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Referat
Hur cyklister interagerar med infrastrukturen, och hur de integrerar utförandet av extrauppgifter,
hänger ihop med den omgivande trafiksituationen och cyklistens egenskaper. För att studera
sambanden närmare utfördes en semi-kontrollerad fältstudie med 41 cyklister, som tillhörde olika
cyklistgrupper med avseende på deras vanliga hastighet under transportresor. Hastighet, blickriktning
och taktiskt beteende som spårval och interaktion med inkommande textmeddelanden loggades,
medan cyklisterna tillryggalade en sträcka i innerstaden på 6 kilometer. Intervjuer och tänka-högt
protokoll samt filmning från olika perspektiv användes också.
Det var vanligt för cyklister att ignorera inkommande textmeddelanden, en tredjedel besvarades direkt
under cykling. De textmeddelanden som hanterades under cykling ledde inte till ökade brister i
uppmärksamhet eftersom cyklisterna anpassade hanterandet efter omgivningen. Interaktionen med
telefonen skilde sig inte nämnvärt mellan cyklistgrupperna. Däremot påverkade infrastrukturen de
olika cyklisttyperna på olika sätt, där snabbare cyklister upplevde en större fördröjning, där
infrastrukturen tvingar fram stopp, medan komfortcyklister fördröjdes mest i en otydligt utformad
cirkulationsplats. Det kom även fram att trottoarcykling är vanligt förekommande och främst ett
uttryck av upplevd osäkerhet i blandtrafik med bilar. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till olika behov
bland cyklisterna när infrastruktur utformas, så att inga irritationer, osäkerheter eller konflikter
uppstår.
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Abstract
How cyclists interact with the infrastructure, and how they integrate the handling of additional tasks, is
dependent on the surrounding traffic situation and the cyclists’ characteristics. To study these
relationships, a semi-controlled field study was conducted with 41 cyclists, who belonged to different
cyclist groups with respect to their usual travel speed during transport trips. Speed, gaze direction and
tactical behaviour like choice of path and the interaction with incoming text messages was logged,
while the cyclists travelled along a six kilometre long route in the inner city of Linköping. Interviews
and think aloud protocols, as well as video recordings from different perspectives were employed as
well.
It was common that the cyclists ignored incoming text messages, a third was answered directly while
cycling. The texting while cycling did not lead to attentional decrements, because the cyclists adapted
their interaction with the telephone to the prevailing traffic situation. The interaction with the phone
did not differ substantially between cyclist groups. However, the design of the infrastructure affected
the cyclist groups differently, where faster cyclists were delayed more in cases where the infrastructure
necessitated stops regardless of the traffic situation, while comfort cyclists were the group delayed
most in a roundabout that was difficult to interpret. Cycling on the pavement was common, and it
mainly reflects the insecurity experienced in mixed traffic with cars. It is important to consider the
different needs of different cyclist types when planning the road infrastructure, to avoid irritation,
insecurity and conflicts.
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Förord
Den här rapporten redovisar resultaten från projektet ”Säker användning av extrautrustning:
Trafikanters uppmärksamhet och behov” samt från fältstudiedelen i projektet ”Samspel i trafiken:
Formella och informella regler bland cyklister”. 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

•

Samspel i trafiken: Formella och informella regler bland cyklister. Projektledare Gunilla
Björklund & Sonja Forward

•

Synen på nykterhet i samband med cyklin. 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

Katja Kircher vill tillsammans med övriga författare till denna rapport rikta ett stort tack till
Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierade programmet och till Marie Nordén (NTF),
Annica Nilsson (Trivector), Johan Weman (POC), Petter Skarin (Eskilstuna kommun), Katarina
Bergström (Umeå kommun) och Bo Göingberg (Transportstyrelsen) i referensgruppen som under
projektets gång ställt upp och diskuterat olika idéer. Sist, men inte minst, vill vi också tacka alla
cyklister som varit med som försökspersoner i denna studie.
Denna rapport beskriver en fältstudie, som har genomförts inom ramen för två projekt i programmet,
”Säker användning av extrautrustning – trafikanters uppmärksamhet och behov” och ”Samspel i
trafiken – formella och informella regler bland cyklister”. Eftersom extrautrustning används inbäddad i
en trafiksituation som även definieras av infrastrukturen och andra trafikanter, så ansågs det lämpligt
att lägga ihop datainsamlingen i fält för båda projekten, eftersom projekten på så sätt kan profitera av
varandra.

Linköping, juni 2017

Katja Kircher
Projektledare
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Sammanfattning
Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter
av Katja Kircher (VTI), Sara Nygårdhs (VTI), Jonas Ihlström (VTI) och Christer Ahlström (VTI)

För att kunna ta sig fram effektivt och säkert behöver cyklister interagera med infrastrukturen och
andra trafikanter, vilket ofta sker i en miljö som är mer anpassad till bil- än cykeltrafik. Precis som
andra trafikanter använder sig även cyklister av kommunikationsutrustning i trafiken för olika
aktiviteter. Cyklister är en heterogen grupp, där kunskaper, fysiska förmågor, personlighetsrelaterade
faktorer och motivet med resan är avgörande för hur man tar sig fram. Därför undersöktes i denna
studie hur olika typer av cyklister anpassar sitt beteende till infrastruktur och annan trafik, både under
vanlig cykling och vid interaktion med en mobiltelefon.
I en semi-kontrollerad fältstudie cyklade 41 cyklister samma cirka 3 kilometer långa rutt två gånger,
en gång medan man lyssnade på musik och en gång utan. Varje cyklist fick även tre textmeddelanden
under cyklingen. Cyklisten fick själv välja om, när och hur hen svarade på meddelandena, samt var på
vägen, cykelbanan eller trottoaren hen placerade sig, och vilken hastighet hen körde i. Cyklisternas
blickbeteende och hastighet loggades, och med hjälp av kameror på den egna samt en efterföljande
försöksledares cykel filmades trafiksituationen runt omkring cyklisten. Deltagarna delades in i fyra
cyklistgrupper, baserat på en självvärdering av sin hastighet i förhållande till andra, och vilken
cykeltyp man använde. Snabba cyklister anser sig cykla snabbare än de flesta andra, normalcyklister
håller ungefär genomsnittsfart, komfortcyklister säger sig cykla saktare än de flesta, och elcyklister
använder sig av elcykel, utan specifika utsagor om sin hastighet relativt andra.
Det var vanligt för cyklister att ignorera inkommande sms, eller att besvara dem först vid nästa
nödvändiga stopp. En tredjedel av alla inkommande sms lästes eller besvarades direkt under cykling.
Under sms:andet missade cyklisterna nästan aldrig att rikta uppmärksamheten dit det var nödvändigt
enligt uppmärksamhetsteorin MiRA (Minimum Required Attention). Cyklistgrupptillhörighet hade
inget större inflytande på hur man hanterade sms under cykling. Att lyssna på musik påverkade
hastigheten olika beroende på cyklistgrupp, där snabbare cyklister sänkte sin hastighet något.
Uppmärksamheten och den upplevda belastningen påverkades inte.
Infrastrukturens utformande hade stor betydelse för cyklisternas framkomlighet, och här varierade
fördröjningsgraden med cyklistgruppstillhörighet. Snabba cyklister och elcyklister fördröjdes mer i
situationer där utformningen krävde ett stopp oavsett trafikläget, och komfortcyklister fördröjdes mest
i en otydligt utformad cirkulationsplats i blandtrafik. I denna situation uttryckte många cyklister en
osäkerhet över den tilltänkta färdvägen samt en otrygghet att vistas i blandtrafik.
Det visade sig också att cirka 40 procent av cyklisterna valde att cykla på trottoaren istället för på
vägen, där ingen dedicerad cykelinfrastruktur fanns. Det framgick av intervjuer och tänka-högtprotokoll att anledningen till trottoarcykling främst var den osäkerhet som upplevdes i blandtrafik, där
man upplever att bilister har större makt.
Studien visade att det är nödvändigt att betrakta cyklister som en heterogen grupp med olika
förutsättningar, som behöver tas i beaktan vid utformningen av infrastrukturen. På samma sätt som
cyklisterna anpassar sig till infrastrukturen utefter sin egen förmåga, så anpassar de också sitt
interagerande med mobiltelefonen, så att de uppmärksamhetskrav som situationen ställer, ändå kunde
uppfyllas under förhållandena som påträffades i denna studie.
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Summary
Cyclists’ interaction with mobile devices, the infrastructure and other road users
by Katja Kircher (VTI), Sara Nygårdhs (VTI), Jonas Ihlström (VTI) and Christer Ahlström (VTI)

To be able to travel efficiently and safely, cyclists have to interact with other road users and the
infrastructure, which is often more adapted to car traffic than to cyclists’ needs. Just like other road
users, cyclists use communication devices such as mobile phones in traffic. Cyclists are a
heterogeneous group, where knowledge, physical ability, personality factors and the motive for the trip
are determining factors for how a cyclist moves through traffic. Therefore, in this study it is
investigated how different types of cyclists adapt their behaviour to both the infrastructure and other
traffic, when cycling with and without interacting with a mobile phone.
In a semi-controlled field study, 41 participants cycled a 3 kilometer long route twice, once while
listening to music, and once without. Each cyclist also received three text messages along the route.
The cyclist was asked to deal with them in a naturalistic manner, choosing whether, when and how to
answer. He or she was also free to choose one’s speed and path along the route, be it on the road, the
cycle path or the pedestrian pavement. The cyclist’s gaze direction and speed was logged, and two
cameras on the cyclist’s bike and one on a following experimenter’s bike recorded the traffic situation
around the cyclist. The participants were divided into four cyclist groups based on a self-rating about
how one’s normal travel speed on transport journeys compared to other cyclists’ speed. Fast cyclists
typically are faster than most others, so-called normal cyclists travel at average speed, and comfort
cyclists report to cycle more slowly than most other people. An additional group of e-bikers was
recruited based solely on the fact that they owned an e-bike, regardless of reported travel speed.
It was common for the cyclists to ignore incoming text messages, or to answer them only at the next
necessary stop. Only a third of all incoming texts was read and answered while cycling. Also when
texting, the cyclists almost never missed to direct their attention to the areas that were classified as
necessary according to the MiRA (Minimum Required Attention) theory of attention. To which cyclist
group one belonged did not have a big influence on how text messages were handled while cycling.
Listening to music influenced the cyclists’ speed differently, depending on the cyclist group. Attention
and reported workload was not influenced by group.
The design of the infrastructure proved to be a determining factor for the cyclists’ efficiency, and the
experienced delay varied with cyclist group. Fast cyclists and e-bikers were delayed more in situations
that required a stop regardless of the traffic situation, and comfort cyclists were delayed the most in a
mixed-traffic roundabout, that was hard to interpret. In this situation, many of the cyclists expressed
that they felt unsure about which route they were intended to use, and a fear about being in mixed
traffic.
Around 40 percent of the cyclists chose to cycle on the pedestrian pavement instead of on the road,
where there was no dedicated cyclist infrastructure. Interviews and think-aloud protocols revealed that
the main reason for pavement cycling was the experienced fear to cycle in mixed traffic, where cars
were felt to have a higher rank of power.
The study showed that it is necessary to consider the heterogeneity of cyclists and their different
preconditions when planning traffic infrastructure. Just how cyclists adapt to the infrastructure based
on their own capabilities, they also adapt their interaction with mobile phones, such that the attentional
demands of the situations occurring in this study could be fulfilled anyway.
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1.

Inledning

Precis som alla andra trafikanter rör sig cyklister i en komplex trafikmiljö där det ofta krävs
interaktioner med andra trafikanter, och precis som för andra trafikanter förekommer det även bland
cyklister att man ägnar sig åt andra uppgifter samtidigt som man rör sig i trafiken. Att lyssna på musik
samt att läsa och skriva textmeddelanden på telefonen är vanligt förekommande. Observationsstudier i
korsningar i Nederländerna visar att ungefär 3 % av cyklisterna använder sin telefon medan de cyklar.
År 2008 användes telefonen till att prata i 2,2 % av observationerna och för att sms:a i 0,6 % av
observationerna (de Waard, Schepers, Ormel, & Brookhuis, 2010). År 2013 var rollerna ombytta, med
0,7 % för att prata och 2,7 % för att interagera (de Waard, Westerhuis, & Lewis-Evans, 2015).
Motsvarande siffror för Sverige, från år 2012, visar att 19 % av cyklisterna använder sin telefon vid
cykling, 17,1 % för att lyssna på musik, 1,9 % för att prata och 06 % för att interagera (Adell, Nilsson,
& Kircher, 2014).
Även om det finns många studier om hur bilkörningen påverkas och ändras av hantering av
extrautrustning, såsom mobiltelefoner, navigationshjälpmedel och liknande (se Kircher, Ahlström, &
Patten, 2011, för en sammanfattning), så går det inte att rakt av överföra resultaten till cyklister. Det
beror bland annat på att cyklister ofta håller en lägre hastighet, behöver hålla balansen, samt rör sig i
en miljö som egentligen oftast är byggd för bilar. Till exempel har man sett att den visuella
belastningen är högre för cyklister än för bilister (Mäkelä, Porjo, Kujala, & Senders, 2015). Däremot
har cyklister ofta lättare att både starta och stanna snabbt utan att vara i vägen för andra. Just att
behöva anpassa sig till en miljö som främst är utformad för ett annat fordonsslag gör att det krävs
större insatser för cyklister att aktivt interagera med andra trafikanter, eftersom trafiksystemets
utformning inte nödvändigtvis vägleder interaktionen i samma utsträckning som för bilister. Ett
exempel är de vanligt förekommande gång- och cykelvägar, där trafikanter rör sig med mycket
varierande hastigheter på en begränsad yta. Ett annat exempel är korsningspunkter mellan bil- och
cykeltrafik där företrädesreglerna är oklara, och där konsekvenserna av en olycka är mycket
allvarligare för cyklisten än för bilisten.
De få studier som gjorts för att undersöka hur extrauppgifter påverkar cyklingen har till stor del
genomförts i strängt kontrollerade försök eller med observationsstudier. I en av de kontrollerade
studierna ser vi att cyklister är sämre på att komma ihåg innehållet på utplacerade papperslappar med
meningslös information om cyklisterna pratar i telefon eller skickar sms medan de cyklar, jämfört med
om de cyklar utan telefon (de Waard et al., 2010). En annan studie visar att cyklisternas förflyttning i
sidoläge ökar med mer komplexa uppgifter (de Waard, Lewis-Evans, Jelijs, Tucha, & Brookhuis,
2014). Att cyklister cyklar närmare vägens mitt har man också sett i observationsstudier (de Waard et
al., 2015). Där såg man också att cyklister som använder telefonen tittar mindre åt höger inför
korsningar, troligen eftersom trafik från vänster har en tidigare potentiell konfliktpunkt. En väsentlig
faktor, som ibland inte tas i beaktan, är om och hur cyklister kompenserar för den ökade belastning
som en extrauppgift för med sig. Det går att se tecken på anpassning i de studier som refereras ovan.
Cyklisterna sänkte till exempel hastigheten mer när de hanterade mer komplexa uppgifter, och ju mer
sidoläget varierar desto närmare placerar sig cyklisterna cykelvägens mitt.
I studier där cyklisten får en viss frihet att anpassa sig till trafikmiljön (Ahlstrom, Kircher, Thorslund,
& Adell, 2015; Kircher, Ahlstrom, Palmqvist, & Adell, 2015) kan man se att cyklister använder sig av
ett antal olika kompensationsstrategier för att integrera extrauppgiften med trafiksituationen. Exempel
på strategier är att cyklisterna ibland stannar för att utföra extrauppgiften, att de sänker hastigheten, att
de väntar med att utföra extrauppgiften tills de är på ett lämpligt ställe i miljön, att de tittar sig
omkring extra noga innan de utför uppgiften och att de anstränger sig lite extra. Dessa studier har
gjorts i vanlig trafik, men trafikmiljön var relativt enkel och det var därför inte så många interaktioner
med andra trafikanter. För den föreliggande studien valdes därför en rutt genom centrala Linköping,
som innefattar interaktioner med många olika trafikanter och en komplex omgivning.
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Som nämnts ovan, använder cyklister sig av ett antal kompensationsstrategier för att integrera
extrauppgifter i cyklingen. Det är dock inte den enda anpassningen som görs. Eftersom cyklister är en
del av trafiksystemet i stort, behöver de även anpassa och förhålla sig till infrastrukturen, andra
trafikanter samt lagar och regler. Detta kan ske genom att välja en viss rutt, en viss position på vägen,
sin hastighet, sitt sätt att interagera med andra trafikanter och till viss del infrastrukturen, utifrån den
kunskap, inställning och motivation som man har. Anpassningen kan ske av olika anledningar, som att
vilja komma fram snabbt, att vilja undvika biltrafik, uppförsbackar, korsningar med långa väntetider,
mörka tunnlar osv.
Vanliga ansatser för att undersöka cyklisters ruttval på en makronivå är att genomföra så kallade
”stated-preference”-undersökningar, där man systematiskt ber cyklister att alltid välja sin favoritväg i
parvis jämförelse av ett antal utformningar eller vägtyper (Börjesson & Eliasson, 2012; Hunt &
Abraham, 2007). En annan metod är att analysera cyklisters GPS-loggade spår och jämföra dessa med
den genaste vägen. Sådana studier visar att cyklister värderar tidseffektivitet högt, att man föredrar
vägar utan branta uppförsbackar, att man har en tendens att undvika korsningar med stopp eller
rödljus, och att man föredrar rutter med dedicerade cykelvägar, speciellt om man inte är en erfaren
cyklist (Broach, Dill, & Gliebe, 2012).
I dessa typer av analyser tar man sällan hänsyn till variansen mellan olika cyklistgrupper. Ofta
betraktas cyklister som en homogen grupp, eller möjligen som ”vanliga cyklister” och ”el-cyklister”
(Fishman & Cherry, 2016; Schleinitz, Petzoldt, Franke-Bartholdt, Krems, & Gehlert, 2017; Wu, Yao,
& Zhang, 2012). Jämfört med bilister är variationen i till exempel ålder, fysisk och psykisk förmåga,
formell utbildning om trafikregler betydligt större bland cyklister. Att anse alla cyklister som
tillhörande samma population kan därför leda till problem, då vissas behov negligeras systematiskt,
vilket kan påverka deras framkomlighet, säkerhet och upplevda trygghet. Det i sin tur kan väntas ha
effekter på hur man rör sig i trafiken. Några ansatser att dela in cyklister i grupper förekommer i
litteraturen (Bergström & Magnusson, 2003; Damant-Sirois, Grimsrud, & El-Geneidy, 2014; Dill &
McNeil, 2013; Gatersleben & Haddad, 2010), men dessa tar bara i viss utsträckning hänsyn till de
faktorer som identifierades som viktiga för cyklisternas ruttval, utan fokuserar antingen på om man är
säsongs- eller året-runt-cyklist, om man använder cykeln för arbetspendling eller i fritiden, eller
undersöker externa, stereotypiska attribueringar. Enbart en indelning, som baserades på
observationerna av en enskild trafikplanerare i Portland, Oregon (Geller, 2006), tar hänsyn till, om
cyklister känner sig trygga i blandtrafik eller inte, men framkomlighetsbehovet tas inte upp i någon
indelning.
I denna studie inkluderar vi framkomlighet på så sätt, att cyklisterna grupperas efter sin
självrapporterade hastighet i förhållande till andra, eller om man använder sig av en elcykel. Genom
att kontrollera färdvägen kan framkomligheten för vissa utvalda korsningspunkter studeras och sättas i
relation till säkerhet. Det finns även möjlighet att utvärdera på vilket sätt olika faktorer som placering,
andra trafikanter och infrastrukturella utformningar inverkar på framkomligheten.

