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MTO Säkerhet är ett företag som utifrån ett 
systemperspektiv på arbetsmiljö och säkerhet, det vill säga 
samspelet mellan  
 

 Människa (M) 

 Teknik (T) 

 Organisation (O)  
 
tillämpar specifik beteendevetenskaplig kunskap och 
metodik för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och 
kvalitet.  
 
Med MTO-metodik omsätts kvalificerad analys och 
kompetens i praktiska hanterbara lösningar som är 
långsiktigt hållbara och ger mervärde i verksamheten.  
 
För mer information se vår hemsida www.mto.se 

  

http://www.mto.se/


 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Föreliggande rapport redovisar resultat från en utredning av människors inställning till, och 
beteenden i och omkring hissar i stationsmiljöer där hiss är det primära förflyttningssättet 
mellan spärrområde och perrong. Med primärt förflyttningssätt avses att det även finns 
utrymningstrappor som endast är avsedda att användas vid nödsituationer. 
 
Bakgrunden till utredningen är att det inom arbetet med ”Förstudie Tunnelbana till Nacka” 
pågår arbete med att analysera olika alternativa sträckningar för linjen. Några av de framtida 
stationerna kan komma att hamna djupare än dagens befintliga stationer. Detta medför att 
hissar kan vara det enda rimliga förflyttningssättet. Hissar som primärt förflyttningssätt 
används framgångsrikt internationellt. Eftersom hissar inte tidigare använts som primärt 
förflyttningssätt på tunnelbanestationer i Stockholm och många människor sannolikt kan 
känna tveksamhet och/eller olika former obehag för denna typ av lösning är det viktigt att 
fånga upp frågeställningar och eventuell problematik kring resenärers beteenden och 
inställning som bör tas hänsyn till vid utformningen av den tänkta stationslösningen. Vidare är 
det rimligt att resenärernas tidigare erfarenheter av dagens hissar både på Stockholms 
tunnelbanestationer samt internationella stationer kan påverka människors inställning och 
beteende. Det är därför angeläget att fånga upp en eventuell betydelse av tidigare 
erfarenheter.  Det är även angeläget att kartlägga positiva aspekter samt vilka faktorer som 
kan påverka människors allmänna inställning till, och känsla av trygghet i, en stationsmiljö där 
hiss är det primära förflyttningssättet. 
 
Syftet med utredningen har därför varit att öka kunskapen om människors inställning till och 
beteenden i hissmiljöer, främst där hiss är det primära färdsättet mellan spärrområde och 
perrong och där man behöver färdas en längre tid och/eller sträcka, olika tider på dygnet, och 
med resenärer man inte känner. Utredningen ska ge en bild av hur många personer som i olika 
grad känner obehag inför, samt hur många som kan tänkas avstå från, att använda den tänkta 
stationslösningen. I tillägg ska studien innefatta en kartläggning av positiva aspekter samt vilka 
faktorer som anses som viktiga för att människor ska känna sig trygga att använda den tänkta 
stationsmiljön. Resultatet ska användas för att skapa attraktiva stationsmiljöer. 
Utredningen har genomförts som en studie där data samlats in dels genom en litteraturstudie 
för att kartlägga befintlig forskning samt kvalitativt via fyra fokusgrupper där ett antal 
frågeställningar kring inställning till stationslösningen diskuterades. Till sist har också en 
kvantitativ enkätstudie genomförts där ett representativt urval av 520 resenärer svarat på 
olika frågor avseende inställning till den planerade stationslösningen. 
 
Resultaten visar att en majoritet av deltagarna i den kvalitativa studien var av uppfattningen 
att de kan tänka sig att använda en station med hiss som primärt färdsätt. De är inte odelat 
positiva utan har vissa förbehåll. Driftsäkerheten ansågs mycket viktig, om problem med 
mycket trängsel och stillastående hissar uppstår kan flera tänka sig avstå. I den kvantitativa 
studien ansåg initialt 35 % av deltagarna att de kunde tänka sig att använda en 
tunnelbanestation med hiss som primärt färdsätt. Antalet deltagare som kan tänka sig den 
tänkta lösningen ökade till 51, 9 % efter att de fått information, i form av bild och text, om hur 
en tänkt stationslösning kan komma att se ut. I båda studierna angav en majoritet att de skulle 
föredra en stationslösning med snabba hissar framför långsamma rulltrappor om de kunde 
välja. Båda studierna pekade även på ett antal viktiga faktorer för att man ska känna sig trygg 
och för att man i högre grad kan tänka sig att använda den tänkta stationslösningen, så som 
t.ex. ett bra flöde av passagerare, rena och fräscha hissar samt bra information om hur man 
ska agera vid en nödsituation. I den kvalitativa studien angavs snabbhet och effektivitet som 
bra argument för en hisslösning jämfört med rulltrappor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom arbetet med ”Förstudie Tunnelbana till Nacka” pågår ett arbete med att analysera olika 
möjliga sträckningar för linjen. Några av de framtida stationerna kan komma att hamna 
djupare än dagens befintliga stationer. Detta medför att hissar, i kombination med 
utrymningstrappor, kan vara det enda rimliga förflyttningssättet mellan spärrområdet och 
perrongen eftersom rulltrappor kommer att ta lång tid. Hissar som primärt förflyttningssätt 
används framgångsrikt internationellt men eftersom hissar inte tidigare använts som primärt 
förflyttningssätt på tunnelbanestationer i Stockholm, samt att motstånd är en vanlig mänsklig 
reaktion på förändringar, är det rimligt att förvänta sig att många människor känner 
tveksamhet och/eller oro inför en stationslösning som de saknar tidigare erfarenhet av. Därför 
är det viktigt att kartlägga eventuell problematik med beteenden och inställning rörande hissar 
som primärt förflyttningssätt. Med primärt avses att det även finns utrymningstrappor men 
dessa är endast tänkta att användas vid nödsituationer. Vidare är det rimligt att tidigare 
erfarenheter av dagens hissar både på Stockholms tunnelbanestationer samt internationella 
stationer kan påverka människors inställning och beteende. Det är därför angeläget att fånga 
upp en eventuell betydelse av tidigare erfarenheter.  Det är även angeläget att kartlägga 
positiva aspekter samt vilka faktorer som är viktiga för att människor ska känna sig trygga i en 
stationsmiljö där hiss är det primära förflyttningssättet mellan spärrområdet och perrongen. 
Därför behövs en studie i människors inställning till, och beteende kring hissar samt 
användning av hissar för att kunna fånga upp frågeställningar, problem och framgångsfaktorer 
kring en stationslösning med hiss som primärt förflyttningssätt. 

1.2 Beskrivning av uppdraget 

Inom ramen för uppdraget har en utredning genomförts för att kartlägga människors 
inställning till, och beteenden i och omkring hissar i utrymmen där hiss är det primära 
förflyttningssätet mellan spärrområdet och perrongen.  

1.3 Mål 

Studien ska mynna ut i ökade kunskaper om människors inställning till och beteenden i 
hissmiljöer där hiss är det primära färdsättet mellan spärrområde och perrong och där man 
behöver färdas en längre stund, olika tider på dygnet, med resenärer man inte känner. Studien 
ska innefatta kartläggning av hur många personer som i olika grad känner obehag inför att 
använda den tänkta stationslösningen liksom hur många som kan tänkas avstå. I tillägg ska 
studien innefatta en kartläggning av positiva aspekter samt vilka faktorer som anses som 
viktiga för att människor ska känna sig trygga att använda den tänkta stationsmiljön. 
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2 Metod  

2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där tidigare forskning om människors beteende i 
hissmiljöer genomsöktes. Sökningen gjordes i akademiska databaser. I tillägg konsulterades 
böcker med relevanta teorier.  

2.2 Kvalitativ studie 

Som en del i datainsamlingen genomfördes fyra s.k. fokusgruppsintervjuer på vardera ca 1,5-2 
timmar. Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att få en djupare belysning av människors 
inställning till hissar och miljöer där hissar förekommer, hur människor kan tänkas agera i 
dessa miljöer samt vilka faktorer som anses viktiga för att man ska känna sig trygg i, och 
positivt inställd till, en hissmiljö. Syftet var även att ge kompletterande underlag och 
frågeställningar till enkätstudien. Varje fokusgrupp bestod av sex personer, boende i 
Stockholms Län och som uppgett att de åker tunnelbana minst en gång per vecka. 
Rekryteringen av deltagarna gjordes av ett externt företag (Novus). Grupperna fördelades 
enligt följande: 

 Grupp 1: Unga 15-25 år 

 Grupp 2: Kvinnor 26-64 år 

 Grupp 3: Män 26-64 år 

 Grupp 4: Pensionärer 65-74 år 
 
Fokusgrupperna modererades av personal från ett externt företag (Novus) där frågeställningar 
och diskussionsområden för intervjuerna utgick från en i förhand konstruerad intervjuguide. 
Frågorna i intervjuguiden togs fram av MTO Säkerhet och baserades på den litteraturstudie 
som genomförts inom ramen för projektet, liksom på Trafikförvaltningens frågeställningar 
samt MTO Säkerhets kunskap och erfarenhet från andra uppdrag av likande karaktär. Vid 
fokusgruppernas genomförande observerades diskussionerna av personal från 
Trafikförvaltningen och MTO Säkerhet.  
 

