom Spearman Rank Order Correlation eftersom föräldrarnas 
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miljötillit och socialtillit ej var normalfördelade, se tabell 4. Det fanns en signifikant korrelation 

mellan ungas och föräldrars miljötillit. Korrelationen mellan ung och förälders socialtillit och 

trafiktillit var ej signifikant. 
 

tabell 4: Korrelationen mellan tillit hos ung och förälder. 
 
unga vs föräldrar 

i kombination med 

 
           N 

 
   Spearman R 

 
       t(N-2) 

 
           p 

 
miljötillit 

 
            76 

 
           .29* 

 
         2.65 

 
         .010 

 
trafiktillit 

 
            76 

 
           .19 

 
         1.67 

 
         .100 

 
socialtillit 

 
            76 

 
          -.04 

 
        -0.32 

 
         .747   

  *p<.05 
 

 

Relationen ungas tillit och inställning till olika transportmedel 

Vid Spearman Rank Order Correlations fanns en negativ korrelation mellan miljötillit och hur 

bra man tyckte det var att åka taxi (Rho= -.29, t(N-2)=-2.60, p=.011), en positiv korrelation 

mellan miljötillit och hur bra man tyckte om att cykla ensam (Rho=.22, t(N-2)=2.00, p=.048),  

samt en negativ korrelation mellan socialtillit och hur bra man tyckte det var att åka buss (Rho= -

.24, t(N-2)=-2.17, p=.033). 

 

Spearman Rank Order Correlation blev även använd på de grupper som hade en tillit som låg i 

den nedersta och den översta kvartilen (för miljötillit och trafiktillit blev N=43, för socialtillit 

blev N=56), och härvid bekräftades dels ovanstående korrelationer, dels fanns en till negativ 

korrelation mellan socialtillit och hur bra man tyckte att bilpool var (Rho=-.29; p=.031) och 

något som började närma sig en signifikant negativ korrelation mellan socialtillit och hur bra 

man tycker det är att köra bil (Rho=-.24; p=.072). Någon signifikant skillnad med Kruskal-

Wallis ANOVA, mellan om de unga hade körkort eller ej och hur bra de tyckte olika 

transportmedel var fanns ej . 

 

Ångest och tillit 

Gjorde först en Spearman Rank Order Correlation och fann en signifikant negativ korrelation 
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mellan ungas trafiktillit och ångest (Rho=-.26; p=.021), se tabell 5: 

 

Tabell 5: Korrelation mellan ungas ångest och tillit. 
 
ångest & 

 
           N 

 
   Spearman R 

 
       t(N-2) 

 
          P 

 
miljötillit 

 
         76 

 
      -.20 

 
      -1.80 

 
       .077 

 
trafiktillit 

 
         76 

 
      -.26* 

 
      -2.35 

 
       .021    

 
socialtillit 

 
         76 

 
      -.20 

 
      -1.80 

 
       .084 

  *p<.05 
 

Eftersom ångest-indexet är normalfördelat kunde även göras en parametrisk ANOVA, där tilliten 

delades in i två grupper; låg respektive hög tillit, med skiljelinje vid medianen (låg tillit: 

x<medianen, hög tillit: x>=medianen). Här fanns en signifikant skillnad i ångest mellan 

grupperna hög och låg  miljötillit: F(1,74)=5.62; p=.020, (Post Hoc for unequal N, HSD=0.022).  

 

Ångest och inställning till transportmedel 

För att undersöka om det fanns samband mellan de ungas ångest och hur bra de tyckte om olika 

transportmedel gjordes en Spearman Rank Order Correlation. Då endast de med ångest inom den 

lägsta och den högsta kvartilen (N=43) togs med fanns en negativ korrelation mellan ångest och 

hur bra de tycker det är att cykla i sällskap med andra (Rho=-.30; p=.053) samt  hur bra de tycker 

det är att cykla ensamma (Rho=-.30; p=.048). 