1.1.

Syfte

Denna fältstudie undersöker frågeställningar av två delprojekt i Länsförsäkringars forskningsprogram.
Detta görs med ett upplägg som möjliggör att komma åt cyklisternas taktiska beteenden i en given
miljö.
1. Vilka anpassningsstrategier använder olika cyklistgrupper för att hantera extrauppgifter
relaterade till mobil kommunikation under sin cykling i stadstrafik?
2. Hur anpassar dessa cyklistgrupper sig till den föreliggande infrastrukturen och trafiken?
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2.

Metod

Studien genomfördes i juni 2016 som en semi-kontrollerad fältstudie (Kircher, Eriksson, Forsman,
Vadeby, & Ahlstrom, 2016), där 41 deltagare cyklade två varv på en rutt i Linköpings innerstad,
samtidigt som de fick olika uppgifter att utföra. ”Semi-kontrollerad” innebär ett mellanting mellan ett
kontrollerat experiment och en mer naturalistisk ansats, för att komma åt beteenden, som inte kan
fångas med dessa två metoder enskilt. Strategiska moment, som ruttval, tidpunkt för cyklingen, samt
vilka betingelser deltagaren möter, kontrolleras av försöksledaren, medan deltagaren har friheter på
taktisk nivå om, när och hur uppgifterna bearbetas. I den föreliggande studien var själva rutten,
uppgifterna och indelningen i betingelserna förbestämda. Deltagarna uppmanades att inom dessa
ramar bete sig så naturligt som möjligt, dvs. det var tillåtet att ignorera eller senarelägga vissa
uppgifter, att välja om man ville cykla på cykelbanan, på vägen eller någon annanstans, så länge man
höll sig till sträckan, och att välja hastighet, eller även stanna, helt efter egna önskemål och behov. På
så sätt kan taktiskt beteende i en given situation studeras för förbestämda populationsgrupper. Jämfört
med ett kontrollerat experiment så släpper man kontrollen över vissa faktorer. En konsekvens av detta
är att deltagarna kanske väljer att inte utföra uppgiften under färd, och då får man inte in data om det
beteende man vill analysera. En annan nackdel är att analysen blir mer problematisk (Kircher et al.,
2016).
Studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Diarienummer 2016/174-31).

2.1.

Deltagare

Deltagarna rekryterades med hjälp av en rekryteringsenkät på nätet, som spreds dels via sociala media
som Facebook och internetfora för lokala cykelklubbar, dels via flyers och notiser på anslagstavlor i
Linköping, via VTI:s hemsida och via e-mail till olika företag i närområdet. Rekryteringsenkäten
besvarades sammanlagt av 533 personer som kunde tänka sig att delta i studien. Intressenter som inte
hade smartphone, som inte kunde ta med cykeln till studien, eller som inte uppfyllde kraven för
användning av ögonrörelse-utrustningen sorterades bort i olika steg medan de fyllde i enkäten. Det
slutliga antalet potentiella deltagare var 373 personer. Andelen självrubricerade komfortcyklister låg
vid 3,8 %, normalcyklister fanns 50,4 %, andelen snabba cyklister var 42,6 % och 3,2 % av
respondenterna svarade att inte någon av beskrivningarna stämde in på dem. Sammanlagt hade 18 av
respondenterna (alltså 4,8 %) en elcykel (normal: 7, snabb: 9, annat: 2), vilket gjorde att de tilldelades
gruppen elcyklist, oavsett den självrubricerade grupptillhörigheten. Begreppet normalcyklist som
används här antyder inte på något sätt att de andra grupperna är ”onormala”, snarare att normalcyklisterna inte sticker på något tydligt sätt.
Utifrån detta underlag rekryterades försöksdeltagarna enligt följande inklusions- och
exklusionskriterier:
•

antingen inga glasögon eller kontaktlinser utan restriktioner; hade man glasögon, men inte
kontaktlinser så gällde högst ±4 dioptrier, samt ingen nödvändighet att korrigera för
astigmatism under cykling (för att kunna använda ögonrörelse-systemet, eftersom det fanns
möjlighet att korrigera för ±4 dioptrier)

•

har en smartphone, har vana av att använda den i trafiken och kan ta med den till studien

•

har en cykel som kan tas med till studien (deltagaren använde den egna cykeln i studien, som
deltagaren brukar använda för transportresor)

•

kan tänka sig att cykla 6 km i Linköpings innerstad

•

passar in i en av de fyra fördefinierade grupper som presenteras i Tabell 1.

VTI rapport 940

15

Tabell 1. Cyklisttyper i studien, samt inklusionskriterierna.
Cyklisttyp

Svarar ja på följande i sammanhang med transportresor

Komfortcyklist

Jag gillar att ta det lugnt när jag cyklar och har för det mesta inte bråttom.

Normalcyklist

Jag håller samma fart som de flesta andra, ibland cyklar jag om andra och ibland blir jag
om-cyklad.

Snabbcyklist

Jag cyklar oftast snabbare än de flesta andra. Jag gillar att vara effektiv när jag cyklar
och jag kryssar mig fram om det är mycket folk.

Elcyklist

Använder vanligtvis elcykel.

Vi har valt att använda denna gruppindelning både för att studera interaktion med trafikmiljön och för
att studera interaktion med extrautrustning. I första fallet är det naturligt att se hur olika typer av
cyklister väljer att ta sig fram genom staden och för att studera om infrastrukturen påverkar de
cyklistgrupperna på olika sätt. När det kommer till extrautrustning är det också intressant att se hur
olika cyklistgrupper väljer att interagera med sina telefoner. Är till exempel snabbcyklisterna
fokuserade på att komma fram snabbt, så att de väljer att inte svara på inkommande meddelanden,
medan komfortcyklisterna, som ändå tar det rätt lugnt, inte har något emot att svara på ett
meddelande? Det finns många olika sätt att kategorisera och rekrytera försökspersoner för att på bästa
sätt besvara forskningsfrågorna. Istället för att undersöka olika cyklistgrupper skulle man också kunna
undersöka skillnader mellan cyklister baserat på exponering, var man brukar cykla, hur långt man
brukar cykla, vana av att använda mobiltelefon under cykling, hur ”beroende” man är av sin telefon,
personlighetstyp, kön, etc. Av budgetskäl går det inte att inkludera alla typerna av kategorisering i
denna studie. Av samma skäl kunde vi inte heller använda olika kategoriseringar för de olika
forskningsfrågorna. Att kategorisera enligt cyklistgrupp var både intressant och relevant för båda
frågeställningarna i studien.
Målet var att rekrytera minst 10 cyklister per grupp. Där det fanns fler kandidater än vad som
behövdes, användes i första hand principen ”först till kvarn”, och i andra hand om deltagaren hade
möjlighet att vara med under tiden som studien gick. Deltagarna bokade in sig på någon av de
erbjudna tiderna via ”Doodle”1. Några dagar före försöket fick deltagarna information om praktikaliteter som träffpunkt, vad som behöver tas med, samt vad som sker i händelse av regnigt väder. Dagen
före försöket fick deltagarna en bekräftelse med tid och träffpunkt per sms. En överblick över
deltagarnas egenskaper finns i Tabell 2. Det var ingen signifikant skillnad i ålder mellan de olika
grupperna.
Tabell 2. Cyklistgruppernas egenskaper.

1

Cyklisttyp

Antal i grupp

Ålder i år

Kön – andel kvinnor

Komfortcyklist

9

34,0 ± 7,7

33 %

Normalcyklist

12

38,9 ± 16,4

58 %

Snabbcyklist

10

35,5 ± 8,9

40 %

Elcyklist

10

40,6 ± 7,5

50 %

Totalt

41

37,4 ± 11,1

46 %

Ett schemaläggningsverktyg på internet, http:/15/doodle.com/
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Under sin cykelsäsong uppgav alla förutom tre komfortcyklister, att de cyklade minst 2–4 gånger per
vecka. Alla deltagare hade körkort för bil och/eller motorcykel förutom en i gruppen ”komfortcyklist”,
som höll på att ta körkortet, och en i gruppen ”normalcyklist”, som inte hade körkort.
Bland deltagarna fanns det inget tydligt samband mellan vilken cyklisttyp som använde vilken typ av
cykel vid transportresor. Komfortcykeln var den överlägset mest använda cykeltypen (39 %), följd av
trekking/city-cykeln (29 %). De flesta komfortcyklister använder komfortcyklar, men även nästan
hälften av snabbcyklisterna använder komfortcyklar. Den enda landsvägscykeln som angavs som
transportcykel användes av en snabbcyklist, medan de två (5 %) mountainbikes användes av en
normal- och en snabbcyklist. Mer specialiserade cykeltyper användes inte alls av komfortcyklisterna
(Tabell 3).
Tabell 3. Korstabulering av vilka cykeltyper som användes av vilken cyklisttyp i studien.
Cyklisttyp

Komfortcykel

Racer/
landsvägscykel

Mountainbike

Trekking/ city
bike

Elcykel

Komfortcyklist

6

0

0

3

0

Normalcyklist

5

0

1

6

0

Snabbcyklist

5

1

1

3

0

Elcyklist

0

0

0

0

10

Total

16

1

2

12

10

2.2.

Rutt

Rutten var knappt 3 km lång och ledde genom Linköpings innerstad (se Figur 1). Sträckan började i
punkt A och innefattade både delar med cykelväg, blandtrafik och bilfria vägavsnitt där cyklister
samsas med fotgängare. Rutten delades i tre delsträckor, dels för att underlätta navigeringen för
cyklisten och dels för att i närtid kunna ställa frågor om cyklingen samt ge nya instruktioner för nästa
delsträcka. I slutet av varje delsträcka, i punkterna B, C och A, mötte deltagaren en försöksledare.
Sträckan är ganska platt, med en lätt nerförsbacke i delsträcka 1 mellan punkt A och punkt B och en
lätt uppförsbacke i delsträcka 3 mellan punkt C och punkt A. Delsträcka 2 mellan punkt B och punkt C
är i huvudsak flack.
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Figur 1. Rutten med cykelriktning och slutpunkterna för delsträckorna. Kartdata © 2016 Google.

2.3.

Design och uppgifter

Förutom för faktorn ”cyklisttyp”, som varierades mellan grupperna, användes en inomgrupps-design
för studien. Varje deltagare cyklade ett varv samtidigt som man lyssnade på något medium i telefon
med hjälp av hörlurar (t. ex. musik, podcast, radio, ljudbok) och ett varv utan att lyssna på något.
Utöver detta fick varje cyklist tre textmeddelanden.

2.3.1.

Lyssna på musik

På ett av varven lyssnade cyklisten på musik via den medhavda telefonen. Musik används här som ett
samlingsnamn för att man lyssnar på något, t.ex. radio, musik eller ljudbok. Cyklisten blev instruerad
att använda hörlurar, men fick själv välja volymen samt om hen ville ha en eller båda lurarna i öronen.
Ordningen mellan varven balanserades inom varje grupp.

2.3.2.

Hantera SMS

Varje cyklist fick tre textmeddelanden till sin telefon enligt Tabell 4, vilket cyklisten informerades om
inför försöket. Deltagarens ungefärliga position fastställdes genom live-tracking så att meddelandet
kunde skickas när cyklisten var på en viss position. Ingen balansering gjordes, eftersom det ansågs
viktigt att deltagaren skulle komma in i cyklingen i början av försöket. För att underlätta den praktiska
hanteringen gjordes heller ingen balansering av frågorna mellan cyklisterna.
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Tabell 4. Ort, innehåll och situation för de tre textmeddelandena.
Ort

Text

Situation

Varv 1, delsträcka 2

Vilken dag är godisdag?

Raksträcka på gata längs med
parkerade bilar

Varv 2, delsträcka 1

Vilken är din favoritfärg?

Cykelbana, inför en större korsning

Varv 2, delsträcka 3

Hur gammal känner du dig idag?

Cykel/fotgängarområde, ingen biltrafik

2.4.