2.3 Kvantitativ studie 

Deltagare. 520 deltagare svarade frivilligt på en webbaserad enkät (269 kvinnor, 251 män, 
medelålder = 55, spännvidd = 16-84 år). Urvalskriterier var att deltagarna skulle vara bosatta i 
Stockholms län och åka tunnelbana minst en gång per vecka. Slumpvis rekrytering och 
distribution av enkäten genomfördes av ett externt företag (Novus). Deltagandet var frivilligt, 
anonymt och belönades enligt rekryteringsföretagets policy.  

Enkät. Frågorna var utformade för att fånga upp aspekter så som om man kan tänka sig att 
använda en station med hiss som primärt färdsätt, om man känner oro, påverkan av tidigare 
erfarenheter, samt vilka faktorer som är viktigast för att man ska känna sig trygg i en sådan 
miljö. Frågorna baserades på frågeställningen, tidigare forskning, MTO Säkerhets egen 
erfarenhet från tidigare uppdrag samt på erfarenhet från fokusgrupperna. I tillägg fick 
deltagarna besvara ett antal bakgrundsfrågor.  

Statistisk analys. Beskrivande statistik, statistiska skillnader i form av t-test och variansanalys 
samt sambandsanalyser i form av korrelationer och multipel regression genomfördes. För att 
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avgöra huruvida resultaten är statistiskt säkerställda har en signifikansnivå på 5 % använts. För 
en utförligare förklaring till statistiska termer som använts i denna rapport refereras till kapitel 
5: statistiska termer. För att begränsa mängden data och göra rapporten mer lättillgänglig har 
prioritet getts till att presentera medelvärden och endast ett minimum av andra statistiska 
värden presenteras. Vidare har även detaljerade beskrivningar av statistiska metoder i 
möjligaste mån utelämnats. 

 

3 Resultat 

3.1 Litteraturstudie 

Den inledande litteraturstudien visade att det finns förhållandevis lite forskning angående 
människors beteende och inställning till hissar. De flesta studierna handlar om hissar i 
byggnader och om fobier. Inga studier som handlar om människors beteende och inställning 
till hissar som primärt färdsätt i tunnelbanemiljö har påträffats vilket innebär att föreliggande 
studie representerar något nytt. Nedan följer en genomgång av den mest relevanta 
forskningen kring människors beteende i hissmiljöer.   

Att människor inte litar på hissar och känner obehag i hissar har varit känt sedan den moderna 
hissens barndom på 1600-talet. Under denna tid var många oroliga för att, dels hissen skulle 
ramla ner, och dels för så kallad liftsjuka. Det fanns vid denna tid en utbredd oro då det ansågs 
farligt för hälsan att färdas i en hastighet högre än tre meter per sekund. Vissa kroppsdelar 
skulle kunna accelerera fortare än andra och det rekommenderades att man lutade huvud och 
axlar mot hissväggen för att undvika illamående och allmän orkeslöshet (Hirschauer, 2005).  

Att få allmänhetens acceptans för nya fenomen kan vara svårt. Det är mycket vanligt att 
människor känner oro inför förändringar av olika slag och tenderar ofta att initialt göra 
motstånd, t.ex. i samband med förändringar i organisationer (Bruzelius & Skärvad, 2000), vid 
införandet av ny teknik (Wickens & Hollands, 2000) och vid investeringsbeslut (Bazerman, 
2006). Brist på kontroll är också en viktig faktor som gör att människor bedömer risker som 
höga. Därför undviker man situationer där man inte har kontroll (Slovic, Fishhof & Lishtenstein, 
1981). Hissen etablerades som allmänt transportmedel framförallt under 1800-talet och 
framåt. Det fanns vid denna tid åtminstone tre sätt att få hissen allmänt accepterad som 
transportmedel. Det första var att presentera den offentligt som en sensation. Det andra var 
inredning där man lånade många idéer från andra välbekanta transportmedel såsom tågvagnar 
och båthytter. För att verka inbjudande var hissar fullt dekorerade rum med glasfönster, 
mattor, soffor, speglar, träpaneler och kristallkronor. Det tredje sättet var införandet av en 
person, den så kallade hisspojken, som hanterade hissen. På detta sätt vill man skapa en 
attraktiv hissmiljö med hög status. Senare kom hisspojken mer och mer att ersättas av 
automation. Oro för automation och en förarlös hiss togs omhand genom funktioner som t.ex. 
larmtelefon och instruktioner för hur man hanterar hissen. Det som inte gick att ersätta med 
dessa funktioner var dock den sociala rollen som hisspojken hade och en rädsla för kriminalitet 
blev en ny faktor att hantera i hissar (Hirschauer, 2005).  

Människors beteende i och omkring hissar följer liknande mönster som människors beteende 
generellt i offentliga miljöer (Hirschauer, 2005; Zuckerman, Miserandino & Rochester, 1983). 
När människor rör sig i offentliga miljöer där de möter många andra människor har man funnit 
ett antal generella mönster. När människor t.ex. möter främlingar när de är ute och går på 
gatan tittar de ofta på varandra som hastigast på ett bekvämt avstånd, sedan sänker man 
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blicken för att inte möta den andres blick. Blicken höjs inte igen förrän man har passerat 
varandra. Den initiala blicken och efterföljande sänkningen av blicken är tänkt att inte 
signalera igenkänning, som inbjuder till kontakt, samtidigt som blicken inte ska signalera 
ogillande eller hat. Denna så kallade ”civil inattention”, eller civil ouppmärksamhet, återspeglar 
ett slags respektfullt ointresse (Hirschauer, 2005). Vanligt beteende i hissar är att människor 
ger ett eller endast ett fåtal blickar på sina medresenärer. Människor som ignoreras helt eller 
blir stirrade på känner obehag (Zuckerman, Miserandino & Rochester, 1983) och lämnar hissen 
så fort som möjligt när det är dags att kliva av (Schulte & Bukoff, 1977).  

I vissa studier har man använt hissar för att studera vanliga sociala fenomen som t.ex. att 
människor är mindre benägna att hjälpa en person i behov av hjälp om det också finns andra 
människor i närheten. Detta fenomen gäller även i hissar där man också funnit att det finns 
skillnader mellan män och kvinnor där kvinnor får mer hjälp och män ger mer hjälp (Latané & 
Dabbs, 1975). Chekroun och Bauer (2002) fann att människor är mindre benägna att ingripa 
mot avvikande beteende, i form av klottrare, i hissar om det fanns andra medresenärer 
närvarande. 

Rousi (2013) studerade människor beteende i hissar i två kontorsbyggnader. Rousi fann att 
människor inte fäste någon uppmärksamhet vid dekorationen inne i hissarna. Istället var 
människor mer intresserade av kontrollpaneler och displayer vid dörrarna samt speglar. Rousi 
fann också att människor blev frustrerade av att behöva vänta på hissen och att människor 
upplevde väntetiden som längre än vad den verkligen var. Vidare fann Rousi ett samband 
mellan upplevd trygghet och utformningen av hissens kontrollpanel där man känner sig 
tryggare om man har mer kontroll över hissen. I en av de två byggnaderna som studerades 
fanns en säkerhetsvakt vid entrén. I detta hus kände sig hissresenärerna mer trygga än i det 
andra huset som saknade säkerhetsvakt. Hissresenärerna kände sig också otrygga vid närvaro 
av personer som inte hade något legitimt skäl att befinna sig i byggnaden. Införandet av 
säkerhetsvakt och nyckelkort för att operera hissen ökade tryggheten och känslan av säkerhet. 
Rousi fann också en social ordning i hur man placerade sig i hissen. Längst bak ställde sig äldre 
män, i mitten yngre män och längst fram kvinnor i alla åldrar. Rousi fann även skillnader mellan 
män och kvinnor var man riktade blicken. Män tittade på displayer och använde sidospeglar för 
att se sig själva samt speglar framför dem för att se på andra. Kvinnor undvek ögonkontakt och 
att titta i speglarna. Om det bara fanns ett fåtal andra kvinnor i hissen, tittade dock även 
kvinnor i spegeln.  

