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Foton på deltagare i rapporten är tagna av Anna Swedestam, NTF Väst. Deltagarna har gett sitt 

medgivande om att bilderna får vara med i rapporten. Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd 

från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar 

författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och 

arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.  

1. Sammanfattning av projektet 

Det är en stor variation bland äldre cyklister avseende deras funktionsförmåga. Det som påverkar 

cykling är inte bara ålder utan även den egna fysiken (exempelvis muskelstyrka, rörlighet och balans) 

samt vanan att cykla. Syftet med projektet var att bidra till ökad och säker cykling bland äldre. Totalt 

deltog 21 personer (12 kvinnor, 9 män) i åldrarna 67-81 år (medelålder 74 år). Deltagarna fick 

provcykla tre sorters cyklar; en vanlig damcykel, en elcykel och en elmanövrerad trehjuling. Med 

hjälp av ett antal olika övningar fick deltagarna testa och utvärdera cyklarnas funktion och stabilitet i 

olika hastigheter, exempelvis hur lätt/svårt det var att stiga på/av cyklarna, hålla balansen eller att 

cykla med en tyngre last. Den 2-hjuliga elcykeln och den konventionella cykeln var lika ur 

prestationssynpunkt på alla områden som undersöktes. Den 3-hjuliga elcykeln fick genomgående 

sämre omdömen. Förutom cykelövningarna intervjuades deltagarna för att diskutera cykling generellt 

och vilka barriärer som finns för att öka cyklingen samt vad som krävs för att cykling ska kännas 

säker. Flera av de mer vana cyklisterna som var uppemot 80 år upplevde inga problem alls vare sig 

med balans, svårigheter att stiga av och på cykeln, eller trafiksituationen. Andra hade anpassat sin 

cykling genom att gå över till damcykel, elcykel eller undvek att cykla i stadsmiljö. Alla var överens 

om att cykling bidrar till fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. Deltagarna uppskattade framför allt 

elcykeln, som ett bra komplement till bilkörning; med elmotor skulle det underlätta att få med sig 

matvaror och annat till/från hemmet. 
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2. Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Projektet har varit ett bidrag till säkrare cykling bland äldre personer. Deltagare har i projektet fått 

prova olika sorters cyklar men även fått delge vilka hinder eller möjligheter de upplever när de cyklar. 

Vissa deltagare har varit mindre aktiva som cyklister och har upplevt en rädsla för att ramla och skada 

sig. En cykel med lägre insteg och ram kan underlätta för att lättare komma på och av en cykel. En 

trehjulig elcykel kan också vara en lösning för de personer som har balansnedsättningar. Elcykeln med 

två hjul upplevdes som mest positiv och praktisk för att användas i vardagen. Elcykeln ansågs som en 

god lösning för att kunna cykla mer och som ett komplement till bilen för att tillfredsställa 

mobilitetsbehoven. Projektets kunskap har även bidragit till ny konsumentinformation vilket kan 

inspirera och öka cykling hos äldre. 

 

3. Bakgrund 

Bilen är det vanligaste transportsättet och framförallt bland män, men efter pensionen förändras många 

gånger resmönstret och man kör färre eller kortare sträckor. För kortare resor omkring hemmet har 

cykeln en betydande roll. Cykling är ofta populär bland äldre, inte enbart för förflyttning utan även 

som motionsform [1]. Att cykla är ett smidigt och praktiskt sätt att förflytta sig men för äldre kan det 

ibland upplevas otryggt och rädslan för att ramla ökar. Vid ökad ålder förändras funktioner så som 

muskelstyrka och rörlighet samt att balansen kan påverkas. Med ökad ålder kommer också en större 

skörhet som gör att skadorna oftast blir värre vid olyckor. Olyckorna orsakas oftast av halka eller att 

man kört mot väg- eller trottoarkant [1]. Olycksstatistik med dödligt utfall visar att äldre cyklister står 

för 46% av alla dödsfall på cykel under perioden 2005 till 2015, äldre män står för 74% och kvinnor 

för 25% [2]. Dessa olyckor hände oftast vid korsningar i städer och cykelhjälmsanvändning var låg. 