Genomförande

Deltagaren kom till startplatsen och möttes av försöksledarna. Deltagaren fick utförlig skriftlig
information om försöket och tillfälle gavs att ställa frågor, varpå hen skrev under ett medgivandeformulär. En försöksledare monterade två stycken GoPro Hero3-kameror på deltagarens cykelstyre. En
kamera filmade framåt och en filmade cyklistens ansikte och överkropp. En annan försöksledare
utrustade deltagaren själv med ett SMI 2.0-ögonrörelsesystem och kalibrerade detta. Utöver detta fick
deltagaren en höftväska som innehöll en GPS-mottagare, en telefon för live-positionering och
lagringsenheten av ögonrörelsesystemet, Figur 2. En tredje försöksledare monterade en GoPro Hero4kamera på sin egen cykel, för att filma deltagaren bakifrån under cyklingen.

Figur 2. Ögonrörelsesystemet (vänster) och höftväskan med mätutrustning (höger). (Foto: Katja
Kircher)
När utrustningen var på plats fick deltagaren instruktioner om hur hen skulle ta sig till punkt B. Vidare
fick hen instruktioner om hen skulle lyssna på musik under första varvet. Till sist fick deltagaren veta
om hen skulle tänka högt på nästkommande delsträcka. Tänka högt innebär att deltagaren ska berätta
vad som händer runt omkring hen under delsträckan (Bilaga 1). Det betonades särskilt, både i den
skriftliga förklaringen samt i den muntliga instruktionen, att deltagaren skulle utföra uppgifterna på
samma sätt som hen hade gjort om hen inte hade varit med i en studie. Detta betydde att det gick bra
att stanna om man ville, eller att ignorera inkommande meddelanden eller skjuta upp svaret till senare.
Deltagaren cyklade sedan iväg mot punkt B, och den tredje försöksledaren följde efter för att filma
bakifrån, samt för att kunna hjälpa till ifall att deltagaren cyklade vilse. I punkt B mötte deltagaren en
försöksledare som frågade om det hade hänt något särskilt på sträckan och som i så fall noterade vad
deltagaren berättade. Deltagaren fyllde sedan i en enkät om arbetsbelastning, NASA-RTLX (Hart &
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Staveland, 1988), för den senaste delsträckan (Bilaga 2). Därefter förklarade försöksledaren
vägsträckningen till punkt C och informerade deltagaren om hen skulle tänka högt på nästa delsträcka.
Cyklisten gav sig av till punkt C med sin efterföljare. Försöksledaren som var kvar i punkt A höll koll
på deltagarens position via live-tracking och skickade första textmeddelandet under denna delsträcka. I
punkt C mötte deltagaren samma försöksledare som innan, som hade tagit en genväg till punkt C.
Samma procedur som i punkt B utspelade sig. Efteråt cyklade deltagaren tillbaka till punkt A, där
proceduren upprepades.
Inför nästa varv stängdes uppspelningen av respektive slogs på. Proceduren i punkterna B och C var
samma som under första varvet. Försöksledaren i punkt A skickade de resterande två
textmeddelandena när deltagaren nådde den utsatta punkten. När deltagaren kom tillbaka till punkt A
stängdes all mätutrustning av och plockades bort från cykeln och deltagaren. Hen svarade på frågorna
om sträckan och fyllde i NASA-RTLX-skattningen en sista gång, sedan intervjuades hen mer utförligt
om några aspekter av cyklingen. Efter det frågade försöksledaren som hade följt efter deltagaren om
en till två situationer, som hade iakttagits under cyklingen. Till sist fyllde deltagaren i en enkät om
regelkunskap, -efterlevnad och åsikter om cyklisters beteende.
Studien genomfördes enbart när det inte var nederbörd, och under hela studieperioden kan vädret
beskrivas som sommarväder – det var varmt och oftast soligt, ibland var det molnigt eller växlande
molnighet.

2.5.

Data

Ett omfångsrikt datamaterial samlades in, som består av både objektiva och subjektiva data. En
överblick över det tillgängliga materialet finns i Tabell 5.
Tabell 5. Överblick över det insamlade datamaterialet.
Mått

Sensor

Kommentar

Blickriktning

SMI 2.0

Delvis dålig kvalité, i så fall
kombinerad med huvudriktning och
ansiktsvyn av försökspersonen

Hastighet

Garmin 64st

Dålig signal, inte pålitlig för
hastighetsberäkningar, istället
används filmens tidsräknare

Beteende

Gopro hero3 och hero4

Vy framåt från försökspersonens
cykel
vy av försökspersonens ansikte/
överkroppp
vy av försökspersonen bakifrån
(från en efterföljande cykel)

Telefon-interaktion

Gopro hero3 och sms-svar

Om, var, hur och vad svarades på
sms:en

Tänka högt protokoll

SMI 2.0

Belastningsmått

NASA-RTLX

Upplevelser/uppfattningar

Tänka högt-protokoll samt
intervjuer av försöksledare
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2.6.

Interaktion med andra trafikanter – val av situationer för analys

Trafikanterna rör sig i ett system som består av infrastrukturen, andra trafikanter, regler, och
omgivande faktorer. Systemet är dynamiskt och komplext, vilket innebär att den information som
finns i systemet ändrar sig ständigt och är beroende av många interagerande faktorer. Varje trafikant
måste, för att kunna ta sig fram längs den planerade färdvägen, läsa av, förstå och predicera
händelserna och informationen i den aktuella situationen, samt kommunicera det egna planerade
beteendet. Ju mindre tydlig den tillgängliga informationen är, desto svårare är det att predicera hur en
situation kommer att utvecklas, och desto svårare kan det vara att själv kommunicera tydligt.
För analysen valdes fyra situationer längs den cyklade rutten, som representerar olika
komplexitetsgrader och är olika tydliga och konsistenta i sin utformning.

2.6.1.

Korsning med stopplikt

Cyklisten närmar sig korsningen i en lätt nerförsbacke på en gata som inte har cykelväg eller cykelfält.
Vanligtvis är området lågtrafikerat, och det brukar stå parkerade bilar längs sidorna, mellan vägen och
trottoaren. Sikten till höger är god. Sikten till vänster är skymd av ett hus, men är tillräcklig för att
kunna se korsande trafik när man befinner sig några meter från stopplinjen (Figur 3).

Figur 3. Korsningen mellan Gustav-Adolfsgatan och Platensgatan i Linköping. Stopplikt råder. Foto:
Katja Kircher.
Formellt är regeln entydig och vägmarkeringen samt skylten är tydliga och väl synliga. Observationer
under pilotfasen för studien visade dock att många cyklister inte stannar helt vid stoppskylten, vilket är
en indikator för att andra informella regler anses gälla.

2.6.2.

Korsning med trafikljus

Cyklisten närmar sig korsningen i en lätt nerförsbacke på en gata med en smal dedicerad cykelväg,
som ligger i anslutning till en trottoar. Cyklisten ska fortsätta rakt fram. Är det rött, så behöver
cyklisten trycka på en knapp för att kunna få grönt, och för att nå denna knapp måste cyklisten korsa
cykelvägen längs med den tvärgående gatan. Dessa cyklister har då vanligtvis grönt (Figur 4).
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Figur 4. Korsningen med trafikljusreglering vid Östgötagatan/Vasavägen. Foto: Katja Kircher.

2.6.3.

Korsning med företräde

Cyklisten närmar sig korsningen på gatan som har företräde i nästa korsning. Denna information finns
på en skylt ungefär 30 m före korsningen (Figur 5).

Figur 5. Korsningen Platensgatan/Kungsgatan med företräde, inklusive skylten. Foto: Katja Kircher.

Själva korsningen förmedlar dock det visuella intrycket att den tvärgående gatan har företräde,
eftersom gatstenen på huvudleden ändrar sig, huvudleden gör en lätt sidoförflyttning efter korsningen,
och den tvärgående gatan ser bredare ut. Detta kan leda till en osäkerhet på båda sidorna om vem som
har företräde (Figur 6).
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Figur 6. Korsningen Platensgatan/Kungsgatan med företräde, nära själva korsningen. Foto: Katja
Kircher.

2.6.4.

Cirkulationsplats

Cyklisten kommer i en lätt nerförsbacke och ska svänga vänster i cirkulationsplatsen. Det vanliga är
att cyklisten befinner sig på cykelvägen till höger, som avslutas precis innan man kommer in i
cirkulationsplatsen, och gatan blir smalare, så att man behöver samsas med biltrafiken (Figur 7 från
cyklistperspektivet och Figur 8 uppifrån sett).

Figur 7. Cirkulationsplatsen Östgötagatan/Gustav-Adolfsgatan ungefär från det stället där cykelvägen
upphör. Foto: Katja Kircher.
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Figur 8. Cirkulationsplatsen uppifrån sett. Cyklisten kommer underifrån, cykelbanan tar slut några
meter före väjningsplikten och övergångsstället. Cyklisten ska svänga vänster och lämna rondellen på
vägen som går åt vänster i figuren. Källa: Eniro Sverige AB och Lantmäteriet;
https://kartor.eniro.se/?c=58.416152,15.614658&z=20&l=aerial

2.7.

SMS – Hantering av situationer för analys

För varje deltagare gjordes en sammanställning om hen hade läst textmeddelandena, och om hen hade
svarat på dessa. I de fallen där något av detta hade skett, noterades var telefonen togs upp och
stoppades undan. Analyssituationen utökades med fem sekunder i varje riktning. Som jämförelse
bestämdes samma sträcka under det varvet där inget sms skickades. Textmeddelandena kunde hanteras
på olika ställen av olika försökspersoner, och därför är jämförelsesträckorna personliga (Figur 9). För
att underlätta läsbarheten används begreppet ”sms:a” då deltagarna på något sätt hanterat sms, dvs. läst
sms eller besvarat sms eller båda.
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Figur 9. Illustration av val av baseline för sms-tillfällena. Den orangea linjen kännetecknar där
cyklisten sms:ade, den gula, heldragna förlängningen är de fem sekunderna, som sträckan utökades
med, och den gula, streckade linjen representerar baseline-sträckan för varje sms-tillfälle.

2.8.

Analys

Analysen fokuserade på cyklisternas taktiska beteende i förhållande till annan trafik samt till
interaktionen med telefonen, och uppmärksamhetsfördelningen i samband med detta.
Den enskilda cyklisten har tagits med som slumpvariabel i variansanalyserna. Vid variansanalyser på
cyklistgruppsnivå har dessutom deltagarna nästlats med cyklistgrupp, eftersom varje deltagare endast
ingår i en cyklistgrupp. Alla statistiska analyser har gjorts med en signifikansnivå på 0,05. I analyser
med lite mer komplicerad design, exempelvis med saknade värden, rapporteras approximerade
frihetsgrader med två decimaler.

2.8.1.

Taktiskt beteende

Med ”taktiskt” beteende menas medvetna val som cyklisten gör i den befintliga situationen, såsom att
stanna, välja gatan eller trottoaren, var och hur man korsar gator, osv. Detta innefattar även om
textmeddelanden svaras på direkt eller senare, om detta sker cyklandes eller efter att man stannat, om
man i så fall stannar där det ändå hade varit nödvändigt, t.ex. på grund av ett rödljus eller om man
stannar enbart för meddelandet.
Analysen skedde huvudsakligen baserat på film med hjälp av analysprogrammet Noldus Observer XT
13.0. Ett analysschema togs fram för varje av de fyra situationerna samt för sms-interaktionen.
Tabell 6. Överblick över det kodade taktiska beteendet
Taktiskt beteende

Beskrivning/exempel

Ingångshastighet

Förfluten tid mellan två specifika punkter på väg in mot situationen

Cyklistens beteende

T.ex. Om man stannar, sätter ner foten, sänker hastigheten, går av cykeln
och går

Förekomst av annan trafik

Både för korsande vägar och vägen där cyklisten befinner sig

Cyklistens val av plats

T.ex. Cykelbana, gata, trottoar, på vänster eller höger sida av vägen

Interaktion med andra

T.ex. Vem som åker först, om man interagerar tydligt, om det finns
konflikter

Sms-interaktion

Läser och/eller svarar man direkt, senare eller inte alls, gör man det
ståendes, gåendes, cyklandes, i vilken omgivande trafiksituation
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2.8.2.

Effektivitetsindex

Den genomsnittliga önskade hastigheten på plana raksträckor där cyklisten inte hindrades av andra
trafikanter eller utförandet av extrauppgifter är signifikant olik mellan grupperna
(F(3, 37) = 7,4; p < 0,05), där snabb- och elcyklister cyklar fortare än komfort- och normalcyklister (se
Tabell 7). Det fanns inga hastighetsskillnader mellan första och andra varv (F(1, 37) = 0,9, p > 0,05).
Tabell 7. Genomsnittshastighet och standardavvikelse per cyklistgrupp.
Komfortcyklist

Normalcyklist

Snabbcyklist

Elcyklist

17,3 ± 2,7 km/h

19,0 ± 3,2 km/h

22,5 ± 3,9 km/h

23,7 ± 4,5 km/h

För att ändå kunna jämföra framkomligheten mellan grupperna och personerna beräknades ett
effektivitetsindex enligt:
Ie = t(korsningX) / t(distansX@ds)
där t(korsningX) är den faktiska tiden som behövdes för att passera igenom korsning X, och
t(distansX@ds) är tiden som hade behövts för att cykla samma distans i cyklistens önskade hastighet
(”desired speed”). Det grundar sig på varje cyklists önskade hastighet, som antogs användas på
raksträckor utan korsningar och annan trafik. Denna hastighet sattes i relation till den tid det tog att ta
sig igenom de analyserade korsningspunkterna. På så vis kunde även cyklister med olika utgångshastigheter jämföras.
Om effektivitetsindexet är lika med ”1”, så motsvarar hastigheten den önskade hastigheten. Högre
värden innebär en större fördröjning, till exempel betyder ett värde på 1,5 att cyklisten behövde en och
en halv gånger så lång tid för sträckan än vad hen hade behövt under ostörda förhållanden. Minskar
värdet under 1, så har effektiviteten ökat så pass, att cyklisten tar sig fram snabbare än med önskad
hastighet på ett plant underlag.

2.8.3.

Uppmärksamhet

Analysen gjordes baserat på uppmärksamhetsteorin Minimum Required Attention (MiRA; Kircher &
Ahlstrom, 2016), som har som utgångspunkt att en trafikant är uppmärksam när hen uppfyller de
kraven som situationen ställer på hens informationsinhämtning. Tillvägagångssättet för analysen var
följande:
1. För varje samspelssituation beskriven under 2.6, samt för varje sms-situation bestämdes
uppmärksamhetskraven från miljön. Dessa krav kan vara nödvändiga att uppfylla (t.ex. är det
nödvändigt att hämta in information om möjlig trafik på en korsande väg som har företräde),
och ingår därmed strikt i MiRA-beskrivningen. De kan också vara ”användbara”, eftersom
man som cyklist är oskyddad och det gynnar ens egen säkerhet att ändå vara medveten om vad
som pågår runtomkring, men dessa krav ingår inte i den strikta MiRA-katalogen. Kraven
beskrivs antingen genom ett definierat område, inom vilken informationen måste ha hämtats
in, eller genom en minsta frekvens med vilken informationen måste hämtas in. Exempelvis
måste information från en gata från höger med företräde hämtas in inom området från där det
går att se in i sidogatan till innan man har korsat sidogatan. Information från vägen framför sig
måste hämtas in med en högre frekvens, när vägen är smalare, eller om framförvarande trafik
är närmare.
2. För varje enskild passage bestämdes uppmärksamhetskraven från trafiksituationen. Även
dessa krav delades upp i nödvändiga och användbara. Det är nödvändigt att uppmärksamma
en trafikant som förmodligen korsar ens väg och har företräde (nödvändig), och det är bra att
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även uppmärksamma trafikanter som möjligen korsar ens väg, men som inte har företräde
(användbar).
3. För varje passage bestämdes med hjälp av ögonrörelsemätning, i förekommande fall ”tänka
högt protokollet” och huvudrörelserna om den krävda informationen hämtades in eller inte.
4. Informationsinhämtningsfrekvensen framifrån, från sidorna, från telefonen och över axeln
operationaliserades huvudsakligen via huvudrörelserna och i vissa fall med hjälp av ”tänka
högt protokollet”.