När människor köar till en hiss formas ofta en informell hierarki där den som väntat längst har 
prioritet. Denna prioritet riskerar att störas när de som ankommer med hissen ska kliva av. 
Ytterligare en frustrerande faktor som också förlänger väntetiden är när någon skyndar in i 
hissen och håller upp hissdörren för någon annan. Detta beteende är vanligtvis accepterat till 
en viss gräns. När det upprepas för många gånger blir de som först kommit ombord irriterade. 
Detta handlar i grund och botten om respekt för andras tid. Även när man går in i hissen ställer 
sig människor ofta i en speciell ordning där de flesta föredrar att ställa sig längst bak och 
undviker mitten där man är utsatt för andras blickar. I hissen är människor också noga med att 
inte stå för nära varandra. Närhet till andra personer är dock en mindre fråga i hissar jämfört 
med vart man ska vända blicken. I hissar försöker människor undvika varandras blickar för att 
istället rikta blicken mot neutrala saker i hissen så som dörren, displayer och andra 
inredningsdetaljer. Även samtal följer ett visst mönster i hissar. De flesta vill inte störas eller 
störa andra och man undviker att prata med andra. Av denna anledning tystnar ofta 
konversationer i hissar för att sedan tas upp igen när man kliver av. Att inleda en konversation 
i en hiss kan vara problematiskt liksom hur man ska hantera att bli tilltalad. Hissresans 
begränsade tid medför att man måste anpassa samtalet efter längden på resan. Om samtalet 
är för långt hinner man inte avsluta och om det är för kort kan situationen upplevas som 
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pinsam eftersom det då blir uppenbart att man inte har något mer att säga till varandra. Att 
samtala i en hiss blir alltså en fråga om balans mellan samtalets längd och hissdörrarnas 
öppnande och stängande (Hirschauer, 2005).  

Många vetenskapliga studier angående människors beteende i hissar handlar om behandling 
av hissfobi (Bryntwick & Solyom, 1973; Myers, 1997; Rothbaum et al., 1995; Sturges & Sturges, 
1998). Ordet fobi kommer från det grekiska fobos, som betyder rädsla eller skräck. En fobi 
innebär en irrationell fruktan för en yttre situation eller ett objekt, som vederbörande lägger 
ner betydande ansträngningar för att undvika. Fobier framkallar ångestsymptom och starka 
känslor av obehag, stigande mot panik. Samtidigt, ibland före, kan kroppsliga symptom sätta 
in, så som hjärtklappning, spänning i maggropen, diarré, torrhet i munnen, yrsel, spänning i 
huvudet etc. Känslan av att inte få tillräckligt med luft kan medföra starka flåsningar. De olika 
fysiska känslorna ger skräckfyllda föreställningar om att dö, bli tokig, att hjärnan ska brista etc. 
Detta medför en stark fruktan för att förlora kontrollen. Upplevelser av att inte ha kontroll är 
stressande (Cullberg, 2000).    

Man kan skilja på fobier som beror på tidigare traumatiska upplevelser och fobier som har sin 
grund i någon form av personlighetsstörning eller bortträngda emotionella konflikter från 
tidigare i livet. Det första kallas ibland för enkel inlärd fobi. Dessa fall är mycket vanliga och 
beror på att en kraftigt ångestväckande händelse skakar vederbörande så starkt att det man 
tidigare lätt kunde göra nu ter sig näst intill omöjligt. En känslig person, som är med om att 
hissen stannar mellan två våningar och inte kommer loss på ett tag, kan utveckla hissfobi. 
Många som uppger att de lider av klaustrofobi kan berätta om tidigare hemska upplevelser av 
att ha blivit instängda i garderoben, källaren, en hiss eller dylikt (Cullberg, 2000). Cullberg 
beskriver synen på fobier från ett psykodynamiskt perspektiv. På senare år har det vuxit fram 
en annan syn på fobier med ursprung i den kognitiva psykologin. Inom kognitiv 
beteendeterapi, KBT, fokuserar man inte så mycket på de underliggande orsakerna till fobier. 
Istället är målet att tillhandahålla verktyg för att kunna hantera obehagliga situationer. Inom 
KBT arbetar man mycket med stegvis tillvänjning med objektet för fobin samt att ändra 
personens tankar om objektet (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema, 2000).  

De studier som gjorts angående människors beteende i samband med hissåkning handlar ofta 
om hur man kan få människor att använda trappor istället för hiss (Eves & Webb, 2006; Nicoll 
& Zimring, 2009; Wogalter, Begley, Scancorelli & Brelsford, 1997). Burger och Shelton (2011) 
fann att människors val påverkas starkt av den upplevda normen. Burger och Shelton fann att 
skyltar som informerade om att majoriteten av människor väljer att gå i trappor istället för att 
åka hiss fick fler att ta trapporna. Andra studier visar att det som är mest avgörande för 
människors val av hiss, rulltrappor eller vanliga trappor är tillgänglighet där människor väljer 
det närmaste alternativet och där väntetiden upplevs kortast (Eves & Webb, 2006). 
Användandet av trappor istället för hiss är alltså till stor del beroende av hissarnas 
tillgänglighet och därmed väntetider. Faktorer som begränsar tillgängligheten är t.ex. antalet 
hissar och ett stort antal personer i byggnaden. Information om vart hissen befinner sig och i 
vilken riktning den rör sig ger också en indikation till människor hur lång tid de kan förvänta sig 
att vänta på hissen, vilket påverkar valet av trappor eller hiss (Olander & Eves, 2011). Att vänta 
på hissen har ett flertal följdeffekter och kan upplevas som frustrerande. Människor väljer ofta 
att göra som andra i deras omgivning – ”följa John” effekt. Om någon eller några av de som 
väntar väljer att avbryta väntan för att istället ta trapporna följer många andra efter 
(Hirschauer, 2005). Ett vanligt beteende, som är i linje med beslutsfattandeforskning, är så 
kallad eskalering, en tendens att hålla fast vid initiala beslut (Bazerman, 2006). Detta visar sig 
som tankar att om man har väntat länge på hissen så kan man lika gärna vänta lite till. Den 
som väntar försöker att rättfärdiga sitt val av att ha investerat sin tid i att vänta och vill inte 
uppleva väntan som ett slöseri med tid. I kontrast till detta har människor ofta vissa 
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antaganden om väntan på hissar som styr deras beteende, som till exempel: ”Om den inte har 
kommit ännu så kommer det att dröja väldigt länge till” eller ”Om jag går nu så kommer hissen 
säkert att komma”. Detta får människor att antingen tveksamt vända sig till trapporna eller att 
trycka fler gånger på hissknappen i osäkerhet om väntan beror på att man själv inte tryckt på 
knappen innan eller om fördröjningen beror på tekniska problem (Hirschauer, 2005).    

Sammanfattningsvis kan man säga att människors beteende i hissar till stor del styrs av 
respektfullt undvikande av kontakt, både fysiskt och visuellt. Detta är inte unikt för hissar utan 
förekommer även i andra offentliga miljöer så som t.ex. bussar och tunnelbanor. Det som är 
unikt för hissar är att i hissar har människor mindre utrymme att röra sig på, färre saker att 
fästa blicken på och sysselsätta sig med. Det förekommer också att människor känner någon 
form av obehag för att färdas med hiss, t.ex. fobi. 

 

3.2 Kvalitativ studie 

Resultatredovisningen nedan utgår från de frågeställningar som definierats i projektet och 
följer i sin uppställning dessa samt övriga synpunkter som lyftes under diskussionerna. En 
sammanfattande resultatredovisning har också sammanställts av Novus i ett separat 
dokument.  

3.2.1 Generella tankar och känslor kring hissar 

Den generella inställningen till hissar varierade mellan grupper och deltagare. Vissa åker hiss 
dagligen och upplever det som ett effektivt transportsätt, andra undviker hissar om det går. 
Bland de negativa aspekter som lyfts upp märks bland annat en känsla av instängdhet och 
rädsla för att hissen ska stanna. Många uppgav att de upplever obehag när mycket folk 
befinner sig i en hiss på samma gång. En generell synpunkt är att dagens hissar på 
tunnelbanestationer upplevs som obehagliga (ofräscha), opålitliga och illaluktande. De flesta 
uppgav dock att hissar fyller en viktig funktion för t.ex. funktionshindrade, eller då man reser 
med barnvagn eller har mycket bagage.  

Exempel på viktiga aspekter som har en positiv påverkan på upplevelsen av hissar är bl.a. 
rymlighet, där de flesta föredrar större hissar. En generell åsikt är också att hissen ska vara 
fräsch och välstädad. Många upplever också möjligheten att se ut genom hissen som positiv då 
det känns luftigare och har en positiv inverkan på känslan av instängdhet.  

3.2.2 Hissar som primärt transportmedel i tunnelbanan 

Deltagarna informerades först om den tänkta stationslösningen med hiss som primärt färdsätt. 
Därefter ombads de att ge uttryck för sina spontana tankar och känslor. Reaktionerna var 
blandade och deltagarna gav uttryck för både negativa och positiva aspekter. Deltagarna fick 
därefter ta del av ett bildmaterial från en likande stationslösning i Barcelona som var avsedd 
att fungera som ett exempel på hur utformningen av stationen skulle kunna se ut. Därefter 
ombads deltagarna att återigen uttrycka sina spontana tankar och känslor.  

