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Referat
Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet
med andra trafikanter är bristfällig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför
att kartlägga och studera samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad
och informella regler bland cyklister. Deltagarna i studien var 612 personer mellan 18 och 74 år från
Göteborg, Linköping och Stockholm och rekryterades genom en webbpanel. Personerna fick svara på
en enkät där de tillfrågades om bakgrund, syn på sig själva som cyklister, egen regelefterlevnad, syn
på andras regelefterlevnad, kunskap om regler och om faktorer som påverkar intentionen att bryta mot
regler i trafiken.
Resultaten från studien visade att deltagarnas regelkunskap var relativt god, i varje fall när det gäller
beteenden som är förbjudna. De deltagare som trodde att ett visst beteende var förbjudet svarade även
att de utförde detta i mindre utsträckning. Cyklister som uppgett att de vill komma fram så fort som
möjligt tenderade att välja flexiblare färdvägar (till exempel cyklade på övergångsställe, trottoar/gångbana och bilväg), oavsett om det var tillåtet eller inte, och uppgav i större utsträckning att det var
vanligt att de lät bli att stanna vid rödljus och stopplikt än vad de långsammare cyklisterna gjorde.
Cykelöverfarter och andra korsningspunkter, övergångsställen, trottoarer och cirkulationsplatser togs
upp som exempel på platser/situationer där reglerna ansågs vara oklara. Upplevd kontroll och attityd
påverkade intentionen att agera ovarsamt i tre hypotetiska scenarier som beskrev hur andra trafikanter
fick väja eller bromsa för att undvika att kollidera med cyklisten. Detta innebär att de som hade för
avsikt att bete sig på det angivna sättet ansåg att det var lätt och tämligen ofarligt, men också att det
var både rätt och bra. Den viktigaste faktorn var dock om man utfört beteendet tidigare eller ej vilket i
sin tur kan ha förstärkt denna uppfattning om inget allvarligt inträffat.
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Abstract
Our understanding of cyclists’ behaviour in relation to rules and regulations are rather poor and the
same applies to cyclists’ interaction with other road users. The purpose of this project was therefore to
explore cyclists’ knowledge of traffic rules but also what determine their own compliance or noncompliance. Participants in the study were 612 people between 18 and 74 years from Gothenburg,
Linköping and Stockholm and were recruited through a web panel. A survey was used which asked
them about their background, view of themselves as cyclists, own self-compliance, view of others’
compliance, knowledge of rules and various factors that determine their intention to break the rules.
The results from the study showed that the participants’ regular knowledge was relatively good, at
least in terms of behaviours that are prohibited. The participants who thought that a certain behaviour
was forbidden also replied that they did this to a lesser extent. Cyclists who stated that they would like
to arrive as soon as possible tended to choose more flexible routes (e.g. bike across pedestrian
crossings, pavements and roads mainly used by vehicles), whether permitted or not. To a greater
extent they also stated that they did not always stop at red lights or at stop signs. Cycle crossings,
junctions, pedestrian crossings and pavements were used as examples of places/situations where the
rules were considered unclear. Perceived behavioural control and attitude influenced the intention to
behave according to three hypothetical scenarios which described how other road users had to break or
swerve in order to avoid an accident with the cyclist. This meant that those who intended to behave in
the manner indicated believed that it was easy and rather harmless, but also that it was both right and
good. However, the most important factor was if they had performed the behaviour in the past, which
in turn may have reinforced this view, that is if nothing serious had happened.
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Förord
Den här rapporten redovisar resultaten från den enkätstudie som genomförts inom projektet Samspel i
trafiken. Formella och informella regler bland cyklister. I en inledande fas har Gunilla Björklund varit
projektledare, därefter har Sonja Forward varit projektledare. I projektet har även en fältstudie ingått,
vilken samkördes med en annan fältstudie i projektet Säker användning av extrautrustning:
Trafikanters uppmärksamhet och behov (projektledare Katja Kircher) och redovisas i VTI rapport 940:
Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter. Projektet ingår i det
forskningsprogram VTI genomfört inom ramen för Länsförsäkringsbolagens Forskningsfonds satsning
på En stark forskningsmiljö inom området hjulburna oskyddade trafikanter. Forskningsprogrammet
har genomförts under perioden 2015–2017 och har förutom det aktuella projektet innefattat följande
åtta delprojekt:
•

Krocktester av cyklar; projektledare Anna Niska

•

Däcktester; projektledare Anna Niska

•

Säker användning av extrautrustning: Trafikanters uppmärksamhet och behov; projektledare
Katja Kircher

•

Synen på alkohol i samband med cykling; projektledare Henriette Wallén Warner

•

Hur anpassar hjulburna oskyddade trafikanter hastigheten? projektledare Jenny Eriksson &
Susanne Gustafsson

•

Hjulburna oskyddade trafikanter på landsväg; projektledare Christopher Patten

•

Kartläggning av cyklister i den nya trafikmiljön; projektledare Jenny Eriksson & Åsa Forsman

•

En modell för säker transport av hjulburna oskyddade trafikanter; projektledare Henriette
Wallén Warner

Projektledarna Sonja Forward och Gunilla Björklund vill tillsammans med övriga medförfattare rikta
ett stort tack till Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierat programmet.

Linköping, oktober 2017

Sonja Forward och Gunilla Björklund
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium genomfört 29 juni 2017 där Björn Peters var lektör. Gunilla Björklund och
Sonja Forward har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Åsa Aretun har
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering den 9 oktober 2017. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten
VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 29 June 2017 where Björn Peters reviewed and commented on the
report. Gunilla Björklund and Sonja Forward have made alterations to the final manuscript of the
report. The research director Åsa Aretun examined and approved the report for publication on the
9 October 2017. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not
necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Sampel i trafiken. Formella och informella regler bland cyklister
av Gunilla Björklund (VTI), Sonja Forward (VTI), Sara Janhäll (VTI) och Christina Stave (VTI)

Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet
med andra trafikanter är dålig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför att
kartlägga och studera samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad
samt informella regler bland cyklister.
Deltagarna i studien var 612 personer mellan 18 och 74 år från Göteborg, Linköping och Stockholm.
De rekryterades genom en webbpanel. Kriteriet för deltagande var, förutom att de skulle ligga i det
önskvärda åldersintervallet, att de hade cyklat någon gång (i stadsmiljö) under de senaste tre
månaderna. Personerna fick svara på en enkät där de tillfrågades om sin bakgrund (ålder, kön etc.), syn
på sig själva som cyklister, egen regelefterlevnad, syn på andras regelefterlevnad, kunskap om regler
och om faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken. De senare frågorna var ställda
utifrån ”The theory of planned behaviour” (TPB), som strukturerar sambandet mellan attityd, subjektiv
norm, upplevd kontroll och intention samt beteende.
Med hjälp av TPB studerades tre specifika scenarion som presenterade en cyklist som agerade
ovarsamt vilket i sin tur föranledde att en bilförare, en fotgängare eller en cyklist måste bromsa eller
väja för att undvika en kollision. I det första scenariot cyklade cyklisten över ett övergångsställe
samtidigt som en bilförare måste bromsa. Det andra handlade om att cyklisten cyklade på gångbanan
och att en fotgängare var tvungen att väja. I det tredje cyklade cyklisten i bredd på en cykelbana och i
detta fall var det en mötande cyklist som fick väja. Efter varje scenario ombads deltagarna att svara på
olika frågor genom att försöka leva sig in i situationen oavsett om de själva skulle agera på detta sätt
eller inte. I enlighet med TPB mätte frågorna deras attityd, subjektiva norm, deskriptiva norm,
upplevda känsla över kontroll och intention. För att kunna mäta sambandet mellan intention och
beteende gjordes en uppföljande studie efter tre månader där deltagarna tillfrågades i hur stor
utsträckning de utfört de tre olika beteendena som den tidigare studien beskrivit.
Resultaten från studien visade att deltagarnas regelkunskap var relativt god, i varje fall när det gäller
beteenden som är förbjudna. När det gäller beteenden som är tillåtna, åtminstone i vissa situationer,
var regelkunskapen lägre. De deltagare som trodde att ett visst beteende var förbjudet svarade att de
utförde detta i mindre utsträckning. På samma sätt så uppgav deltagare som trodde att ett visst
beteende var tillåtet, att de utförde detta i större utsträckning. Intressant att notera var också att för alla
(negativa) cyklistbeteenden uppgav deltagarna att de upplevde att andra cyklister utför dessa
beteenden i mycket högre grad än de själva.
En regressionsanalys genomfördes för att försöka förklara vad som påverkar cyklister att bryta mot
reglerna då de cyklar. Resultatet visade att modellen förklarade 37 procent av variansen. Den starkaste
förklarande variabeln till regelbrott var om deltagarna hade uppgett om de medvetet struntar i de regler
som gäller för cyklister. Detta följdes därefter av deras regelkunskap och ålder. Ju färre regler
deltagarna kände till desto vanligare var det att de utförde de lagstridiga beteendena, detsamma gällde
de yngre deltagarna.
Resultaten visade även att de cyklister som uppgett att de vill komma fram så fort som möjligt
tenderade att välja flexiblare färdvägar (till exempel cyklade på övergångsställe, trottoar/gångbana och
bilväg), oavsett om det var tillåtet eller inte, och uppgav i större utsträckning att det var vanligt att de
lät bli att stanna vid rödljus och stopplikt än vad de långsammare cyklister gjorde.
De vanligaste situationerna som togs upp av deltagarna, ifråga om situationer där de ansåg att reglerna
var oklara, var cykelöverfarter och andra platser där cyklister och andra trafikanter korsar vägar.
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Frågan om var cyklister ska eller får cykla någonstans togs också upp av många deltagare. Detta kunde
handla om gemensamma gång- och cykelbanor utan markering som separerar trafikanterna men också
att det kan vara svårt för cyklisten att veta om han/hon ska agera som bilist eller gångtrafikant.
Övergångsställen, trottoarer och cirkulationsplatser är några andra exempel på situationer där reglerna
ansågs vara oklara.
TPB fungerade mycket bra för att förklara intentionen till att utföra de tre olika cyklistbeteenden som
undersöktes. Främst upplevd kontroll och attityd påverkade intentionen. Detta innebär att de som hade
för avsikt att agera enligt de tre specifika scenarierna ansåg att det var ofarligt och att det var både rätt,
bra och lätt att utföra. Den viktigaste faktorn var dock om man utfört beteendet tidigare eller ej.
Däremot fungerar teorin inte lika bra för att förklara själva beteendena tre månader senare. Resultaten
visade att intention var den faktor som förklarade beteendet bäst, vilket är i enlighet med teorin, men
då tidigare beteende lades till i modellen försvann de övriga variablernas inverkan på beteendet.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att kunskap om regler är viktigt för regelefterlevnaden, men
också att det finns vissa oklarheter i samband med vissa regler, vilket leder till följande
rekommendationer:
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•

Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man
som cyklist får cykla. En grupp som identifierats i denna studie att ha lägre regelkunskap var
de yngre cyklisterna, här definierade som mellan 18 och 24 år.

•

Den starkaste förklaringen till regelbrott i trafiken var att deltagarna medvetet struntar i de
regler som gäller för cyklister. En åtgärd skulle kunna vara att försöka ändra cyklisternas
attityder, eftersom det visade sig att åtminstone när det gäller intention till att bryta mot en
regel så var attityden viktig.

•

Upplevd känsla av kontroll var en annan viktig faktor vilket innebär att de som avsåg att bryta
mot reglerna ansåg att det var lätt. En åtgärd skulle därför kunna vara att bättre anpassa trafikreglerna till cyklisterna och på så sätt göra dem lättare att följa, tydligare och attraktivare. En
sådan åtgärd skulle även kunna öka cyklisters acceptans och därmed också deras regelefterlevnad.

•

Ytterligare en rekommendation kan vara att ändra infrastrukturen så den bättre passar
cyklisterna och att det därmed blir lätt att göra rätt. Avbrutna cykelbanor, farliga cykelstråk,
komplicerade överfarter och trafiksignaler som inte är anpassade efter cyklister är några saker
som kan innebära att man som cyklist bryter mot reglerna för att ta sig fram på ett bättre sätt.

•

En annan bakomliggande faktor till cyklisternas regelbrott var att beteendet utförts tidigare,
det vill säga de är vana att göra på ett visst sätt. Denna grupp är svår att nå eftersom de inte är
mottagliga för information, speciellt om de inte ser något problem med sitt beteende. För att
nå gruppen krävs det någon form av dialog där man kan presentera information som står i
konflikt med tidigare, etablerade idéer och på så sätt försöka öka personernas missnöje med
det egna, felaktiga, beteendet.
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Summary
Social interaction in traffic. Formal and informal rules among cyclists
by Gunilla Björklund (VTI), Sonja Forward (VTI), Sara Janhäll (VTI) and Christina Stave (VTI)

Our understanding of cyclists´ behaviour in relation to rules and regulations are rather poor and the
same applies to cyclists´ interaction with other road users. The purpose of this project was therefore to
explore cyclists’ knowledge of traffic rules but also what determine their own compliance or noncompliance.
Participants in the study were 612 people between 18 and 74 years from Gothenburg, Linköping and
Stockholm. They were recruited through a web panel. The criterion for participation, in addition to
being in the desired age range, was that they had at least occasionally cycled (in urban environment)
during the last three months. The persons responded to a questionnaire asking them about their
background (age, gender, etc.), their views on themselves as cyclists, their own compliance, their view
of others’ rule compliance, their knowledge of rules and factors that affect their intention to break
traffic rules. The latter questions were based on the theory of planned behaviour (TPB), which
structure the relationship between: attitude, subjective norm, perceived behavioural control and
intention and behaviour. With the help of TPB, three specific scenarios were studied which presented
a cyclist who acted in a careless manner, which in turn caused a driver, pedestrian or cyclist to brake
or swerve in order to avoid an accident. In the first scenario, the cyclist cycled across a pedestrian
crossing while a driver had to brake. The second scenario described a cyclist who cycled on the
footpath and that a pedestrian had to swerve. In the third scenario, the cyclist was cycling side by side
with another cyclist on a bike path and in this case the cyclist approaching them had to swerve. After
each scenario, participants were asked to answer various questions imagining themselves to be in the
depicted situation, whether they would act in this manner or not. In accordance with TPB, the
questions measured their attitude, subjective norm, descriptive norm, perceived behavioural control
and intention. To measure the relationship between intention and behaviour, a follow-up study was
conducted three months later where participants were asked to what extent they had performed the
three different behaviours described in the previous survey.
The results from the study showed that the participants’ general knowledge was relatively good, at
least in terms of unlawful behaviours. Regarding behaviours allowed, at least in some situations, the
level of knowledge was poorer. Those who believed that a certain behaviour was forbidden replied
that they did this to a lesser extent. Likewise, participants who believed that a certain behaviour was
allowed reported the same more frequently. Interesting to note is that participants believed that it was
more usual that other cyclists disobeyed the rules than themselves.
A regression analysis was performed to predict which factors could explain why the participants broke
the rules whilst cycling. The results showed that the model explained 37 percent of the variance. The
most important factors were if the participants had stated that they deliberately ignored the rules,
followed by their knowledge of rules and age. The more rules the participants knew, the less likely it
was that they would perform the unlawful behaviour and younger participants performed these
behaviours more than other age groups.
The results also showed that cyclists who stated that they were in a hurry tended to choose more
flexible routes (e.g. bike across pedestrian crossings, pavements and roads mainly used by vehicles),
whether permitted or not, and stated to a larger extent than the slower cyclist that it was more common
for them not to stop at a red light and before a stop sign.
The most common situations raised by the participants regarding situations where they felt that the
rules were unclear where bicycle pathways and other places where cyclists and other road users
VTI rapport 947
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crossed their roads. The question of where cyclists should or are permitted to ride a bike was also
raised by many participants. This included such things as shared walking and cycling paths without
markings that separated the road users and if a cyclist is to be regarded as a motorist or pedestrian at a
crossing. Pedestrian crossings, pavements and roundabouts were some other examples of situations
where the rules were considered unclear.
TPB performed very well to predict the intention to perform the three different cycling behaviours
investigated. The variables with the strongest effect was perceived behavioural control and attitude.
This means that those who intended to behave in the manner indicated by the three different scenarios
believed that it was easy and rather harmless, but also that it was both right and good. However, the
most important factor was if they had performed the behaviour in the past.
The results from the follow up study three months later showed that the theory was less able to predict
self-reported behaviour. Intention explained the behaviour which would be in accordance with the
theory, although when past behaviour was added to the model it became the strongest factor, and
sometimes the only factor.
In conclusion, the results indicate that knowledge of rules is related to compliance of the rules, but
also that there are some ambiguities in relation to certain rules, which leads to the following
recommendations:

12

•

More information is needed for cyclists about the rules that apply and where they are allowed
to bike. A group identified in this study to have less general knowledge was the younger
cyclists, here defined as between 18 and 24 years.