 

 

Relationen mellan tillit och trafikolycka/stöld/våldsbrott 

undersöktes med parametrisk ANOVA, för även om två av tillits-indexen för unga inte är helt 

normalfördelade, så ligger de nära, och F-värdet är ganska robust när det gäller smärre avvikelser 

från normalfördelningen (Dunbar, 1998). Därvid fanns en signifikant skillnad i trafiktillit mellan 

de unga som hade varit med om trafikolycka (N=9, M=1.61, SD=0.42) och de som inte hade det 

(N=67, M=2.16, SD=0.60): F(1,74)=6.89; p=.011. Det fanns även en skillnad i socialtillit mellan 

de unga som varit med om stöld (N=49, M=2.23, SD=0.67) och de som inte hade det (N=27, 

M=2.58, SD=0.71): F(1,74)=4.50; p=.037. För att se om fynden kunde bekräftas i relationen 
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mellan föräldrarnas tillit och om de varit med om trafikolycka/stöld/överfall, gjordes med 

trafiktillit (eftersom normalfördelat) en ANOVA varvid fanns en signifikant skillnad i trafiktillit 

mellan de som varit med om trafikolycka (N=15, M=1.90, SD=0.69) och de som inte hade 

(N=61, M=2.51, SD=0.70):  F(1,74)=9.19; p=.003. Miljötillit och socialtillit testades med 

Kruskal-Wallis ANOVA, men inga signifikanta skillnader fanns. 

 

Relationen mellan ungas tillit och hur ofta de blev skjutsade som 10-åringar 

Detta undersöktes med en ANOVA för var och en av de olika typerna tillit, med de oberoende 

grupperna “blev skjutsad någon gång/nästan aldrig” (N=30) och “blev skjutsad ganska ofta/ 

nästan alltid” (N=46). Ingen  signifikans hittades.  

 

Relationen mellan ungas inställning till olika transportmedel och hur ofta de blev skjutsade som 

10-åringar 

Kruskal-Wallis ANOVA utförd es med var och en av variablerna 1) köra bil/bli skjutsad, 2) 

bilpool, 3) taxi, 4) buss, 5) cykla flera tillsammans, 6)cykla ensam. Ingen signifikans mellan de 

två grupperna “skjutsad någon gång/nästan aldrig” och “skjutsad ganska ofta/nästan alltid” 

hittades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Avsikten med föreliggande studie har varit att undersöka om trygghet, representerat genom 

miljötillit, trafiktillit, socialtillit, anknytningsstil samt trait-ångest har betydelse för ungas 

inställning till olika transportmedel. Arbetet är en del av en större undersökning utförd av Maria 

Johansson och finansierad av VINNOVA. Det har därför inte varit författarens ambition att 



Trygghetens betydelse för transportmedelsval                      
                                                                                                             
 

25

analysera alla data som framkom genom enkätsvaren, utan att definiera ett mindre arbetsområde 

som därmed kan göras överskådligt.Tidigare studier har visat att det finns samband mellan 

upplevd trygghet och vad man tycker om olika transportmedel (Alm & Lindberg, 2002).  I det 

följande kommer ovan presenterade resultat att sättas i relation till tidigare forskning, samtidigt 

som tolkningar och möjliga felkällor kommer att diskuteras. 

 

Fördelningen bland de unga i studien var 14% dismissive, 57% secure, 18% preoccupied och 

12% fearful. Det är inte möjligt att utifrån denna studies resultat avgöra om fördelningen på 

anknytningsstil mellan könen skilde sig eller ej, eftersom antalet män var så lågt (N=19 bland 

unga och N=17 bland föräldrar) och därmed blev ännu lägre vid fördelning på fyra 

anknytningsstilar. Tidigare studier har visat att det finns signifikanta skilnader mellan könen 

inom anknytningsstilarna preoccupied, som rymmer betydligt fler kvinnor än män och inom 

dismissive som rymmer fler män än kvinnor (Bartholomew & Horowitz, 1991). Något sådant 

kunde här inte bekräftas. 