3.2.3 Initiala negativa tankar och känslor 

En aspekt som lyftes i alla grupper rör trängsel vid rusningstrafik. I dessa fall handlar 
funderingarna dels om ett obehag för att vistas tillsammans med många andra resenärer på ett 
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litet och tillslutet utrymme. Många deltagare menade att man skulle känna sig instängd och 
utsatt. Flera deltagare refererade också till trängsel i anslutning till hissarna och gav uttryck för 
en oro för dåliga passagerarflöden och att det blir trångt och oordning uppstår när passagerare 
ska in och ut ur hissarna.  En annan generell aspekt rörde tillförlitligheten där flera deltagare 
såg en risk för driftsstörningar. Om en eller flera hissar är ur funktion under rusningstrafik 
kommer stora problem att uppstå. Tillförlitligheten ansågs därför avgörande för att en 
stationslösning med hiss som primärt färdsätt ska fungera och för att resenärer ska vilja 
använda en sådan station.  

En återkommande reaktion bland deltagarna var också en känsla av ökad stress i och med en 
stationslöning med hiss som primärt färdsätt. Oron för en ökad stress anknyter dels till 
väntetider på att hissen ska ankomma perrongen eller spärrområdet men också att man som 
resenär i vissa fall kan behöva springa för att hinna med en väntande hiss. Detta kan förklaras 
av att resenärerna upplever att de har mindre kontroll när de åker hiss och att de får mindre 
återkoppling, t ex om när hissen anländer jämfört med vid färd i rulltrappa. Några deltagare 
uppfattade stationslösningen som begränsande för personer med hissfobi och de som känner 
starkt obehag för att åka hiss.  

Vissa deltagare reflekterade också över vad som händer vid en nödsituation där t.ex. stationen 
måste utrymmas. Vissa uttryckte en oro för hur det ska fungera vid t.ex. en brand och hur 
utrymning ska gå till när endast hissar finns att tillgå förutom utrymningstrapporna. En 
diskussion fördes också i vissa grupper kring utrymningstrappornas utformning och 
ljussättning.  

3.2.4 Initiala positiva tankar och känslor 

Bland de positiva tankar och känslor som deltagarna gav uttryck för märks bland annat 
effektivitet, snabbhet och hög kapacitet hos hissarna som ger ett högt passagerarflöde. Många 
uppfattar hiss som ett snabbare och mer bekvämt alternativ än rulltrappa och menar att detta 
är positivt för den föreslagna stationslösningen. Pensionärsgruppen var de som var mest 
positiva överlag och man uppfattade hisslösningen som snabb och mer praktisk än rulltrappa.  

3.2.5 Tankar och känslor hos deltagarna efter att bildmaterialet 
förevisats 

Den generella reaktionen hos deltagarna efter att de förevisats bildmaterialet från stationen i 
Barcelona var positiv. De flesta deltagarna uppfattade miljön som ljus, öppen, fräsch, modern 
och funktionell. Många noterade att stationen var utformad med många hissar vilket ansågs 
positivt för kapacitet och kunde minska konsekvenserna av driftsstörningar. En annan aspekt 
som lyftes fram var att vissa hissar var avsedda för rörelsehindrade och personer med 
barnvagnar etc. vilket sågs som positivt för dessa grupper vid trängseln i rusningstrafik. Vi 
sidan av de positiva reaktionerna var det vissa deltagare som uppfattade miljön som något 
steril och tråkig med mycket inslag av rostfritt stål.  
 

3.2.6 Fördelar med en station med hiss som primärt förflyttningssätt 

Deltagarna ombads också att fundera över möjliga fördelar med en stationslösning med hiss 
som primärt färdsätt. En fördel som lyftes fram i samtliga grupper är att hisslösningen innebär 
en snabbare transport till plattformen än rulltrappor. Kollektivtrafiken görs som helhet mer 
tillgänglig om effektiviteten ökas på detta sätt. På sikt kan detta också bidra till en bättre miljö 
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om tunnelbanan kan ersätta annan trafik i form av t.ex. bussar. Vissa deltagare pekade också 
på en minskad olycksrisk om man bygger bort rulltrapporna liksom minskad trängsel.   

3.2.7 Möjliga problem eller nackdelar med en station med hiss som 
primärt förflyttningssätt 

Ett möjligt och återkommande problem som lyftes i samtliga grupper rör tillförlitligheten och 
vad som händer vid rusningstrafik om en eller flera hissar är ur funktion. Rulltrappor är mindre 
känsligt för denna problematik då man fortfarande har möjlighet att gå även om rulltrappan 
har stannat. Det anses mycket viktigt för förtroendet och tillförlitligheten att hissarna 
underhålls och snabbt kan repareras vid stillestånd för att minska eventuella störningar. Man 
pekade också på risken för trängsel och att det riskerar att bli stökigt och långa köer och 
väntetider vid rusningstrafik. Flera pekade på vikten av många hissar för att öka kapaciteten 
och minska sårbarheten. Vissa deltagare gav också uttryck för ett obehag av att känna sig 
instängd när hiss är enda sättet att ta sig ut vid sidan av utrymningstrapporna. Många var av 
åsikten att utrymningstrapporna ska göras tillgängliga även för normal användning som 
alternativ till hissarna. En annan nackdel som framförallt lyftes av ungdoms- och 
kvinnogruppen var att man som resenär går miste om vardagsmotion när möjligheten att gå i 
rulltrappan försvinner. Pensionärs- och kvinnogruppen pekade också på en ökad risk för 
smittspridning när många människor måste vistas tillsammans på en liten yta.  

3.2.8 Förhållanden som skulle kunna påverka inställning eller 
benägenhet att använda en station med hiss som primärt 
förflyttningssätt 

När det gäller deltagarnas syn på förhållanden eller faktorer som skulle kunna påverka deras 
inställning eller benägenhet att använda en station med hiss som enda förflyttningssätt 
återkommer många faktorer som lyfts fram under tidigare redovisade frågeställningar. Bland 
dessa kan nämnas hissarnas tillförlitlighet och driftsäkerhet och trängsel i dessa. Utöver dessa 
faktorer uppgav vissa tiden på dygnet där några resenärer gav uttryck för en ökad oro för att 
åka sent på kvällen eller under nattetid. Även om det förekom i alla grupper gav framförallt 
ungdomsgruppen uttryck för en oro som anknyter till hot och våld, men pensionärsgruppen 
påpekade också att det är många äldre som ogärna åker tunnelbana vid senare tider på 
dygnet. Utformningen av stationsmiljön i form av utsmyckning, konst och färger uppfattas 
också av vissa som viktiga aspekter för trivsel och trygghet.  

3.2.9 Faktorer som skulle kunna öka känslan av trygghet och kontroll 
på en station med hiss som primärt förflyttningssätt.  

Deltagarna gav flera exempel på faktorer som skulle kunna bidra till ökad känsla av trygghet 
och kontroll. Många pekade på vikten av synlig och närvarande personal från SL eller 
vaktbolag. Många pekade också på att miljön ska vara väl upplyst. Andra återkommande 
faktorer rörde information, dels i anslutning till hissarna som anger väntetiden innan hissen 
ankommer men också avgångstider för tågen och information om driftstörningar i tågtrafiken.  

Andra återkommande faktorer handlade om att hissarna ska vara välstädade och fräscha, att 
det ska finnas möjlighet att se ut från hissarna men också in i hissen för att öka synligheten och 
därmed tryggheten, övervakningskameror, larmknapp i hissen och möjlighet att få kontakt 
med personal vid driftsstopp, tydliga riktlinjer om hur man ska agera vid en nödsituation, 
hissvärdar och tillförlitlig mobiltelefontäckning. En annan diskussion som lyftes i flera av 
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grupperna var väntetider på hissen. En generell uppfattning hos deltagarna för vad som 
uppfattas acceptabelt låg mellan ca 1-2 minuter.  

3.2.10 Övergripande skillnader mellan grupperna 

Vissa aspekter lyftes upp och diskuterades i alla grupper och förefaller lika viktiga oavsett 
grupptillhörighet. Exempel på detta är t.ex. driftsäkerhet och oro för trängsel vid 
rusningstrafik. Dock finns en del skillnader mellan grupperna där vissa aspekter togs upp oftare 
i vissa grupper. Även om alla grupper berör hot och våld är det i ungdomsgruppen som denna 
aspekt ges störst utrymme, oron för hot och våld verkar generellt sätt högre i denna grupp än 
hos övriga. Den grupp som är mest negativt inställd till stationslösningen och som finner flest 
nackdelar är männen. De är framförallt i denna grupp som vi hittar individer som tydligast 
uttrycker att de i vissa situationer skulle kunna tänka sig att avstå från att använda en sådan 
station. Det är framförallt kvinnor och ungdomar som tar upp miljöaspekten och hittar 
argument för stationslösningen då den kan reducera t.ex. busstrafiken och bidra till en bättre 
och mer tillgänglig kollektivtrafik. Kvinnorna tar i högre utsträckning upp frågeställningar kring 
olyckor och hälsoaspekter och trycker på vikten av att få information om hur man ska agera 
vidtillbud och utrymning etc.   

