
 

13 saker som stockholmarna stör sig mest på i kollektivtrafiken 

Nysningar ut i det fria och dålig lukt är det allra värsta i kollektivtrafiken om man frågar oss 

som bor i Stockholm. 

På uppdrag av P5 STHLM har undersökningsbolaget Novus kartlagt stadsbornas vanor, eller 

kanske rättare sagt ovanor, på morgonkvisten. 

På frågan om vad man stör sig på allra mest i kollektivtrafiken kom personer som nyser och 

hostar, utan att täcka för, allra högst i topp. Fyrtio procent av deltagarna kryssade i det 

alternativet. 

Dålig lukt kom på en stark andraplats med 35 procent och sätesutvikelse, möjligtvis i form av 

manspreading eller dålig placering, kom på tredje plats med 27 procent. 

I enkäten framgick det också att kvinnor stör sig på mer saker än vad män gör och även de 

under 29 år stör sig på mer saker än övriga befolkningen. 

Musiklyssning och videotittning är ingen ovanlig aktivitet i kollektivtrafiken i Stockholm, men 

de som lyssnar för högt eller tittar utan hörlurar uppskattas inte av många. 

26 procent av de svarande stör sig på de videotittare utan hörlurar och 16 procent 

uppskattar inte de som lyssnar för högt på musik, trots att de har hörlurar. 

Läs vår lista här nedan för att se fler saker som stockholmarna stör sig på. 

Topplista: Irritationsmoment i kollektivtrafiken 

1. Personer som inte håller för när de hostar eller nyser 40 % 

2. De som luktar illa/svett 35 % 

3. De som tar upp två säten 27 % 

4. De som tränger sig 26 % 

5. De som tittar på videoklipp i mobilen utan hörlurar 26 % 

6. De som inte reser sig för andra som behöver sitta 24 % 

7. De som pratar för högt 24 % 

8. Skrikande barn 18 % 

9. De som har för hög musik i sina hörlurar 16 % 

10. De som har ryggsäckar på sig 15 % 

11. De som har dålig andedräkt/inte borstat tänderna 13 % 

12. De som äter 10 % 

13. Barnvagnar som står olämpligt 6 % 

Såhär gick undersökningen till 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Radio. Syftet med 

undersökningen är att undersöka hur stockholmarnas morgonvanor ser ut. 

Totalt har 1064 webbintervjuer genomförts i Stockholms län mellan 31 augusti och 6 

september 2017. Målgruppen för undersökningen är boende i Stockholms län i åldrarna 18-

79 år. Deltagarfrekvensen är 69%. 