2.8.4.

Komplexitet

För samma sträckor som i 2.7, dvs. under de sträckor då försöksdeltagarna sms:ade samt 5 sekunder
före och efter detta, kodades komplexiteten kontinuerligt under sträckan i efterhand av försöksledarna.
Detta gjordes enligt subjektiv kategorisering i en av fyra komplexitetsnivåer som beror av hur länge
det är möjligt att blunda eller titta bort från vägen utan att för den skull missa viktig information för
den fortsatta cyklingen. Hänsyn togs till cyklistens aktuella hastighet, infrastrukturen och trafikmiljön.
Kategoriseringen gjordes enligt följande:
•

Komplexitetsnivå 0: Möjligt att blunda eller titta bort från vägen i mer än 3 sekunder utan att
missa viktig information för den fortsatta cyklingen. Exempel: Stillastående.

•

Komplexitetsnivå 1: Möjligt att blunda eller titta bort från vägen i 1–3 sekunder utan att missa
viktig information för den fortsatta cyklingen. Exempel: Cykling i normalt tempo på cykelväg
med hinder långt borta.

•

Komplexitetsnivå 2: Möjligt att blunda eller titta bort från vägen i mindre än 1 sekund utan att
missa viktig information för den fortsatta cyklingen. Exempel: Cykling på väg med hinder att
undvika, såsom t.ex. fotgängare nära cyklisten.

•

Komplexitetsnivå 3: Ej möjligt att blunda eller titta bort från vägen utan att missa viktig
information för den fortsatta cyklingen. Exempel: Under pågående omkörning nära den som
blir omkörd.

2.8.5.

Upplevelser av att cykla i cirkulationsplatsen samt anledningar till
trottoarcykling

Två företeelser som efter försöket bedömdes som särskilt intressanta att analysera med avseende på
hur försökspersoner upplevde eller uppfattade dem valdes ut för kvalitativ analys. Den ena var hur de
upplevde att cykla genom cirkulationsplatsen på Östgötagatan/Gustav Adolfsgatan, och den andra
vilka anledningar försökspersoner som cyklade på trottoaren under någon del av sträckan angav för
detta. Anledningen till att cirkulationsplatsen valdes ut var dels att vi under studiens genomförande såg
en stor skillnad i hur försökspersonerna valde att passera den, och dels för att de vid olika tillfällen
pratade om denna. Trottoarcykling sågs som intressant att undersöka eftersom det, trots att det enligt
trafikförordningen inte är tillåtet att cykla där, var ett relativt stort antal försökspersoner som ändå
valde det alternativet. Kanske fanns det någon rationalitet för detta?
Två olika datakällor användes i analysen. Den ena var en kortare intervju som den försöksledare som
hade följt efter försökspersonen längs rutten höll efter att cyklingen var avslutad. Denna försöksledare
valde ut vissa händelser som hen betraktade som intressanta och frågade försökspersonen om dessa.
Svaren dokumenterades på papper av försöksledaren under intervjun. De anteckningar som handlade
om hur cirkulationsplatsen upplevdes, och/eller om cykling på trottoaren utgjorde den ena datakällan.
11 sådana intervjuer användes i analysen. Den andra datakällan utgjordes av uttalanden som
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försökspersonen gjorde spontant under ”tänka högt”-betingelsen på de sträckor där cirkulationsplatsen
passerades (A–B, B–C) samt på den sträcka där trottoarcykling var möjlig (B–C). Alla uttalanden som
cyklisten gjorde om cirkulationsplatsen eller trottoarcykling transkriberades i en enklare form, vilket
här betyder inte ordagrant men med bibehållen betydelse. Totalt 36 sådana uttalanden gjordes.
Analysen av datamaterialet skedde först genom en enklare kodning av de uttalanden som handlade om
cirkulationsplatsen eller trottoarcykling. Därefter sorterades och grupperades koder under respektive
företeelse. De koder som liknande varandra, antingen på ett konkret eller analytiskt plan, utgjorde
sedan övergripande teman i resultatdelen. Resultat och analys sammanfaller därmed med varandra.
Resultaten ska inte betraktas gälla för alla cyklister. Det faktum att alla exempelvis inte tillfrågades om
cirkulationsplatsen eller trottoarcykling medför att inte heller alla upplevelser av dessa har fångats.
Däremot var det tillgängliga materialet samstämmigt och gav en tillfredställande teoretisk mättnad.
Därmed kan resultaten sägas vara giltiga för en viss men betydande del cyklister.
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3.

Resultat – Interaktion med extrautrustning

3.1.

Mental och fysisk belastning

Samtliga deltagare skattade samtliga nivåer av belastning enligt NASA-RTLX efter varje delsträcka,
alltså totalt sex gånger. De skattade sin mentala och fysiska belastning, den tidspress de upplevde, sin
prestation (att hantera cykeln och mobilen på det sätt de ville), frustration (hur osäkra, irriterade eller
stressade de kände sig under cyklingen) och vilken ansträngning det innebar att uppnå sin prestationsnivå (se bilaga 1).
Den fysiska belastningen skattades signifikant lägre för delsträcka 1 jämfört med delsträckorna 2 och 3
(F(2, 36) = 6,42; p < 0,05) men var överlag på en mycket låg nivå för alla delsträckor. I övrigt var inga
huvudeffekter signifikanta.
Några signifikanta interaktionseffekter hittades men dessa var inte konsistenta och innebar genomgående variationer på låga nivåer (prestationsskalan var gjord så att låga värden innebar god
prestation). Överlag skattade deltagarna sin belastning som liten och sin prestation som god.

3.2.

Lyssna på musik

På de sträckor där cyklisterna inte hindrades av annat (se även 2.8.2), visade det sig att det berodde på
cyklistgrupp, hur önskad hastigheten ändrades av att lyssna på musik (variansanalys med upprepade
mätningar: F(3, 37) = 3,3, p < 0,05). Komfortcyklisterna cyklade lika fort med eller utan musik, medan
normalcyklisterna ökade hastigheten med 1.3 km/h, snabbcyklisterna sänkte hastigheten med drygt
1 km/h, och elcyklisterna med drygt 2 km/h, när de lyssnade på musik.
För att undersöka om cyklisternas lyssnande i mobilen har betydelse för uppmärksamheten i
korsningar jämfördes varvet då cyklisterna lyssnade på något med det varv då de inte lyssnade på
något i de tre utvalda korsningarna (enligt avsnitt 2.6) med parvisa t-tester. Inga signifikanta effekter
på uppfyllande av MiRA-kraven kunde påvisas (nödvändiga: t(223) = -1,64, p > 0,05; användbara:
t(125) = 1,15, p > 0,05). Det var heller ingen skillnad i komplexitetsnivå mellan varvet då cyklisterna
lyssnade på musik jämfört med då de inte lyssnade på musik i korsningarna (t(346) = 0.64, p > 0,05).
För att undersöka om den generella sms-hanteringen påverkades av om cyklisterna lyssnade på musik
eller inte, kategoriserades varje enskild cyklist. Deltagarna kategoriserades dels för lyssningsvarvet,
och dels för varvet då de inte skulle lyssna på något, för huruvida de någon gång under varvet sms:at
under sträckan eller inte, se Tabell 8. Som exempel har de 9 cyklisterna i Tabell 8 kategoriserats som
att ha sms:at under lyssningsvarvet men aldrig ha sms:at under varvet då de inte lyssnade på något.
Tabell 8 visar resultatet av kategoriseringen. Något samband mellan att lyssna på musik och att
hantera sms på sträckan kunde inte påvisas (McNemar: N = 41; p > 0,05).
Tabell 8. Kategorisering av cyklister beroende på hur de hanterat sms under varvet med respektive
utan lyssning.
Sms:ar aldrig
under icke-lyssningsvarvet

Sms:ar någon gång
under icke-lyssningsvarvet

Sms:ar aldrig
under lyssningsvarvet

11 personer

5 personer

Sms:ar någon gång
under lyssningsvarvet

9 personer

16 personer
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För de sms som lästes och besvarades i direkt följd under cykling var det ingen skillnad i totaltid för
sms:ande vid musik (medel 18.5±12.2 s) jämfört med utan musik (medel 28.8±12.9 s),
(F(1, 6.22) = 2,77, p > 0,05).

3.3.

Hantera SMS

Av de totalt 123 sms som skickades, det vill säga 3 sms per deltagare, till försöksdeltagarna är det känt
att två inte kom fram innan försöket var slut. Av de resterande 121 sms:en hanterades ungefär hälften
under sträckan, varav ca två tredjedelar under cykling, där de flesta sms lästes och besvarades i direkt
följd (se Figur 10). För de sms som hanterades under cykling uppfylldes de statiska MiRA-kraven,
både de nödvändiga och de som var användbara för cyklisternas egen säkerhet, med två undantag.
Båda dessa fall inföll vid korsningen med trafikljus (avsnitt 2.6.2). I första fallet observerade cyklisten
att det var grönt på den parallella bilvägen men inte att det var rött för cyklister, dvs. ett nödvändigt
MiRA-krav missades. I det andra fallet uppfyllde cyklisten inte det ”användbara”
uppmärksamhetskravet att titta sig om över axeln.

Figur 10. Hantering av sms.
Figur 11 visar på en övergripande nivå hur hanterandet av sms (från Figur 10) fördelar sig mellan
cyklistgrupperna. Det finns inget statistiskt samband som pekar på att en viss cyklistgrupp hanterat
sms annorlunda jämfört med någon annan grupp (F(3, 37,09) = 0,61, p > 0,05). Snabbcyklister
tenderar dock att inte hantera sms vid stillastående.
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Figur 11. Hantering av sms per cyklistgrupp. Övergripande nivå. Inga signifikanta skillnader mellan
cyklistgrupper kunde påvisas.
De sms som lästes och besvarades i direkt följd under cykling valdes ut för vidare analys. En
jämförelse mellan de sträckor då cyklisterna sms:ade, och motsvarande baseline-sträckor, visade att
det inte var någon signifikant skillnad i den tid det tog att cykla sträckorna (t(27) = -1.23, p > 0,05).
Totaltiden för att läsa och besvara ett sms under cykling var 23.3 ± 13.3 s. Andelen tid som cyklisterna
tittade på mobilen skilde sig åt mellan baseline och sms eftersom det i baseline-betingelsen inte fanns
någon anledning att titta på telefonen. Tiden som cyklisterna tittade på övrigt skilde sig inte åt mellan
betingelserna, vilket tyder på att tiden som cyklisterna tittar på telefonen i huvudsak tas från
framåtblickarna.
Antalet blickar framåt, på mobilen och på övrigt, Figur 12, visar tydligt att cyklisterna växlar mellan
att titta på mobilen och att titta framåt under den tid de skickar sms. I genomsnitt tittade man på övrigt
en gång vid sms och två gånger under baseline, vilket var en signifikant skillnad (t(21) = -3,43,
p < 0.05). Eftersom tiden inte skilde sig åt betyder detta att man i baseline också tittar kortare på övrigt
vid varje tillfälle. Blickarna till telefonen är längre än blickarna riktade framåt och mot övrigt
(F(3, 345) = 5,9, p < 0,05), se Tabell 9 och Figur 12.
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Figur 12. Antal blickar (vänster) samt fördelning av blicklängd (höger) riktade framåt, på mobilen
och övrigt i sms-betingelsen. Blickar riktade mot övrigt från baseline-betingelsen har också tagits med
som jämförelse.

Tabell 9. Medellängd ± standardavvikelse, median och 90:e percentilen av blickar riktade framåt, mot
mobilen samt mot övrigt i sms-betingelsen. Blickar riktade mot övrigt i baseline-betingelsen finns med
som en jämförelse.
Blicklängd (s)

Median

90:e percentil

Framåt

1,5 ± 1,5

1,2

2,7

Mobil

2,1 ± 1,8

1,7

4,0

Övrigt

1,4 ± 1,2

1,2

2,8

Övrigt, baseline

1,3 ± 1,0

1,1

2,4

3.3.1.

SMS per grupp

Den totala tiden för att slutföra uppgiften, dvs. att sms:a klart eller att cykla motsvarade baselinesträcka, skilde sig inte åt mellan cyklistgrupperna för de 28 sms:en (F(3, 13,27) = 2,49, p > 0,05). Se
Figur 13. Att det, i Figur 13, ser ut som om det gick fortare att cykla en viss sträcka under smsbetingelsen jämfört med baseline för snabbcyklisterna beror på att en av cyklisterna blev kraftigt
fördröjd på baseline-sträckan (en så kallad outlier).
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Figur 13. Totaltid för att cykla sträckan för de olika cyklistgrupperna. Inga signifikanta skillnader
mellan cyklistgrupper kunde påvisas.

Figur 14 visar andelen blickar till olika mål per cyklistgrupp, för de 28 sms som lästes och besvarades
i direkt följd under cykling och motsvarande baseline. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas
mellan grupperna varken när det gäller hur stor del av tiden man tittat framåt
(F(3, 13,07) = 0,89, p > 0,05), på mobilen (F(3, 12,85) = 0,52, p > 0,05) eller på övrigt
(F(3, 14,12) = 1,32, p> 0,05).

Figur 14. Andel blickar framåt, på mobilen och på övrigt för de olika cyklistgrupperna. Inga
signifikanta skillnader mellan cyklistgrupper kunde påvisas.
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Det var ingen signifikant skillnad mellan hur länge de olika cyklistgrupperna tittade på mobilen
(F(3, 127) = 1,55, p > 0,05) och inte heller mellan hur många blickar de ägnade åt mobilen
(F(3, 12,28) = 2,44, p > 0,05). Skillnaden i fördelningen av blicklängd mellan cyklistgrupperna är
dock intressant i sig själv, Figur 15. Snabbcyklister och elcyklister har en mindre andra topp i
fördelningen runt 5 – 6 sekunder. De använder sig alltså av antingen kortare blickar mellan 1–2
sekunder, eller längre blickar mellan 5–6 sekunder.

Figur 15. Antal blickar (vänster) samt fördelning av blicklängd (höger) riktade mot mobilen för de
olika cyklistgrupperna.

Tabell 10. Medellängd ± standardavvikelse, median och 90:e percentilen av blickar riktade mot
mobilen för de olika cyklistgrupperna.
Blicklängd (s)

Median

90:e percentil

Komfort

1,9 ± 1,2

1,7

3,9

Normal

2,8 ± 2,7

1,8

5,4

Snabb

1,9 ± 1,2

1,8

2,9

El

2,1 ± 1,9

1,6

5,3

3.3.2.

SMS per komplexitet

Analysen av sms per komplexitet (i trafikmiljön) gjordes på blicknivå. Det betyder att för varje blick
så noterades komplexitetsnivån i blickens startpunkt, och sedan gjordes analyserna av antalet blickar
samt blicklängd för varje komplexitetsnivå. Eftersom komplexitetsnivå 1 är mycket vanligare än de
andra nivåerna har antalet blickar per nivå normerats med hur vanlig en viss nivå är, Figur 16.
Eftersom det bara var två blickar mot telefonen för komplexitetsnivå 3 har dessa tagits bort.
Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika komplexitetsnivåerna för hur länge cyklisterna
tittade på telefonen (F(2, 125 ) = 0,1, p > 0,05), Figur 16 och Tabell 11.
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Figur 16. Antal blickar (vänster) samt fördelning av blicklängd (höger) riktade mot mobilen för de
olika komplexitetsnivåerna.
Tabell 11. Medellängd ± standardavvikelse, median och 90:e percentilen av blickar riktade mot
mobilen för de olika komplexitetsnivåerna.
Blicklängd (s)

Median

90:e percentil

0

1,9 ± 1,4

1,5

4,0

1

2,1 ± 1,9

1,7

4,1

2

2,1 ± 1,6

1,6

3,9
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4.