3.2.11 Sammanfattning  

En majoritet av deltagarna hade uppfattningen att de kan tänka sig att använda en station med 
hiss som primärt färdsätt. Dock inte helt utan att tveka och med vissa förbehåll. 
Driftsäkerheten ansågs mycket viktig, om problem och driftstörningar samt mycket trängsel 
och stillastående hissar skulle uppstå kan flera tänka sig avstå från att använda dem. Många 
refererade till dagens hissar i tunnelbanan som anses opålitliga och obehagliga vilket skapar en 
tveksamhet inför hur väl en hisslösning kommer att fungera. Många uttryckte också en oro för 
trängsel och att passagerarflödena kan bli problematiska vid rusningstrafik. En återkommande 
oro var också upplevelsen av instängdhet och att det inte kommer finnas något alternativt sätt 
att ta sig ut förutom via utrymningstrapporna. Alla grupper pekade också på en oro för hot och 
våld, detta uttrycktes tydligast i ungdomsgruppen. Många menade dock att risken inte är 
större för den aktuella stationslösningen jämfört med andra tunnelbanestationer.  

Som den övervägande fördelen med hissar angavs snabbhet och att det anses effektivare än 
rulltrappor. Om valet står mellan rulltrappor som tar fem till sex minuter föredrar de flesta 
hisslösningen som går mycket fortare. Avgörande är driftsäkerhet och bra passagerarflöden 
som inte skapar trängsel.  

Majoriteten av deltagarna reagerade positivt på bilderna från Barcelona som visar ett exempel 
på hur en likande station i Stockholm skulle kunna se ut. Det är därför viktigt att presentera 
hisslösningen på ett sätt att den nuvarande uppfattningen av SL:s hissar som obehagliga och 
illaluktande inte överskuggar den faktiska stationslösningen. Intressant att notera är också att 
djupet på 90 meter inte verkar avskräcka deltagarna, inte heller att utrymningstrapporna kan 
bli så långa som upp till 300 trappsteg. 

3.3 Kvantitativ studie 

3.3.1 Bakgrundsfakta 

Deltagarnas resvanor med tunnelbana, hiss på tunnelbanestationer, hiss i allmänhet, 
erfarenhet av hiss som enda färdmedel samt deltagarnas eventuella obehag beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1: Resvanor samt upplevelse av eventuellt obehag  
   
   Frekvens Procent   
 
Antal resor/vecka med tunnelbana:  
Dagligen   110 21,2  
6-5 gånger per vecka  96 18,5 
3-4 gånger per vecka  107 20,6 
1-2 gånger per vecka  207 39,8 
 
Antal resor med hiss i tunnelbana: 
Dagligen   5 1,0 
6-5 gånger per vecka  7 1,3 
3-4 gånger per vecka  18 3,5 
1-2 gånger per vecka  21 4,0 
2-4 gånger per månad  33 6,3 
Mer sällan   239 46,0 
Aldrig   197 37,9  
 
Antal resor med hiss i allmänhet: 
Dagligen   188 36,2 
6-5 gånger per vecka  49 9,4 
3-4 gånger per vecka  53 10,2 
1-2 gånger per vecka  45 8,7 
2-4 gånger per månad  71 13,7 
Mer sällan   107 20,6 
Aldrig   7 1,3 
 
Accepterad väntetid på hissen: 
Upp till 30 sekunder  185  35,6 
31-60 sekunder  151  29,0 
1-1,5 minut   66  12,7 
1,5-2 minuter   48  9,2 
2-2,5 minut   7  1,3 
2,5-3 minuter   14  2,7 
Längre tid än 3 minuter  4  0,8 
Vet ej   45 8,7 
 
Accepterad restid med hissen: 
Upp till 15 sekunder  70 13,5  
Mellan 16-30 sekunder  139 26,7 
Mellan 31-45 sekunder  111 21,3 
Mellan 46-60 sekunder  70 13,5 
Längre tid än 1 minut  35 6,7 
Vet ej   95 18,3  
 
Obehag för*: 
Hissar   31 6,0 
Folksamlingar   32 6,2 
Höjder   140 26,9 
Bakterier/smuts  72 13,8 
Totalt**   200 38,5  
  
*För att avgöra om deltagarna kände obehag fick de besvara frågan: ”Har du fobi, eller känner kraftigt obehag 
(d.v.s. att du konsekvent undviker detta för att du mår dåligt), för någon av följande: hissar, folksamlingar, höjder, 
bakterier/smuts?”.  
**Deltagare som känner obehag för minst en av de angivna faktorerna 
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3.3.2 Inställning till hiss som primärt färdsätt 

För att undersöka människors inställning till den aktuella stationslösningen samt hur deras 
initiala inställning påverkas av information om hur den tänkta stationslösningen kan komma 
att se ut ställdes följande fråga före och efter det att de sett en bild med beskrivande bildtext 
av en tänkt stationslösning: ”Jag skulle kunna tänka mig att använda en tunnelbanestation där 
hiss är enda färdsätt (förutom utrymningstrappor) mellan spärrområde och perrong”. 
Svarsalternativen, omkodade till numeriska värden, var: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer 
dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska väl, 5 = stämmer väl och 6 = stämmer 
helt och hållet. Bilden som användes kan ses i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild som användes för att visualisera hur en tänkt stationslösning kan komma att se ut. 

Bildtexten som användes var följande: ”I samband med utbyggnaden av Stockholms 
tunnelbanenät kan det i framtiden bli aktuellt med mycket djupt liggande stationer. Hissar 
kommer då att användas som enda transportsätt mellan spärrområde och perrong istället för 
rulltrappor.  Det kommer röra sig om stora, rymliga hissar som skiljer sig avsevärt mot de 
hissar som finns i Stockholms tunnelbana idag. Hissarna är tänkta att rymma minst 20 personer 
per hiss och det kommer att finnas ett flertal hissar tillgängliga.  Hissarna är tänkta att vara 
utformade så att man går in på ena sidan av hissen och ut på den andra för att åstadkomma 
ett bra av flöde av människor och därmed minimera trängsel. Hissmiljön är tänkt att vara ljus 
och luftig och med glaspartier som möjliggör ut- och insyn.  Bilden ovan är från Barcelonas 
tunnelbana och är ett exempel på hur det kan se ut.” 
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Resultatet kan ses i tabell 2 där det framgår att det var signifikant fler resenärer som kunde 
tänka sig att använda hissen efter att ha fått en beskrivning av en attraktiv hissmiljö i form av 
bild och text. Denna effekt blir tydligare om man bortser från de med starkt obehag för hissar 
samt generellt obehag. I de fortsatta analyserna har deltagarnas svar efter bilden/texten 
använts.  

Tabell 2: Grad av instämmande för påståendet: ”Jag skulle kunna tänka mig att använda en 
tunnelbanestation där hiss är enda färdsätt (förutom utrymningstrappor) mellan spärrområde 
och perrong”.  
   
 Totalt  Utan obehag för hissar  Utan generellt obehag  
 Före Efter Före  Efter Före  Efter 
  

 
Medelvärde 2,96 3,47 3,04 3,58 3,01 3,63  
  
Procent ja* 35,0 51,9 36,8 54,1 36,7 55,7 

  
Not. Alla skillnader är statistiskt säkerställda. Avser skillnaden före-efter för var och en av de tre grupperna. 
Svarsalternativ: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska väl, 5 = 
stämmer väl och 6 = stämmer helt och hållet. 
*Variabeln gjordes om genom att svarsalternativ 1-3 motsvarar nej och alternativ 4-6 motsvarar ja  
 
 

3.3.3 Könsskillnader, tidigare erfarenhet och obehag 

Av de som besvarade enkäten uppger 22,9% att de har erfarenhet av att använda en 
tunnelbanestation med hiss som enda färdmedel. I tabell 3 visas skillnader i inställning till den 
aktuella stationslösningen relaterat till tidigare erfarenhet av liknande stationer, obehag för 
hissar samt generellt obehag. I tabell 3 kan man se att tidigare erfarenhet samt avsaknad av 
obehag är relaterat till att man i högre grad kan tänka sig att använda en station med endast 
hiss som färdmedel. Vidare kan man i tabell 3 se att män, i högre grad än kvinnor, kan tänka sig 
att använda en stationslösning med endast hiss som färdsätt. 

Tabell 3: Skillnader i vilken grad man kan tänka sig att använda en tunnelbanestation där hiss 
är enda färdsätt beroende på tidigare erfarenhet, om man har obehag samt kön.  