•

The strongest factor which explained how common it was for cyclists to break the rules was
that they deliberately disobeyed the rules rather than lack of knowledge. One measure could
be to try to change the attitudes of cyclists, since this was an important factor explaining their
intention to break a rule.

•

Another important factor was perceived behavioural control which meant that those who
intended to break the rule believed that it was easy. A measure to take could therefore be to
make the rules better adapted to cyclists and therefore easier to follow, clearer and more
attractive. Such a measure could also increase the acceptance and consequently, their
compliance with the rules.

•

A further recommendation which would make it easier for them to do the right thing is to
make the infrastructure better suited to cyclists. Discontinued cycle tracks, dangerous cycle
paths, complicated crossings and traffic signals that are not developed with cyclists in mind
are some things that can lead to cyclists violating the rules to get around more easily.

•

Another underlying factor to the cyclists’ rule violation was that the behaviour had been
performed in the past, i.e. one is used to do it in a certain way. This group is hard to reach
because they are not susceptible to information, especially if they do not see a problem with
their behaviour. To reach this group, some form direct contact and dialogue could be used
where information that conflicts with previously established ideas is presented, thus
attempting to increase people's dissatisfaction with their own wrongful behaviour and then
suggest an alternative approach.
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1.

Inledning

Det finns idag en strävan ur ett hälso-, miljö- och klimatperspektiv att cykling ska främjas och ökas. I
propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162)
framgår det att Sverige bör ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, som ett prioriterat steg mot
visionen om att år 2050 ha en resurseffektiv och hållbar energiförsörjning, utan nettoutsläpp av
växthusgaser. Ett annat mera närliggande mål som Riksdagen också antagit är att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 40 procent från 1990 till år 2020. I propositionen presenteras en rad
olika förslag till åtgärder för att nå de uppställda målen. På lokal nivå betonar man behovet av en
transportsnål samhällsstruktur vilket innebär förtätning samt att expandera tätorten utmed cykel- och
kollektivtrafikstråk. I en senare skrivelse till Riksdagen framhåller Regeringen återigen vikten av
nationella insatser och då man diskuterar transportsektorns klimatpåverkan lyfter man fram behovet av
cykelfrämjande åtgärder men också behovet av en nationell cykelstrategi (2015/16:87).
Ett exempel på en cykelfrämjande åtgärd är samverkansprojektet mellan Trafikverket och en rad olika
kommuner ”Den goda staden” (Trafikverket, 2010). I broschyren som beskriver projektet pekar man
på några viktiga parameter som bör uppfyllas om man vill främja cykling men också gående i staden:
Genomtänkt stadsplanering, Trafiksäkerhet, Trygghet, Närhet, Tilltalande estetik samt Avsaknad av
buller och avgaser. Att satsa på cykeln ger både hälsoekonomiska och samhällsekonomiska vinster. Ett
exempel som ges är anläggning och underhåll av cykelbanor som kan ses som en ren kostnad men om
man tar hänsyn till vinsten för samhället så blir den tre till fem gånger högre än kostnaden
(Trafikverket, 2010).
Cyklister utgör dock en oskyddad trafikantgrupp och statistik visar att det sedan 2008 är just cyklister
som är den trafikantgrupp som har flest svårt skadade;av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är
ungefär en tredjedel cyklister (Niska & Eriksson, 2013). I en studie av Niska och Eriksson (2013)
belyser man olyckor mer ingående. Då det handlar om singelolyckor utgör 44 procent brister i drift
och underhåll. Den vanligaste kollisionsolyckan är med en personbil (90 %) och den vanligaste
olyckan cyklist – cyklist sker i samband med en omkörning (40 %). Majoriteten av de som dör i
trafiken (69 %) omkom i kollision med motorfordon. I studien påpekas emellertid att det sällan är en
faktor som ligger bakom olyckan, utan att det snarare handlar om en händelsekedja, innehållande flera
delorsaker.
Med utgångspunkt i behovet att utifrån ett hälsoperspektiv öka dels cyklandet i sig, dels säkerheten för
cyklister, tillsattes i september 2012 en cykelutredning (SOU 2012:70). Under arbetets gång fann
utredaren svårigheter med att erhålla uppgifter om cyklisters regelkunskap, speciellt avseende en
eventuell koppling mellan regelkunskap och regelefterlevnad (SOU 2012:70). Utredningen anlitade
därför ett konsultbolag (WSP) som skulle belysa frågan närmare. Vad gäller regler syftade studien till
att undersöka dels om det finns regler som förhindrar, försvårar, fördyrar eller på annat sätt hämmar
tillkomsten av en ändamålsenlig cykelinfrastruktur, dels om det saknas regler som kräver, underlättar,
förbilligar eller på annat sätt främjar tillkomsten av en ändamålsenlig cykelinfrastruktur.
I WSP:s (2011) studie, som riktades till allmänheten, deltog 1 394 personer. När det handlade om
deras egen regelefterlevnad fokuserade man tre olika beteenden; att cykla på trottoaren, att cykla i
körbanan trots att det finns cykelbana och att cykla i körbanan trots att det finns en vägren. En fråga
kopplat till detta var om de själva bröt mot dessa regler. Resultaten visade att 70 procent svarade att
det händer att de cyklar på trottoaren, 77 procent av de 69 procent som uppgav att de några gånger i
månaden eller mer cyklade på vägar med vägren svarade att det då händer att de cyklar i körbanan
istället för i vägrenen och 44 procent svarade att de cyklar i körbanan trots att det finns en cykelbana.
De viktigaste anledningarna till att man cyklade i körbanan, som nästan hälften av gruppen instämde
med (45 %), var att cykelbanan var blockerad av parkerade bilar, varutransporter och att de hindrades
av fotgängare som befann sig på cykelbanan. Man kunde även se att vanecyklister bröt mot dessa
regler mer än sällancyklister men också att det berodde på vilken regel som avsågs. Att man inte får
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cykla i körbanan på vägar med vägren var den regel som minst antal av de svarande kände till. Studien
visade också att regelkunskapen varierade med ålder men också att den var bättre bland de som hade
körkort för bil. En slutsats från studien var att en ökad regelefterlevnad är viktig men bristande
kunskap är inte den enda förklaringen till bristande regelefterlevnad.
I den fältstudie som ingick i samma projekt som föreliggande studie (Kircher, m.fl., 2017) studerades
41 cyklisters beteende, inklusive samspel med andra trafikanter, när de cyklade längs en förbestämd
rutt. Situationerna som studerades var korsning med stopplikt, korsning med trafiksignaler, korsning
med företräde och cirkulationsplats. Två observerade företeelser i fältförsöket valdes dessutom ut för
djupare analys. Dessa var dels cyklisternas upplevelse av att cykla genom den cirkulationsplats som
ingick i försöket och dels varför man valde att cykla på trottoaren. Resultaten visade bland annat att
korsningar med trafiksignaler eller stopplikt fördröjde snabba cyklister mer än andra, att i 20 procent
av de fall där det fanns motortrafik som hade väjningsplikt mot cyklisten så lämnade den korsande
trafiken inte företräde till cyklisten på huvudleden, och att det fanns stor variation i hur cyklisterna tog
sig genom cirkulationsplatsen. Eftersom cykelbanan upphörde strax innan cirkulationsplatsen
hamnade cyklisterna som cyklade på cykelbanan då i samma utrymme som motortrafiken. Detta, i
kombination med att det saknades information om hur man som cyklist ska bete sig i cirkulationsplatsen utmynnade i två olika strategier; Antingen valde de att ”cykla som en bil”, dvs. att fortsätta in i
cirkulationsplatsen som om de hade varit en bil, eller så valde de att undvika bilens utrymme helt och
istället cykla runt på trottoaren och korsa över övergångsställen eller att gå av cykeln och promenera
över övergångsställena och liknande. Resultaten visade även att i 40 procent av fallen valde
cyklisterna att åtminstone under en del av rutten att cykla på trottoaren. Bland en del av deltagarna
fanns dock även en uppfattning om att detta är olämpligt. Den huvudsakliga orsaken till trottoarcykling var att cyklisterna upplevde att det var osäkert att cykla tillsammans med bilarna. Andra skäl
till trottoarcykling var otydlighet i infrastrukturens utformning, dvs. det var svårt att veta var det var
tänkt att cyklister ska cykla. Ingen skillnad mellan olika cyklisttyper fanns när det gällde trottoarcykling. Slutligen, i tre fall cyklade cyklisterna mot rött ljus i trafiksignal. Vid inget av de fallen hade
dock trafiksignalen behövt vara röd för cyklisterna eftersom parallell gång- eller motorfordonstrafik
hade grönt.
Cyklisters attityder och normer till trafikregler har även studerats utifrån ett rättssociologiskt
perspektiv (Holgersson, 2011). Med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersöktes vad det är som gör att
cyklister inte följer trafikregler i lika hög grad som bilister, och huruvida olika aspekter, hos cyklister
respektive bilister, påverkar beteenden i trafiken. Resultaten visade att ”cyklister tenderar att ha en mer
negativ attityd mot trafikregler än bilister, och att den sociala normen runt cyklisters beteende, som
kan påverka efterlevnaden, verkar vara relativt svag hos cyklisterna” (Holgersson, 2011, s. 43f).
Enligt en genomgång av Göteborgs stad (2006) kan en anledning till att man bryter mot reglerna vara
att de regler som finns för cyklister i princip är samma som de som gäller för fordonsförare. Detta
innebär då att det finns regler för cyklister som inte alltid är motiverade ur trafiksäkerhetssynpunkt. I
deras rapport lyfter man även fram att det behövs tydligare regler som är anpassade till cyklister och
som exempel tar man upp enkelriktade gator som tvingar cyklisten att ta omvägar även om det skulle
vara möjligt för bil och cykel att mötas. Isaksson (2013) hänvisar också till ett försök i Stockholm där
man programmerade om den gröna vågen för trafikljusen till en hastighet av 20 km/t. Effekten av detta
försök var att rödljuskörningen på den aktuella sträckan minskade från 70 till 10 procent.

1.1.

Teoretisk utgångspunkt

En viktig utgångspunkt från tidigare forskning är att regelefterlevnad inte enbart beror på bristande
kunskaper eftersom det finns andra motiv som påverkar beteendet. Genom att påverka motiv bakom
handlandet kan man även på sikt påverka framtida handlingar. För att lyckas i detta arbete bör man gå
systematiskt tillväga och som vägledning använda en utarbetad teori. I denna rapport har vi utgått ifrån
en väletablerad teori, nämligen Theory of planned behaviour (TPB). Enligt teorin påverkas människors
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beteende av intention vilken i sin tur påverkas av attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll, se
Figur 1.

Föreställning om
beteendet och
värdering av effekt

Attityd till
beteendet

Föreställning om
normen och viljan
till anpassning

Subjektiv
norm

Föreställning av
kontroll och
upplevda resurser

Intention

Beteende

Upplevd
kontroll av
beteendet

Figur 1. Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991).

Attityden är ett uttryck för individens värdering av vilka konsekvenser ett speciellt handlade skulle få.
Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och beskriver hur andra skulle reagera om
beteendet utfördes. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att den inte mäter hur andra faktiskt
skulle reagera utan istället vad individen tror. Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva
upplevelsen av den egna förmågan att bemästra situationen och inte den faktiska (Schifter & Ajzen,
1985). Denna kan vara baserad på tidigare erfarenheter, egna eller andras. Dessa variabler är
definierade som tre oberoende funktioner, som var och en för sig i olika grad påverkar intentionen. I
figuren visar den streckade linjen mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende att sambandet
kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av kontroll. Då kontrollen är låg styrs
personen i mindre grad av sina intentioner vilket i sin tur innebär att denna brist på kontroll har en
direkt effekt på beteendet.
En individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell handling men styrs endast av relativt få
som kallas ”framträdande föreställningar”. Tre olika framträdande föreställningar har beskrivits:
föreställning om beteendet, föreställning om normen och föreställning av kontroll vilka på ett indirekt
sätt påverkar intentionen via attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. Den sociala miljöns
påverkan på beteendet delas ibland upp i subjektiv norm (dvs. om andra viktiga personer accepterar att
de begår regelbrott i trafiken) och deskriptiv norm (dvs. om andra viktiga personer själva begår
regelbrott i trafiken. Genom att tillämpa TPB i relation till regelefterlevnad kan förståelsen för vilka
psykologiska faktorer som påverkar beteendet förbättras. Utöver de variabler som ingår i TPB har
även försök gjorts för att utöka modellen med andra faktorer. En komponent som visat sig påverka
intentionen och framtida beteende är personernas tidigare beteende, ibland beskrivits som vana (t.ex.
Forward, 2009).
TPB har länge använts som utgångspunkt för att förutsäga och förstå trafiksäkerhetsrelaterade
beteenden, även om fokus oftare varit på bilisters regelefterlevnad snarare än cyklisters (se Forward,
2008, för en översikt). Då cyklister studerats har det oftast handlat om val av transportmedel (Eriksson
& Forward, 2009). Till undantaget hör en studie av Cristea och Gheorghiu (2016) som använde TPB
för att studera cyklisters intention att bete sig på ett riskfyllt sätt i trafiken. Två olika scenarion
användes och det första handlade om rödljuskörning och det andra att svänga vänster då en bil
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närmade sig. Resultatet visade att teorin förklarade 49 och 65 procent av intentionen att ta dessa risker.
De faktorer som påverkade intention mest var attityd och upplevd känsla av kontroll. I en kvalitativ
studie utgick man från de variabler som ingår i TPB och fann då en förklaring till varför upplevd
känsla av kontroll påverkar beteendet (Holgersson, 2011). Enligt deltagarna så är det bara cyklisten
själv som kommer till skada om han/hon bryter mot reglerna. Samtidigt upplever man att risken är
relativt liten att man skulle skadas eftersom man tror sig ha kontroll över beteendet. Några hävdade
dessutom att det är lättare att undvika att en farlig situation uppstår då man cyklar. Detta innebär att
man utsätter sig själv för större faror eftersom man tror att man kan hantera dem. Anledning till att
subjektiv norm inte bidrar till att förklara beteendet kan enligt Holgersson bero på att det finns få
normer runt hur man ska cykla samt att deltagarna i studien inte trodde att polisen brydde sig om
cyklister som bryter mot reglerna.
Enligt teorin ska intentionen förklara beteendet men att detta också beror på hur stark intentionen är.
Ett annat viktigt villkor är att både intention och beteende fokuserar på samma sak, det vill säga är
formulerade på ett liknande sätt. Relativt få studier har studerat sambandet mellan intention och
beteende men det finns några, framförallt inom området hälsa. Hagger m.fl. (2002) genomförde en
metaanalys för att undersöka intentionen att börja träna och fann att intentionen förklarar i genomsnitt
27 procent av beteendet. I en annan översikt av Sutton’s (1998) fann man att intention och upplevd
känsla av kontroll förklarar mellan 19 till 38 procent av beteendet. Oftast är beteendet självrapporterat
men det bästa vore förstås att utgå ifrån ett observerat beteende. Detta kan vara både svårt och
kostsamt vilket innebär att man då får nöja sig med självrapporterade beteenden. Nu finns det dock
studier som visar att självrapporterat beteende kan kopplas till det observerade (Åberg, Larsen, Glad,
& Beilinson, 1997). Två ytterligare studier inom transportforskningen har också visat att det finns ett
samband mellan observerat beteende och intention (Elliot, Armitage, & Baughan, 2003; Wallén
Warner & Åberg, 2006). Wallén Warner och Åberg (2006) studerade hastighetsval och mätte
hastigheten med hjälp utav en GPS under en fyra veckors period. Resultaten visade att TPB förklarar
28 procent av det observerade beteendet (Wallén Warner & Åberg, 2006). En förklaring till varför ett
självrapporterat regelbrott i trafiken kan kopplas till det observerade är att detta beteende oftast inte är
stigmatiserat vilket i sin tur skulle få deltagarna i studien att svara ärligt. En annan är att enkätstudier i
stort sett alltid skyddar respondenternas identitet.
I litteraturen finns även studier som undersökt kopplingen mellan kunskap och beteende. Resultaten
visar att det inte finns någon direkt koppling vilket innebär att ökad kunskap inte räcker för att
förändra beteendet (Ajzen, Joyce, Sheikh, & Cote, 2011). Enligt Ajzen m.fl. (2011) beror detta på att
de faktorer som ingår i TPB är de som påverkar beteendet och då är det irrelevant om kunskapen som
dessa föreställningar bygger på är korrekta eller inte. En cyklist som korsar en körbana då det slagit
om till rött kan exempelvis ha en attityd att detta inte är farligt även om han/hon vet att man inte får
göra det. Därmed inte sagt att korrekt kunskap är oviktig men för att få effekt måste dessa också
avspeglas i våra värderingar och normer.