 

Hypotesen att anknytningsstilen skulle ha betydelse för inställningen till olika transportmedel 

grundades på resonemanget att eftersom anknytningsstil har betydelse för hur trygg individen 

känner sig, och känslan av trygghet  har betydelse förmågan att känna tillit till andra människor 

(Bowlby, 1988; Bartholomew& Horowitz, 1991; Randolph, Brown Smart & Nelson, 1997) och 

tilliten till andra människor och till omgivningen har betydelse för hur man väljer att transportera 

sig (Johansson, 2002; Alm & Lindberg, 2002; Koskela, 1996; Andersson, 2001), så borde 

anknytnigsstilen kunna ha inverkan på inställningen till olika transportmedel. Dock visade 

analysen varken tecken på att den ungas anknytningsstil var korrelerad med anknytningsstilen 

hos den förälder som ansvarade för transporten när barnet var i 10-årssåldern, eller på att det 

skulle finnas något samband mellan anknytningsstil och grad av miljö-, trafik och socialtillit. 

 

Det finns här två saker att anmärka på. För det första var mätningen av anknytningsstil något 

knapphändig. I Bartholomew & Horowitz’ studie användes både intervjuer med försökspersonen, 

enkätklassificering utförd av den tillfrågade själv samt enkätklassificering utförd av en nära vän. 

Dessa resultat sammanställdes till att bestämma dominerande anknytningsstil. I föreliggande 

studie kunde utforskningen av anknytningsstil av praktiska skäl inte göras så omfattande, redan 
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de två enkäterna som de var, krävde mycket av respondenterna. För det andra är det ovisst om 

den förälder som besvarat enkäten också är den som haft störst inflytande på barnets sätt att 

knyta an till andra människor under uppväxten. Därför behöver det inte finnas något samband 

mellan den ungas och förälderns anknytningsstil. Men mätningen av förälderns anknytningsstil 

hade ändå sitt värde genom att man då kunde undersöka relationen mellan anknytningsstil och 

tillit både för de unga och för föräldrarna, detta skulle ge ett något säkrare underlag för en 

generalisering.    

 

Tillit innebar i denna studie miljötillit, trafiktillit och socialtillit. De tre typerna tillit mäter olika 

områden av individers förhållande till sin omvärld och indikerar graden av trygghet med vilken 

de färdas i stadsrummet. Att det skulle finnas något samband mellan anknytningsstil och grad av 

 miljö-, trafik-, och socialtillit kunde inte bekräftas i denna studie, dock tror jag att det skulle 

kunna vara av intresse att undersöka detta närmare. Klassificeringen av individerna som 

tillhörande en viss anknytningsstil är en grov förenkling, testet bygger på en modell där varje 

individ har varierande utslag på var och en av de fyra anknytningsstilarna. Genom att ignorera 

detta går man miste om en del värdefull information som har att göra med individens attityd till 

det egna självet och till andra människor, dvs. positivt vs.negativt bild av självet och positiv vs. 

negativ bild av andra (Bartholomew & Horowitz, 1991) . Om dessa nyanser var med kanske det 

skulle gå att skönja skillnader mellan individernas anknytningskombinationer och deras tillit.  

 

Resultaten visade ett signifikant samband mellan föräldrarnas och de ungas miljötillit, där hög 

tillit hos föräldrarna följdes av hög tillit hos de unga och låg tillit hos föräldrarna följdes av låg 

tillit hos de unga. Detta skulle man kunna förklara med att de unga under uppväxten bodde 

tillsammans med föräldern i samma typ av stadskvarter Koskela, 1996; Johansson, 2002; Ross & 

Jang, 2000; Andersson, 2001), och att miljötilliten överfördes från förälder till barn under 

socialiceringen, samtidigt som påverkan från deras fysiska omgivningarna var snarlika för båda 

parter. Tidigare forskning visat att det finns samband mellan förälderns tillit till andra människor 

och barnets tillit till andra människor (Rotenberg, 1995), och att hur trygg man känner sig i ett 

bostadsområde beror mera på om man har någon personlig kontakt med sina grannar och andra 

människor i bostadsområdet än om det rent fysiskt ger intryck av att vara tryggt (Ross & Jang, 

2000). Det kan med andra ord inte uteslutas att det samband som här har hittats mellan 
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föräldrarnas och de ungas miljötillit beror på en överföring av attityd från förälder till barn. 