   
    Medelvärde    
 
Totalt    3,47 
   
Ej tidigare erfarenhet av hissar som enda färdsätt 3,29  
Tidigare erfarenhet av hissar som enda färdsätt 3,87 
    
Generellt obehag   3,28   
Ej generellt obehag   3,63 
   
Obehag för hissar   2,16   
Ej obehag för hissar   3,58 
 
Kvinnor    3,37 
Män    3,62  

   
Not. Alla skillnader är statistiskt säkerställda. Testat med variansanalys. 
Svarsalternativ: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska väl, 5 = 
stämmer väl och 6 = stämmer helt och hållet. 
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Viktigt att notera är att den könsskillnad som man kan se i tabell 3 är beroende på 
obehagskänslor. Det fanns en s.k. interaktionseffekt mellan kön och obehag relaterat till om 
man kan tänka sig att använda denna typ av station. Interaktionen, som kan ses i figur 2, 
innebär att det inte är någon skillnad i inställning mellan kvinnor och män som inte känner 
obehag, samt mellan män oavsett om de känner obehag eller inte. Däremot kan kvinnor som 
känner obehag i mindre utsträckning tänka sig att använda den aktuella stationen jämfört med 
kvinnor som inte känner obehag samt män med eller utan obehagskänslor.  

 

 
Figur 2. Skillnad mellan män och kvinnor som känner respektive inte kännerobehag/fobi 
avseende i vilken grad man kan tänka sig att använda en station med hiss som enda färdsätt. 
Medelvärde avser vad deltagarna i medeltal svarat på svarsalternativen: 1 = stämmer inte alls, 
2 = stämmer dåligt, 3 = stämmer ganska dåligt, 4 = stämmer ganska väl, 5 = stämmer väl och  
6 = stämmer helt och hållet. 
 

3.3.4 Känslor av obehag och otrygghet 

Vidare ombads deltagarna ta ställning till ett antal påståenden angående obehag och 
otrygghet förknippat med olika aspekter av en stationslösning med hiss som primärt färdsätt. 
Påståendena var: ”Jag skulle känna obehag p.g.a. att det inte finns möjlighet att ta sig ut under 
hissresan”, ”Jag skulle känna obehag under hela vistelsen på stationen”, ”Jag skulle känna 
mycket starkt obehag att använda hissarna om det bara finns några få resenärer på stationen 

och i hissarna”, ”Jag skulle känna obehag under hissresan”, ”Jag skulle känna mig instängd 

under hissresan” och ”Jag skulle känna mig otrygg under hissresan”. Om inget annat anges är 
de följande svarsalternativen de som använts genomgående för resterande frågor/påståenden 
som redovisas i denna rapport. Svarsalternativen, omkodade till numeriska värden, var: 1 = 
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stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer varken bra eller dåligt, 4 = stämmer 
ganska bra, 5 = stämmer helt och hållet och 6 = vet ej. Alternativ 6, vet ej, uteslöts i de 
statistiska analyserna. För att undersöka hur dessa påståenden var relaterade till i vilken grad 
man kan tänka sig att använda en station med hiss som primärt färdsätt genomfördes en 
sambandsanalys i form av en multipel regression.  

Resultatet från analysen visade att de faktorer som hade störst betydelse (statistiskt 
säkerställt) för om man kan tänka sig att använda den aktuella stationslösningen eller inte var:  

 Obehag under vistelsen på stationen 

 Otrygghet under hissresan 

 Obehag p.g.a. att det inte finns möjlighet att ta sig ut under hissresan 
 

Samtliga dessa faktorer var negativt relaterade, d.v.s. att högre obehag/otrygghet innebar att 
man i mindre grad kan tänka sig att använda den aktuella stationslösningen. 

En sambandsanalys visade att det fanns ett starkt samband mellan samtliga påståenden som 
handlade om upplevelser av obehag. Detta bekräftades i en faktoranalys. Detta innebär att 
påståendena kan tänkas mäta samma underliggande faktor, ett allmänt obehag relaterat till 
tunnelbanestationer med hiss som primärt färdsätt. Påståendena slogs därför ihop för att bilda 
en generell obehagsvariabel. Detta generella obehag visade sig i en sambandsanalys vara 
relaterat till ålder där högre ålder är relaterat till starkare obehagskänslor inför den aktuella 
stationslösningen. Sambandsanalyser gjordes även mellan ålder, resvanor med tunnelbana, 
hissar i tunnelbana, hissar i allmänhet och instämmande i påståendet om man kan tänka sig att 
använda den aktuella stationen. Ett statistiskt säkerställt samband fanns mellan mer obehag 
och att man inte kan tänka sig att använda en station med hiss som enda färdsätt. Ytterligare 
ett statistiskt säkerställt samband påträffades mellan inställning till hiss som enda färdmedel 
och resvanor med hissar i tunnelbana. Sambandet var negativt vilket innebär att de som reser 
oftare med hissar i tunnelbanan idag i lägre grad kan tänka sig att använda en 
tunnelbanestation med hiss som enda färdsätt. Det fanns inget samband mellan ålder och i 
vilken utsträckning man kan tänka sig att använda den aktuella stationslösningen även om 
äldre uppvisar högre grad av obehagskänslor. Generell sett visar detta på att det är av stor 
betydelse att skapa attraktiva miljöer i tunnelbanan och att undvika att skapa alla former av 
obehagkänslor. 

3.3.5 Undvikande av stationer med hiss som primärt färdsätt 

Deltagarna ställdes inför ett par påståenden angående om man skulle kunna tänkas undvika en 
station där hiss är enda färdsättet.  Påståendena var: ”Jag skulle undvika den 
tunnelbanestationen om jag reser sent på kvällen” och ”Jag skulle undvika den 
tunnelbanestationen om jag reser ensam”. Resultatet presenteras i tabell 4 och visar att de 
som känner obehag samt kvinnor i större grad skulle undvika att resa ensamma och sent på 
kvällen.   
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Tabell 4: Grad av instämmande i påståenden om undvikande.  
    
      Medelvärde* 
   
Faktorer   totalt  obehag utan obehag kvinnor  män 

 
Jag skulle undvika den  
tunnelbanestationen om  
jag reser ensam  3,20 3,47 2,99 3,58 2,76 
 
Jag skulle undvika den 
tunnelbanestationen om 
jag reser sent på kvällen  3,58 3,89 3,38 4,07 3,07 
   
Not. svarsalternativ: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer varken bra eller dåligt, 4 = 
stämmer ganska bra, 5 = stämmer helt och hållet 
*Skillnaderna mellan de som känner respektive inte känner obehag samt mellan män/kvinnor är statistiskt 
säkerställd skillnad.  
 

 

3.3.6 Fördelar med hiss som färdmedel 

Att resa med hiss istället för med t.ex. rulltrappa kan också ha fördelar vilket fångades upp 
med ett antal påståenden som kan ses tillsammans med medelvärden i tabell 5 där man kan se 
att alla medelvärden ligger nära mittenalternativet: ”stämmer varken bra eller dåligt”. 

Tabell 5: Fördelar med hiss som färdsätt.  

    Medelvärde 

”Min känsla av trygghet i tunnelbanan är inte kopplad 
till om hissar är det enda förflyttningssättet 
mellan perrongen och spärrarna   3,08 
 
Att det går snabbt att förflytta sig  
mellan perrong och spärrområde är en stor fördel  
med den här tunnelbanestationen  3,45 
 
Hiss är ett smidigt sätt att färdas mellan  
perrong och spärrområde   3,09  
 
Not. svarsalternativ: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer varken bra eller dåligt, 4 = 
stämmer ganska bra, 5 = stämmer helt och hållet 

 

3.3.7 Viktiga faktorer för inställningen till hiss som primärt färdsätt 

Deltagarna ombads även skatta hur viktiga de ansåg ett antal faktorer vara för om de skulle 
känna sig positiva till en tunnelbanestation med enbart hiss som färdsätt ner till perrongen. 
Frågan löd: ”Vilka av följande faktorer upplever du som viktiga eller oviktiga för att du ska 
känna dig positiv till en tunnelbanestation med enbart hiss ner till 
perrongen?”. Svarsalternativen omkodade till numeriska värden var: 1=mycket oviktig, 
2=ganska oviktig, 3=varken viktig eller oviktig, 4=ganska viktig, 5=mycket viktig och 6 = vet ej. 
Alternativ 6 uteslöts från de statistiska analyserna. Alla faktorer och medelvärden kan ses i 
tabell 6 där faktorerna har rangordnats efter det totala medelvärdet. Även om vissa faktorer 
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kan rankas som viktigare än andra så ligger de flesta medelvärdena nära 4 eller 5, vilket 
betyder att de anses som ganska viktiga eller mycket viktiga. Statistiska test (t-test) visade att 
det fanns skillnader mellan de som känner obehag och de som inte känner obehag, samt 
mellan män och kvinnor.  

Tabell 6: Faktorer som upplevs som viktiga för att man ska känna sig positiv till en tunnelbane-
station med enbart hiss ner till perrongen. Faktorerna är rangordnade efter det totala 
medelvärdet. 
    