1.2.

Syfte

Som ovan framkommit finns det stora kunskapsluckor rörande cyklisters regelkunskaper och
regelefterlevnad, liksom även sambandet mellan regelefterlevnad och en rad olika psykologiska
faktorer såsom attityder och normer. Syftet med detta projekt är därför att kartlägga och studera
samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad samt informella regler
bland cyklister. Detta omfattar även cyklisters samspel med andra typer av trafikanter som bilförare,
och fotgängare. Ökad kunskap kring detta kan i sin tur ligga till grund för bland annat informationsinsatser, lagförändringar eller förändringar i infrastrukturen för att underlätta både framkomlighet och
säkerhet för cyklister samt öka samspelet mellan dessa och andra trafikanter. Genom att jämföra
cyklister med och utan körkort för bil eller motorcykel studeras även utbildningsaspektens betydelse
på regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler.
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2.

Metod

Studien består av dels en huvudstudie och dels en uppföljande studie, båda i form av en webbenkät.
Huvudstudien genomfördes i slutet av juni och början av juli 2016. Denna tidpunkt valdes eftersom
den ligger mitt i ”sommarcyklingperioden” och vi ville att så många som möjligt skulle ha cyklat de
senaste tre månaderna bakåt i tiden och även skulle göra det tre månader framåt i tiden. Den
uppföljande studien genomfördes i början av oktober.
Studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Diarienummer 2016/17431).

2.1.

Deltagare

I enkätstudien deltog 612 personer, varav 206 från Göteborg, 204 från Linköping och 202 från
Stockholm. Deltagarna, som ingår i en befintlig webbpanel (beskrivs mer ingående nedan), fick av
panelägaren ett mail med en inbjudan till studien och kort information om densamma. Om de då valde
att delta och därmed klicka på länken i mailet kom de till en webbsida med mer information om
studien och även en screeningfråga om de cyklat i stadsmiljö någon gång de senaste tre månaderna.
Givet att de svarade ja på den frågan kunde de sedan välja att fortsätta till själva enkäten. Efter tre
dagar skickades det ut ett påminnelsemail och efter ytterligare tre dagar ännu ett. Vårt mål var att
uppnå 200 deltagare i varje stad/kommun, varav så många som möjligt (dock max 100 i varje
stad/kommun) inte skulle ha körkort för bil/motorcykel. Ålderskriteriet för deltagande var satt till
mellan 18 och 74 år.
Det ursprungliga mailet med länken skickades ut till 4 597 personer som ingick i webbpanelen varav
1 631 personer öppnade länken. Ungefär hälften av de som öppnade länken (825 personer) kunde inte
delta vilket antingen berodde på att kombinationen av åldersgrupp och kön som de tillhörde var full
(298 st.) eller på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för deltagande (dvs. ålder och/eller cyklat i
stadsmiljö de senaste tre månaderna; 527 st.). Enkäten påbörjades av 806 personer och av dessa var det
612 som fyllde i hela enkäten och därmed ingår i studien. Eftersom vi inte vet om de som inte öppnade
länken uppfyllde de uppsatta kriterierna kan vi inte fastställa det absoluta bortfallet. Däremot vet vi att
av de som fick ett mail med inbjudan men valde att inte klicka på länken var 56 procent kvinnor, 38
procent var mellan 18 och 30 år, 29 procent var mellan 31 och 45 år, 20 procent var mellan 46 och 60
år och 13 procent var över 60 år.
I tabell 1 redovisas en jämförelse mellan personkaraktäristika hos deltagarna i de tre olika
kommunerna. Det som sticker ut mest är att deltagarna i Linköping, som ju är en mycket mindre stad
än de andra två, har lägre andel högskole-/universitetsutbildade och en högre andel deltagare med
körkort för personbil/mc.
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Tabell 1. En jämförelse angående individkaraktäristika hos deltagarna i de tre olika kommunerna.
Medelvärde/procent (standardavvikelse)
Individkaraktäristika
Andel kvinnor
Ålder (år)

Göteborg

Linköping

Stockholm

Totalt

50,5 %

52,5 %

47,0 %

50,0 %

44,6 (16,1)

45,3 (16,7)

46,7 (16,1)

45,5 (16,3)

Högsta utbildning
-

Grundskola/folkskola/realskola

4,4 %

6,9 %

4,0 %

5,1 %

-

Gymnasium

23,8 %

29,4 %

23,3 %

25,5 %

-

Högskola/universitet

68,5 %

62,3 %

71,3 %

67,3 %

-

Annat

3,4 %

1,5 %

1,5 %

2,1 %

Körkort för personbil/mc
-

Ja

78,6 %

85,8 %

75,3 %

79,9 %

-

Nej

17,5 %

11,8 %

20,8 %

16,7 %

-

Håller på och tar körkort

3,9 %

2,5 %

4,0 %

3,4 %

I det totala urvalet var hälften av deltagarna kvinnor och hälften män. Åldern varierade mellan 19 och
74 med en medelålder på 46 år. Åttio procent av deltagarna hade körkort för personbil och/eller
motorcykel (medelåldern för dessa var 47 år), 17 procent hade inget körkort för dessa fordon
(medelåldern för dessa var 40 år) och resten av deltagarna (3 %) höll på att ta körkort för personbil/
motorcykel. I åldersgruppen 18–24 år (63 personer) var det 78 procent som hade eller höll på att ta
körkort för bil/motorcykel, i åldersgruppen 25–44 år (240 personer) var andelen 79 procent, i
åldersgruppen 45–64 år (197 personer) 85 procent och i åldersgruppen 65–74 år (98 personer) 93
procent. Eftersom de flesta av frågorna i enkäten handlade om regler som gäller för cyklister i
stadsmiljö – och det är där som det mesta samspelet med andra trafikanter sker – frågade vi hur
mycket deltagarna hade vistats i stadsmiljö de senaste tre månaderna. Femtiofem procent av dem hade
kört (personbil eller motorcykel) minst två gånger per vecka i stadsmiljö de senaste tre månaderna
innan de fick enkäten, 85 procent hade promenerat minst två gånger per vecka i stadsmiljö och 54
procent hade cyklat minst två gånger per vecka under de tre månaderna.
Deltagarna upplystes om att de ungefär tre månader senare skulle kontaktas igen angående en
uppföljande enkät. Den uppföljande enkäten besvarades av 494 av deltagarna, dvs. 81 procent av de
som besvarade den första enkäten. Av dessa kom 153 från Göteborg, 173 från Linköping och 168 från
Stockholm. Även bland dessa var hälften av deltagarna kvinnor och hälften män och åldern varierade
mellan 19 och 74 år med en medelålder på 46 år. Bland dessa deltagare hade 81 procent körkort för
personbil och/eller motorcykel, 16 procent hade inget körkort för dessa fordon och resten av
deltagarna höll på att ta körkort för personbil/motorcykel. Utöver de 494 personerna hade ytterligare
43 personer som deltagit i den första enkätstudien valt att påbörja uppföljningsenkäten, men kunde
inte fullfölja den eftersom de inte hade cyklat någon gång de senaste tre månaderna.

2.1.1.

Webbpanel och datainsamling

Eftersom svarsfrekvensen för hemskickade enkäter generellt är mycket låg valde vi i det här fallet att
istället genomföra en webbenkät genom en befintlig webbpanel. Webbpanelen som används i studien
ägs av företaget Norstat och är en slumpmässigt rekryterad panel där personer får en personlig
inbjudan till att delta i panelen. Datainsamlingen i föreliggande studie har genomförts med hjälp av
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företaget Scandinfo Marketing Research. Medlemmarna i webbpanelen har fått ett mail av panelägaren där de blivit erbjudna att delta i studien samt erhållit en kort information om densamma. Själva
webbenkäten och svaren på enkäten har dock förvaltats av Scandinfo. Inga uppgifter om deltagarna,
utöver det som tillfrågas i enkäten, finns dock där utan alla personuppgifter finns hos panelägaren,
vilken endast får en uppgift om personen har svarat eller inte i undersökningen. Efter att undersökningen genomförts har VTI erhållit en datafil i överenskommet format, med alla enkätsvaren, dvs. inga
personuppgifter mer än de som finns i enkäten (kön, ålder etc.). Medlemmarna i webbpanelen har
informerats om att det är VTI som genomför undersökningen och kontaktuppgifter har funnits till
projektledaren på VTI för eventuella frågor. Deltagarna har gett sitt samtycke att delta i studien genom
att fylla i enkäten.

2.2.

Enkät

Enkäten (se Bilaga A) bestod av flera delar, som beskrivs mer ingående nedan. Frågorna relaterade
till:
1. Deltagarnas bakgrund (ålder, kön etc.)
2. Deltagarnas syn på sig själv som cyklist
3. Egen regelefterlevnad
4. Andras regelefterlevnad
5. Kunskap om regler
6. Faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken
I del 1 ingick frågor om respondentens kön, ålder, utbildning, körkortsinnehav och vana att vistas i
stadsmiljö. Del 2 bestod av ett antal påståenden kring hur respondenten ser på sig själv som cyklist:
”Vill komma fram så fort som möjligt när du cyklar.” och ”Medvetet struntar i de regler som gäller
för cyklister.” Dessutom fanns det två påståenden om hur hälso- och miljöaspekter påverkar cyklandet
(”Cyklar främst av hälsoskäl” och ”Cyklar för att minska belastningen på miljön”). Svarsalternativen
för dessa påståenden var ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Varken eller”, ”Tar delvis
avstånd” och ”Tar helt avstånd”.
I del 3, 4 och 5 ingick tio olika beteenden som ofta tas upp i olika cykelsammanhang. Dessa var:
•

”Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite trafik.”

•

”Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det inte är skyltat att cyklister får göra
detta.”

•

”Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen.”

•

”Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille.”

•

”Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.”

•

”Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana intill vägen.”

•

”Cyklar på trottoar/gångbana.”

•

”Cyklar över en väg på ett övergångsställe för fotgängare.”

•

”Saktar in eller stannar för att släppa förbi fotgängare på ett övergångsställe.”

•

”Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan linjetrafik.”

Dessa beteenden ställde vi flera frågor kring. I del 3 fick deltagarna ta ställning till hur vanligt det är
att de gör detta när de cyklar (baserat på deras cykling de senaste tre månaderna) utifrån en svarsskala
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bestående av alternativen ”Mycket vanligt” (5), ”Ganska vanligt” (4), ”Varken eller” (3), ”Ganska
ovanligt” (2) och ”Mycket ovanligt” (1). Deltagarna kunde även välja svarsalternativet ”Ej relevant”.
I del 4 fick deltagarna för samma beteenden svara på frågan hur vanligt det är att andra cyklister gör
detta (baserat på deltagarnas erfarenhet de senaste tre månaderna) där svarsalternativen var desamma
som när frågorna gällde deltagarna själva. I del 5 slutligen fick deltagarna för varje beteende svara på
frågan om vilken regel de tror gäller i varje situation. Svarsalternativen där var ”Alltid tillåtet”,
”Tillåtet i vissa situationer, som…” (där deltagarna själva fick fylla i den regel de trodde gällde),
”Förbjudet” och ”Vet ej”.
I del 6 testades, med hjälp av TPB, bakomliggande faktorer till tre specifika cyklistbeteenden. Att just
dessa tre beteenden/scenarier valdes beror på att de innebär ett samspel (eller brister i ett samspel)
mellan en cyklist och tre andra trafikanter. Cyklisten i scenarierna agerar ovarsamt vilket i sin tur
föranleder att en bilförare, en fotgängare respektive en cyklist måste bromsa eller väja för att undvika
en kollision. De tre scenarion som undersöktes var:

Scenario 1. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar över ett övergångsställe och
gör så att en bilförare måste bromsa för att inte köra på dig. Bild: Katarina Olsson

Scenario 2. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar på gångbanan och gör så att
en fotgängare måste väja för att inte kollidera med dig. Bild: Katarina Olsson
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Scenario 3. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar i bredd på cykelbanan och gör
så att en mötande cyklist måste väja för att inte kollidera med dig. Bild: Katarina Olsson

Efter varje scenario ombads deltagarna att ta ställning till olika påståenden genom att försöka leva sig
in i situationen oavsett om de själva skulle agera på detta sätt eller inte. I enlighet med TPB mättes
deltagarnas attityd, subjektiva norm, deskriptiva norm, upplevd känsla av kontroll och tidigare
beteende.
Attityd
Attityder mättes med hjälp av tre olika påståenden per scenario. I det första scenariot inleddes
påståendet med ”Att du under de kommande 3 månaderna cyklar över ett övergångsställe och gör så
att en bilförare måste bromsa skulle vara...” följt av de tre svarsskalorna: från ”Helt ofarligt” till
”Mycket farligt”, från ”Helt rätt” till ”Helt fel” och från ”Mycket bra” till ”Mycket dåligt” (alla
sjugradiga skalor). I de andra två scenarierna inleddes detta påstående med ”Att du under de
kommande 3 månaderna cyklar på gångbanan och gör så att en fotgängare måste väja skulle vara...”
och ”Att du under de kommande 3 månaderna cyklar i bredd på cykelbanan och gör så att en mötande
cyklist måste väja skulle vara...”.
Ett index per scenario skapades där de tre olika påståendena ingick och resultatet visade att den interna
reliabiliteten, mätt med Cronbachs alfa, för attityd var relativt god; att cykla över ett övergångsställe
och göra så att en bilförare måste bromsa (α = 0,86), att cykla på gångbanan och göra så att en
fotgängare måste väja (α = 0,88) och att cykla i bredd på cykelbanan och göra så att en mötande
cyklist måste väja (α = 0,91).
Subjektiv norm
Subjektiv norm mättes i det första scenariot med påståendet: ”De flesta personer som är viktiga för
dig skulle acceptera att du under de kommande 3 månaderna cyklar över ett övergångsställe och gör
så att en bilförare måste bromsa. I de andra två scenarierna avslutades påståendet med: ”...cyklar på
gångbanan och gör så att en fotgängare måste väja” respektive ”cyklar i bredd på cykelbanan och
gör så att en mötande cyklist måste väja”. Sjugradig svarsskala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt
avstånd”.
Deskriptiv norm
Deskriptiv norm formulerades på ett liknande sätt som subjektiv norm men denna gång handlade den
om andra personers beteende och om de skulle agera på dessa sätt (”De flesta personer som är som du
skulle själva under de kommande 3 månaderna...”). Svarsskalan var även här sjugradig och gick från
”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”.
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Upplevd kontroll
Upplevd kontroll mättes i det första scenariot genom påståendet: ”Du skulle under de kommande 3
månaderna lätt kunna cykla över ett övergångställe och göra så att en bilförare måste bromsa”. I de
andra två scenarierna avslutades påståendet med: ”...cykla på gångbanan och göra så att en
fotgängare måste väja” respektive ”...cykla i bredd på cykelbanan och göra så att en mötande cyklist
måste väja”. Sjugradig svarsskala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”.
Tidigare beteende
Tidigare beteende mättes genom påståendet: ”Du har under de senaste tre månaderna cyklat över ett
övergångsställe och gjort så att en bilförare måste bromsa.” (”...cyklat på gångbanan och gjort så att
en fotgängare måste väja” respektive ”...cyklat i bredd på cykelbanan och gjort så att en mötande
cyklist måste väja”). Sjugradig svarsskala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”.
Intention
Intention mättes genom påståendet: ”Det är mycket troligt att du under de kommande 3 månaderna
kommer cykla över ett övergångsställe och göra så att en bilförare måste bromsa” (”...cykla på
gångbanan och göra så att en fotgängare måste väja” respektive ”...cykla i bredd på cykelbanan och
göra så att en mötande cyklist måste väja”). Sjugradig svarsskala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt
avstånd”.
Beteende
I efterstudien (se Bilaga B) fick deltagarna först svara på en fråga om de cyklat någon gång under de
senaste tre månaderna. Om personerna svarade nej (43 personer) avslutades enkäten. Om de svarade ja
fick de svara på hur vanligt det var att de under de tre senaste månaderna agerat i enlighet med de tre
scenarion som tidigare ingått i förstudien; ”Cyklat över ett övergångsställe och gjort så att en
bilförare måste bromsa”; ”Cyklat på gångbanan och gjort så att en fotgängare måste väja” och
”Cyklat i bredd på cykelbanan och gjort så att en mötande cyklist måste väja”. I enkäten ingick även
en mera allmän fråga om deltagarna ”Blivit tvungen att bromsa för en bilist som inte lämnar företräde
för cyklister”. Svarsskalan var sex-gradig och gick från ”Mycket vanligt” till ”Inte alls”.