En slutsats från en tidigare studie var att ”många allvarliga skador hos cyklister kan också undvikas 

genom att åtgärda brister på cykeln och dess utrustning” [3]. Det har även framkommit att det inte 

finns några betydande skillnader i olycksrisk mellan cyklister som kör elcykel och övriga cyklister, 

däremot är skadorna generellt av högre allvarlighetsgrad. Allvarligare olyckor bland elcyklister 

förklaras bland annat av en i genomsnitt äldre cyklistgrupp [4].  

 

Tidigare forskning har visat på äldres svårigheter gällande manövreringsproblem som exempelvis på- 

och avstigning samt att stanna cykeln [1, 5]. För att öka cykling bland äldre behövs inte bara bättre 

cykelinfrastruktur utan även bättre och säkrare cykelmodeller som är anpassade utefter deras behov [5, 

6]. Elcykeln har i flera studier visat sig ha god potential att ersätta bilresor vilket innebär en betydande 

miljö- och hälsovinst och äldre personer pekas ut som en relevant målgrupp där elcykeln kan utgöra en 

viktig del av äldres dagliga mobilitet [4]. För att kunna nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara 
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städer samt att bidra till Nollvisionen behöver vi öka cyklingen i våra städer. Trots att cykling är ett 

populärt transportsätt har många äldre slutat cykla på grund av otrygg trafikmiljö eller förändrad 

funktionsförmåga. I många fall slutar eller minskar äldre att cykla onödigt tidigt [5]. För att kunna 

bidra till en förändring för den gruppen som inte har cyklat på länge handlar det om att hitta nya 

strategier för att återuppta cykling. Att öka kunskapen kring säker cykling, både praktiskt och 

teoretiskt, kan bidra till att äldre väljer rätt cykel och som följd ökar deras cyklande. Äldre är en utsatt 

grupp i trafiken och nya cyklar behöver utvecklas som tar hänsyn till äldres förutsättningar. Projektet 

som helhet syftade därför till att bidra till ökad och säker cykling bland äldre.  

 

4. Material och metod 

Deltagare till projektet rekryterades via NTF Västs kontaktnät (pensionärsorganisationer) och VTI:s 

hemsida. Gruppen som deltog i projektet bestod av 12 kvinnor och 9 män. Åldersspannet var från 67 

till 81 år med en medelålder på 74 år (medianåldern var också 74 år). Fyra av deltagarna uppgav att de 

aldrig cyklade, se i övrigt tabell 1 som visar könsfördelningen på denna fråga. Alla deltagare utom en 

person hade körkort men hur ofta de körde bil varierade.  

Tabell 1. Hur ofta deltagarna cyklade, uppdelat på kön. 

 
Män, 

antal 

Kvinnor, 

antal 

Totalt, 

antal 

Procent, 

totalt 

Aldrig 1 3 4 19,0 

Några ggr per år 4 1 5 23,8 

Några ggr per månad 3 4 7 33,3 

Några ggr per vecka 1 4 5 23,8 

Totalt 9 12 21 100,00 

 

4.1 Cyklar, övningar och instruktioner till deltagarna 
På Stora Holms Trafikövningsplats i Göteborg fick deltagarna prova tre olika cyklar; en vanlig 

damcykel, en elcykel och en elmanövrerad trehjuling (”Sneaker”). De tvåhjuliga cyklarna hade 

fotbroms för bakhjulet medan den trehjuliga cykeln hade en handbroms, vilket deltagarna fick öva på 

om de var ovana. Den trehjuliga cykeln var också lutbar som en traditionell cykel (ej fast/stum) och 

hade större lastförmåga än de tvåhjuliga cyklarna, se bilder nedan.  
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I NTF Västs utställningslokal fanns möjlighet för deltagarna att få information, prova eller låna 

cykelhjälmar. Alla deltagare använde cykelhjälmar under cykelövningarna. Innan deltagarna påbörjade 

övningarna justerades sadelhöjden något lägre ned på elcyklarna, så att fötterna hade bättre kontakt 

med marken. Detta i syfte att underlätta start och stopp av cykeln men även för exempelvis att lättare 

kunna sätta ned en fot mot marken om man var på väg att tappa balansen. Med hjälp av 6 olika 

övningar fick deltagarna provcykla de tre cyklarna, med syfte att testa hur de upplevde att de 

fungerade utifrån sin förmåga och erfarenhet som cyklist. Deltagarna fick följande instruktioner: 

1. Gå av och på cykeln några gånger. Sitt stilla på cykeln en kort stund utan att cykla. 

2. Starta, cykla en kort sträcka, stanna cykeln (som vid rött ljus), starta igen (som vid grönt 

ljus) och cykla en kort sträcka. Upprepa några gånger. 