                   Medelvärde 
   
Faktorer   totalt obehag utan kvinnor  män 
     obehag 
 
Larmknapp   4,80 4,84 4,77 4,87* 4,78 
Larmtelefon i hissen för snabb kontakt 4,76 4,81 4,72 4,84* 4,73 
Rent och fräscht i hissen  4,74 4,75 4,72 4,84* 4,67 
Bra flöde av resenärer så inte trängsel  

skapas vid hissarna  4,72 4,70 4,74 4,78 4,71 
Ett flertal hissar  4,70 4,71 4,69 4,77 4,67 
Bra belysning så det blir ljust i hissområdet 4,68 4,65 4,68 4,79* 4,60 
Tydlig information om hur jag ska bete mig  

i händelse av en utrymningssituation 4,63 4,73* 4,55 4,77* 4,55
  

Kort väntetid på hissen  4,58 4,50 4,63 4,65 4,55 
Stora hissar   4,56 4,52 4,57 4,67* 4,49 
Övervakningskameror i hissen  4,56 4,62 4,51 4,70* 4,49 
Kort restid   4,45 4,36 4,51 4,52 4,44 
Information i anslutning till hissarna om när 

tågen avgår från perrongen 4,32 4,24 4,37 4,48* 4,22 
Information som visar när hissen anländer 4,27 4,25 4,28 4,38* 4,20 
Närvaro av väktare/ordningsvakter 4,17 4,28* 4,07 4,39* 4,00 
Att hissarnas avgångstider är anpassade  

efter tågens avgångstider  4,16 4,16 4,16 4,37* 4,12 
Närvaro av SL-personal (t ex spärrvakt) 3,91 4,06* 3,80 4,17* 3,71 
Att man kan se ut från hissen 

(exv. glasväggar eller glasdörr) 3,90 3,95 3,87 4,19* 3,68 
Tidsangivelse i hissen som visar hur lång tid  

som återstår av hissresan  3,69 3,69 3,69 3,81 3,67 
Möjlighet att själv manövrera hissen (öppna 

och stänga dörrar, starta hissfärden) 3,51 3,48 3,54 3,81* 3,45 
Hissvärd i hissen  3,42 3,63* 3,26 3,87* 3,12 
Möjlighet att sitta i hissen  3,00 3,14* 2,86 3,16* 2,91 
Konst eller annan utsmyckning (ej reklam) 2,90 2,92 2,90 2,99 2,95
    
Not. svarsalternativ: 1=mycket oviktig, 2=ganska oviktig, 3=varken viktig eller oviktig, 4=ganska viktig, 5=mycket 
viktig 
*Statistiskt säkerställd skillnad. Avser skillnaden fobi-utan fobi respektive kvinnor-män. 

 

3.3.8 Preferens för rulltrappa eller hiss 

Deltagarna ställdes inför en valsituation där de fick föreställa sig att de hade ett val mellan två 
alternativ. Situationen såg ut som följer: Du har två tunnelbanestationer att välja på. En har 
rulltrappa ner till perrongen som tar 6 minuter. Den andra har en hiss som tar 30 sekunder 
(med en väntetid på ca 30 sekunder). Vilken av de två stationerna skulle du välja, och hur säker 
är du på ditt val? A. Stationen med rulltrappan som tar ca 6 minuter. B. Stationen med hissen 
som tar 30 sekunder (med en väntetid på ca 30 sekunder). De svarsalternativ som användes i 
analysen och som deltagarna kunde välja på var: Helt säkert alternativ A, Ganska säkert 
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alternativ A, Ganska säkert alternativ B och Helt säkert alternativ B. Svarsalternativen 
återspeglar att människor inte alltid har en tydlig preferens och att det kan vara av värde att få 
med nyanserna i människors val. Resultatet kan ses i figur 3. Resultatet visade att 62,9% av 
deltagarna är ganska säkra eller helt säkra på att de skulle välja alternativ B, en station med 
hiss. Vidare utfördes en multipel regression för att undersöka om valet var relaterat till 
obehag/otrygghet. Resultatet visade att valet var negativt relaterat till obehag under vistelsen 
på stationen. Det innebär att ju mindre obehag man skulle känna under vistelsen på stationen 
desto säkrare blir man på sitt val, där man föredrar en station med hiss framför en med 
rulltrappa.  

 
Figur 3. Antal deltagare som valde alternativ A eller B respektive hur säkra de är på sitt 
val. Alternativ A=station med rulltrappa och alternativ B=station med hiss. 
 

3.3.9 Sammanfattning 

I nedanstående punkter sammanfattas de viktigaste resultaten från den kvantitativa studien. 

 Utan förhandsinformation kan 35,0 % av deltagarna tänka sig att använda en 
tunnelbanestation där hiss är det primära färdsättet. 

 Efter information om hur en tänkt lösning kan komma att se ut svarar 51,9 % av 
deltagarna att de kan tänka sig att använda en tunnelbanestation där hiss är det 
primära färdsättet. 
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 Av deltagarna har 22,9 % erfarenhet av liknande stationslösningar. Dessa kan i större 
utsträckning tänka sig att använda en stationslösning med hiss som primärt färdsätt 
jämfört med de som inte har denna erfarenhet. 

 Någon form av obehag som kan vara relaterat till hissmiljöer förekommer hos 38,5 % 
av deltagarna. Dessa deltagare kan i lägre grad tänka sig att använda en station med 
hiss som primärt färdsätt.  

 Kvinnor som känner obehag kan i lägre grad än andra tänka sig att använda den 
aktuella stationen. 

 Det fanns inget samband mellan i vilken grad man kan tänka sig att använda en station 
med endast hiss som färdsätt och ålder eller hissanvändande i allmänhet. 

 De som oftare använder dagens hissar i tunnelbanan är mindre benägna att använda 
en station med hiss som primärt färdsätt. 

 Starkt obehag inför tanken på en station med hiss som primärt färdsätt är förknippat 
med att man i lägre grad kan tänka sig att använda en sådan station. 

 Deltagare som känner obehag samt kvinnor skulle i större grad undvika att resa 
ensamma och sent på kvällen.   

 Deltagarna har en neutral inställning till positiva aspekter med att åka hiss, d.v.s. att 
skattningarna i medeltal låg nära mittenvärdet på skalan som motsvarar ”stämmer 
varken bra eller dåligt”. 

 De tio högst rankade faktorerna som anses viktiga för att man ska vara positivt inställd 
till denna typ av station (med hiss som primärt färdsätt) är: 

1. Larmknapp 

2. Larmtelefon i hissen för snabb kontakt 

3. Rent och fräscht i hissen   

4. Bra flöde av resenärer så inte trängsel skapas vid hissarna 

5. Ett flertal hissar  

6. Bra belysning så det blir ljust i hissområdet  

7. Tydlig information om hur jag ska bete mig i händelse av en utrymningssituation 

8. Kort väntetid på hissen   

9. Stora hissar   

10. Övervakningskameror i hissen 

 Om deltagarna fick välja skulle 62,9 % välja en tunnelbanestation med en snabb hiss 
framför en station med långsam rulltrappa. 

  



Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt 
Versionsdatum: 2013-11-08 
 

 
 

 
 

27 
 

  

4 Diskussion och slutsats 

Den kvalitativa studien visade att en majoritet av deltagarna hade uppfattningen att de, med 
vissa förbehåll, kan tänka sig att använda en station med hiss som primärtfärdsätt. Ett 
förbehåll var att driftsäkerheten måste vara mycket hög. I den kvantitativa studien ansåg 
initialt 35 % av deltagarna att de kunde tänka sig att använda en tunnelbanestation med hiss 
som primärt färdsätt. Vidare angav de som idag i högre grad använder dagens hissar att de är 
mer tveksamma till att använda den tänkta stationslösningen. Detta kan tyda på att tidigare 
erfarenheter har betydelse för människors inställning till den tänkta lösningen vilket även 
bekräftas av att de som har tidigare erfarenheter av liknande stationslösningar på annat håll är 
mer positiva till den tänkta lösningen. Dessutom ökade antalet deltagare som kan tänka sig 
den tänkta lösningen till 51, 9 % efter att de fått se en bild och text av hur en tänkt 
stationslösning kan komma att se ut, vilket tyder på att tidigare erfarenheter och den bild man 
har av dagens hissar påverkar inställningen. Detta i kombination med att en majoritet skulle 
föredra en stationslösning med snabba hissar framför långa rulltrappor om de kunde välja 
medför att det sannolikt finns potential till bred acceptans för hissar som primärt färdsätt om 
människor får information om hur lösningen kommer att se ut och om de ges möjlighet att 
skapa sig egna erfarenheter. Resultaten från både den kvalitativa och kvantitativa studien 
tyder dessutom på att möjligheten till bred acceptans ökar ytterligare om trygghetshöjande 
faktorer finns på plats. Detta är i linje med Wickens och Hollands (2000) som pekar på vikten 
av noggrann planering för att öka acceptansen vid införandet av ny teknik. Detta innefattar 
faktorer så som genomtänkt design, kontinuerlig information till användarna om projektets 
framsteg, framhålla positiva aspekter, samt att det finns resurser tillgängliga för att övervaka 
införandet och snabbt åtgärda oförutsedda problem.  Det är också viktigt att i ett inledande 
skede ha en hög driftsäkerhet för att få resenärernas förtroende. Det får alltså inte förekomma 
driftstörningar i ett inledande skede. Intressant att notera är även att det inte verkar avskräcka 
deltagarna i den kvalitativa studien att stationen kan komma att ligga på 90 meters djup eller 
att utrymningstrapporna kan bli så långa som upp till 300 trappsteg. 