2.3.

Analyser

Analyserna i rapporten har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Stata, version 14 (StataCorp,
2011). De analyser som genomförts är bland annat olika frekvenstabeller för att beskriva urvalet,
deltagarnas syn på sig själva som cyklister och deras regelkunskap. För att jämföra olika grupper
såsom beteende beroende på regelkunskap och skillnad mellan egen och andras regelefterlevnad har ttest genomförts. Regressionsanalys har använts för att studera orsaker till regelbrott.
Analyser av TPB-modellerna har genomförts med hjälp av hierarkiska regressionsanalyser vilket är en
vanlig metod att använda för att analysera sådana modeller. Alternativet är att använda strukturekvationsmodeller, vilket även testades på datamaterialet i studien, och som gav mycket liknande
resultat (redovisas dock ej i rapporten).
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3.

Resultat

3.1.

Deltagarnas syn på sig själv som cyklister

I tabell 2 redovisas andelen deltagare som svarat att de instämmer helt eller delvis, är indifferenta,
respektive tar helt eller delvis avstånd till påståendena gällande deras eget cyklande och cykling
generellt. Det påstående som flest personer instämde i var ”Försöker välja en sträcka med så få
avbrott/hinder som möjligt i din cykling” där 73 procent av deltagarna instämde och 8 procent tog
avstånd medan en knapp femtedel svarade varken ja eller nej. Även hälsoskälen är viktiga för många
cyklister, med den minsta gruppen (8 %) som tar helt eller delvis avstånd till ”Cyklar främst av
hälsoskäl”, och 68 procent som helt eller delvis instämmer. Det påstående som flertalet tog avstånd till
var ”Medvetet struntar i de regler som gäller för cyklister” där 71 procent tog helt eller delvis
avstånd, medan endast 14 procent instämde helt eller delvis.
De påståenden som främst hamnar i kategorin ”varken eller” är relationen till andra cyklister: ”Tycker
att andra cyklister är i vägen för dig när du cyklar” och ”Cyklar långsammare än de flesta andra
cyklister”.
Tabell 2. Andel som svarat att de instämmer helt eller delvis, är indifferenta, respektive tar helt eller
delvis avstånd till olika påståenden gällande deras eget cyklande och cykling generellt.
Instämmer helt
eller delvis

Varken eller

Försöker välja en sträcka med så få avbrott/hinder
som möjligt i din cykling.

72,7 %

19,1 %

8,2 %

Cyklar främst av hälsoskäl.

68,0 %

24,2 %

7,8 %

Anser att cyklister borde ges större utrymme i
stadstrafiken.

59,3 %

28,6 %

12,1 %

Vill komma fram så fort som möjligt när du cyklar.

51,1 %

27,8 %

21,1 %

Cyklar för att minska belastningen på miljön.

50,5 %

32,5 %

17,0 %

Tycker att fotgängare ofta är i vägen när du cyklar.

48,7 %

20,7 %

30,6 %

Tycker att bilister borde lämna företräde till cyklister i
fler situationer än idag.

45,8 %

27,1 %

27,1 %

Cyklar långsammare än de flesta andra cyklister.

29,4 %

36,3 %

34,3 %

Tycker att andra cyklister är i vägen för dig när du
cyklar.

27,1 %

39,1 %

33,8 %

Medvetet struntar i de regler som gäller för cyklister.

13,6 %

15,8 %

70,6 %

Påstående

Tar helt eller delvis
avstånd

Korstabeller och chi-två test genomfördes mellan de påståenden som redovisas ovan (med tre
svarkategorier) och fyra åldersgrupper: 18–24 år (63 personer), 25–44 år (240 personer), 45–64 år
(197 personer) och 65–74 år (98 personer). Dessa analyser visade att det fanns signifikanta skillnader
mellan åldersgrupperna när det gäller påståendena ”Tycker att fotgängare ofta är i vägen när du
cyklar.” (p = 0,033), ”Cyklar långsammare än de flesta andra cyklister.” (p = 0,000), ”Vill komma
fram så fort som möjligt när du cyklar.” (p = 0,000) och ”Cyklar främst av hälsoskäl.” (p = 0,038).
De yngre deltagarna tenderade att vilja komma fram så fort som möjligt och tyckte att fotgängare ofta
är i vägen medan de lite äldre deltagarna tenderade att cykla långsammare än de flesta andra cyklister
och cyklade främst av hälsoskäl. Med tanke på att tio jämförelser genomförts får man vara lite
försiktig med att dra några starka slutsatser utifrån de två påståenden med de högre p-värdena. Mest
tillförlitligt verkar åldersskillnaderna gällande hastighet vid cykling vara.
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Korstabeller och chi-två test genomfördes även mellan ovanstående påståenden och om deltagarna
hade körkort för bil/motorcykel eller inte (de som höll på att ta körkort under studiens gång
betraktades i detta fall som att de inte hade körkort). Signifikanta skillnader mellan grupperna fanns
här gällande påståendena ” Försöker välja en sträcka med så få avbrott/hinder som möjligt i din
cykling.” (p = 0,030), ”Anser att cyklister borde ges större utrymme i stadstrafiken.” (p = 0,021),
”Tycker att bilister borde lämna företräde till cyklister i fler situationer än idag.” (p = 0,006),
”Tycker att andra cyklister är i vägen för dig när du cyklar.” (p = 0,032) och ”Medvetet struntar i de
regler som gäller för cyklister.” (p = 0,044). Deltagarna som inte hade körkort tenderade att instämma
i högre grad/ta mindre avstånd till de fyra första påståendena, vilket skulle kunna bero på att de cyklar
mer än den andra gruppen. När detta testades visade det sig att grupperna i varje fall inte skilde sig åt
gällande hur mycket de cyklat i stadsmiljö de senaste tre månaderna innan undersökningen. Deltagarna
som hade körkort tenderade att i högre grad instämma till det sista påståendet, dvs. att de medvetet
struntar i de regler som gäller för cyklister. En orsak till detta skulle kunna vara att denna grupp
förmodligen har bättre kunskap om vilka regler som gäller och kan då strunta i dem medan de som inte
känner till reglerna kanske inte ens kan svara på frågan. Även i detta fall bör man dock vara försiktig
med att dra några starka slutsatser eftersom multipla jämförelser genomförts.
En korrelationsanalys där ovanstående påståenden ingick visade på mestadels låga samband. Det
högsta positiva sambandet fanns mellan påståendena ”Anser att cyklister borde ges större utrymme i
stadstrafiken.” och ” Tycker att bilister borde lämna företräde till cyklister i fler situationer än idag.”
(ρ = 0,57) och det högsta negativa sambandet mellan ”Cyklar långsammare än de flesta andra
cyklister.” och ”Vill komma fram så fort som möjligt när du cyklar.” (ρ = - 0,47). I övrigt fanns det
inga korrelationskoefficienter över 0,40. Vi valde därför att inte gå vidare och försöka dela in dessa
påståenden i olika kategorier/försöka hitta underliggande faktorer med hjälp av multivariata
analysmetoder.

3.2.

Kunskap om regler med avseende på olika beteenden i trafiken

I tabell 3 redovisas deltagarnas regelkunskap sorterade efter andel som tror att beteendet är förbjudet.
De fetmarkerade svaren är de som stämmer överens med rådande trafikregler (se Bilaga C). De flesta
beteenden innebär lagbrott (till exempel ”Att cykla på vänster sida på (bil-)vägen” och ”Att inte sakta
in eller stanna för att släppa förbi fotgängare på ett övergångsställe”), ett par beteenden beror på
situationen (”Att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille”
och ”Att cykla på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana intill vägen”) medan beteendet ”Att
cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare” ”alltid” är tillåtet, eller i varje fall inte
förbjudet. Även om beteendet är tillåtet så kan det dock vara olämpligt eftersom övergångsstället är
tänkt för gående, och en cyklist som korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både
mot gående och mot fordon på vägen. Om man kliver av cykeln och leder den gäller dock samma
regler som för gående.1
Beteendet ”Att cykla på trottoar/gångbana” har vi inte analyserat gällande regelkunskap eftersom vi
inte var tillräckligt specifika i frågan och uppgav vilken åldersgrupp beteendet avsåg. Beteendet är
förbjudet för vuxna men tillåtet för barn till och med åtta år (3 kap 12 a § Trafikförordning SFS
1998:1276, Förordning 2014:1044).

1

http://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/
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Tabell 3. Andel deltagare som svarat vilken regel som gäller för respektive beteende. Fetmarkerade
stämmer överens med rådande trafikregler.
Beteende

Alltid
tillåtet

Tillåtet i vissa
situationer

Förbjudet

Vet ej

Att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal när det
är lite trafik

1,1 %

2,0 %

95,6 %

1,3 %

Att inte stanna vid stoppskylt/-linje när det är lite
trafik

2,6 %

1,8 %

89,4 %

6,2 %

Att cykla mot biltrafiken på en enkelriktad gata
där det inte är skyltat att cyklister får göra detta

3,9 %

2,6 %

87,8 %

5,7 %

Att cykla på vänster sida på (bil-)vägen

3,3 %

5,9 %

81,1 %

9,8 %

Att inte sakta in eller stanna för att släppa förbi
fotgängare på ett övergångsställe

7,2 %

3,3 %

74,5 %

15,0 %

Att cykla på (bil-)vägen trots att det finns en
cykelbana intill vägen

26,8 %

19,1 %

30,9 %

23,2 %

Att cykla i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik

10,6 %

6,2 %

66,3 %

16,8 %

Att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille

13,1 %

6,1 %

64,4 %

16,5 %

Att cykla över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare

14,7 %

11,1 %

53,9 %

20,3 %

Tabell 3 visar att det beteende där den största andelen deltagare kände till vilken regel som gäller var
”Att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite trafik” medan de beteenden där minst andel
var medvetna om vilken regel som gäller var ”Att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille” och ”Att cykla i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik”. Någon exakt promillegräns finns inte när det gäller cykling, men däremot så är det
förbjudet att cykla när man är så påverkad av alkohol att man inte kan föra fordonet på ett betryggande
sätt (3 kap 1 § Trafikförordning SFS 1998:1276). Att cykla i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik är tillåtet i vissa situationer enligt 8 kap 2 § Trafikförordningen (SFS 1998:1276): ”I ett
körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om
körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.” Beteendet
”Att cykla på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana intill vägen” är tillåtet, även om det finns en
cykelbana, i de fall det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge (3 kap 6 § Trafikförordning SFS
1998:1276). Det var även detta beteende som störst andel deltagare svarade att de trodde var tillåtet
(alltid eller i vissa situationer). Nästan en fjärdedel av deltagarna var dock osäkra på vilken regel som
gällde ifråga om detta beteende.
Figur 2 visar att de flesta (ca 83 %) av deltagarna hade mellan fyra och sex rätt (av nio möjliga) när
det gällde att avgöra vilken regel som gäller för ovanstående beteenden (frågan angående trottoar/
gångbana ej medräknad, se ovan). Medianvärdet var fem rätt. Det fanns en signifikant skillnad i
regelkunskap mellan de som hade körkort och de som inte hade det, där de förra hade 4,9 rätt i
genomsnitt och de senare hade 4,2 rätt i genomsnitt (t = 4,6; p < 0,001). Det fanns också en signifikant
skillnad mellan kvinnor och män där männen hade något fler rätt i genomsnitt (m = 4,9) än vad
kvinnorna hade (m = 4,6) (t = 3,04; p < 0,01). En jämförelse i regelkunskap gjordes även mellan de
fyra åldersgrupperna 18–24 år (63 personer), 25–44 år (240 personer), 45–64 år (197 personer) och
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65–74 år (98 personer) och visade att det fanns skillnader mellan de fyra grupperna
(F = 9,01; p < 0,001). Bonferroni multipla jämförelsetest visade att det främst var den yngre
åldersgruppen som hade signifikant lägre regelkunskap (m1 = 4,1) än de övriga tre grupperna
(m2 = 4,7; p < 0,05 respektive m3 = 4,9; p < 0,001 och m4 = 5,1; p < 0,001). Även den näst yngsta
gruppen (m2) hade lägre kunskap om vilka regler som gäller än den äldsta gruppen (p < 0,05). Ingen
skillnad i regelkunskap mellan deltagare från de tre olika geografiska platserna (Göteborg, Linköping
och Stockholm) kunde hittas.
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Figur 2. Antal korrekta regler som deltagarna uppgav gällande cyklisters beteenden.
I enkäten ingick även öppna frågor där deltagarna fick svara på om det finns någon speciell situation
då de cyklar där de anser att reglerna är oklara, eller att reglerna är dåligt anpassade för dem som
cyklister och om de anser att de har tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för cyklister. På
frågan om oklara regler svarade 44 procent av deltagarna ”ja”. I tabell 4 redovisas en kategorisering av
de vanligaste situationer där reglerna ansågs vara oklara.
Tabell 4. Situationer där deltagarna ansåg att reglerna för cyklister är oklara.
Situation

Antal personer som
uppgett situationen

Cykelöverfarter eller andra platser där cyklister och andra trafikanters vägar korsas

47

Var cyklister ska/får cykla i trafikmiljön, inkl. gemensam gång- och cykelbana

31

Övergångsställen (för fotgängare)

27

Dålig skyltning/markering

20

Cykelbanan upphör och oklart vart cyklisten ska ta vägen

16

Cirkulationsplatser

12

Körfält avsett för bussar

11

Trottoarer

10

Trafiksignaler som inte fungerar optimalt för cyklister

9

Det är tydligt att de situationer som är oklara för cyklister dels har med infrastrukturen att göra, främst
i kombination med interaktion med andra trafikanter där deltagarna uttryckte sin osäkerhet kring vem
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som ska väja för vem, och dels var i trafikmiljön som cyklisterna ska/får befinna sig. Ett par av
deltagarna uttryckte det senare genom att ställa frågan om cyklister ska betraktas som bilar eller
fotgängare. Vanligt i den kategorin var problematiken vid gemensamma gång- och cykelbanor där
ingen vägmarkering finns. Förutom ovanstående situationer nämndes bland annat vägarbeten,
vänstersväng för cyklister, enkelriktad väg, alkoholhalt och lyse på cykeln. På frågan om det finns
regler som är dåligt anpassade för dem som cyklister svarade 39 procent av deltagarna ”ja”. De
exempel som togs upp överlappar i stort sett med de situationer som redan nämnts. När det gällde om
de har tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för cyklister svarade 73 procent ”ja”, vilket
innebär att nästan en fjärdedel av deltagarna anser att de inte har tillräckliga kunskaper. Utöver de
regler/situationer som nämnts ovan uppgav flera av deltagarna att de skulle behöva mer kunskap om
vilka regler som gäller för cyklister rent generellt.