 

Att det fanns en korrelation i miljötilliten mellan unga och föräldrar, men inte i trafiktillit och 

socialtillit, visar på att miljötillit inte mäter samma sak som socialtillit och trafiktillit. Varför 

visade sig ingen korrelation mellan unga och föräldrar i de två senare typerna av tillit? Speciellt 

skulle socialtilliten kunna förväntas att fortplanta sig från förälder till barn genom 

socialiseringsprocessen under uppväxten, där föräldrarna spelar en viktig roll ( Omodei & 

McLennan, 2000; Rotenberg, 1995; Terrell, Terrell & Von Drashek, 2000). Frånvaron av 

signifikans här skulle kunna indikera att andra faktorer utöver socialisationen spelar in på 

socialtilliten. En möjlighet är att gruppernas olika ålder har betydelse för hur pass trygga de 

känner sig bland främmande människor; att de äldre har en något större tillit till sin egen 

erfarenhet, förmåga att bedöma situationer och hantera dem, eller att de unga litar mera på sin 

fysiska förmåga att komma undan en hotfull situation än föräldrarna. En annan möjlig förklaring 

är att föräldrarna helt enkelt inte färdas så mycket ute på stan som de unga, så att deras mera 

begränsade erfarenheter tillåter dem att underhålla en mera positiv syn på främmande  

människor, eller omvänt att de unga inte hunnit uppleva så många negativa händelser med andra 

människor, så att deras generella tillit till andra är större än föräldrarnas . 

 

Vid undersökning av de ungas tillit i förhållande till hur bra de tyckte att olika transportmedel 

var, visade sig en negativ korrelation mellan deras grad av miljötillit och hur bra de tyckte det 

var att åka taxi. Att just taxi skulle skilja ut sig kan bero på att det skrivits i tidningarna om 

åtskilliga fall då en taxi-passagerare har blivit bortförd och våldtagen eller rånad av en 

taxichaufför. Största delen av respondenterna är kvinnor och detta kan möjligtvis återspeglas i 

frågan om taxi,  eftersom kvinnan då är ensam med en främmande (i de flesta fall) man, som har 

kontrollen över transporten till skillnad från t.ex. buss där det trots allt oftast finns flera 

människor närvarande (Alm & Lindberg, 2002). De som har hög miljötillit tycker signifikant 

bättre om att cykla ensamma än de som har låg miljötillit. Detta stämmer väl överens med den 

definition av miljötillit som gavs av termens upphovsman, dvs. förmågan att färdas fritt i olika 

miljöer, öppenhet och tillit inför olika miljöer m.m. (McKechnie, 1977). 

 

Det fanns inget samband varken mellan socialtillit och buss, bil eller bilpool, så den skiljelinje 
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som Alm & Lindberg har noterat mellan privat bil och kollektiv transport i sin studie (Alm & 

Lindberg, 2002) återfinns inte här.  

 

När det gäller ångest och tillit så konstaterades en signifikant negativ korrelation mellan ungas 

trafiktillit och deras ångest. Ju högre ångestnivå, desto lägre trafiktillit, ju lägre ångest, desto 

högre trafiktillit. Eftersom analysen även fann en signifikant korrelation mellan om man varit 

med om en allvarlig trafikolycka (eller någon i familjen hade det) och hur hög ångest man hade  

(ett ja på frågan hängde ihop med hög ångest), så verkar det som en rimlig tolkning att egen 

erfarenhet av trafikolycka ger ångest och lägre trafiktillit. En möjlighet är naturligtvis också att 

dem med högre ångest kör sämre och därför råkar ut för flera olyckor, så frågan om riktningen av 

sambandet får lämnas öppen. 

 

Det fanns även en negativ korrelation mellan ungas ångest och hur bra de tycker det är att cykla i 

sällskap med andra samt hur bra de tycker det är att cykla ensamma. Detta visar att de med hög 

ångest inte tycker det är bra att cykla på fritiden varken i sällskap eller ensamma, medan de med 

låg ångest alltså tycker cykeln är ett bra transportmedel, ett fynd som bekräftar att 

individegenskaper kan ha inverkan på upplevd attraktivitet, trygghet och risk hos olika 

transportmedel (Alm & Lindberg, 2002). 