Tidigare studier från kontorsbyggnader har pekat på att människor för det mesta föredrar att 
åka hiss framför trappor eller rulltrappor (Eves & Webb, 2006; Nicoll & Zimring, 2009; Rousi, 
2013; Wogalter, Begley, Scancorelli & Brelsford, 1997). I linje med detta visar resultatet från 
båda studierna i denna rapport på att människor föredrar en kort hissresa framför en längre 
resa med rulltrappa. 

Både den kvalitativa och kvantitativa studien pekade på vikten av ett bra flöde av passagerare, 
rena och fräscha hissar samt på vikten av bra information om hur man ska agera vid en 
nödsituation. En oro som framkom i båda studierna var känslan av instängdhet, obehag och 
otrygghet under hissresan förknippat med att man inte kan ta sig ut. Bland de könsskillnader 
som framkommit i de båda studierna kan nämnas att i den kvalitativa studien var männen mer 
negativa till denna typ av stationslösning. I den kvantitativa studien var det tvärtom. Detta kan 
bero på att man i en diskussionsgrupp påverkas mer av sina gruppmedlemmar jämfört med om 
man svarar enskilt på en enkät. En fördjupad analys av könsskillnaden i den kvantitativa 
studien visade att skillnaden mellan män och kvinnor endast gällde för kvinnor som också 
kände obehag. I den kvalitativa studien angavs snabbhet och effektivitet som bra argument för 
en hisslösning jämfört med rulltrappor. I den kvantitativa studien hade man en mer neutral 
inställning. Detta skulle återigen kunna förklaras av en gruppeffekt i diskussionsgrupperna där 
diskussionen skulle kunna väcka nya insikter och idéer som deltagarna inte tänkt på tidigare. 
Ytterligare en skillnad mellan den kvantitativa och kvalitativa studien är att deltagarna i 
diskussionsgrupperna överlag var mer positivt inställda till utsmyckning och dekoration i 
hissen. Historiskt har dekoration av hissmiljön varit ett sätt att göra hissar mer attraktiva och 
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för att minska oro och otrygghet bland användarna (Hirschauer, 2005). Däremot har nyttan av 
utsmyckning minskat i mer modern tid, med undantag för speglar, då människor idag är mer 
intresserade av andra förhållanden i miljön som t.ex. displayer (Rousi, 2013). I den kvantitativa 
studien värderades utsmyckning och konst lågt som viktiga faktor till att man skulle vara 
positiv till en station med endast hiss.  

Närvaro av personal och säkerhetsvakter upplevs som positivt i båda studierna, något som 
också är i linje med tidigare forskning (Rousi, 2013). Enligt tidigare forskning upplever 
människor även frustration över att behöva vänta på hissen (Hirschauer, 2005; Rousi, 2013), 
vilket också framkom i både den kvalitativa och kvantitativa studien. 

Den kvantitativa studien visade att kvinnor i högre utsträckning skulle känna obehag och 
otrygghet i en stationsmiljö där hiss är enda färdsättet jämfört med män, samt att kvinnor i 
större utsträckning skulle undvika att resa ensamma och sent på kvällen. Tidigare studier visar 
att sannolikheten att man får hjälp i en nödsituation är mindre om fler människor finns i 
närheten. Dessutom får kvinnor oftare hjälp än män (Latané & Dabbs, 1975). Detta kan tolkas 
som en falsk trygghet för män eller om fler människor är i rörelse. 

4.1 Begränsningar 

I litteraturstudien har främst forskning från Europa, Nordamerika och Australien påträffats. 
Detta kan ha betydelse för hur generaliserbara resultaten i tidigare forskning är till andra 
kulturer. I denna rapport har inget försök gjorts att kartlägga kulturell identitet då det ligger 
utanför ramen för projektet. Däremot kan man anta att det slumpvisa urvalet medfört att 
deltagarna i studien utgör en representativ bild av invånarna i Stockholm med avseende på 
kulturell identitet.  

I den kvantitativa studien har ett slumpvis urval gjorts för att på ett representativt sätt 
representera befolkningen i sin helhet när det gäller t.ex. ålder och kön. Vid en närmare analys 
av åldersfördelningen ser man en stark övervikt av deltagare i 30-årsåldern och 70-årsåldern, 
vilket kan tyda på att det slumpmässiga urvalet inte har fungerat optimalt. Snedfördelningen 
åldersmässigt riskerar i värsta fall att påverka generaliserbarheten av resultatet. 

Vid de statistiska analyserna har det inte alltid tagits hänsyn till effekten av s.k. multipla 
jämförelser, vilket ökar risken för att ett statistiskt säkerställt resultat beror på slumpen. Detta 
motiveras med att denna studie är undersökande i sin karaktär och inte strikt hypotestestande 
i vetenskaplig mening. Att i alla lägen kompensera för multipla jämförelser skulle vara alltför 
konservativt och riskera att många praktiskt intressanta resultat skulle förkastas.  

4.2 Slutsats 

En slutsats är att om människor kan välja föredrar de flesta en stationslösning där resan mellan 
spärrområde och perrong sker med snabba hissar framför långsamma rulltrappor. Vidare visar 
resultatet från de båda studierna att det finns potential till hög allmän acceptans för en station 
med hiss som primärt färdsätt. Viktiga faktorer för hög acceptans är information om hur en 
stationslösning med hiss som primärtfärdsätt är tänkt att se ut och fungera, insatser för att öka 
tryggheten så som t.ex. information om hur man ska agera och möjlighet att larma vid 
nödsituationer, närvaro av personal, övervakningskameror och upplyst miljö. Dessutom är det 
viktigt med rena hissar, korta väntetider, bra flöde av resenärer och god teknisk tillförlitlighet. 
Dessutom visar studierna att det finns en potential till hög acceptans så snart människor har 
fått erfarenhet och vant sig vid miljön.   
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5 Statistiska termer 

 
Beskrivande statistik. Värden som beskriver vad deltagarna i enkäten svarat på 
frågorna, oftast i form av medelvärden eller frekvenser. Dessa värden är i sig inte 
statistiskt säkerställda. 
 
Statistiskt säkerställd. En skillnad mellan två eller flera medelvärden eller frekvenser 
är testade med statistiska metoder för att säkerställa att skillnaderna, med en viss 
sannolikhet, inte beror på slumpen. 
 

5 % signifikansnivå. Den sannolikhet man valt för att avgöra om en skillnad mellan två 
eller fler medelvärden eller frekvenser är statistiskt säkerställd. I detta fall innebär det 
att sannolikheten för att en uppkommen skillnad har uppstått av en slump är 5 % eller 
mindre.    
 
t-test. Statistiskt test för att avgöra om två medelvärden faktiskt skiljer sig åt eller om 
skillnaden kan ha uppkommit av en slump. 
 
Variansanalys. Statistiskt test för att avgöra om två eller flera medelvärden faktiskt 
skiljer sig åt eller om skillnaden kan ha uppkommit av en slump. Dessa analyser tar 
hänsyn till effekten av multipla jämförelser.  
 
Multipla jämförelser. Ju fler statistiska tester man genomför desto större blir risken att 
man hittar en statistisk säkerställd skillnad som är felaktig och i själva verket beror på 
slumpen. Denna risk kan man kompensera för genom att använda test där flera 
skillnader och faktorer testas och undersöks samtidigt. 
 
Korrelation. Graden av linjärt samband mellan två värden. Anges oftast i form av en 
s.k. korrelationskoefficient (r). Viktigt är att detta inte säger något om vad som orsakar 
vad, utan endast hur värden är relaterade till varandra. 
 
Multipel regression. Analys för att se vilket samband ett flertal faktorer har med en 
enskild faktor. Kan användas för att förutsäga ett värde utifrån flera andra. Liksom 
korrelation säger inte detta test något om vad som orsakar vad utan endast hur värden 
är relaterade till varandra. 
 
Faktoranalys. Metod för att avgöra om flera faktorer kan slås ihop till färre eftersom 
de i själva verket mäter samma sak. 
 
Interaktion. Ett värde är beroende av ett annat värde. T.ex. i denna rapport är 
skillnaden mellan män och kvinnor, i graden av om man kan tänka sig att använda en 
station med hiss som enda färdsätt, beroende av om man känner obehag eller inte. 
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