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Bakgrund

• Det finns en strävan ur hälso-, miljö- och klimatperspektiv att 

cyklingen ska öka.

• Många trafikanter som ska samsas på en och samma yta -

ökade krav på regelefterlevnad.

• Formella regler till hjälp för att kunna veta vad man kan förvänta 

sig av andra trafikanter.

• Cyklisters regelkunskap är fortfarande inte helt kartlagd, särskilt 

avseende en eventuell koppling mellan regelkunskap och 

regelefterlevnad.



Syfte med projekten var att:

Kartlägga interaktionen mellan cyklister och andra 

trafikanter på gång- och cykelvägar och i korsningar 

samt hur de påverkas av olika cykelflöden. 

Kartlägga och studera samband och underliggande 

faktorer (som attityder) gällande regelkunskap, 

regelefterlevnad samt informella regler 

(beteendemönster) bland cyklister. 



Metod

Interaktioner: Observationer vid Danvikstullsbron och 

Liljeholmsbron samt två korsningar i nära anslutning till dessa vid 

lågt, mellan och högt cykelflöde.

Observerade interaktioner tex. väjer, bromsar, kör om,

cyklar mot rött

Regelefterlevnad: Webbenkät. Deltagare: 612 personer, varav 206 

från Göteborg, 204 från Linköping och 202 från Stockholm. Hälften 

kvinnor, medelålder 46 år. 



Samspel i trafiken – formella och informella 

regler bland cyklister



Webbenkät

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



Kunskapsluckor

Beteende

Tillåtet i 

vissa 

situationer

Trodde att 

det var 

tillåtet

Att cykla med en blodalkoholhalt som 

motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 

0,2 promille 6,1 % 13,1 %

Att cykla i ett körfält avsett för bussar 

eller annan linjetrafik 6,2 % 10,6 %

Att cykla på (bil-)vägen trots att det 

finns en cykelbana intill vägen
19,1 % 26,8 %

Fet stil = rätt svar



Eget beteende – hälften eller fler som instämmer 

helt eller delvis 

Påstående

Instämmer 

helt eller 

delvis

Försöker välja en sträcka med så få 

avbrott/hinder som möjligt i din cykling.
72,7 %

Cyklar främst av hälsoskäl. 68,0 %

Anser att cyklister borde ges större utrymme 

i stadstrafiken.
59,3 %

Vill komma fram så fort som möjligt när du 

cyklar.
51,1 %

Cyklar för att minska belastningen på miljön. 50,5 %



Vad påverkar regelbrott?

1. Att de medvetet struntar i de regler som gäller för 

cyklister  (Beta = 0,340***)

2. Regelkunskap (Beta = 0,156***)

3. Ålder (yngre) (Beta =0.013***) 



Slutsatser

• Regelkunskapen är relativt god, i varje fall gällande beteenden 

som är förbjudna.

• Regelkunskap har betydelse för regelefterlevnaden. Dock…

…den starkaste förklarande variabeln till regelbrott var om 

deltagarna hade uppgett om de medvetet struntar i de regler 

som gäller för cyklister.

• TPB fungerar mycket bra för att förklara intentionen till att 

utföra de tre cyklistbeteenden som undersökts. Främst upplevd 

kontroll och attityd påverkar intentionen. Den viktigaste faktorn 

är dock om man utfört beteendet tidigare eller ej. Dock svårare 

att förklara beteendet tre månader senare med TPB.



Säkerhetseffekten av ökat cyklande –

kartläggning av nuläget för att planera för

framtiden



Syfte

Kartlägga interaktionen mellan cyklister och andra 

trafikanter på gång- och cykelvägar och i korsningar 

samt hur de påverkas av olika cykelflöden. 



Metod

Stockholm: Två broar samt korsningar i närheten av 

dessa. Danvikstullsbron och Liljeholmsbron.

Observationsstudie vid lågt, mellan och högt cykelflöde:

1 timme per tillfälle. Slutet av aug 2016.

Observerade interaktioner tex. väjer, bromsar, kör om,

cyklar mot rött



Korsningar

Korsning Hornsgatan och Långholmsgatan.

Korsning Kanalvägen och Värmdövägen.



Liljeholmsbron och Danvikstullsbron

Liljeholmsbron, östra sidan

Liljeholmsbron, västra sidan

Liljeholmsbron, västra sidan

Danvikstullsbron



Resultat

• Både cyklister och fotgängare höll sig inom sin yta 

då flödet var högt.

• Interaktioner i samband med upphinnande var 

vanligare än vid möte, detta även då flödet var i 

princip densamma i båda riktningar. 



Resultat

• Konflikter mellan cyklister och cyklister var det 

vanligaste snarare än mellan fotgängare och 

cyklister.

• Konflikt mellan fotgängare och cyklist inträffade 

oftast då en fotgängare gick på cykelbanan 

snarare än att en cyklist cyklade på gångbanan. 



Allvarliga interaktioner i förhållande till flöde
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Komplicerade interaktioner, t.ex.

cyklisten väjer, saktar ned eller bromsar 

för en annan trafikant 



Resultat – Allvarliga interaktioner (cyklisten 

väjer eller bromsar för en annan trafikant)

• De allvarligaste inträffade i korsning mellan 

bilist och cyklist i samband med att bilisten 

inte lämnade företräde. 

• Oavsett flöde var detta alltid mellan en bilist 

och en cyklist.



Rödljuskörning

Kanalvägen/Värmdövägen:

(hög=8,6%; mellan 7,8%; låg 18,4%).

Hornsgatan/Långholmsgatan:

(hög=3,1%; mellan 2,4%; låg 4,1%).



Kanske inte stämmer?

”Cyklister far fram överallt, utan att bry sig om 

gående, barn, gamla, handikappade, hundar eller 

bilister. Man far fram på trottoarer, mot 

färdriktningen, på fel sida vägen, rakt ut i gatorna 

och till och med på gågatan utan att bekymra sig 

om andra”

(Bilist om cyklist)



Rekommendationer

• Riktad information till cyklister om vilka regler som 

gäller och var man som cyklist får cykla. 

• Ändra cyklisternas attityder, eftersom den 

förklarade intention till att bryta mot en regel.

• 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.



Rekommendationer

• Anpassa infrastrukturen bättre till cyklisterna vilket 

i sin tur också kan göra det lättare att göra rätt.

• Påverka dåliga vanor med direkt dialog och smart 

kommunikation. 



Rekommendationer

• Fysisk separering av olika typer av trafikanter. 

• Se över infrastruktur vid korsningspunkter mellan 

cyklister och andra trafikanter. 

• Öka bredden på smala cykelbanor.

• Skapa ”omkörningsfält” vid uppförsbackar. 

• Anpassa trafiksignaler efter cyklister. 



Rekommendationer

• Öka anslagen till cykelplanering på både statlig 

och regional nivå.

• Utveckla budskap riktad till bilister som lyfter 

cyklisters bidrag till den goda staden.
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TACK!