3. Cykla med relativt låg hastighet (max. 8 km/h), sväng fram och tillbaka, bromsa in relativt 

mjukt. Upprepa några gånger. 

4. Cykla med högre hastighet (max. 16 km/h), sväng fram och tillbaka, bromsa in relativt 

mjukt. Upprepa några gånger. 

5. Cykla rakt fram i cirka 12 km/h och bromsa relativt hårt. Upprepa några gånger. 

6. Cykla med viss last (5 kg) i cykelkorg på styret på den vanliga cykeln och den 2-hjuliga 

elcykeln, och med en större last (10 kg) i en större korg framtill på den 3-hjuliga elcykeln 

(”Sneaker”). Cykla med varierande hastighet, sväng, stanna och starta. Upprepa några 

gånger. 

 

4.2 Enkät 
Efter cykelövningarna fick deltagarna besvara en enkät för att utvärdera hur väl de bedömde att 

cyklarna hade fungerat för dem. Exempelvis hur lätt/svårt det var att stiga på/av cyklarna, hålla 

balansen eller att cykla med en tyngre last. Statistiska tester har genomförts för att undersöka om det 

fanns signifikanta skillnader mellan hur de tre cykeltyperna uppfattades utifrån olika aspekter 

(Friedmans test) samt om könsskillnader existerar (Kruskal Wallis-test). För att jämföra om två cyklar 

skiljer sig åt, har Wilcoxons rangsummetest använts. Signifikansnivån är genomgående satt till 5 %. 

Då det är ett ganska litet antal individer som deltagit i studien, krävs relativt stora skillnader för att 
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signifikanta skillnader ska kunna påvisas. Det finns ett visst partiellt bortfall, upp till tre personers svar 

kan saknas på olika frågor. 

 

4.3 Fokusgruppsdiskussioner 
Beroende på deltagarnas nuvarande cykelvana fördelades de i tre fokusgrupper; 1) cyklar minst en 

gång i veckan, 2) cyklar någon/några gånger i månaden och 3) cyklar sällan eller aldrig. Syftet med 

fokusgruppsdiskussionerna var att diskutera cykling generellt och vilka barriärer som finns för att öka 

cyklingen och vad som krävs för att cykling ska kännas säker. Diskussionen var öppen men följande 

områden behandlades: 

✓ Cykelvanor och cykeln som transportmedel  

✓ Vad som är viktigt för cyklisterna, vad som skulle få dem att cykla mer 

✓ Vad som hindrar dem från att cykla mer – om cykelinfrastruktur, samspel, trafiksäkerhet, 

underhåll och andra faktorer 

✓ Cykeln som fordon – hur ser en bra cykel ut och vilka cyklar kan de tänka sig 

 

5. Resultat - Enkät 

5.1 Frågor 
Efter cykelövningarna fick deltagarna fylla i en enkät och utvärdera hur väl de bedömde att cyklarna 

hade fungerat för dem (en femgradig skala; ”Mycket dåligt”, ”Dåligt”, ”Godkänt”, ”Bra” och ”Mycket 

bra) utifrån åtta olika aspekter. 

• Av- och påstigning 

• Stanna och starta 

• Svänga 

• Hålla balansen 

• Cykla i låg hastighet 

• Cykla i högre hastighet 

• Bromsa 

• Cykla med last fick deltagarna beskriva på hur cyklarna presterade.  

 

Gällande att kliva på och av var den 3-hjuliga elcykeln var enligt deltagarna sämre de andra två 

modellerna (p=0,02). Män och kvinnor uppfattade de tre cyklarna på samma sätt. 
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Figur 1. Hur deltagarna uppfattade av- och påstigning av cyklarna (n=21). 