 

Att erfarenhet kan påverka tilliten får stöd i dels det resultat som nämnts ovan -att det hittades en 

signifikant skillnad i trafiktillit mellan de som varit med om trafikolycka och de som inte hade 

det, dels i den signifikanta skillnad som fanns i socialtillit mellan de som hade utsatts för stöld 

eller skadegörelse och de som inte hade det. Ett problem speciellt med trafiktillits-skillnaden är 

att fördelningen mellan de som hade varit med om trafikolycka och de som inte hade det, inte 

bara var skev utan att den ena gruppen faktiskt var för liten för att kunna erbjuda statistisk 

tillförlitlighet.     

 

Hypotesen att hur ofta de unga blev skjutsade med bil när de var i 10-årsåldern skulle påverka 

deras tillit och deras inställning till olika transportmedel blev inte bekräftad av analysen. En 

uppenbar osäkerhetsfaktor är att respondenterna svarar på något som tog plats för 10-15 år sedan 

och att de har hela processen mot vuxenblivandet mellan dem själva och det som inträffade då de 
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var i 10-årsåldern. En annan aspekt är att svarsalternativen kan tolkas olika. En respondent kan 

svara “blev skjutsad nästan alltid”, men lekte kanske bara med en kompis en gång i månaden och 

det var denna enda gång i månaden som han/hon nästan alltid blev skjutsad. Om skjutsandet eller 

kanske färdandet över huvud taget var så lågfrekvent, kanske det inte hade samma inverkan på 

inställningen till olika transportmedel som ett mer frekvent resande skulle ha.   

 

Detta har varit en undersökning av trygghetens betydelse för transportmedelsval. Studien har 

visat att det finns  samband mellan hur trygg en individ känner sig och vad han /hon tycker om 

olika transportmedel. En klar svaghet har varit det initiella bortfallet -vem var det som inte ville 

ta emot enkäten och varför ville de inte det? Även om det av slumpen råkade vara flera kvinnor 

än män närvarande på de flesta av utdelningsställena, så kan det inte uteslutas att det fanns 

förhållandevis fler män än kvinnor i det initiella bortfallet. De som har svarat kan vara dem som  

är mest upptagna av trygghetsaspekterna vid transport. Eftersom det visade svårt att få tillåtelse 

att dela ut enkäter på arbetsplatser, så är även detta en viktig felkälla. Största delen av de som 

svarade var högskolestuderande, den övriga 20-25-åriga delen befolkningen lyste med sin 

frånvaro; dem med kortare utbildningar, dem med praktiska utbildningar, dem utan utbildning, 

de arbetslösa, m.fl. och detta kan ha betydande konsekvenser för resultatet. För att få med dem i 

studien hade förmodligen krävts andra metoder, t.ex. intervjuer eller gruppintervjuer, eftersom 

bara åsynen av enkäten fick vissa att rygga undan. 

 

Att det är frivilligt både att ta emot en enkät och att besvara den är en oundviklig källa till 

snedvridning av forskningsmaterialet. För den sakens skull finns det dock  ingen anledning att 

förneka att det fanns vissa tendenser hos dem var tillräckligt intresserade till att både svara själva 

och förmå sina föräldrar att svara, även om de inte nödvändigtvis är representativa för hela 

populationen 20-25 åringar. Resultaten pekar på att tryggheten är en viktig faktor när man ska 

försöka motivera flera att använda sig av kollektiv trafik i stället för privatbil.  Rent praktiskt kan 

 tryggheten bli understödd dels av hur stadsmiljön är designad, dels av i vilken grad de kollektiva 

transportmedlen är bemannade. Intressant skulle vara att forska mer omkring vilken betydelse 

transportvanor under barndomen har för känslan av trygghet i samband med transport som 

vuxen. Ändringar på detta område kräver ett längre perspektiv och fördelar anvaret på oss alla. 
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Appendix A 

 

Enkäten är, bortsett från ångest-formuläret och anknytnings-formuläret, utarbetad av Maria 

Johansson. Frågorna är utformade på grundlag av tidigare intervjuer och arbeten inom 

miljöpsykologi. De frågor som jag använt mig av i denna studie är följande: 
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1. Vad anser du om olika färdsätt för olika resor som du gör på fritiden inom Lund? (Svaret 

markeras som ett kryss i en Likert-skala med ruta 1= dåligt upp till ruta 7=bra): 

a) Själv köra bil eller bli skjutsad med bil,  b) Samåka i bil,  c) Åka taxi, d) Åka buss, e) Cykla i 

sällskap med andra, f) Cykla ensam. 