3.3.

Regelkunskap och regelefterlevnad

Tabell 5 redovisar medelvärden och standardavvikelser för deltagarnas egna beteenden beroende på
om de uppgett korrekt regel eller inte. Tabellen visar att deltagarna som gett ett korrekt svar på frågan
om regeln var tillåten eller förbjuden svarade att de utförde beteendet i mindre grad om det var
förbjudet och mer om det var tillåtet. Det fanns även signifikanta skillnader gällande alla beteenden
utom cykling vid alkoholpåverkan.
Tabell 5. Medelvärden (m) och standardavvikelse (std) för deltagarnas egna beteenden beroende på
om de uppgett korrekt regel eller inte samt t-test mellan de två gruppernas svar.

Beteende

Uppgett korrekt
regel
m
std
n

Uppgett felaktig
regel
m
std
n

t-värde†

Cyklar över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare. (Alltid tillåtet)

3,49

1,08

88

2,67

1,27

504

-6,38***

Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana
intill vägen. (Tillåtet i vissa situationer)

1,96

1,06

112

1,66

0,95

456

-2,67**

Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik. (Tillåtet i vissa situationer)

2,43

1,12

35

1,83

1,14

498

-3,04**

Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. (Tillåtet i
vissa situationer)

2,03

1,04

35

1,71

0,99

471

-1,75

Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite
trafik. (Förbjudet)

2,11

1,30

551

3,54

1,10

24

6,16***

Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.
(Förbjudet)

2,28

1,31

494

2,98

1,41

60

3,70***

Inte saktar in eller stannar för att släppa förbi
fotgängare på ett övergångsställe. ‡ (Förbjudet)

1,91

1,00

444

2,55

1,10

150

6,28***

Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det
inte är skyltat att cyklister får göra detta. (Förbjudet)

1,85

1,09

485

2,44

1,39

59

3,13**

Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen. (Förbjudet)

1,37

0,79

443

2,07

1,29

106

5,30***

*** p < 0,001; ** p < 0,01; † t-testet har beräknats genom att ta medelvärdet för de personer som uppgett felaktigt regel
minus medelvärdet för de personer som uppgett korrekt regel.
‡ Svarsskalan till detta påstående har vänts eftersom påståendet i enkäten formulerades ”Saktar in eller stannar för att släppa
fram fotgängare på ett övergångsställe”;
Femgradig skala med svarsalternativen ”Mycket vanligt” (5), ”Ganska vanligt” (4), ”Varken eller” (3), ”Ganska ovanligt” (2)
och ”Mycket ovanligt” (1). Dessutom fanns svarsalternativet ”Ej relevant”. De personer som valde detta alternativ är ej med i
tabellen, vilket gör att antalet personer varierar mellan frågorna och att de inte summerar till 612.

VTI rapport 947

27

Tabell 5 ska läsas som så att de deltagare som svarade att det är tillåtet (antingen alltid eller i vissa
situationer, beroende på vilken regel som gäller) att cykla över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare, att cykla i ett körfält avsett för bussar eller annan linjetrafik eller att cykla på (bil-)vägen
trots att det finns en cykelbana bredvid, svarade att det är vanligare att de utför dessa beteenden än vad
deltagarna som uppgav att dessa beteenden är förbjudna gjorde. På samma sätt, deltagare som inte
visste att det är förbjudet att inte stanna vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik, att cykla mot rött ljus
vid en trafiksignal när det är lite trafik, att inte sakta in eller stanna för att släppa förbi fotgängare på
ett övergångsställe, att cykla mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det inte är skyltat att cyklister
får göra detta eller att cykla på vänster sida på (bil-)vägen, svarade att det är vanligare att de utför
dessa beteenden än vad deltagarna som uppgav att dessa beteenden är förbjudna gjorde. Med tanke på
att multipla jämförelser genomförts bör man tänka på att de skillnader som har höga t-värden (och låga
p-värden) är mest tillförlitliga.

3.4.

Regelefterlevnad – egen och andras

För att se vilka variabler som påverkar cyklisters lagöverträdelser genomfördes en regressionsanalys
där den beroende variabeln var medelvärdet av de fem beteenden som är förbjudna oavsett situation;
att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal, att inte stanna vid stoppskylt/-linje, att cykla mot biltrafiken
på en enkelriktad gata där det inte är skyltat att cyklister får göra detta, att cykla på vänster sida på
bilvägen, och att inte sakta in eller stanna för att släppa förbi fotgängare på ett övergångsställe (α =
0,78). De oberoende variablerna var ålder, kön, körkortsinnehav, kunskap om vilken regel som gäller
vid just dessa fem beteenden (antal rätt: 0–5), i vilken utsträckning deltagarna instämde i påståendet att
de medvetet struntar i de regler som gäller för cyklister, två dummyvariabler (dvs. en variabel som ges
värdet 1 om deltagarna ingår i den och 0 annars) för hur många år deltagarna haft körkort, dummyvariabler för vilken kommun de bor i, och slutligen, hur mycket deltagarna cyklat i stadsmiljö de tre
senaste månaderna.
Tabell 6. Estimat från regressionsanalys över deltagarnas uppskattning av hur vanligt det är att de
utför lagstridiga beteenden när de cyklar.
Variabel

Beta-koefficient

Standardfel (robust)

Ålder

-0,013***

0,003

Kön (man=1)

-0,027

0,060

Körkort (ja=1)

-0,107

0,150

Regelkunskap (antal rätt; 0–5)

-0,156***

0,035

0,340***

0,034

Struntar medvetet i de regler som gäller för cyklister
Körkort 0–5 år

referens

Körkort 6–10 år

-0,217

0,153

Körkort mer än 10 år

-0,090

0,149

Linköping

referens

Stockholm

0,035

0,075

Göteborg

0,117

0,075

-0,008

0,030

Cyklat i stadsmiljö de senaste tre månaderna
Konstant

2,534***

n

474

F(10, 463)

25,90

R2

0,374

0,212

*** p < 0,001
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Tabell 6 visar att modellen förklarar 37 procent av variansen. Den variabel som har störst inverkan på
deltagarnas regelbrott är deras egen utsaga om i vilken utsträckning de medvetet struntar i de regler
som gäller för cyklister. Det är dock tydligt att även regelkunskap har en inverkan på beteendet, där
personer som vet att beteendena innebär regelbrott utför dessa i lägre omfattning. Även ålder har en
signifikant inverkan, där yngre deltagare i större utsträckning utför regelbrotten. Som man kan se så är
dock konstanten i modellen mycket hög, vilket tyder på att det finns andra variabler som påverkar
cyklisters lagöverträdelser utöver de som vi inkluderat i ovanstående modell. Eventuellt kan sådana
variabler fångas upp via TPB, vilken vi använder för att mer ingående analysera tre scenarier senare i
rapporten.
I tabell 7 redovisas hur deltagarna ser på sig själv och andra när det gäller hur vanligt det är att de utför
de olika beteendena när de cyklar. Tabellen visar att det för varje beteende fanns en signifikant
skillnad mellan deltagarnas egen uppskattning om hur vanligt det var att de själva utfört beteendet de
senaste tre månaderna och hur vanligt de ansåg det var att andra utfört beteendet. Alla beteenden
upplevdes vanligare bland andra än hos deltagarna själva. Beteendet ”Cyklar på trottoar/gångbana”
är förbjudet för vuxna men tillåtet för barn till och med åtta år som nämnts tidigare. Eftersom
deltagarna i studien var minst 18 år betyder det att det är ett lagbrott när de själva har utfört beteendet.
I de fall de uttalar sig om hur vanligt det är att andra utför beteendet så vet vi egentligen inte om de
avser barn upp till åtta år eller vuxna. Den jämförelsen måste därför ses med stor försiktighet.
Tabell 7. Medelvärden (m) och standardavvikelse (std) för deltagarnas egna beteenden och deras
upplevelse av andra cyklisters beteenden, skillnaden i medelvärde mellan upplevelsen av andras
beteende och deltagarnas egna samt t-värde och antal personer.
m

std

m

std

Skillnad
andrasjälv

Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite
trafik. (Förbjudet)

2,18

1,33

3,78

1,08

1,60

22,26***

565

Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana
intill vägen. (Tillåtet i vissa situationer)

1,72

0,97

3,25

1,11

1,53

24,44***

556

Cyklar på trottoar/gångbana. (Tillåtet i vissa
situationer)†

2,23

1,17

3,71

1,07

1,48

22,47***

579

Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.
(Förbjudet)
Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. (Tillåtet i
vissa situationer)

2,37

1,34

3,84

1,05

1,47

20,00***

534

1,80

1,02

3,19

1,06

1,39

19,59***

428

Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det
inte är skyltat att cyklister får göra detta. (Förbjudet)

1,95

1,15

3,31

1,15

1,36

18,83***

507

Cyklar över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare. (Alltid tillåtet)

2,80

1,27

4,01

0,95

1,21

18,37***

583

Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen. (Förbjudet)

1,52

0,95

2,68

1,13

1,16

17,83***

515

Inte saktar in eller stannar för att släppa förbi
fotgängare på ett övergångsställe‡ (Förbjudet)

2,07

1,06

3,20

1,09

1,13

17,87***

579

Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik. (Tillåtet i vissa situationer)

1,91

1,16

2,94

1,27

1,03

13,81***

489

Själv
Beteende

Andra

t-värde

n

*** p < 0,001; † Beteendet är förbjudet för vuxna men tillåtet för barn till och med åtta år. Svarsskalan till detta påstående har
vänts eftersom påståendet i enkäten formulerades ”Saktar in eller stannar för att släppa fram fotgängare på ett
övergångsställe”;
Femgradig skala med svarsalternativen ”Mycket vanligt” (5), ”Ganska vanligt” (4), ”Varken eller” (3), ”Ganska ovanligt” (2)
och ”Mycket ovanligt” (1). Dessutom fanns svarsalternativet ”Ej relevant”. De personer som valde detta alternativ är ej med i
tabellen, vilket gör att antalet personer varierar mellan frågorna och att de inte summerar till 612.
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3.5.

Regelefterlevnad beroende på typ av cyklist

Ett av resultaten i fältstudien som genomfördes parallellt med denna studie (Kircher et al., 2017) var
att snabba cyklister blir mer fördröjda än andra när de blir tvungna att stanna, som vid stopplikt och
trafiksignaler. För att se om det är någon skillnad mellan cyklister som vill komma fram så fort som
möjligt och andra cyklister gällande de beteenden som presenterades i ovanstående tabell delades
deltagarna i föreliggande studie in i två grupper utifrån hur de svarat på påståendet ”Vill komma fram
så fort som möjligt när du cyklar.”. I den snabba gruppen fanns de som svarade att de instämmer helt
eller delvis till påståendet (313 personer) och i den långsammare gruppen de som antingen svarat att
de tar helt eller delvis avstånd eller varken eller (299 personer). I tabell 8 presenteras resultaten av
jämförelserna.
Tabell 8. Medelvärden (m) och standardavvikelse (std) för deltagarnas egna beteenden uppdelat på
snabba och långsammare cyklister samt absolut t-värde och antal personer.
Snabba
Beteende

Långsamma

Skillnad

t-värde

m

std

m

std

n

Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är
lite trafik. (Förbjudet)

2,37

1,39

1,96

1,21

-0,41

-3,79***

575

Cyklar över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare. (Alltid tillåtet)

2,97

1,26

2,60

1,26

-0,36

-3,50***

592

Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite
trafik. (Förbjudet)

2,51

1,36

2,19

1,29

-0,31

-2,79**

554

Cyklar på trottoar/gångbana. (Tillåtet i vissa
situationer)†

2,37

1,22

2,08

1,12

-0,29

-2,96**

588

Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. (Tillåtet
i vissa situationer)

1,85

1,07

1,60

0,88

-0,26

-2,96**

506

Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en
cykelbana intill vägen. (Tillåtet i vissa
situationer)

1,83

1,02

1,59

0,92

-0,24

-2,95**

568

Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata
där det inte är skyltat att cyklister får göra
detta. (Förbjudet)

2,02

1,20

1,81

1,06

-0,22

-2,22*

544

Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik. (Tillåtet i vissa situationer)

1,92

1,17

1,83

1,12

-0,09

-0,90

533

Inte saktar in eller stannar för att släppa förbi
fotgängare på ett övergångsställe. (Förbjudet)

3,87

1,08

3,98

1,04

0,12

1,33

594

Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen.
(Förbjudet)

1,48

0,93

1,54

0,97

0,06

0,75

549

*** p < 0,001; ** p < 0,01
† Beteendet är förbjudet för vuxna men tillåtet för barn till och med åtta år.

Även i denna analys gäller att man måste vara försiktig med slutsatserna eftersom multipla jämförelser
har genomförts, och precis som tidigare är de skillnader som har höga t-värden (och låga p-värden)
mest tillförlitliga. Det är dock ganska tydligt att de snabba cyklisterna valde flexiblare färdvägar (till
exempel cyklade på övergångsställe, trottoar/gångbana och bilväg) oavsett om det var tillåtet eller inte,
och dessutom i större utsträckning lät bli att stanna vid rödljus och stopplikt än vad de långsammare
cyklisterna gjorde. Ytterligare analyser visade att av de snabba cyklisterna var det 28 procent som
uppgav att det under de senaste tre månaderna varit ganska eller mycket vanligt att de cyklat mot rött
ljus vid en trafiksignal när det var lite trafik. För de långsammare cyklisterna var motsvarande andel
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15 procent. När det gällde att inte stanna vid stoppskylt/-linje var det 28 procent av de snabba
cyklisterna som uppgav att detta varit ganska eller mycket vanligt, medan andelen för de långsammare
cyklisterna var 20 procent. Gällande cyklat på trottoar/gångbana uppgav 23 procent av de snabba
cyklisterna att det varit ganska eller mycket vanligt att de gjort detta, medan motsvarande andel
långsammare cyklister var 13 procent. Andelen snabba cyklister som svarat att det varit ganska eller
mycket vanligt att de cyklat över en väg på ett övergångsställe för fotgängare var 41 procent medan 29
procent av de långsammare cyklisterna uppgav detsamma. Slutligen, att cykla på en bilväg trots att det
fanns en cykelbana intill vägen uppgav 10 procent av de snabba cyklisterna, och 5 procent av de
långsammare cyklisterna, att det varit ganska eller mycket vanligt att de hade gjort.

3.6.

Faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken

För att mer ingående studera vilka faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken
genomfördes hierarkiska linjära regressioner gällande de tre beteenden som vi ställt mer ingående
frågor kring. Den beroende variabeln var deltagarnas intention att utföra beteendet. I steg 1
inkluderades psykologiska faktorer, utifrån TPB, som attityd, subjektiv norm, deskriptiv norm och
upplevd känsla av kontroll. I steg 2 inkluderades kön, ålder och körkort som oberoende variabler
medan tidigare beteende lades till i steg 3.

3.6.1.