 

Deltagarna tyckte att det gick sämst att stanna och starta den 3-hjuliga cykeln (som skilde sig 

signifikant endast mot den andra elcykeln i detta hänseende (p<0,01); ingen skillnad mellan de 2-

hjuliga cyklarna). Det fanns signifikanta könsskillnader för två cyklar. Alla 12 kvinnor menade att det 

gick bra eller mycket bra att starta och stanna på vanliga cykeln (p<0,01) medan 4 av de 9 männen gav 

betyget ”Godkänt” och övriga 5 bra eller mycket bra. Fyra av de tolv kvinnorna tyckte det gick dåligt 

att starta/stanna den 3-hjuliga elcykeln medan ingen av männen ansåg detta (p=0,03). 

 

Figur 2. Hur deltagarna tyckte det var att stanna och starta cyklarna (n=21). 
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Att svänga gick bra eller mycket bra både med den vanliga cykeln och den 2-hjuliga elcykeln. En 

person tyckte det gick dåligt att svänga med den 3-hjuliga elcykeln och sju personer gav den betyget 

godkänt; svarsfördelningen var signifikant skild från de två andra cykeltyperna (p<0,01). Några 

könsskillnader kunde inte noteras. 

 

Figur 3. Hur deltagarna tyckte det var att svänga med cyklarna. 

 

Beträffande att hålla balansen, fanns det inga signifikanta skillnader mellan cyklarna, men två personer 

ansåg att gick dåligt eller mycket dåligt att hålla balansen på den 3-hjuliga elcykeln. Det fanns en 

könsskillnad för den vanliga cykeln (p=0,04): två av männen gav betyget godkänt på balanshållningen 

(övriga bra eller mycket bra) medan alla kvinnor antingen tyckte det gick bra eller mycket bra att hålla 

balansen på den cykeltypen. 
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Figur 4. Hur deltagarna tyckte det var att hålla balansen med cyklarna. 

 

Möjligheten att cykla i låg hastighet bedömdes vara lika god för alla cyklar, inga signifikanta 

skillnader fanns, inte heller några könsskillnader. 

 

Figur 5. Hur deltagarna tyckte det var att cykla i låg hastighet med cyklarna (n=20). 

 

Nio av tio deltagare menade att det gick mycket bra att cykla i högre hastigheter med den 2-hjuliga 

elcykeln. Något färre, men ej signifikant skillnad, gav samma omdöme om den vanliga cykeln. Att 
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cykla fort gick sämst med den 3-hjuliga elcykeln (signifikant skillnad gentemot de bägge andra 

cyklarna, p<0,01). Inga könsskillnader kunde noteras. 

 

Figur 6. Hur deltagarna tyckte det var att cykla i högre hastighet med cyklarna. 

 

Det gick inte att påvisa några statistiskt signifikanta skillnader varken mellan de olika cyklarna i hur 

deltagarna uppfattade bromsförmågan eller hur män och kvinnor uppfattade detta. Dock menade en 

person att bromsförmågan hos den 3-hjuliga cykeln var mycket dålig. 
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Figur 7. Hur deltagarna tyckte det var att bromsa cyklarna. 

Det gick inte heller att påvisa några statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika cyklarna gällande 

hur deltagarna uppfattade prestationen att cykla med last eller hur män och kvinnor uppfattade detta.  

 

 

Figur 8. Hur deltagarna tyckte det var att cykla med last. 
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5.2 Hur var erfarenheten och bedömningen av cyklarna totalt sett? 
Deltagarna fick även ange totala omdömen, samma skala som ovan, inom följande fem områden: 

• Komfort 

• Manövrerbarhet 

• Stabilitet 

• Säkerhet  

• Användbarhet 

 

Den 3-hjuliga elcykeln utmärkte sig genom en sämre komfort jämfört med de två andra cyklarna 

(p<0,01). De bägge 2-hjuliga cyklarna bedömdes ungefär på samma sätt. Inga könsskillnader kunde 

konstateras.  

 

Figur 9. Deltagarnas totalbedömning av cyklarnas komfort. 