Resultat – Interaktion med trafikmiljön

Interaktionen med infrastrukturen analyserades huvudsakligen i samband med de fyra ovan nämnda
korsningarna, samt för en sträcka från punkt B tills man korsade Vasavägen. För den sistnämnda
sträckan går rutten uteslutande i blandtrafik, så att det kunde undersökas om man valde att cykla på
gatan eller trottoaren. Underlaget för analysen bestod av filmmaterialet, där det fanns redundans på
grund av flera samtidigt inspelande kameror. På grund av detta finns inget bortfall i de data som
redovisas här.
Framkomligheten per cyklistgrupp och korsningstyp är presenterade i Figur 17. Som framgår skiljer
det sig både mellan grupperna och korsningstyperna hur mycket cyklisterna blir fördröjda. Vid
trafikljuset var fördröjningen störst, särskilt för snabbgruppen. Även vid stoppskylten blev snabbgruppen mest fördröjd, även om det absoluta värdet var mindre än vid trafikljuset. I cirkulationsplatsen
var det särskilt komfortgruppen som blev fördröjd, medan alla grupper fördröjdes med ungefär en
faktor 1.6 i korsningen där cyklisten hade företräde.

Figur 17. Framkomligheten per korsning och cyklistgrupp. Den streckade linjen vid värde 1
kännetecknar den önskade hastigheten; ju högre värdet, desto större är fördröjningen.
De situationer som kräver ett stopp oavsett, som ett rödljus eller en stoppskylt, fördröjer snabba
cyklister mer än situationer, där cyklisten själv har större kontroll över sitt hastighetsval. Samtidigt är
den genomsnittliga fördröjningen i en korsning där cyklisten har väjningsplikt lika stor som när
cyklisten har företräde.
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Hur olika faktorer påverkar fördröjningen, och hur samspelet med övrig trafik ser ut, presenteras
nedan korsning för korsning.

4.1.

Korsning med stopplikt

Grupptillhörighet hade en signifikant inverkan på hur mycket man blev fördröjd i korsningen med
stopplikt (F(3, 37) = 3,0, p < 0,05), och post-hoc tester visade att el- och snabbcyklisterna fördröjdes
mer än de två långsammare grupperna.
Cyklisterna stannade vid cirka 40 % av alla passager, antingen med eller utan fotisättning (se även
Tabell 12). Vid 6 % av passagerna, jämnt fördelat över cyklistgrupperna, tvingade trafik på huvudleden cyklisten att stanna. Effektivitetsindexet varierade signifikant med beteendet
(F(3, 38) = 2.9, p < 0,05), och post-hoc analyser visade, som förväntat, att en tydlig
hastighetsreduktion utgjorde en större fördröjning än en obetydlig hastighetsreduktion. Hur mycket
man reducerade hastigheten var även kopplat till personen (F(35, 32) = 4,5, p < 0,05).
Fördröjningen hängde inte ihop med om det fanns trafik på den korsande huvudgatan
(F(3, 30) = 0,05, p > 0,05) eller framför cyklisten på den egna gatan (F(2, 34) = 1,5, p > 0,05).
Förekomsten av trafik hängde dock ihop med personen, vilket sannolikt är kopplat till att vissa
personer cyklade under perioder där det fanns mer trafik, och andra cyklade när det var lugnare rent
allmänt.
Tabell 12. Fördelning av cyklisters beteenden per passage av stoppskylten, per grupp, samt
genomsnittligt effektivitetsindex per beteende. Effektivitetsindexet anger fördröjningen i förhållande
till önskad hastighet (som har värde 1).
Stannade
med fot ner

Stannade
utan fot ner

Tydlig
hastighetsreduktion

Obetydlig
hastighetsreduktion

Genomsnittligt
effektivitetsindex

Komfort

33 %

0%

45 %

22 %

1,4

Normal

46 %

8%

25 %

21 %

1,5

Snabb

30 %

15 %

50 %

5%

2,1

El

25 %

5%

55 %

15 %

1,8

Total

34 %

7%

43 %

16 %

1,6

1,9

1,9

1,3

Grupp

Genomsnittligt
effektivitetsindex

1,7

Vägen fram till stoppskylten hade blandtrafik, men under en fjärdedel av passagerna valde cyklisterna
istället att cykla på trottoaren. Detta var huvudsakligen komfortcyklister (44 % av passagerna i denna
grupp) och elcyklister (35 % av passagerna), medan inga snabbcyklister och 17 % av normalcyklisterna använde trottoaren. Skillnaden mellan grupperna är signifikant (χ2(9) = 20,7, p < 0,05). Det
var mer vanligt att stanna vid stopplinjen om man cyklade på vägen (χ2(3) = 9,2, p < 0,05), och det var
mer vanligt att hastigheten enbart reducerades lite, om man befann sig på trottoaren. De cyklister som
befann sig på trottoaren upplevde en signifikant mindre fördröjning (1.4) än de som cyklade på gatan
(1,8; t(57,8) = 2,5, p < 0,05).

4.2.

Korsning med trafikljus

Trafikljuset var rött eller slog precis om till rött under 78 % av passagerna. Vid tre tillfällen stannade
cyklisten inte för rött ljus. I ena fallet visade trafikljuset för cyklister rött, även om trafikljuset för
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gående i samma riktning var grönt, då dessa inte är ihopkopplade. Cyklisten passade då på att cykla
med fotgängarströmmen. I ett liknande fall var trafikljuset för biltrafiken grönt, medan cykeltrafiken i
samma riktning hade rött. I det tredje fallet slog trafikljuset för cyklisten precis om till rött, medan
bilarna fortsatt hade grönt, och cyklisten fortsatte då ”i sista sekunden”.
Ett rödljus förde med sig att cyklisterna behövde 3–5 gånger så mycket tid för sträckan än vad de hade
behövt med sin önskade hastighet, och de snabba cyklister upplevde en signifikant större fördröjning
än komfortcyklisterna (F(3, 30) = 3,8, p < 0,05). Även vid grönt tog cyklingen över korsningen 1.6
gånger längre tid än med önskad hastighet.
I 28 % av passagerna fanns andra trafikanter på samma cykelbana som deltagaren, eller på den
korsande cykelbanan. I ungefär en tredjedel av denna behövde deltagaren anpassa sitt beteende till
dessa trafikanter, men överlag ledde förekommandet av andra trafikanter inte till någon signifikant
fördröjning (egen cykelväg: F(2, 36) = 0,57, korsande cykelväg: F(2, 33) = 0,63, båda: p > 0,05).
Fördröjningen var inte beroende på deltagaren i sig (F(36, 30) = 1,1, p > 0,05), utan enbart kopplad till
trafikljusets färg.
Tabell 13. Uppställning över andelen passager med rött eller grönt ljus per cyklistgrupp, samt
genomsnittligt effektivitetsindex beroende på trafikljusets färg, per grupp, över grupperna och totalt.
Effektivitetsindexet anger fördröjningen i förhållande till önskad hastighet (som har värde 1).
Trafikljusets färg
Grupp

Genomsnittligt effektivitetsindex

Rött ljus eller
slår om till
rött

Grönt ljus eller
slår om till
grönt

Rött

Grönt

Genomsnitt

Komfort

72 %

28 %

2,9

1,5

2,5

Normal

71 %

29 %

4,7

1,7

3,8

Snabb

85 %

15 %

5,2

1,5

4,6

El

85 %

15 %

4,1

1,7

3,7

Total

78 %

22 %

4,3

1,6

4,3

1,6

3,6

Genomsnittligt
effektivitetsindex

4.3.

Korsning med företräde

I denna korsning fördröjdes samtliga cyklistgrupper lika mycket (F(3, 7) = 0,7, p > 0,05), med ungefär
1.8 gånger av den tid de hade behövt med önskad hastighet. Detta motsvarar fördröjningen som
uppstod vid stopp-skylten. Trots att cyklisterna befann sig på huvudleden, så stannade man i nästan
20 % av passagerna, och i ytterligare 50 % av passagerna förekom en tydlig hastighetsreduktion.
Under knappt 60 % av passagerna fanns någon motoriserad trafik på den korsande vägen, som hade
väjningsplikt. I 20 % av dessa tillfällen (12 % av alla passager) lämnade den korsande trafiken inte
företräde till cyklisten på huvudleden. Att cyklisten stannade förekom enbart om det fanns trafik på
den korsande gatan, och ju mindre benägen den korsande trafiken var att lämna företräde åt cyklisten,
desto mer ökade sannolikheten för större hastighetsreduktioner hos cyklisten (χ2(9) = 21,9, p < 0,05).
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20 %

10 %

17 %

2,3

El

Total

Genomsnittligt
effektivitetsindex

1,9

1%

0%

5%

1,7

51 %

65 %

40 %

42 %

1,5

31 %

25 %

35 %

46 %

1,6

42 %

40 %

45 %

29 %

56 %

Snabb

0%

11 %

12 %

61 %

Normal

0%

1,8

39 %

40 %

30 %

54 %

28 %

1,8

7%

0%

15 %

4%

11 %

2,2

12 %

20 %

10 %

13 %

5%

Trafik
(lämnar ej
företräde)

28 %

Trafik (ej
klart om
företräde
ska
lämnas)

Komfort

Trafik
(lämnar
företräde)

Grupp

Ingen eller
liten
hastighets
reduktion

Ingen
trafik

Tydlig
hastighets
reduktion

Stanna
med fotisättning

Stanna
utan fotisättning

Trafik på den korsande gatan (väjningsplikt)

Cyklistens beteende

1,6

54 %

70 %

40 %

52 %

56 %

Neutral

2,0

30 %

25 %

30 %

35 %

28 %

Defensiv

Cyklistens körstil

1,6

16 %

5%

30 %

13 %

16 %

Offensiv

1,8

1,9

1,8

1,7

1,7

Genomsnittligt
effektivitetsindex

Tabell 14. Uppställning över cyklisternas beteende per grupp och totalt i korsningen med företräde, och annan trafiks agerande och cyklistens körstil, samt
genomsnittligt effektivitetsindex per beteende och grupp. Effektivitetsindexet anger fördröjningen i förhållande till önskad hastighet (som har värde 1).

Effektivitetsindexet blev signifikant större, ju mer cyklisterna sänkte hastigheten
(F(2, 33) = 22,5, p < 0,05; för denna analys slogs ”stanna med fotisättning” och ”stanna utan
fotisättning” ihop, eftersom enbart en cyklist stannade en gång utan fotisättning), och beteendet visade
sig även vara personberoende (F(37, 33) = 2,1, p < 0,05). Förekomst av trafik på den korsande,
underordnade gatan ledde till en ökad fördröjning (F(3, 30) = 2,3, p < 0,05), och detta var inte
personberoende (F(37, 30) = 1,4, p > 0,05). En defensiv cykelstil ledde till en signifikant större
fördröjning än en neutral eller offensiv stil (F(2, 33) = 10,7, p < 0,05), och stilen var tydligt
personberoende (F(36, 33) = 2,4), p < 0,05).

4.4.

Cirkulationsplats

I cirkulationsplatsen fanns det stor variationsrikedom i hur cyklisterna valde att svänga till vänster. Det
gällde på själva ruttvalet och om man stannade, gick av cykeln och gick, använde trottoaren eller
vägbanan, och om man började på höger sida, eller redan hade korsat vägen innan cirkulationsplatsen,
för att ta sig igenom den från vänster sida. En uppställning över de olika beteenden och den tillhörande
effektivitetsindex finns i Tabell 15.
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100 %

100 %

Snabb

El

Genomsnittligt
effektivitetsindex

1,1

95 %

96 %

Normal

Total

82 %

Cykla

Komfort

Grupp

2

5%

0%

0%

4%

18 %

Cykla &
gå

Förflyttning

1,2

70 %

100 %

90 %

58 %

29 %

Normal
väg

1,1

25 %

0%

10 %

38 %

53 %

Korsade
före

Vägval

2,1

5%

0%

0%

4%

18 %

Korsade
längs
utsidan

1,2

70 %

100 %

90 %

58 %

29 %

Enbart
gata

1,3

30 %

0%

10 %

42 %

71 %

Använt
trottoar
och/eller
övergångsställe

Trottoar eller inte

1,1

94 %

100 %

95 %

92 %

88 %

Ej
stanna

1,7

6%

0%

5%

8%

12 %

Stanna

Stanna eller inte

0,6

6%

0%

5%

17 %

0%

Vänster

1,2

94 %

100 %

95 %

83 %

100 %

Höger

Vägsida

1,2

1,2

1,1

1,1

1,6

Genomsnittligt
effektivitetsindex

Tabell 15. Överblick över olika beteenden i cirkulationsplatsen per cyklistgrupp, samt effektivitetsindex per beteende, över alla grupper, samt per grupp, över
alla beteenden. Effektivitetsindexet anger fördröjningen i förhållande till önskad hastighet (som har värde 1).

Komfortcyklisterna upplevde en signifikant större fördröjning än snabba och normalcyklister
(F(3, 37) = 3,8, p < 0,05), enligt en variansanalys med Bonferroni-korrektion. Med avseende på
beteende blev fördröjningen signifikant större om man gick delsträckor, istället för att cykla hela
vägen (F(1, 38) = 13,9, p < 0,05), om man tog sig hela vägen runt cirkulationsplatsen på
övergångsställena och trottoar (F(2, 37) = 4,7, p < 0,05), och om man stannade längs vägen
(F(1, 37) = 4,9, p < 0,05). Däremot blev effektivitetsindexet inte påverkat av om man generellt sett
använde trottoaren eller inte (F(1, 39) = 0,9, p > 0,05). För de senaste fyra analyserna visade sig även
”person” ha ett signifikant inflytande på fördröjningen (p < 0,05).
Tre personer valde att korsa vägen redan innan de kom till cirkulationsplatsen, två av dessa gjorde det
för båda passagerna. En analys av startpositionens effekt med deltagare som nästlad slumpvariabel
leder därför enbart till en signifikant effekt av person (F(36, 39) = 2,4, p < 0,05). Trots detta är det
uppenbart att det inte beror på personen i sig, utan på startpositionen, som leder till en väsentligt
mycket kortare väg genom cirkulationsplatsen, som är den avgörande faktorn. Gör man om analysen
utan att ta med deltagare som variabel, så visar det sig att de passager som börjar på vänster sida går
signifikant snabbare än de som börjar på höger sida (F(1, 80) = 15,0, p < 0,05).

4.5.

Uppmärksamhet i korsningar

För de tre utvalda korsningarna (se 2.6) längs rutten kodades för varje deltagare om MiRA-kraven
uppfylldes eller ej. Då det i vissa fall inte gått att avgöra om kraven uppfylldes eller ej har kraven i
dessa fall ansetts uppfyllda. Tabell 16 visar en sammanställning över andelen uppfyllda MiRA-krav
per korsning och cyklistgrupp. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas. Däremot
uppfylldes MiRA-kraven, både de nödvändiga och de användbara, i signifikant mindre utsträckning
vid korsningen med trafikljus jämfört med vid korsningarna där det var stopplikt och företräde
(F(2, 118) = 19,43; p < 0,05 respektive F(2, 118) = 50,30; p < 0,05).
Tabell 16. Andel uppfyllda MiRA-krav per korsning och cyklistgrupp.
Trafikljus

Stopplikt

Företräde

Cyklistgrupp

MiRA
nödvändig

MiRA
användbar

MiRA
nödvändig
[%]

MiRA
användbar
[%]

MiRA
nödvändig
[%]

MiRA
användbar
[%]

komfort

80 ± 20 %

73 ± 17 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

normal

86 ± 24 %

76 ± 22 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

94 ± 14 %

snabb

85 ± 17 %

78 ± 20 %

100 ± 0 %

100 ± 0 %

90 ± 21 %

93 ± 9 %

el

84 ± 12 %

71 ± 16 %

98 ± 5 %

98 ± 5 %

100 ± 0 %

97 ± 11 %

Totalt

84 ± 18 %

74 ± 19 %

99 ± 2 %

99 ± 2 %

97 ± 11 %

96 ± 10 %

4.6.