Scenario 1

Scenario 1 beskriver en situation där cyklisten på bilden som cyklar över ett övergångsställe och gör så
att en bilförare måste bromsa för att inte köra på cyklisten. Resultaten som presenteras i tabell 9 visar
att i steg 1 har både attityd till beteendet, den deskriptiva normen (dvs. att personer som är som
deltagarna själva skulle bete sig på samma sätt) och upplevd kontroll över beteendet inverkan på
intentionen att cykla över ett övergångsställe och tvinga en bilförare att bromsa. Störst betydelse har
den upplevda kontrollen och därefter attityden till beteendet. Detta innebär att de som har för avsikt att
cykla på detta sätt anser att det är lättare än de andra samt att det är relativt ofarligt, rätt och bra. Den
subjektiva normen (dvs. att personer som är viktiga för deltagarna accepterar att deltagarna utför
beteendet) är även den positiv men inte signifikant i steg 1 (p = 0,082). Dessa variabler, inklusive en
signifikant konstant, förklarar lite drygt 70 procent av variansen. De variabler som lades till i steg 2,
dvs. kön, ålder och körkortsinnehav, ökar inte förklaringsgraden överhuvudtaget och har ingen
inverkan på intentionen. I det sista steget lades tidigare beteende till, dvs. om deltagarna utfört just
detta beteende de senaste tre månaderna. Detta får stor inverkan i modellen och gör att de ingående
variablerna förklarar ytterligare nästan 11 procent av variansen. Det är också den variabel som har
störst inverkan på intentionen eftersom den sänker betydelsen av både attityd och upplevd kontroll
(och konstanten).
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Tabell 9. Hierarkisk regressionsanalys över intention att cykla över ett övergångsställe och tvinga en
bilförare att bromsa.
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Attityd

0,278 ***

0,064

0,282 ***

0,065

0,116 *

0,052

Subjektiv norm

0,064

0,037

0,067

0,037

0,055 *

0,026

Deskriptiv norm

0,085 *

0,038

0,086 *

0,038

0,085 **

0,029

Upplevd kontroll

0,506 ***

0,074

0,504 ***

0,075

0,269 ***

0,063

Konstant

0,578 *

0,224

0,669 **

0,231

0,331

0,196

Kön

-0,004

0,062

0,049

0,052

Ålder

0,0002

0,002

-0,002

0,002

Körkort

-0,159

0,088

-0,100

0,076

Tidigare beteende
R2

0,465 ***
0,703

Förändring i

R2

F

F(4, 586) = 214,85

0,055

0,705

0,811

0,002

0,106

F(7, 583) = 128,28

F(8, 582) = 197,81

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

3.6.2.

Scenario 2

Scenario 2 beskriver en situation där cyklisten cyklar på gångbanan och gör så att en fotgängare måste
väja för att inte kollidera med cyklisten. Resultaten som presenteras i tabell 10 visar att attityd till
beteendet och upplevd kontroll påverkar intentionen att cykla på gångbanan och tvinga en fotgängare
att väja. I likhet med scenario 1 innebär det att de som hade för avsikt att agera på detta sätt i högre
grad än de andra anser att det är ofarligt och att det är både rätt, bra och lätt att utföra. Störst betydelse
har den upplevda kontrollen och därefter attityden till beteendet. De båda normvariablerna har ingen
inverkan på intentionen. I steg 1 förklarar de oberoende variablerna, inklusive en signifikant konstant,
69 procent av variansen. De variabler som lades till i steg 2, dvs. kön, ålder och körkortsinnehav, ökar
inte förklaringsgraden och har därmed ingen inverkan på intentionen i detta fall heller. Tidigare
beteende, som även i detta fall lades till i det tredje steget, får precis som tidigare stor inverkan i
modellen och gör att de ingående variablerna förklarar ytterligare drygt 15 procent av variansen. Och
precis som tidigare är det den variabel som har störst inverkan på intentionen och sänker betydelsen av
både attityd och upplevd kontroll.
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Tabell 10. Hierarkisk regressionsanalys över intention att cykla på gångbanan och tvinga en
fotgängare att väja.
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Attityd

0,233 **

0,077

0,241 **

0,077

0,128 **

0,046

Subjektiv norm

0,065

0,057

0,070

0,056

0,065

0,034

Deskriptiv norm

0,030

0,057

0,024

0,057

-0,020

0,034

Upplevd kontroll

0,529 ***

0,084

0,534 ***

0,085

0,155 *

0,060

Konstant

1,038 ***

0,290

1,001 **

0,328

0,159

0,168

Kön

0,069

0,054

0,070

0,042

Ålder

-0,002

0,002

-0,002

0,001

0,018

0,085

-0,012

0,053

Körkort
Tidigare beteende
R2

0,662 ***
0,690

Förändring i

R2

F

F(4, 586) = 159,79

Std-fel
(robust)

0,056

0,691

0,843

0,001

0,153

F(7, 583) = 96,98

F(8, 582) = 255,56

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

3.6.3.

Scenario 3

Scenario 3 beskriver en situation där cyklisten cyklar i bredd på cykelbanan och gör så att en mötande
cyklist måste väja för att inte kollidera med cyklisten. Resultaten (tabell 11) visar att en positiv attityd
till beteendet och upplevd kontroll påverkar intentionen att cykla i bredd på cykelbanan och tvinga en
mötande cyklist att väja. Även i detta fall har den upplevda kontrollen störst betydelse och därefter
attityden till beteendet. De båda normvariablerna har ingen inverkan på intentionen. I steg 1 förklarar
de oberoende variablerna, inklusive en signifikant konstant, nästan 79 procent av variansen. De
variabler som lades till i steg 2, dvs. kön, ålder och körkortsinnehav, ökar inte förklaringsgraden och
har ingen inverkan på intentionen i detta fall heller. Tidigare beteende, som även i detta fall lades till i
det tredje steget, får precis som tidigare stor inverkan i modellen och gör att de ingående variablerna
förklarar ytterligare nästan 7 procent av variansen. Precis som tidigare är det den variabel som har
störst inverkan på intentionen även om upplevd kontroll har en nästan lika stor inverkan.
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Tabell 11. Hierarkisk regressionsanalys över intention att cykla i bredd på cykelbanan och tvinga en
mötande cyklist att väja.
Steg 1

Attityd

Steg 2

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

0,238 **

0,074

Steg 3

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

0,244 **

0,075

Betakoefficient
0,133 **

Std-fel
(robust)
0,044

Subjektiv norm

-0,064

0,041

-0,067

0,043

-0,017

0,031

Deskriptiv norm

0,075

0,051

0,072

0,051

0,013

0,038

Upplevd kontroll

0,652 ***

0,099

0,650 ***

0,099

0,396 ***

0,085

Konstant

0,767 ***

0,182

0,773 ***

0,200

0,274

0,155

Kön

0,069

0,045

0,091

0,038

Ålder

0,001

0,001

-0,001

0,001

-0,070

0,066

-0,038

0,053

Körkort
Tidigare beteende
R2

0,785

Förändring i
F

0,442 ***

R2
F(4, 586) = 301,20

0,066

0,786

0,853

0,001

0,067

F(7, 583) = 192,65

F(8, 582) = 309,79

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

Sammanfattningsvis ser vi att upplevd känsla av kontroll är den TPB-variabel som påverkar
intentionen mest och detta oberoende av om det är en interaktion med en bilist eller en annan
oskyddad trafikant. Även attityd påverkar intentionen och i samband med scenariot där en bilförare
ingick var även den subjektiva och deskriptiva normen viktig. Resultaten visar också att tidigare
beteende är en viktig faktor eftersom då den läggs in i modellen förklarar mellan 7 till 15 procent av
variansen.

3.7.

Faktorer som påverkar självrapporterat beteende (efterstudien)

I den uppföljande studien ingick frågor om hur vanligt det var att deltagarna under de senaste tre
månaderna hade utfört fyra olika beteenden, tre av dem beskrevs tidigare i förstudien.
I tabell 12 redovisas deltagarnas svar på hur vanligt det var att de utfört de fyra beteendena under de
senaste tre månaderna, dvs. tiden mellan huvudstudien och efterstudien. Tabellen visar att mellan 44
och 52 procent av deltagarna inte utfört de tre TPB-beteendena alls de senaste tre månaderna och för
24 till 28 procent var det mycket ovanligt att de hade utfört dessa beteenden. När det gällde beteendet
att bromsa för en bilist som egentligen skulle ha lämnat företräde uppgav 42 procent att det var mycket
eller ganska vanligt de senaste tre månaderna. En jämförelse (variansanalys) mellan de tre
kommunerna visade att inget av beteendena var vanligare i någon kommun än i någon annan.
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Tabell 12. Andel deltagare (i procent) som svarat i respektive kategori hur vanligt det varit att de
utfört de tre TPB- beteendena i efterstudien (n = 494).
Mycket
vanligt

Ganska
vanligt

Varken
eller

Ganska
ovanligt

Mycket
ovanligt

Inte alls

Cyklat över ett övergångsställe och
gjort så att en bilförare måste bromsa

1,4

7,3

5,7

16,8

23,9

44,9

Cyklat på gångbanan och gjort så att en
fotgängare måste väja

0,8

4,7

6,3

16,8

27,7

43,7

Cyklat i bredd på cykelbanan och gjort
så att en mötande cyklist måste väja

0,6

3,9

5,7

13,6

24,1

52,2

Blivit tvungen att bromsa för en bilist
som inte lämnar företräde för cyklister.

8,9

33,0

16,2

19,6

9,3

13,0

Beteende

För att studera vilka faktorer som påverkade beteendet genomfördes hierarkiska linjära regressioner
precis som när det gällde intentionen. I steg 1 inkluderades deltagarnas intention som de tidigare
uppgett i förstudien. I steg 2 inkluderades de övriga TPB-variablerna: attityd, subjektiv norm,
deskriptiv norm och upplevd känsla av kontroll, och i steg 3 lades tidigare beteende till. Den beroende
variabeln var deras självrapporterade beteende som mättes i efterstudien. Eftersom kön, ålder och
körkort inte hade någon inverkan i de tidigare hierarkiska modellerna togs dessa variabler inte med
här.

3.7.1.

Scenario 1

I motsats till resultaten från huvudstudien där intentionen att cykla över ett övergångsställe och tvinga
en bilförare att bromsa modellerades (tabell 8), visar motsvarande modell över själva beteendet (tabell
13) på en mycket låg förklaringsgrad. Intentionen till att utföra beteendet är visserligen signifikant i
steg 1 och 2 men har ingen inverkan när tidigare beteende läggs in i modellen. I steg 3 är det endast
tidigare beteende (förutom konstanten) som är signifikant, dvs. i ju högre grad deltagarna tidigare har
utfört beteendet desto vanligare är det att de utför beteendet även senare. Modellen förklarar då 20
procent av beteendet, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med steg 2.
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Tabell 13. Hierarkisk regressionsanalys över beteendet att cykla över ett övergångsställe och tvinga
en bilförare att bromsa.
Steg 1
Betakoefficient

Steg 2

Steg 3

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Intention

0,369 ***

0,042

0,231 **

0,072

Konstant

1,387 ***

0,089

1,211 ***

0,117

1,218 ***

0,116

Attityd

0,130

0,088

0,081

0,084

Subjektiv norm

0,006

0,055

0,006

0,053

Deskriptiv norm

0,044

0,056

0,048

0,053

Upplevd kontroll

0,031

0,065

-0,031

0,064

Tidigare beteende
R2

0,160

R2

F

0,102

0,370 ***
0,149

Förändring i

-0,027

0,199

0,011
F(1, 492) = 76,92

0,083

0,039

F(5, 488) = 16,58

F(6, 487) = 17,77

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

3.7.2.

Scenario 2

I likhet med modellen ovan är intentionen i tabell 14 signifikant i steg 1 och 2. I steg 3 är det även här
endast tidigare beteende, förutom konstanten, som är signifikant och modellen förklarar då 18 procent
av beteendet att cykla på gångbanan och tvinga en fotgängare att väja, vilket är en ökning med 1
procentenhet jämfört med steg 2.
Tabell 14. Hierarkisk regressionsanalys över beteendet att cykla på gångbanan och tvinga en
fotgängare att väja.
Steg 1

Steg 2

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Intention

0,381 ***

0,043

0,188 *

0,073

0,013

0,094

Konstant

1,334 ***

0,083

1,204 ***

0,103

1,195 ***

0,103

Attityd

Betakoefficient

Steg 3
Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

-0,013

0,081

-0,004

0,084

Subjektiv norm

0,065

0,062

0,078

0,062

Deskriptiv norm

0,078

0,061

0,058

0,058

Upplevd kontroll

0,099

0,084

0,055

0,085

0,232 *

0,096

Tidigare beteende
R2
Förändring i
F

0,152
R2

0,173
0,021

F(1, 492) = 78,52

F(5, 488) = 17,96

0,183
0,011
F(6, 487) = 14,75

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05
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3.7.3.

Scenario 3

Resultatet från scenario 3 (tabell 15) visar att intentionen till beteendet att cykla i bredd på cykelbanan
och tvinga en mötande cyklist att väja är signifikant i steg 1 men inte när de övriga oberoende
variablerna läggs in i modellen. I steg 2 är det endast attityd, förutom konstanten, som har en (svag)
inverkan på beteendet. Denna tas dock över av tidigare beteende i steg 3. Modellen förklarar då 19
procent av beteendet, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med steg 2.
Tabell 15. Hierarkisk regressionsanalys över beteendet att cykla i bredd på cykelbanan och tvinga en
mötande cyklist att väja.
Steg 1
Betakoefficient

Steg 2

Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Steg 3
Std-fel
(robust)

Betakoefficient

Std-fel
(robust)

Intention

0,364 ***

0,054

0,125

0,101

Konstant

1,240 ***

0,1089

1,058 ***

0,098

1,061 ***

0,097

0,173 *

Attityd

-0,102

0,118

0,088

0,138

0,096

Subjektiv norm

-0,020

0,075

0,002

0,073

Deskriptiv norm

0,100

0,081

0,062

0,079

Upplevd kontroll

0,054

0,096

0,034

0,091

0,314 **

0,090

Tidigare beteende
R2

0,140

Förändring i R2
F

F(1, 492) = 46,28

0,163

0,189

0,023

0,025

F(5, 488) = 13,30

F(6, 487) = 13,15

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

Sammanfattningsvis ser vi att det finns ett samband mellan intention till att utföra ovanstående
beteenden och att verkligen utföra dessa, även om detta samband tenderar att vara relativt svagt och
försvinner helt när tidigare beteende läggs in i modellen. Den starkaste prediktorn till att utföra ett
beteende är i detta fall om man har utfört beteendet tidigare även om förklaringsgraden är relativt låg i
alla tre modellerna.
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4.