 

2. Har du körkort? (Ja/nej) 

 

3. Hur reste du när du var i 10-årsåldern: hur ofta blev du skjutsad med bil till kompisar och 

fritidsaktiviteter? (Nästan aldrig/ någon gång/ ganska ofta/ nästan alltid) 

 

4. Vad anser du om tryggheten i samhället? (Mäter miljötillit. Svaret markeras för varje utsaga 

genom ett kryss vid en av följande- helt oenig/delvis oenig/delvis enig/helt enig): 

a) Jag undviker att gå själv genom bostadsområden som jag inte känner till. 

b) Jag tycker det är obehagligt att gå längs ensliga gång- och cyklestigar. 

c) Jag har gärna sällskap med någon när det är mörkt ute. 

d) Jag tycker det är otäckt att gå längs smala trottoarer. 

  

5. Vi lever i ett samhälle där jag känner att... (Mäter socialtillit (S) och trafiktillit (T). Utsagorna 

besvaras som i fråga 4): 

a) jag kan lita på att bilister uppmärksammar mig i trafiken. (T) 

b) det finns risk att folk stjäl från mig. (S) 

c) det kan förekomma ungdomsgäng som trakasserar mig. (S) 

d) yrkeschaufförer kör försiktigt i närheten av mig. (T) 

e) jag riskerar att få i mig droger utan att vara medveten om det. (S) 

f) jag kan lita på att jag ges företräde vid övergångsställen. (T) 

g) cyklister tar tillräcklig hänsyn till mig i trafiken. (T) 

h) människor kan hota eller skada mig. (S) 

 

6. a) Har du eller någon i din familj varit inblandade i en allvarlig trafikolycka? (ja/nej) 

b) Har du eller någon i din familj utsatts för skadegörelse eller stöldbrott? (ja/nej) 

c) Har du eller någon i din familj utsatts för personrån eller våldsbrott? (ja/nej) 



Trygghetens betydelse för transportmedelsval                      
                                                                                                             
 

35

 

7. Vad ansåg du om tryggheten i samhället för ditt barn när han/hon var i 10-årsåldern? (Mäter 

miljötillit.Besvarades på samma sätt som fråga 4 och 5) 

a) Det kändes bäst om mitt barn höll sig vid vår bostad om han/hon lekte utomhus. 

b) Jag tyckte det var obehagligt om mitt barn var tvungen att gå längs ensliga gång- och 

cykelstigar. 

c) Jag ansåg att mitt barn var tvungen att ha en vuxen med sig när det var mörkt ute. 

d) Jag tyckte det var otäckt att låta mitt barn gå längs smala trottoarer. 

 

8. På den tiden levde vi i ett samhälle där jag kände att...(Mäter socialtillit (S) och trafiktillit (T). 

Besvaras som fråga 7): 

 

a) jag kunde lita på att bilisterna uppmärksammade mitt barn. (T) 

b) det fanns risk att folk stal från mitt barn. (S) 

c) det fanns ungdomsgäng som kunde trakassera mitt barn. (S) 

d) yrkeschaufförer körde försiktigt i närheten av mitt barn. (T) 

e) mitt barn lätt kunde bli bjudet på droger. (S) 

f) jag kunde lita på att bilister tog hänsyn till mitt barn vid övergångsställen. (T) 

g) cyklister tog tillräcklig hänsyn till mitt barn. (T) 

h) andra barn kunde hota eller skada mitt barn. (S) 

 

 Fråga 1-5 ställdes enbart till de unga, fråga 6 till både unga och föräldrar, fråga 7-8 enbart till 

föräldrarna.   
 

 