Vägbana eller trottoar

Under ett 685 meter långt avsnitt av sträckan utan cykelvägar gällde blandtrafik för cyklisterna. Längs
hela sträckan fanns även trottoarer på båda sidorna av vägen. På detta vägavsnitt valde cyklisterna i 33
(40,2 %) av de 82 passagerna under åtminstone någon del av sträckan att cykla på trottoaren (Tabell
17). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna angående förekomsten av trottoarcykling
(χ2(3) = 4,6, p > 0,05). Sett till procentandelen av tid på avsnittet som cyklisterna spenderade på
trottoaren, visade det sig att de snabba cyklisterna använde trottoaren under signifikant kortare tid än
komfort- och elcyklisterna (F(3, 29) = 5,5, p < 0,05). Det fanns en trend att man i de två snabbare
cyklistgrupperna oftare bytte mellan vägbana och trottoar än vad komfort- och normalcyklisterna
gjorde (F(3, 29) = 2,4, p < .10).
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Hastighetsskillnaderna mellan grupperna på avsnittet med blandtrafik motsvarade
hastighetsskillnaderna för segmenten där den önskade hastigheten uppmättes, vilket betyder att
effektivitetsindexet inte påverkades av grupptillhörighet. Det fanns dock en signifikant skillnad i
medelhastighet för passagerna som skedde uteslutande på vägbanan, jämfört med passagerna som
innefattade trottoarkörningar (F(7, 74) = 6,2, p < 0,05).
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Trottoaren
använd

61,1 %

30,0 %

40,0 %

33,3 %

40,2 %

Grupp

Komfort

El

Snabb

Normal

Total

Alla
passager

17,3 km/h

15,8 km/h

18,4 km/h

18,9 km/h

15,7 km/h

Genomsnittshastighet på
delsträckan

16,4 km/h
17,8 km/h
14,2 km/h

1,3
1,2
1,2
15,2 km/h

13,5 km/h

1,2

1,2

Genomsnittshastighet på
delsträckan

41,9 %

45,2 %

15,6 %

49,0 %

54,7 %

Procentandel
av tid på
trottoaren

1,8

1,5

2,1

2,2

1,6

Antal växlingar
mellan trottoar
och vägbana

Enbart de 33 passager med trottoaranvändning

Genomsnittligt
effektivitetsindex

Enbart de 49 passager utan
trottoaranvändning

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

Genomsnittligt
effektivitetsindex

1,3

1,3

1,2

1,3

1,2

Genomsnittligt
effektivitetsindex
(totalt)

Tabell 17. Uppställning över procentandelen passager med trottoaranvändning per grupp, hastighet och andra variabler beroende på trottoaranvändning,
samt genomsnittligt effektivitetsindex. Effektivitetsindexet anger fördröjningen i förhållande till önskad hastighet (som har värde 1).

Sammanfattningsvis kan sägas att nödvändiga stopp, som rödljus och stopplikt, har en större inverkan
på snabbare cyklisters framkomlighet. Förekomsten av annan trafik leder inte till någon extra fördröjning då cyklisten befinner sig på den underordnade vägen, men leder till en ökad fördröjning då
cyklisten egentligen har företräde. Cyklistens sätt att förflytta sig på har stor inverkan på framkomligheten, där större fördröjningar uppstår då cyklisten inte befinner sig i samma körfält som bilarna. Det
blir tydligt både i cirkulationsplatsen och för trottoarcyklingen, men det framgår även av faktumet att
fördröjningen är större i korsningar med dedicerade cykelbanor än för de cyklister som väljer samma
vägsträcka som bilarna i cirkulationsplatsen. Överlag ledde korsningspunkter ovillkorligen till
fördröjningar, förutom om cyklisten betedde sig ”som en bil”.
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Resultat – Upplevelser av att passera cirkulationsplatsen samt
anledningar till trottoarcykling

5.

Nedan följer resultaten om hur cirkulationsplatsen uppfattades att passera som cyklist, samt hur
företeelsen trottoarcykling förklara av försökspersonerna. Resultaten baseras dels på de intervjuer som
hölls efter cyklingen och dels på uttalanden under ”tänka högt”, och som handlade antingen om
cirkulationsplatsen eller om att cykla på trottoaren.

5.1.

Att cykla i cirkulationsplats

Det som här benämns cirkulationsplatsen handlar alltså om den cirkulationsplats som finns där
Östgötagatan och Gustav Adolfsgatan korsar varandra. Det bör nämnas att cykelbanan slutar strax före
cirkulationsplatsen på Östgötagatan i nordlig riktning, se Figur 7 och Figur 8. Cyklister som cyklar på
cykelbanan hamnar då, strax innan de kommer fram till cirkulationsplatsen, i samma utrymme som
biltrafiken. Några speciella anpassningar för cyklister finns inte, och heller inte några särskilda
uppmaningar om hur cyklister ska bete sig i cirkulationsplatsen.

5.1.1.

Överraskning och osäkerhet inför cirkulationsplatsen

Ett resultat som framkommer i intervju- och ”tänka högt”-materialitet är den överraskning som
försökspersoner upplever när de kommer fram till cirkulationsplatsen, och cykelbanan tämligen abrupt
tar slut och leder ner till bilkörfältet. Framträdande är att denna plötsliga avslutning av cykelbanan
upplevs som negativ och besvärande eftersom man, om man fortsätter, hamnar bland bilar, vilket man
kanske inte är bekväm med. Att deltagarna uttrycker att de blir överraskade av inkörningen i
cirkulationsplatsen kan tolkas som en kritik mot utformningen av infrastrukturen eftersom den innebär
en brist i förutsägbarhet för vad som väntar längre fram och hur man ska agera som cyklist. Följande
från en intervju sammanfattar:
Blev väldigt överraskad över att cykelbanan tog slut och visste inte hur han skulle bete
sig i rondellen. Hög arbetsbelastning. Vill undvika bilar, blir rädd för dem. Otydligt hur
man som cyklist ska bete sig. (Komfortcyklist, intervju)
Detta gäller troligen främst de som cyklar där för första gången eller är dåligt bekanta med området
kring cirkulationsplatsen. Det ska nämnas att alla som överraskades inte upplevde detta negativt.
Exempelvis uttryckte en försöksperson, som lyckades ta sig igenom cirkulationsplatsen smidigt,
istället att det var bra utformat. Likväl framträder den upplevda bristen av förutsägbarhet även för
denna försöksperson.
Det faktum att cykelbanan plötsligt tar slut, kombinerat med avsaknad av instruktioner för hur man
som cyklist ska bete sig i cirkulationsplatsen, skapar osäkerhet för cyklister, vilket också illustreras i
citatet ovan. Det upplevs som att det saknas en plan från utformarnas sida om hur det är tänkt att man
som cyklist ska passera cirkulationsplatsen. Denna otydlighet leder till att olika strategier för att ta sig
igenom den visar sig. Dessa strategier kan grovt delas in i två huvudkategorier, nämligen; att cykla
som en bil och att undvika bilens utrymme.

5.1.2.

Att cykla som en bil – förhandling om utrymmet

Det ena sättet att ta sig igenom cirkulationsplatsen är att, efter att cykelbanan tagit slut, fortsätta in i
cirkulationsplatsen och därinne försöka cykla som om man vore en bil. I detta ingår att följa rondellen
runt och därefter köra ur den likt en bil skulle ha gjort. Det framkom tydligt, framför allt i ”tänka
högt”-materialet, att cyklister gör detta mentala modalitetsskifte när de närmar sig cirkulationsplatsen.
Blir lite osäker på vad som gäller här i rondellen för mig som cyklist, jag kör som om jag
vore en bil, eftersom det inte finns någon uppenbar cykelbana. (Snabbcyklist, tänka högt)
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Nu cyklar jag på den vanliga bilvägen. Det är ganska mycket trafik. Så nu kör jag som en
bil [i rondellen], för det finns ju ingen cykelväg här, så dom får stanna. (El-cyklist, tänka
högt)
Att försökspersonerna talar om det som att de ska bete sig som om de vore en bil eller att de nu cyklar
på bilvägen tyder på att de uppfattar det som att de cyklar i ett utrymme som främst inte är avsett eller
dimensionerat för dem. Snarare är det en domän som primärt är ämnat för bilar eller andra
motorfordon. Infrastrukturlösningen ”cirkulationsplats” kanske extra tydligt ger associationer till
biltrafik vilket ovanan att cykla i en sådan belyser:
Cykla i en rondell är jag inte så jättevan vid. (El-cyklist, tänka högt)
Att verka i ett utrymme som främst är avsett för ett annat transportslag innebär att ens
existensberättigande i det utrymmet inte är självklart, och kan dessutom innebära en sämre
maktposition gentemot övrig trafik. Det får till följd att cyklister som befinner sig i ”bilens utrymme”
har en utsatt position och kan behöva förhandla sin rätt, det vill säga den inte är given på samma sätt
som för andra fordon. Detta mönster ges uttryck för i intervju- och ”tänka högt”-materialet på bland
annat följande vis:
Cyklar runt som bilarna. Där var en som inte hade väjningsplikt direkt” [bil som kommer
i motsatt riktning in i rondellen] (Komfortcyklist, tänka högt)
Man kan inte lita på att bilarna släpper fram mig i rondellen som cyklist. (Snabbcyklist,
tänka högt)
Även om detta för vissa inte innebär några betydande problem, cirkulationsplatsen kan passeras utan
större svårigheter och interaktionen och förhandlingen med bilisterna går bra, innebär det för andra att
de känner sig otrygga när de befinner sig i bilens utrymme och måste interagera med dem:
Nu kommer jag in i en rondell här, lite läskigt med alla bilar faktiskt. Jag är inte så
jättebekväm med att cykla runt bland bilarna här i rondellen. (El-cyklist, tänka högt)
Citatet illustrerar att försökspersonen känner sig obekväm och osäker när hen cyklar i
cirkulationsplatsen med bilar omkring. Flera försökspersoner i studien uttryckte att de tyckte att denna
lösning vid cirkulationsplatsen var dålig och skulle behöva förändras. Följande citat illustrerar en
önskan om att utjämna (makt-)förhållandet mellan bilister och cyklister i cirkulationsplatsen. Genom
färgsättning av asfalten kan man markera att utrymmet också är avsett för cyklister:
Borde ha samma rättigheter i rondellen som bilister. Fortsätt med den röda bården i
rondellen. (El-cyklist, intervju)
Otydligheten eller otryggheten inför att passera genom cirkulationsplatsen fick till följd att en del
försökspersoner valde alternativa vägar att passera den, vilket visas i den andra huvudkategorin nedan.

5.1.3.

Att undvika bilens utrymme

Som visats ovan uttryckte försökspersoner otydlighet, rädsla eller osäkerhet inför att cykla i samma
utrymme som bilar kör i. Tre av tio försökspersoner i studien valde alternativa sätt att passera cirkulationsplatsen då cykelbanan tog slut. Detta kan ses som ett sätt att kompensera förhållanden man till
exempel upplever som otydliga eller riskfyllda. Genom att välja en annan färdväg undviker man
därmed att utsätta sig för den ”besvärande anledningen” man upplever med att cykla genom
cirkulationsplatsen. Citaten nedan illustrerar denna kompensatoriska strategi:
Valde att hålla höger och korsa båda övergångsställena. Kändes överraskande och
läskigt med rondellen och blev lite rädd för bilarna. (Komfortcyklist, intervju)
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Vasavägen: Svängde vänster i tid för att slippa cykla i rondellen. (Normalcyklist,
intervju)
Följden blir således att en del cyklister väljer att köra en annan väg än genom cirkulationsplatsen på
grund av dess utformning. Vissa väljer att cykla runt på trottoaren och korsa över övergångsställen,
medan andra väljer att korsa på övergångsställen innan. Andra går av cykeln och promenerar över
övergångsställena medan andra placerar sig på trottoaren på motsatt sida inför cirkulationsplatsen.
Sammantaget visar resultaten över hur försökspersonerna upplevde situationen med
cirkulationsplatsen vid Östgötagatan på en inte optimalt utformad infrastrukturlösning sett ur
cyklisters perspektiv.

5.2.

Trottoarcykling

Under försöket visade det sig att fyra av tio försökspersoner valde att cykla på trottoaren under någon
del av sträckan B–C (se 4.6). Den första delen av sträckan, fram till att Vasavägen skulle korsas,
saknade särskilt utrymme för cyklister och det alternativ som därmed fanns var antingen att cykla på
vägen där bilar också kör, eller på trottoaren.

5.2.1.

Undvika bilens utrymme, smidighet eller otydlighet

Bland de försökspersoner som utrycker något om trottoarcykling, antingen i intervju eller under ”tänka
högt”, framträder en tydlig bild av att de väljer att cykla på trottoaren på grund av att de inte vill
befinna sig i samma utrymme som bilar.
Cyklar gärna på trottoarer om det inte är för mycket fotgängare. Vill bort från trafiken.
(Normalcyklist, intervju)
Samma mönster som i fallet med att cykla genom cirkulationsplatsen framträder alltså även här. Det
tydligaste skälet till att de inte vill befinna sig i samma utrymme som bilarna har att göra med att
känslan av säkerhet upplevs sämre där.
Cyklade på trottoaren ofta. Var inte komfortabel med att dela utrymme med bilar.
(Komfortcyklist, intervju)
Anledningarna till att säkerheten upplevs lägre när man befinner sig i samma utrymme som bilar är
troligtvis samma som när man cyklar i en cirkulationsplats med bilar (som beskrivs ovan). Det handlar
således till exempel om en känsla av utsatthet, att man har en sämre maktposition gentemot bilar, och
att man kan behöva förhandla sin rätt i att vara i ett utrymme som egentligen upplevs vara
dimensionerat och dedikerat för annan trafik.
Andra skäl till trottoarcykling handlade om otydlighet i infrastrukturens utformning, det vill säga att
inte veta hur utformaren tänkt sig att man som cyklist ska cykla. Denna försöksperson illustrerar att
man cyklar där det känns säkrast eller enklast när man inte vet hur det är tänkt.
Här skulle man också kunna tro att det är cykelväg på trottoaren, det är det kanske? Men
om man inte vet, då fortsätter man där det känns säkrast, eller enklast. Om det vore mer
trafik, då skulle jag nog cykla på trottoaren. (Snabbcyklist, tänka högt)
Citatet belyser även att trottoarcykling ibland upplevs som ett bättre alternativ än att cykla på vägen,
beroende på hur mycket trafik som finns i närheten. Detta kan tolkas som att när det upplevs som
säkert att cykla på vägen gör man det, men om säkerheten upplevs sämre kompenserar man genom att
välja en annan färdväg som ses bättre eller lämpligare i den situationen.
Även om trottoarcykling tycks bli en följd av att man exempelvis uppfattar att det är otydligt utformat
eller upplever osäkerhet inför att befinna sig i samma utrymme som bilar, fanns det också en
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uppfattning om trottoarcykling som olämpligt. Försökspersonen nedan uttryckte dock förståelse för att
det blir så och kritiserar samtidigt utformningen:
Tycker inte att cyklister borde cykla på trottoaren, men förstår att det blir så med tanke
på hur planeringen ser ut. Borde separera bilar, cyklister och gångare. (Normalcyklist,
intervju)
Sammanfattningsvis visar alltså resultaten från intervju- och ”tänka högt”-materialet att trottoarcykling
uppstår som en följd av att cyklister av olika skäl inte vill cykla i samma utrymme som bilar, finner det
vara ett smidigare eller bättre sätt att ta sig fram på, eller uppfattar otydlighet i utformningen. I många
fall handlar trottoarcykling om en slags riskkompensation där alternativet, att cykla bland bilar,
uppfattas riskfyllt.
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6.

Diskussion

6.1.