Diskussion

Syftet med detta projekt har varit att kartlägga och studera samband och underliggande faktorer (som
attityder) gällande regelkunskap, regelefterlevnad samt informella regler bland cyklister (i Göteborg,
Linköping och Stockholm). Detta omfattar även cyklisters samspel med andra typer av trafikanter som
bilförare och fotgängare. Ökad kunskap kring detta kan i sin tur ligga till grund för bland annat
informationsinsatser, lagförändringar eller förändringar i infrastrukturen för att underlätta både
framkomlighet och säkerhet för cyklister samt förbättra samspelet mellan dessa och andra trafikanter.
Genom att jämföra cyklister med och utan körkort studerades även utbildningsaspektens betydelse på
regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler.
Resultaten från studien visar att deltagarnas regelkunskap var relativt god, i varje fall när det gäller
beteenden som är förbjudna. När det gäller beteenden som är tillåtna, i varje fall i vissa situationer, var
regelkunskapen lägre. De flesta deltagare trodde även här att beteendena var förbjudna, även om
svaren var mer spridda. Det beteende som flest deltagare svarade rätt på var att cykla mot rött ljus vid
en trafiksignal när det är lite trafik. Hela 95,6 procent hade svarat rätt på den regeln. Det beteende där
minst andel deltagare svarade rätt på var att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. Här trodde de flesta deltagare att beteendet är förbjudet medan
det faktiskt inte finns någon exakt promillegräns när det gäller cykling. Däremot är det förbjudet att
cykla när man är så påverkad av alkohol att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (3
kap 1 § Trafikförordning SFS 1998:1276).
När regelkunskap utifrån olika individkaraktäristika analyserades visade resultatet att deltagarna som
hade körkort för personbil och/eller motorcykel hade något fler rätt i genomsnitt än deltagarna utan
körkort. Det visade sig även att männen hade något fler rätt i genomsnitt än kvinnorna och att
deltagare över 24 år hade fler rätt i genomsnitt än de yngre deltagarna. Andelen deltagare med körkort,
eller som håller på och tar körkort, var dock inte särskilt mycket lägre i den yngre åldersgruppen så det
är inte den enda förklaringen till skillnaderna i regelkunskap. Ingen skillnad i regelkunskap fanns
mellan deltagare från de tre olika kommunerna.
Att regelkunskap är viktig för hur cyklister beter sig i trafiken framkom också från resultaten. De
deltagare som trodde att ett visst beteende var förbjudet svarade att de utförde detta i mindre
utsträckning. På samma sätt så uppgav deltagare som trodde att ett visst beteende var tillåtet att de
utförde detta i större utsträckning. Detta gällde för alla beteenden utom för cykling vid alkoholpåverkan. Intressant att notera är att för de cyklistbeteenden som togs upp i rapporten uppgav
deltagarna att de upplevde att andra cyklister utför dessa beteenden i mycket högre grad än de själva.
Detta stämmer väl överens med tidigare studier, (Wallén Warner & Åberg, 2014) där förare
rapporterat att andra förare utför ett antal avvikande körbeteende oftare än vad de själva gör.
För att se vilka variabler som påverkar cyklisters regelbrott skapade vi ett index av de fem beteenden
som är förbjudna oavsett situation; att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal, att inte stanna vid
stoppskylt/-linje, att cykla mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det inte är skyltat att cyklister får
göra detta, att cykla på vänster sida på bilvägen, och att inte sakta in eller stanna för att släppa förbi
fotgängare på ett övergångsställe. Även i denna analys visade det sig att regelkunskap hade en
inverkan på hur vanligt det är att utföra lagstridiga beteenden vid cykling. Ju fler regler deltagarna
kände till desto mindre vanligt var det att de utförde de lagstridiga beteendena. Ålderskomponenten
kom in även här i och med att yngre deltagare i högre grad utförde dessa beteenden. Trots detta var det
inte regelkunskap utan om deltagarna hade uppgett att de medvetet struntar i de regler som gäller för
cyklister som påverkade beteendet mest. Detta stämmer också med tidigare studier som visat att det
inte räcker med kunskap för att påverka beteendet, istället är det de föreställningar man har om
beteendet, oavsett om de är korrekta eller inte, som påverkar oss (Ajzen m.fl., 2011). Visserligen hade
endast 13,6 procent av deltagarna uppgett att de instämmer helt eller delvis att de medvetet struntar i
de regler som gäller för cyklister, men det är ändå tydligt att denna grupp är viktig. Det bör dock
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nämnas att konstanten i denna modell var hög och signifikant, vilket tyder på att det finns andra
orsaker till regelbrott som vi inte undersökt.
För att närmare studera bakomliggande faktorer till cyklisters beteende valde vi ut tre specifika
cyklistbeteenden som involverade interaktion med bilförare, fotgängare respektive andra cyklister, och
analyserade dessa med hjälp av Theory of planned behavior (TPB). De tre beteendena var; att cykla
över ett övergångsställe och göra så att en bilförare måste bromsa; att cykla på gångbanan och göra så
att en fotgängare måste väja; och att cykla i bredd på cykelbanan och göra så att en mötande cyklist
måste väja. Det som är relativt unikt i denna studie är att vi hade möjlighet att göra en uppföljande
studie och där fråga deltagarna om i vilken utsträckning de hade utfört de tre beteendena under de
senaste tre månaderna. Med andra ord så frågade vi deltagarna om intention att utföra beteendena vid
en viss tidpunkt och tre månader senare frågade vi hur vanligt det var att de utfört beteendena.
Resultaten visade att TPB fungerar mycket bra för att förklara intentionen till att utföra de tre
cyklistbeteenden som undersökts, från 69 till 79 procent av variansen. Intentionen att bete sig på de
angivna sätten förklarades främst av upplevd kontroll och attityd. Detta innebär att de som har för
avsikt att agera på det angivna sättet anser att det är lätt och tämligen ofarligt men också att det är både
rätt och bra. I det scenario som beskrev en situation där bilisten fick bromsa för cyklisten förklaras
beteendet även av den sociala normen. Cyklister som utgick ifrån att beteendet var normalt dvs. andra
skulle agera på detta sätt och som trodde att beteendet var accepterat av andra var mera benägna att
utföra handlingen än andra. Den viktigaste faktorn är dock om man utfört beteendet tidigare eller ej
vilket i sin tur kan ha förstärkt denna uppfattning om inget allvarligt inträffat.
Däremot fungerar teorin inte lika bra för att förklara själva beteendena. Den variabel som förklarar
beteendet bäst är intention vilket stämmer väl överens med teorin. Enligt TPB påverkar intentionen
beteendet som i sin tur påverkas av de övriga variablerna i modellen. Det enda undantaget var scenario
3 som beskrev cyklister som cyklade i bredd så att en mötande cyklist måste väja där förutom
intention även attityd påverkade beteendet. Trots detta var förklaringsgraden låg och den variabel som
hade den starkaste inverkan på beteendet var tidigare beteende. När denna variabel lades in i modellen
försvann de övriga variablernas inverkan på beteendet. Detta resultat överensstämmer väl med andra
studier som också visat att tidigare beteende har en direkt inverkan på ett framtida beteende (för en
översikt se Forward, 2008). Ajzen och Fishbein (2005) diskuterade effekten av tidigare beteende men
hävdade att det inte är särskilt konstruktivt att enbart tala om att beteendet påverkas av tidigare
beteende. Om man ska få till en förändring krävs även kunskap om underliggande faktorer såsom
individens attityder och normer.
En möjlig orsak till att de variabler som ingår i TPB inte klarade av att förklara själva beteendet i
samma utsträckning som intentionen kan vara att beteendet inte utförts under de tre månader som vi
frågade om. Det visade sig att omkring hälften av deltagarna inte utfört respektive beteende alls, och
för ungefär en fjärdedel var det mycket ovanligt att de hade utfört beteendet de tre senaste månaderna.
I fältstudien som genomfördes parallellt med denna studie (Kircher et al., 2017) fann man att snabba
cyklister blev mer fördröjda än andra när de var tvungna att stanna, som vid stopplikt och
trafiksignaler. Vi tyckte därför att det var intressant att undersöka om personer som uppger att de vill
komma fram så fort som möjligt skiljer sig från andra cyklister ifråga om regelbrott och andra
beteenden i trafiken. Resultaten visade att de snabba cyklisterna uppgav att de valde flexiblare
färdvägar (till exempel cyklade på övergångsställe, trottoar/gångbana och bilväg), oavsett om det var
tillåtet eller inte, och att de uppgav i större utsträckning att det var vanligt att de lät bli att stanna vid
rödljus och stopplikt än vad de långsammare cyklister gjorde. I fältstudien visade det sig att de grupper
av cyklister som använde trottoaren inte var de snabba cyklisterna utan de så kallade
”komfortcyklister” och de som cyklade på en el-cykel. Här kan dock möjligtvis skillnader i
definitioner spela in, eftersom fältstudien definierade en snabbcyklist som en cyklist som oftast cyklar
fortare än de flesta andra, gillar att vara effektiv när han eller hon cyklar och kryssar sig fram om det
är mycket folk. I föreliggande studie frågade vi endast huruvida cyklisten vill komma fram så fort som

VTI rapport 947

39

möjligt när han eller hon cyklar och det är därmed möjligt att cyklisten använder en elcykel. Det var
inget vi frågade om. Observera att det är olika deltagare i enkätstudien respektive fältstudien. Syftet
var från början att även använda resultaten från den enkät som fältdeltagarna fyllde i, men det blev
tyvärr för få enkäter för att kunna göra någon relevant analys.
I fältstudien inträffade tre fall där deltagarna cyklade mot rött där trafikljuset var rött eller just slog om
till rött. I samtliga dessa fall var det grönt för parallell trafik. Även om det inte går att göra en direkt
jämförelse, men ändå för att få en uppfattning om hur vanligt beteendet är, kan man jämföra med
deltagarnas självrapporterade beteende i denna studie där 28 procent av de snabba cyklisterna uppgav
att det under de senaste tre månaderna varit ganska eller mycket vanligt att de cyklat mot rött ljus vid
en trafiksignal när det var lite trafik. För de långsammare cyklisterna var motsvarande andel 15
procent. I föreliggande studie uppgav 28 procent av de snabba cyklisterna och 20 procent av de
långsammare cyklisterna att det under de senaste tre månaderna varit mycket eller ganska vanligt att
de inte stannade vid stopplikt när det var lite trafik. I fältstudiens korsning med stopplikt lät deltagarna
bli att stanna i omkring 60 procent av fallen och i 6 procent av fallen tvingade trafik på huvudleden
dem att stanna. Gällande cyklat på trottoar/gångbana uppgav 23 procent av de snabba cyklisterna att
det varit ganska eller mycket vanligt att de gjort detta, medan motsvarande andel långsammare
cyklister var 13 procent. I fältstudien cyklade deltagarna i 40 procent av fallen åtminstone en del av
rutten på trottoaren. I enkätstudien var det relativt många, 42 procent, som uppgav att de någon gång
under de senaste tre månaderna varit tvungna att bromsa för en bilist. I fältstudiens korsning skedde
detta i 20 procent av fallen. Även om resultaten från de båda studierna inte är helt jämförbara så kan
man anta att den självrapporterade skattningen är något underskattad när det gäller ens eget beteende.
I fältstudien visade det sig också att cyklisterna upplevde att regler och infrastruktur gällande
trottoarcykling och hur man cyklar genom en cirkulationsplats var oklara. Detta resultat stöds av
resultatet i föreliggande studie där både trottoarer och cirkulationsplatser togs upp av deltagarna som
exempel på situationer där de ansåg att reglerna är oklara. De vanligaste situationer som togs upp var
dock cykelöverfarter och andra platser där cyklister och andra trafikanter korsar sina vägar. Frågan om
var cyklister ska eller får cykla någonstans var också vanligt förekommande. Detta inkluderade sådana
saker som gemensamma gång- och cykelbanor utan markering som separerar trafikanterna och om en
cyklist ska betraktas som en bilist eller gångtrafikant.
I den här studien har vi inte enbart varit intresserade av att undersöka de formella reglerna när det
gäller cykling utan även informella sådana, dvs. beteenden som antingen strider mot de formella
reglerna eller kompletterar dessa men i vilket fall upplevs som accepterade av samhället eller den egna
gruppen. Beteenden som deltagarna uppger att de utför i hög utsträckning, eller som de uppger att
andra personer tycker är acceptabla i hög utsträckning (subjektiv norm) eller att andra som liknar dem
själva utför i hög utsträckning (deskriptiv norm) skulle kunna betraktas som informella regler. De
vanligaste beteendena i den här studien var att cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare,
att inte stanna vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik, att cykla på en trottoar/gångbana och att cykla
mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite trafik. Det beteende av de tre cyklistbeteenden som
studerades med hjälp av TPB som hade den högsta subjektiva och deskriptiva normen var att cykla
över ett övergångsställe och tvinga en bilförare att bromsa. Detta kan tyda på att detta beteende
tenderar att vara en informell regel eller att reglerna är förvirrande i och med att det är tillåtet att cykla
över ett övergångsställe men inte på samma villkor som för fotgängare, dvs. att bilförarna inte har
väjningsplikt för cyklisterna.
I denna studie valde vi att studera regelkunskap, regelefterlevnad etc. hos cyklister från 18 år och
uppåt. Detta innebär naturligtvis inte att vi anser att det är oviktigt att studera yngre cyklister, tvärtom
så är det mycket viktigt att studera även denna kategori av cyklister. Detta kräver dock ett helt annat
angreppssätt och en helt annan typ av frågor och därför valde vi att exkludera de yngre cyklisterna i
denna studie. En annan begränsning i studien är att all data bygger på självrapporterade uppgifter,
vilket är viktigt att tänka på inte minst när man tolkar deltagarnas självrapporterade beteende.
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Eftersom svarsfrekvensen från hemskickade enkäter var låg valde vi i denna studie att rekrytera
deltagarna från en webbpanel. En annan fördel med detta var att vi på det viset kunde ha som
urvalskriterium att deltagarna skulle ha cyklat någon gång under de senaste tre månaderna. Att göra ett
slumpmässigt urval och skicka hem en inbjudan till befolkningen och sedan fråga om vårt
urvalskriterium skulle kräva ett mycket stort utskick. Givetvis måste man vara försiktig med att
generalisera resultaten utifrån ett urval som inte sker slumpmässigt, men även i en undersökning med
slumpmässigt urval blir det svårt att generalisera om svarsfrekvensen är låg. Man kan även anta att
både när det gäller en enkät som skickas till ett slumpmässigt urval av befolkningen (i en viss
åldersgrupp som det skulle vara fråga om här) och till medlemmarna i en webbpanel så svarar nog
främst de som är mest intresserade av ämnet.

4.1.

Sammanfattande rekommendationer

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att kunskap om regler är viktigt för regelefterlevnaden men
också att det finns vissa oklarheter i samband med vissa regler, vilket leder till följande
rekommendationer:
•

Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man
som cyklist får cykla. En grupp som identifierats i denna studie att ha lägre regelkunskap var
de yngre cyklisterna, här definierade som mellan 18 och 24 år.

•

Den starkaste förklaringen till regelbrott i trafiken är att deltagarna medvetet struntar i de
regler som gäller för cyklister. En åtgärd skulle kunna vara att försöka ändra cyklisternas
attityder, eftersom det visade sig att åtminstone när det gäller intention till att bryta mot en
regel så var attityden viktig.

•

Upplevd känsla av kontroll var en annan viktig faktor vilket innebär att de som avsåg att bryta
mot reglerna ansåg att det var lätt. En åtgärd skulle därför kunna vara att bättre anpassa
trafikreglerna till cyklisterna och på så sätt göra dem lättare att följa, tydligare och attraktivare.
En sådan åtgärd skulle kunna öka cyklisters acceptans och därmed också deras
regelefterlevnad.

•

Ytterligare en rekommendation kan vara att ändra infrastrukturen så den bättre passar
cyklisterna och att det därmed blir lätt att göra rätt. Avbrutna cykelbanor, farliga cykelstråk,
komplicerade överfarter och trafiksignaler som inte är anpassade efter cyklister är några saker
som kan innebära att man som cyklist bryter mot reglerna för att ta sig fram på annat sätt.

En annan bakomliggande faktor till cyklisternas regelbrott var att beteendet utförts tidigare, det vill
säga man är van att göra på ett visst sätt. Denna grupp är svår att nå eftersom de inte är mottagliga för
information, speciellt om de inte ser något problem med sitt beteende. För att nå denna grupp krävs det
någon form av dialog där man kan presentera information som står i konflikt med tidigare, etablerade
idéer och på så sätt försöka öka personernas missnöje med det egna, felaktiga, beteendet.
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Bilaga A Huvudenkät
UNDERSÖKNING OM CYKLISTERS SAMSPEL I TRAFIKEN
Vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomförs just nu en undersökning gällande
cyklisters samspel med andra trafikanter, vilket omfattar även cyklisters regelkunskap och informella
regler/normer. Ökad kunskap kring detta kan ligga till grund för bland annat lagförändringar eller
förändringar i infrastrukturen för att underlätta både framkomligheten och säkerheten för cyklister.
Vi hoppas att du har möjlighet att medverka i undersökningen och därmed på sikt bidra till att förbättra
trafikmiljön för cyklister. Din medverkan består i att besvara den enkät som du kommer till genom att gå in
på nedanstående länk.
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. I resultatredovisningen kommer ingen att kunna utläsa vem
som svarat vad.
Varje svar är betydelsefullt och det är viktigt för oss att få ta del av just dina åsikter. Om du väljer att svara
på enkäten så kommer vi kontakta dig om ungefär tre månader igen för några uppföljande frågor.
Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Sonja
Forward på 013-20 41 33 eller sonja.forward@vti.se
Studien beräknas vara färdig i början av nästa år (2017). Om du vill ta del av undersökningens resultat kan
du kontakta mig då eller ladda ner rapporten gratis från www.vti.se
Studien finansieras av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.
LÄNK

När de klickat på länken kommer de till följande sida:
Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät! Ditt bidrag är viktigt för att på sikt kunna bidra till att
förbättra trafikmiljön för cyklister.
Först vill vi dock veta om du har cyklat någon gång under de tre senaste månaderna?
 Ja
 Nej

Denna sida nås bara av de som svarar nej på screeningfrågan:
Eftersom du inte har cyklat någon gång under de senaste tre månaderna kan du dessvärre inte besvara
enkäten. Vi tackar dig för visat intresse!