Cyklistgrupper

Det visade sig, att det spelade en stor roll speciellt för framkomligheten, vilken cyklistgrupp man själv
hade angett att man tillhörde. I mindre utsträckning kunde även samband mellan hantering av
extrauppgifter och cyklisttyp urskiljas. Detta visar att det är viktigt att förstå att det finns olika
cyklisttyper i trafiken, som kan ha olika behov, och som påverkas olika av både infrastrukturen och
händelserna runt omkring dem. Även om själva gruppindelningen skedde ganska ad-hoc, baserat på en
fråga om självuppskattad hastighet i förhållande till andra cyklister, samt tillägget att utöka detta med
en elcykelgrupp, så kom det fram betydligt fler skillnader mellan grupperna än enbart den faktiskt
valda hastigheten. Det rekommenderas alltså att lägga mer vikt och ansträngning på att förstå om det
finns ett begränsat antal cyklisttyper, eller om variationsrikedomen bland cyklisterna är så stor, att det
inte går att göra en meningsfull kategorisering. Oavsett resultatet är det dock nödvändigt att ta
variationerna i beaktande, när man planerar för cykling. Det är långt ifrån garanterat att en lösning som
passar en typ av cyklist även är positiv för en annan typ av cyklist. För att välja ett exempel ur den
föreliggande studien kan nämnas, att vissa cyklister uttryckligen gillade utformningen av
cirkulationsplatsen, eftersom de då kunde röra sig igenom korsningspunkten utan större fördröjning,
medan andra cyklister var tydligt negativa mot utformningen, eftersom de upplevde rädsla, som ledde
till ruttval som drog med sig långa fördröjningar.
Ett slående faktum som skiljer cyklister i olika grupper är huruvida man är bekväm med att cykla i
blandtrafik eller inte. I den föreliggande studien användes inte detta kriterium vid rekrytering och det
visade sig heller inte helt hänga ihop med de cyklistgrupper som studerades. Studien gav ändå
intrycket av att snabbcyklisterna främst använde trottoaren för att öka sin effektivitet, medan de
cyklister i de andra grupperna som använde trottoaren mest försökte undvika obehaget att cykla i
blandtrafik. Eftersom det är förbjudet att cykla på trottoaren, så hamnar speciellt de cyklister som inte
känner sig trygga i blandtrafik, i ett dilemma, där de antingen behöver bryta mot lagen eller utsätta sig
själva för en obehaglig situation. Utnyttjar man trottoaren för ökad framkomlighet, så är det ett tecken
på att infrastrukturen för cyklister kan förbättras. Det rekommenderas att ta fram mer kunskap om
varför trottoaren används, och vilka lösningar som kan passa olika cyklisters behov, så att chanserna
ökar att lösningarna faktiskt används som planerat.

6.2.

Extrauppgifter och belastning

Att lyssna på musik eller annat i sin mobil innebar ingen ökad belastning eller skillnad i uppmärksamhet i korsningar. Detta kan bero på att cykling i den trafikmiljö som användes i studien inte upplevs
som särskilt svår och att det därför är möjligt att lyssna på någonting utan att det går ut över säkerheten. Eftersom deltagarna själva fick välja vad de skulle lyssna på och hur hög volym de ville ha kan
det också tänkas att de som kände sig mer osäkra valde en lägre ljudnivå, men det är ren spekulation.
Den egenvalda hastigheten påverkades dock av musik på olika sätt i de olika cyklistgrupperna.
Möjligen finns ett samband mellan vad personerna lyssnade på, t.ex. om det var lugn eller hetsig
musik, och hur snabbt de cyklade. Det kan också vara så att de cyklister som håller ett högre tempo,
elcyklister och snabbcyklister, blir hämmade av att lyssna på musik och kompenserar för detta genom
att sakta ner något för att även kunna koncentrera sig på att lyssna. Normalcyklisterna cyklade däremot
snabbare med musik, vilket tyder på att de har en viss reservkapacitet som kan utnyttjas för att anpassa
sig till nya förhållanden. Detta stöds av data från en tidigare studie med unga cyklister som visade att
musiklyssnande medförde högre hastigheter vid telefonanvändning och cykling generellt (Kircher,
Ahlstrom, Palmqvist, & Adell, 2015). Komfortcyklisterna, som inte påverkades av musik gällande
hastighetsval, kanske håller det tempo de finner är lämpligt och varken saktar ner eller vill cykla
fortare av att lyssna på något. Generellt tycks cyklisterna anpassa sig till att lyssna på musik på så vis
att hastigheten ökar då det finns reservkapacitet kvar för att göra något mer än att cykla, medan
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hastigheten istället sjunker för de cyklister som redan använder det mesta av sin kapacitet till
cyklingen, samtidigt som de cyklister som har ett lågt hastighetsanspråk inte påverkas ytterligare av att
lyssna på musik.
Påfallande många sms, ungefär hälften av de som skickades, lästes inte alls under den tid då
cyklisterna skulle ta sig mellan två punkter. Detta kan ha flera orsaker. Antingen hörde inte cyklisterna
att sms:en kom eller så tog de ett aktivt beslut om att inte läsa dem förrän de tagit sig till nästa punkt
eller förrän ett bättre tillfälle yppade sig. Av de totalt skickade sms:en både lästes och besvarades en
fjärdedel dock i direkt följd under cykling, vilket också kan anses vara en stor andel. Uppmärksamhetskraven i form av statiska MiRA-krav var dock helt uppfyllda för samtliga av dessa sms, vilket
tyder på att cyklisterna valt sina tillfällen att sms:a under cykling utan att äventyra sin säkerhet.
Dynamiska uppmärksamhetskrav, exempelvis i form av fotgängare som passerar cykelbanan, har inte
analyserats i denna studie. Det vore dock intressant för framtida studier att se om cyklisterna klarar av
att hantera uppkomna situationer på ett bra sätt även då de sms:ar.
Medellängden för en blick till telefonen är 2,1 sekund och 90:e percentilen är 4,0 sekund. Det tyder på
att tiden som en cyklist är beredd att titta bort för att lösa en uppgift är något längre än för bilförare.
Bilister är i regel ovilliga att titta bort från vägen längre än 1,5 sekund (Wierwille, 1993). Om det tar
längre tid än så att slutföra en uppgift så brukar man dela upp uppgiften i flera kortare delsekvenser (så
kallad time sharing, Zwahlen, Adams, & DeBald, 1988). Medellängden för en bilist är ungefär 1
sekund, och det är ovanligt med blickar bort från vägen som är längre än 2 sekunder (se Kircher, 2007,
p. 32 ff. för en sammanfattning). Det här beror troligtvis på cyklistens lägre hastighet (se även
Godthelp, Milgram, & Blaauw, 1984), där bilförare som körde i 20 km/h hade betydligt längre blickar
bort från vägen än normalt). I en tidigare cykelstudie som genomfördes i en enklare miljö såg vi
medellängder på ungefär det dubbla (Ahlstrom et al., 2015) jämfört med den här studien. Skillnaden
kan troligtvis förklaras av den mindre komplexa trafikmiljö som den tidigare studien genomfördes i.

6.3.

Interaktion med trafikmiljön

Det visade sig att påverkan av trafikmiljön är olika för olika cyklistgrupper. Överlag kan konstateras
att korsningspunkter, som kräver att cyklisten stannar oavsett trafiken, leder till en större fördröjning
för de cyklister som rör sig relativt snabbt. I föreliggande studie handlar det om stopp-skylten och
trafikljuset vid rött. Detta bekräftar att det är befogat att cyklister försöker undvika sådana platser där
de kan, som visat i Broach et al. (2012). Medan cirkulationsplatsen är den korsningspunkt som betyder
minst fördröjning för de snabba cyklistgrupperna, så förlängs komfortcyklisternas resa här i större
utsträckning än vid de andra punkterna.
Även här blir det tydligt att det finns en stor bredd i hur olika cyklister tar sig an olika infrastrukturella
utformningar. Vid stopp-skylten krävde trafiksituationen i enbart 6 % av passagerna att cyklisten
skulle stanna, vilket kan göra att åtgärden upplevs som onödigt. I ungefär en tredjedel av passagerna
stannade cyklisten helt ändå, medan det annars var mest vanligt att anpassa sitt beteende på så sätt att
hastigheten reducerades tillräckligt för att kunna uppmärksamma potentiell trafik med företräde.
Liknande beteende har även observerats i en studie i USA (Ayres, Kelkar, Kubose, & Shekhawat,
2015). Intressant i den föreliggande studien är att fördröjningen vid stopp-skylten blev mindre, om
man cyklade på trottoaren. Detta kan hänga ihop med att många komfortcyklister valde trottoaren, och
att de som grupp fördröjdes mindre på grund av den lägre utgångshastigheten. Det kan också vara
relaterat till att det var mindre vanligt att stanna helt vid stopp, när man cyklade på trottoaren. Vad
detta i sin tur beror på kan bara spekuleras kring – möjligen känner man sig mindre som ”fordon” när
man färdas på trottoaren, så att man kanske upplever att regeln inte gäller lika mycket där, eller så är
sikten in i tvärgatan bättre, så att man upplever att det är mindre nödvändigt att stanna.
Fördröjningen var lika stor för cyklister vid stopplikten och vid korsningen där cyklisten hade
företräde. Även om korsningen med företräde inte var helt tydligt utformat, kan detta ses som ett
tecken att cyklister är försiktiga och tar det säkra före det osäkra, vilket betyder att man saktar ner för
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att säkerställa att vägen är fri, trots att det formellt inte hade behövts. Fördröjningen vid passage av ett
grönt trafikljus var i samma storleksordning, vilket ger ytterligare stöd till detta antagande. Ytterligare
analyser av fler korsningspunkter skulle kunna belysa om fördröjningen uppstår främst på grund av
förekomsten av en korsningspunkt, oavsett dess natur, eller om fördröjningen ändå varierar med
utformningen av infrastrukturen och företrädesreglerna.
Ett tecken på att utformningen kan göra skillnad i korsningspunkter är cirkulationsplatsen, där de
cyklister som anammade principen att ”bete sig som en bil” inte fördröjdes nämnvärt, trots att det
råder väjningsplikt vid infarten till cirkulationsplatsen. Trafikmängden var inte så hög, så att
cyklisterna sällan behövde sakta ner för trafik i cirkulationsplatsen, och sikten var god, så att man
kunde bibehålla farten då det syntes att det var fritt. Att ta sig från A till B snabbt och effektivt är en
sak. En annan viktig aspekt är att kunna ta sig fram säkert. Att oförhappandes slussas ut i körfältet
bland bilarna leder till en osäkerhet som enkelt skulle kunna undvikas med dedicerade cykelfält genom
rondellen.
För cyklisterna var det mycket vanligt att få rödljus vid trafikljuset, vilket ledde till stora
fördröjningar. I tre fall observerades rödljuskörningar, och vid samtliga hade trafikljuset inte behövt
vara rött för cyklisten. I Linköping, där undersökningen genomfördes, slår inte cyklisternas trafikljus
om till grönt samtidigt som bilisternas eller fotgängarnas ljus gör. Detta betyder att det kan vara rött
för cyklisten som ska rakt fram, medan till exempel biltrafiken, som löper parallellt, har grönt. Om
cyklisten inte aktiverar trafikljuset, via knapptryckning eller cykling över en aktiveringsslang, i en
tidig fas av bilisternas gröna ljus, så slår ljuset inte längre om, utan då behöver cyklisten vänta på
bilarnas nästa grönfas. Detta gör att fördröjningen blir ännu längre, så att en rödljuskörning parallellt
med bilar som ändå kör åt samma håll kan leda till stora tidsvinster. Utöver den onödiga fördröjningen
för cyklister, som detta sätt att ställa trafikljusen innebär, blir kommunikationen mot trafikanterna
otydlig. Som bilförare kan man inte vara säker på vilken färg trafikljuset visar för cyklister, så att
osäkerhet kan uppstå. En rekommendation är att koppla trafikljusen för de olika trafikantslagen på ett
systematiskt och förutsebart sätt, så att fördröjningar minskas och tydligheten ökas. Man bör överväga
alternativa ljusfaser för de olika trafikslagen för att förbättra både framkomlighet och säkerhet.
Speciellt i cirkulationsplatsen var effektivitetsindexet mycket beroende av själva deltagaren, vilket inte
var fallet i samma utsträckning i de andra korsningarna. Detta tyder på två saker. Dels verkar det som
att det är vanligt att samma person använder sig av samma strategi i samma ort – väljer man
exempelvis att gå av cykeln och leda den under ena passagen, så är det sannolikt att man gör likadant
andra gången. Sedan är det sannolikt att en plats som inte är utformad så pass tydligt att trafikanterna
förstår hur de ska röra sig igenom platsen, bjuder in till egna lösningar. De personliga strategierna och
preferenserna kommer alltså fram desto tydligare, ju mindre styrande själva trafiklösningen är. Detta
blir även tydligt i de andra korsningspunkterna. Cyklisten väljer trottoar eller inte, och hur mycket
man vill sakta ner både vid stoppskylten och i korsningen med företräde, medan trafikljuset styrs
utifrån, och är därmed personoberoende. Att vissa cyklister råkade ut för mer trafik i korsningarna än
andra är förmodligen kopplad till tiden på dygnet, då det var tydligt lugnare mitt på dagen än på
morgonen och eftermiddagen.
När det handlar om erfarenheter av att som cyklist passera cirkulationsplatsen framträdde det tydligt
att utformningen leder till upplevd osäkerhet och otydlighet, samt att framkomligheten blir sämre
eftersom alternativa vägar att passera den väljs. Detta skapar sannolikt även förutsättningar för att
andra konflikter kan uppstå, exempelvis med fotgängare, som en följd av att cyklister cyklar på
övergångsställen eller trottoarer. Resultaten visar på ett tydligt sätt att en infrastrukturlösning med
cirkulationsplats, där cyklister förväntas cykla under samma villkor som bilar, och utan eget utrymme,
kommer innebära betydande nackdelar för många cyklister som ska passera den. Förutsatt att det finns
en ambition om att verka för ökad och säkrare cykling måste denna utformning därför betraktas som
otillfredsställande och alternativa utformningsåtgärder rekommenderas därför.
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Betydande anledningar som framkom till att cyklister valde att cykla på trottoaren var främst en
motvilja till att befinna sig i samma utrymme som bilar, men även att det var otydligt var de skulle
cykla. I det första fallet kan handlingen betraktas som en slags riskkompensation, där alternativet att
cykla på vägen tillsammans med bilar upplevs som osäkert, otryggt eller inte komfortabelt. Aspekter
som att tvingas förhandla om utrymmet eller att utrymmet upplevs främst vara avsett för andra
transportslag är betydande. Istället väljs en väg som upplevs säkrare eller mer komfortabel. I den
bemärkelsen framstår trottoarcykling, sett ur cyklistens perspektiv, som en rationell och fullt rimlig
handling trots regelverkets utformning. Det får anses mycket rimligt att cyklister vill färdas på ett på
ett sätt där de upplever tillfredställande säkerhet och komfort. I det andra fallet är det istället en
upplevelse av otydlighet som står i centrum, det vill säga att det är inte självklart för cyklisten var
denne ska befinna sig. Möjligen kan trottoarernas ibland breda utformning bidra till att denna
otydlighet uppstår, det vill säga trottoaren kan ge sken av att vara en cykelbana och få cyklisten att
söka sig dit. Exempelvis skulle tydligare skyltning eller målning skulle kunna råda bot på de fall där
otydlighet är anledningen till trottoarcykling.

6.4.

Metoddiskussion

Som nämnts ovan är den semi-kontrollerade designen en användbar metod, för att kunna komma åt
taktiskt beteende av förbestämda grupper under förbestämda förhållanden. På så sätt kompletterar
metoden mer makro-orienterade metoder som ”Stated-Preference” studier eller naturalistiska studier.
Konkret kan den föreliggande studien belysa faktumet att infrastrukturen påverkar cyklistgrupperna
olika, eftersom alla deltagare behövde ta sig längs samma rutt. Studier på makro-nivå visar att viss
infrastruktur undviks av cyklister där det går, vilket kan medföra att man aldrig blir medveten om
problematiken med en viss typ av utformning, eftersom de cyklister som inte tycker om den, av
framkomlighets-, trygghets- eller andra skäl, inte kommer att vistas i den miljön alls. De problem som
uppstår, när man tillåter större friheter för deltagarna, är att det kan bli svårt att få ihop tillräckligt med
kvantitativt, jämförbart datamaterial för att dra långtgående slutsatser. Exempelvis valde de flesta
cyklister att inte sms:a under cykling, vilket leder till, att det inte går att göra statistiska jämförelser av
just sms:ande under cykling mellan grupper. Analysmetodiken måste anpassas efter det observerande
beteendet, vilket också ofta medför, att analysen kan bli tidskrävande. I framtida studier bör man ha i
åtanke att ändra instruktionerna så att försökspersonen, i det här fallet, blir mer motiverad att svara. Ett
exempel skulle kunna vara att de väntar på ett viktigt meddelande från chefen.
Ögonrörelseutrustningen som användes visade sig vara mycket känslig för direkt solljus, vilket ledde
till att datamaterialet delvis höll undermålig kvalité. Problemet framträdde i större utsträckning än för
fältstudier i bil, förmodligen eftersom man i en bil sitter mer avskärmad från solen. Däremot är
huvudrörelserna större för cyklister än bilister, vilket är positivt. Cyklisternas blickriktning, speciellt
till mål som telefonen eller över axeln, kunde lätt urskiljas även med enbart huvudriktningen
tillgänglig.
Informationen när sms:et faktiskt nådde deltagaren saknades i de flesta fallen, eftersom ljudsignalen
inte kunde uppfattas av inspelningsutrustningen. Ibland kommenterade cyklisten under tänka-högtbetingelsen att hen hade fått ett meddelande, men för framtida studier rekommenderas att säkerställa
att tidpunkten för inkommande meddelanden loggas.
Effektivitetsindexet har tagits fram för att sätta framkomligheten i relation till cyklistens egen önskade
hastighet. Speciellt för sträckor där alla cyklister väljer liknande vägar, eller åtminstone börjar och
slutar på samma ort, är detta ett mer rättvist sätt att belysa fördröjningar för olika typer av cyklister.
Begränsningarna kommer fram när cyklister väljer en annan start- eller slutpunkt, som här i
cirkulationsplatsen. Vissa hade redan korsat gatan innan de kom fram till platsen, vilket gjorde att
sträckan igenom platsen blev mycket kortare, och på så vis blev passeringstiden och därmed
effektiviteten i just cirkulationsplatsen högre. Det tas dock inte i beaktan att cyklisten kan ha fördröjts
innan, när hen bytte vägsida. En åtgärd skulle kunna vara att påbörja mätningen tidigare, vilket dock
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skulle leda till sämre noggrannhet för själva cirkulationsplatsen, då andra störfaktorer skulle tas med.
En annan möjlig lösning är att mäta upp en egen jämförelsesträcka för cyklister som börjar ta sig
igenom cirkulationsplatsen på den alternativa orten, men även detta kan bli missvisande, eftersom
vägen i detta fall blir mycket kort och enbart leder över ett trottoarhörn. Vidare kan man dela upp hela
försökssträckan i mindre segment och beräkna effektivitetsindexet för varje segment för att på så vis
förstå de övergripande sambanden.
Effektivitetsindex skulle kunna beräknas genom en observationsstudie för ett stort antal cyklister.
Dock krävs det att samtliga cyklister stoppas och tillfrågas vilken cyklistgrupp de anser sig tillhöra. Är
frågeställningen uppmärksamhetsrelaterad krävs mer avancerade mätmetoder såsom de som använts i
denna studie.
Metoden för att samla in kvalitativa data kan förbättras. Särskilt av vikt är att samla in mer data och
med bättre kvalitet. ”Tänka högt”-metoden har styrkan att den möjliggör insamlandet av spontana
upplevelser som inte styrs av exempelvis av en intervjuguide som designats av forskaren. I den
meningen har data från ”tänka högt” möjlighet att fånga sådant som inte är styrt av syfte och
forskningsfrågor innan insamlingen startar, vilket möjliggör ett mer förutsättningslöst utforskande av
ett fenomen. Det är dock viktigt att försökspersonerna är införstådda i hur de ska ”tänka högt”. I denna
studie var det en del som endast kommenterade på ett mer konkret plan vad de såg (exempelvis ”det
går en dam med en hund där på trottoaren”). Även om dessa uttalanden kan vara intressanta är det
också av vikt att de i högre utsträckning kommenterar vad de upplever i sin framfart; exempelvis hur
de tänker, känner, resonerar, planerar sitt handlande etc. Vi gav noggranna instruktioner, både
skriftligt och med en exempelvideo, till deltagarna så att de skulle kunna träna på att ”tänka högt”
redan innan de kom till försöket. Utöver det verkar det vara av vikt att väldigt noggrant betona för
försökspersonerna vilken typ av kommentarer som är önskvärda. Att tänka högt faller sig inte naturligt
för alla och då är det viktigt att träna inför själva försöket. När det gäller intervjun efter försöket skulle
framför allt registreringen av data behöva förbättras. I denna studie antecknades det väsentliga ner av
den försöksledare som höll i intervjun. Denna tidiga filtrering gör att potentiell rikedom i data går
förlorad i ett tidigt skeende, samtidigt som det stjäl uppmärksamhet för intervjuaren. Önskvärt är
istället att intervjuerna spelas in på plats för att sedan transkriberas. Detta förfarande skapar ett rikare
och bättre material att analysera.
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7.

Fortsatt forskning

Denna studie kan ses som en början till ett försök att kategorisera cyklisttyper, och det krävs mer
forskning i ämnet för att öka förståelsen för möjliga samvariationer av olika variabler. Sådan forskning
bör ta hänsyn till flera datakällor, som innefattar både självrapporterade inställningar och observerat
beteende. Tänkbara faktorer att undersöka är mobilvana, cykelvanor, bilvanor, personlighetstyp,
riskbenägenhet, mobilberoende, etc.
Upplägget skulle kunna utvidgas för att även få med strategiskt ruttval. Flera cyklister i denna studie
berättade att de försöker undvika cirkulationsplatsen helt, eftersom den upplevs svårhanterad och
otrygg. Genom att låta cyklister fritt välja vägen mellan två punkter skulle det kunna vara möjligt att
inte enbart studera placeringen längs en förbestämd rutt, utan även själva valet av sträckan. Fördelen
att göra det inom ramen för en semikontrollerad studie, istället för en resvaneundersökning via enkät
eller långtidsloggning är, att man samtidigt kan samla in fler bakgrundsvariabler. Även trottoarcykling
borde undersökas mer systematiskt, för att kunna ta fram en mer anpassad trafikmiljö.
I dagsläget finns bara statiska MiRA-krav. I framtida forskning bör även dynamiska uppmärksamhetskrav fastställas, så att den omgivande trafikmiljön tas i beaktande. På så sätt kan man studera om
användning av extrautrustning har en negativ inverkan på hur cyklisten uppmärksammar och
interagerar med andra trafikanter, exempelvis fotgängare, bilister och cyklister.
Effektivitetsindexet togs fram i denna studie som ett enkelt mått på fördröjning, baserat på cyklistens
egen hastighet. För framtida rättvisa och jämförbara utvärderingar av korsningspunkter och andra
infrastrukturella lösningar är det dock viktigt att ta fram indikatorer för både framkomlighet och
säkerhet för olika trafikantgrupper. Dessa ska helst kunna användas på många olika platser, för att öka
jämförbarheten.
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8.

Praktisk nytta

Denna studie visade tydligt att cyklister – även om man enbart ser till transportresor – är en mycket
heterogen grupp. Olika cyklister kan ha diametralt motsatta inställningar till infrastrukturella
utformningar och interaktionen med annan trafik, vilket medför en stor variation i beteendet, som
uppstår i förhållande till infrastrukturen och den omgivande trafiken. För att säkerställa fungerande
lösningar för cyklister, är det nödvändigt att ta hänsyn till hela behovsspektrumet, eftersom det annars
är sannolikt att någon grupp väljer en alternativ lösning. Detta innebär exempelvis att framkomlighet
inte bör offras för säkerhet, eftersom det kan leda till att vissa personer då försöker hitta en snabbare
genväg, som kan vara betydligt mindre säker. Detta innebär också att vara tydlig och logisk i sitt
budskap, eftersom otydliga lösningar (som här i cirkulationsplatsen) leder till osäkerhet och därmed
variationsrik och för andra trafikanter oförutsebart beteende.
Ett intressant konkret exempel är flera aspekter i samband med trafikljuset. Olika regler gäller för
bilister och cyklister, eftersom man som bilförare vid rödljus kör fram till en stopplinje, framför vilken
man stannar och inväntar grönt. Som cyklist behöver man däremot ta hänsyn till en korsande
cykelväg, innan man kan ta sig fram till knappen, som man behöver trycka på för att kunna få grönt
ljus. De förhållandevis många förekomster av bristande uppmärksamhet vid trafikljuset är kopplade
till den ologiska utformningen. En enkel åtgärd skulle kunna vara att flytta knappen för grönt före den
korsande cykelvägen. De tre rödljuscyklingarna är ett annat exempel för en inkonsekvent signalstyrning, eftersom signalen i alla tre fall inte hade behövt vara röd för cyklisterna. Är cykeltrafiksignalen konsekvent grön för cyklister, när den är det för bilister och fotgängare, så skulle både
osäkerhet, missförstånd och antalet rödljuscyklingar kunna minska.
Studiens resultat och slutsatser bör komma trafikplanerare till del så att de kan vidta åtgärder för att
öka säkert cyklande i framförallt städer. Förslag till åtgärder är att se över trafiksignaler så att de dels
blir konsekventa och att ljusen regleras så att man minskar risken för kollisioner. Man kan också
genomföra testcyklingar längs vanliga transportvägar för att upptäcka fel, brister och möjligheter till
förbättringar, men det borde göras systematiskt efter ett i förväg framtaget protokoll. Vidare kan man
utveckla ett system för inrapportering för allmänheten med tydlig återkoppling om genomförda
åtgärder.
Det som kan uppfattas av andra som att cyklister ”alltid bryter mot reglerna” kan vara grundat i rädsla
och osäkerhet. Tydliga exempel här är trottoarcyklingen, som i många fall var en följd av att cyklisten
kände sig otrygg i blandtrafik, vilket också uttryckligen framhölls. Erbjuder inte infrastrukturen en
rimlig lösning för cyklisten, så är denna tvungen att välja mellan två dåliga lösningar – att känna sig
otrygg, eller att bryta mot regeln. Undermålig information om hur det är tänkt att cyklister ska förflytta
sig kan också leda till regelbrott eller oförutsägbart beteende. Regelbrott kan också uppstå, när regeln
uppfattas som orimlig. Tvingande stopp som egentligen är onödiga kan leda till frustration över
begränsad framkomlighet, och upprepade inbromsningar och accelerationer som tar på krafterna. Att
minimera onödiga stopp skulle sannolikt minska antalet regelbrott – som i föreliggande fall, där det
inte fanns någon trafikbetingad anledning att stanna i över 90 % av passagerna vid stoppskylten.
Vid all användning av extrautrustning i trafiken gäller att även använda sitt sunda förnuft. I vissa lägen
är det olämpligt att använda extrautrustning, till exempel när sikten är skymd eller när det finns andra
trafikanter som kan korsa ens väg. Den som väljer att titta på mobilen behöver ändå uppmärksamma
sin omgivning och bibehålla sin uppfattning om vad som händer runtomkring. I studien uppfylldes
samtliga uppmärksamhetskrav, oavsett om cyklisten lyssnade på musik eller inte. Det är dock ett
faktum att om man lyssnar på musik så hör man mindre av omgivande trafik, vilket därmed ställer
högre krav på visuell uppmärksamhet, även bakåt.
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Bilaga 1. Instruktioner för Tänka högt
Under försöket kommer vi att be dig att ”tänka högt”, och vi ser gärna att du tränar på det innan du
kommer till försöket. Fokusera då på saker som till exempel vart du riktar din uppmärksamhet eller
vad som fångar din uppmärksamhet, hur du söker av trafiken och omgivningen, om du tittar på saker
som inte direkt är trafikrelevanta och hur det hänger ihop med vad du gör eller planerar att göra. Det
kan till exempel vara hur du gör inför en korsning, hur du väljer att placera dig längs vägen, eller om
du ska svara på ett sms.
Anledningen är att vi vill lära oss mer av dig hur du som van cyklist väljer att fördela din
uppmärksamhet. Det är viktigt att du berättar vad du tänker på och var du riktar din uppmärksamhet,
inte vad du gör rent fysiskt. Vi är intresserade av dina tankar, din planering och dina slutsatser.
Vi är ute efter beskrivningar av följande slag:

•

Jag kollar om cyklisten till vänster om mig är på väg att köra om mig.

•

Oj, en cyklist kommer snabbt ifatt mig bakifrån.

•

Jag ser att bilen framför blinkar höger och förstår att den kommer att sakta in och korsa min
väg.

•

Cyklisten framför mig saktar in så att jag måste bromsa.

•

Jag läser reklamskylten, då jag såg att den handlade om en biltävling.

•

Jag är osäker på vilka regler som gäller här, men gissar på grund av hur det ser ut och de andra
trafikanternas beteende att jag har väjningsplikt.

•

Telefonen pep till, jag har fått ett sms. Jag har gott om plats runt omkring mig så jag kan lugnt
ta fram telefonen för att se vem som har skickat något.

•

Jag märker att fotgängarna framför mig går i bredd och inte verkar uppmärksamma mig. Det
är bäst att vara extra uppmärksam på var de tar vägen när jag kör om.

•

Jag måste svänga till vänster över en bilväg och tittar därför bakåt. Om det finns annan trafik
på vägen kommer jag att behöva sakta och släppa förbi dem innan jag svänger ut i vägen.

Det är viktigt att du tänker högt hela tiden medan du cyklar. Förmodligen finns det en del saker som
förekommer ofta, men då är det bara att upprepa dem varje gång. Det är bättre att säga för mycket än
för lite. Om du av någon anledning måste sluta med att tänka högt för att utföra en komplicerad
manöver så försök att rekapitulera dina tankar direkt därpå. Fortsätt sedan att tänka högt precis som
tidigare.
Titta gärna på denna video så får du se ett exempel på en cyklist som tänker högt:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3L4RT4EgH4&feature=em-upload_owner
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Bilaga 2. NASA-RTLX
Nedan följer sex skattningsskalor som berör olika aspekter av arbetsbelastning som kan tänkas bidra
till den totala arbetsbelastningen under cykling. Var god och indikera din totala arbetsbelastning (dvs.
hantering av cykel, trafik och eventuella extrauppgifter) under den gångna sträckan med ett kryss per
skala.

Mental belastning
(Hur stor mental och perceptuell aktivitet medförde uppgiften, t.ex. tänka, besluta, beräkna, minnas,
titta, leta etc.?)

Låg
Lätt och enkel cykeluppgift

Hög
Komplicerad och krävande cykeluppgift

Fysisk belastning
(Hur mycket fysisk aktivitet medförde uppgiften, t.ex. svänga, manövrera, trampa etc.?)

Låg

Hög

Lätt, långsam, enkel och

Krävande, snabb, påfrestande och

vilsam cykeluppgift

ansträngande cykeluppgift

Tidspress
(Hur mycket tidspress upplevde du under cyklingen?)

Låg

Hög

Långsam och avspänd cykeluppgift

Snabb och hektisk cykeluppgift

Prestation
(Hur bra tycker du att du uppnådde dina mål, dvs. hantera cykeln och mobilen som du ville?)

Bra

Dålig

Hanterade cykeln och mobilen

Hanterade inte alls cykeln och

precis som du ville

mobilen som du ville

Ansträngning
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(Hur hårt behövde du anstränga dig, mentalt och fysiskt, för att uppnå din prestationsnivå?)

Låg

Hög

Låg ansträngning

Hög ansträngning

Frustrationsnivå
(I vilken utsträckning kände du dig osäker, irriterad eller stressad under cyklingen?)

Låg

Hög

Kände dig säker, nöjd och avspänd

Kände dig osäker, irriterad och stressad

under cykeluppgiften

under cykeluppgiften
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