VTI rapport 947

45

Denna sida nås bara av de som svarar ja på screeningfrågan:

Till att börja med vill vi att du tar ställning till ett antal påståenden kring hur du ser dig själv
som cyklist
Tala om hur väl du instämmer eller tar avstånd från varje påstående genom att sätta ett kryss i den ruta som bäst
beskriver ditt svar för din vanligaste cykelresa. Svara med ett kryss på varje rad.
A

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Varken
eller

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

1.

Tycker att fotgängare ofta är i vägen när du cyklar.











2.

Cyklar långsammare än de flesta andra cyklister.











3.

Anser att cyklister borde ges större utrymme i
stadstrafiken.











4.

Tycker att bilister borde lämna företräde till cyklister i
fler situationer än idag.











5.

Vill komma fram så fort som möjligt när du cyklar.











6.

Försöker välja en sträcka med så få avbrott/hinder
som möjligt i din cykling.











7.

Tycker att andra cyklister är i vägen för dig när du
cyklar.











8.

Medvetet struntar i de regler som gäller för cyklister.











9.

Cyklar för att minska belastningen på miljön.











Cyklar främst av hälsoskäl.











10.

Hur vanligt är det att du gör följande?
För varje situation nedan vill vi att du markerar hur vanligt det är att du gör detta när du cyklar. Basera dina svar på
vad du kommer ihåg från din cykling de tre senaste månaderna. Markera ditt svar genom att fylla i lämpligt
svarsalternativ. Kryssa i ”Ej relevant” om du inte hamnat i en sådan situation de tre senaste månaderna. Svara med
ett kryss på varje rad.
B

Ganska
vanligt

Varken
eller

Ganska
ovanligt

Mycket
ovanligt

Ej
relevant

1.

Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite
trafik.













2.

Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det
inte är skyltat att cyklister får göra detta.













3.

Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen.













4.

Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille.













5.

Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.













6.

Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana
intill vägen.













7.

Cyklar på trottoar/gångbana.













8.

Cyklar över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare.













9.

Saktar in eller stannar för att släppa förbi fotgängare
på ett övergångsställe.













Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik.













10.
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Mycket
vanligt

VTI rapport 947

Några frågor om hur du skulle bete dig i tre olika trafiksituationer
C1. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar över ett övergångsställe och gör så att en bilförare
måste bromsa för att inte köra på dig.

Nedan följer ett antal påståenden gällande situationen på bilden. Försök att leva dig in i situationen även om du i
verkligheten aldrig skulle bete dig på detta sätt.
Att du under de kommande 3 månaderna cyklar över ett övergångsställe och gör så att en bilförare måste bromsa
skulle vara:
Svara med ett kryss på varje rad.
a

Helt ofarligt















Mycket farligt

b

Helt rätt















Helt fel

c

Mycket bra















Mycket dåligt

De flesta personer som är viktiga för dig skulle acceptera att du under de kommande 3 månaderna cyklar över ett
övergångsställe och gör så att en bilförare måste bromsa.
d

Instämmer helt















Tar helt avstånd

De flesta personer som är som du skulle själva under de kommande 3 månaderna cykla över ett övergångsställe och
göra så att en bilförare måste bromsa.
e

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du skulle under de kommande 3 månaderna lätt kunna cykla över ett övergångsställe och göra så att en bilförare
måste bromsa.
f

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du har under de senaste tre månaderna cyklat över ett övergångsställe och gjort så att en bilförare måste bromsa.
g

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Det är mycket troligt att du under de kommande 3 månaderna kommer cykla över ett övergångsställe och göra så att
en bilförare måste bromsa.
h

Instämmer helt
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C2. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar på gångbanan och gör så att en fotgängare måste
väja för att inte kollidera med dig.

Nedan följer ett antal påståenden gällande situationen på bilden ovan. Försök att leva dig in i situationen även om du i
verkligheten aldrig skulle bete dig på detta sätt.
Att du under de kommande 3 månaderna cyklar på gångbanan och gör så att en fotgängare måste väja skulle vara:
Svara med ett kryss på varje rad.
a

Helt ofarligt















Mycket farligt

b

Helt rätt















Helt fel

c

Mycket bra















Mycket dåligt

De flesta personer som är viktiga för dig skulle acceptera att du under de kommande 3 månaderna cyklar på
gångbanan och gör så att en fotgängare måste väja.
d

Instämmer helt















Tar helt avstånd

De flesta personer som är som du skulle själva under de kommande 3 månaderna cykla på gångbanan och göra så
att en fotgängare måste väja.
e

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du skulle under de kommande 3 månaderna lätt kunna cykla på gångbanan och göra så att en fotgängare måste väja.
f

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du har under de senaste tre månaderna cyklat på gångbanan och gjort så att en fotgängare måste väja.
g

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Det är mycket troligt att du under de kommande 3 månaderna kommer cykla på en gångbana och göra så att en
fotgängare måste väja.
h
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Instämmer helt















Tar helt avstånd
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C3. Tänk dig att det är du som är cyklisten på bilden som cyklar i bredd på cykelbanan och gör så att en mötande
cyklist måste väja för att inte kollidera med dig.

Nedan följer ett antal påståenden gällande situationen på bilden ovan. Försök att leva dig in i situationen även om du i
verkligheten aldrig skulle bete dig på detta sätt.
Att du under de kommande 3 månaderna cyklar i bredd på cykelbanan och gör så att en mötande cyklist måste väja
skulle vara:
Svara med ett kryss på varje rad.
a

Helt ofarligt















Mycket farligt

b

Helt rätt















Helt fel

c

Mycket bra















Mycket dåligt

De flesta personer som är viktiga för dig skulle acceptera att du under de kommande 3 månaderna cyklar i bredd på
cykelbanan och gör så att en mötande cyklist måste väja.
d

Instämmer helt















Tar helt avstånd

De flesta personer som är som du skulle själva under de kommande 3 månaderna cykla i bredd på cykelbanan och
göra så att en mötande cyklist måste väja.
e

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du skulle under de kommande 3 månaderna lätt kunna cykla i bredd på cykelbanan och göra så att en mötande
cyklist måste väja.
f

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Du har under de senaste tre månaderna cyklat i bredd på cykelbanan och gjort så att en mötande cyklist måste väja.
g

Instämmer helt















Tar helt avstånd

Det är mycket troligt att du under de kommande 3 månaderna kommer cykla i bredd på cykelbanan och göra så att en
mötande cyklist måste väja.
h

Instämmer helt
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Hur ofta upplever du att andra cyklister gör följande?
För varje situation nedan vill vi att du markerar hur vanligt det är att andra cyklister gör detta. Basera dina svar på vad
du kommer ihåg från det du sett andra cyklister göra under de tre senaste månaderna. Markera ditt svar genom att
fylla i lämpligt svarsalternativ. Kryssa i ”Ej relevant” om du inte har sett andra cyklister i en sådan situation de tre
senaste månaderna. Svara med ett kryss på varje rad.
D

Mycket
vanligt

Ganska
vanligt

Varken
eller

Ganska
ovanligt

Mycket
ovanligt

Ej
relevant

1.

Cyklar mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite
trafik.













2.

Cyklar mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det
inte är skyltat att cyklister får göra detta.













3.

Cyklar på vänster sida på (bil-)vägen.













4.

Cyklar med en blodalkoholhalt som motsvarar
rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille.













5.

Inte stannar vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.













6.

Cyklar på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana
intill vägen.













7.

Cyklar på trottoar/gångbana.













8.

Cyklar över en väg på ett övergångsställe för
fotgängare.













9.

Saktar in eller stannar för att släppa förbi fotgängare
på ett övergångsställe.













Cyklar i ett körfält avsett för bussar eller annan
linjetrafik.













10.

Frågor kring vilka regler som gäller för cyklister
Vilka regler tror du gäller i följande situationer?
E1. Att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal när det är lite trafik.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E2. Att cykla mot biltrafiken på en enkelriktad gata där det inte är skyltat att cyklister får göra detta..
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E3. Att cykla på vänster sida på (bil-)vägen.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej
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E4. Att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E5. Att inte stanna vid stoppskylt/-linje när det är lite trafik.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E6. Att cykla på (bil-)vägen trots att det finns en cykelbana intill vägen.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E7. Att cykla på trottoar/gångbana.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E8. Att cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare.
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E9. Att inte sakta in eller stanna för att släppa förbi fotgängare på ett övergångsställe
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E10. Att cykla i ett körfält avsett för bussar eller annan linjetrafik
 Alltid tillåtet
 Tillåtet i vissa situationer, som…………………………………………………………………………………...
 Förbjudet
 Vet ej

E11. Finns det någon speciell situation då du cyklar där du anser att reglerna är oklara?
 Ja, exempelvis.…………………………………………………………………………………………………….
 Nej
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E12. Finns det någon speciell situation då du cyklar där du anser att reglerna är dåligt anpassade för dig som cyklist?
 Ja, exempelvis.…………………………………………………………………………………………………….
 Nej

E13. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för cyklister?
 Ja
 Nej, jag skulle behöva mer kunskap om exempelvis……………………………………………………………

Slutligen några frågor om dig själv
F1. Är du kvinna eller man?
 Kvinna
 Man

F2. Vilket år är du född? 19………

F3. Vilken är din högsta utbildning?
 Grundskola/folkskola/realskola
 Gymnasium
 Högskola/universitet
 Annat:____________________________________________

F4.a Har du körkort för personbil och/eller motorcykel?
 Ja
 Nej
 Håller på och tar körkort just nu

F4.b Om ja (på frågan om körkort för personbil/mc), hur länge har du haft ditt körkort?
 0 – 5 år
 6 – 10 år
 Mer än 10 år

F4.c Om ja (på frågan om körkort för personbil/mc), hur mycket har du kört i stadsmiljö de tre senaste månaderna?
 I stort sett dagligen
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

F5. Hur mycket har du gått/promenerat i stadsmiljö de tre senaste månaderna?
 I stort sett dagligen
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

52

VTI rapport 947

F6. Hur mycket har du cyklat i stadsmiljö de tre senaste månaderna?
 I stort sett dagligen
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

Synpunkter och kommentarer:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
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Bilaga B Uppföljande enkät
UNDERSÖKNING OM CYKLISTERS SAMSPEL I TRAFIKEN - EN UPPFÖLJNING
För några månader sedan deltog du i en undersökning gällande cyklisters samspel med andra trafikanter
som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomförde. Vi informerade då om att vi skulle
kontakta dig igen om tre månader för några uppföljande frågor.
Vi hoppas att du har möjlighet att besvara även dessa korta frågor och därmed på sikt bidra till att förbättra
trafikmiljön för cyklister. Frågorna hittar du när du går in på nedanstående länk.
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. I resultatredovisningen kommer ingen att kunna utläsa vem
som svarat vad. Varje svar är betydelsefullt och det är viktigt för oss att få ta del av just dina åsikter.
Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Sonja
Forward på 013-20 41 33 eller sonja.forward@vti.se
Studien beräknas vara färdig i början av nästa år (2017). Om du vill ta del av undersökningens resultat kan
du kontakta mig då eller ladda ner rapporten gratis från www.vti.se
Studien finansieras av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.
LÄNK

När de klickat på länken kommer de till följande sida:
Tack för att du tar dig tid att besvara dessa frågor! Ditt bidrag är viktigt för att på sikt kunna bidra till att
förbättra trafikmiljön för cyklister.
Först vill vi veta om du har cyklat någon gång under de tre senaste månaderna?
 Ja
 Nej

Denna sida nås bara av de som svarar nej på screeningfrågan:
Eftersom du inte har cyklat någon gång under de senaste tre månaderna kan du dessvärre inte besvara
frågorna. Vi tackar dig för visat intresse!
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Denna sida nås bara av de som svarar ja på screeningfrågan:

Uppskatta hur vanligt det varit att du under de senaste tre månaderna gjort följande:
Mycket
vanligt

Ganska
vanligt

Varken
eller

Ganska
ovanligt

Mycket
ovanligt

Inte alls

























Cyklat i bredd på cykelbanan och gjort så att en
mötande cyklist måste väja













Blivit tvungen att bromsa för en bilist som inte lämnar
företräde för cyklister













Cyklat över ett övergångsställe och gjort så att en
bilförare måste bromsa
Cyklat på gångbanan och gjort så att en fotgängare
måste väja
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Bilaga C Trafikregler och cykling

Beteende

Vad säger lagen?

Att cykla mot rött ljus vid en trafiksignal när
det är lite trafik

Förbjudet:
”En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av
trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas
skall föraren stanna omedelbart före signalen eller innan föraren
kör in på den korsande vägen, leden eller spårområdet.”
3 kap 19 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas
genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett
sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 §
vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en
avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.
En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en
anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom
ett vägmärke.
En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller
gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.
Förordning (2007:101).”
2 kap 2 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja
genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra
trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte
uppkommer fara eller hinder.”
3 kap 5 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”Bestämmelserna i 5 § andra stycket gäller även förare som har
stopplikt.”
3 kap 19 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”Fordon
En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad
huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.
Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,
sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.”
2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Att cykla mot biltrafiken på en enkelriktad
gata där det inte är skyltat att cyklister får
göra detta

Förbjudet:
”[Märke] E16 Enkelriktad trafik. Märket anger att fordonstrafiken
på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att
trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.”
2 kap 12 § Vägmärkesförordning (SFS 2007:90)
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Att cykla på vänster sida på (bil-)vägen

Förbjudet:
”Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av
högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som
möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som
används.”
3 kap 7 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

Att cykla med en blodalkoholhalt som
motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2
promille

Tillåtet i vissa situationer:
”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom,
uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller
bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på
ett betryggande sätt.”
3 kap 1 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon
annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i
den omsorg och varsamhet som till förekommande av
trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet
i trafik till dagsböter.
Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör
sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för
andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i
trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).”
1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Att inte stanna vid stoppskylt/-linje när det
är lite trafik

Förbjudet:
”En förare som har stopplikt eller skall stanna på grund av
trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om stopplinje saknas
skall föraren stanna omedelbart före signalen eller innan föraren
kör in på den korsande vägen, leden eller spårområdet.”
3 kap 19 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas
genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett
sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 §
vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en
avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.
En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en
anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom
ett vägmärke.
En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller
gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.
Förordning (2007:101).”
2 kap 2 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)
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”Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja
genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra
trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte
uppkommer fara eller hinder.”
3 kap 5 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)
”Bestämmelserna i 5 § andra stycket gäller även förare som har
stopplikt.”
3 kap 19 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”Fordon
En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad
huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.
Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,
sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.”
2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Att cykla på (bil-)vägen trots att det finns en
cykelbana intill vägen

Tillåtet i vissa situationer:
”Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda
körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare
med hänsyn till färdmålets läge, och
2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en
cykelkärra eller en cykel som har en sidovagn, utöver vad som
framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana
om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.”
3 kap 6 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

Att cykla på trottoar/gångbana

Förbjudet (för vuxna):
”Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år
använda gångbana om cykelbana saknas. Förordning
(2014:1044).”
3 kap 12 a § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

Att cykla över en väg på ett
övergångsställe för fotgängare

Tillåtet (eller kanske bättre uttryckt, med tanke på att det följer
flera skyldigheter i och med beteendet, inte förbjudet):
”Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett
övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och
det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och
leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som
ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt
både mot gående och mot fordon på vägen.”
Trafikregler för dig som cyklar. Hämtat från Transportstyrelsens
hemsida 2017-10-16.
http://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklistmopedist-motorcyklist/Trafikregler/
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Att inte sakta in eller stanna för att släppa
förbi fotgängare på ett övergångsställe

Förbjudet:
”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot
gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.”
3 kap 61 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

Att tänka på:
”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn
till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig
övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa
vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för
trafiken.”
7 kap 4 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

Att cykla i ett körfält avsett för bussar eller
annan linjetrafik

Tillåtet:
”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till
höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.
Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av
högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre
hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som
möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som
används.”
3 kap 7 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

”I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast
fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är
beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.”
8 kap 2 § Trafikförordning (SFS 1998:1276)

60

VTI rapport 947

www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring
infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och
miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive
14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac.
VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor),
Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.
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