 

Även när det gäller hur lätt eller svårt det var att manövrera cyklarna, fick den 3-hjuliga elcykeln 

sämre omdömen än de två andra cyklarna (p<0,01). Mellan de 2-hjuliga cyklarna fanns ingen skillnad 

i detta avseende. När mäns och kvinnors omdömen jämfördes, visade det sig att kvinnorna i högre 

grad än männen tyckte att manövrerbarheten var dålig hos 3-hjulingen, (p<0,01). 
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Figur 10. Deltagarnas totalbedömning av cyklarnas manövrerbarhet. 

 

Mönstret upprepas beträffande stabiliteten. Den 3-hjuliga elcykeln fick sämre omdömen än de två 

andra cyklarna, p=0,01, och ingen skillnad kunde noteras mellan de 2-hjuliga cyklarna. Alla som 

upplevde att stabiliteten var dålig för den 3-hjuliga elcykeln var kvinnor och ingen kvinna menade att 

den var mycket bra (p<0,01); för de två andra cyklarna fanns inga könsskillnader. 

 

Figur 11. Deltagarnas totalbedömning av cyklarnas stabilitet. 
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Den 3-hjuliga elcykeln fick sämre omdömen än de två andra cyklarna beträffande säkerheten, 

(p<0,01). Ingen skillnad kunde noteras mellan de 2-hjuliga cyklarna. Män och kvinnor uppfattade 

säkerheten på ungefär samma sätt. 

 

Figur 12. Deltagarnas totalbedömning av cyklarnas säkerhet. 

 

Bilden är densamma när användbarheten bedömdes: den 3-hjuliga elcykeln fick sämre omdömen än de 

två andra cyklarna, (p<0,01). Ingen skillnad kunde noteras mellan de 2-hjuliga cyklarna. I detta fall 

noterades en könsskillnad, men för den 2-hjuliga elcykeln. Kvinnorna ansåg i högre utsträckning än 

männen att användbarheten var mycket bra (p<0,05). 
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Figur 13. Deltagarnas totalbedömning av cyklarnas användbarhet. 

 

5.3 Sammanfattning av enkät 
Den 3-hjuliga elcykeln presterade enligt projektets deltagare sämre jämfört med en 2-hjulig elcykel 

och en vanlig 2-hjulig cykel på följande områden: av/på, start/stopp, svänga och köra i högre 

hastigheter. Möjliga förklaringar till detta, om kommentarerna i enkäten beaktas, var att man tyckte det 

var svårt med pedalerna på 3-hjulingen, att man var stel, sadeln satt för lågt, att det kändes som att den 

skulle välta vid svängar och att det var svårt att bromsa med handbroms. Kvinnor tyckte det var 

svårare än män att stanna med 3-hjulingen, för övriga aspekter fanns inga könsskillnader. Den 2-

hjuliga elcykeln och den konventionella cykeln var lika ur prestationssynpunkt på alla åtta områden 

som undersöktes. Genomgående fick den 3-hjuliga elcykeln sämre omdömen än de två andra cyklarna 

när det gäller komfort, manövrerbarhet, stabilitet, säkerhet och användbarhet. Kvinnor ansåg att 

manövrerbarheten och stabiliteten var sämre än män, i övrigt konstaterades inga könsskillnader.  

 

6. Resultat – Intervjuer 

6.1 Cykelvanor och cykeln som transportmedel 
 

Cykelvanor grupp 1 

I grupp 1 finns de mer aktiva cyklisterna, två cyklar mest sommartid, medan övriga cyklar nästan 

dagligen och ganska mycket (trots ganska hög ålder, flera var runt 80 år) och har alltid gjort det: 
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• Kvinna, cyklar sommartid, har ingen bil, använder cykeln när hon handlar. 

• Man, cyklar sommartid, använde herrcykel men stången börjar bli svår, skaffat elcykel för att 

kunna cykla längre sträckor och hålla fruns tempo. 

• Kvinna, cyklar nästan dagligen inne i stan och utanför, har alltid cyklat, tycker det är 

jätteviktigt att ha hjälm, vill vara aktiv och kan inte tänka sig elcykel (även om den de provade 

var bekväm), aktiv cyklist som anmäler fel och brister till kommunen.  

• Man, cyklar sommartid, mest för nöjescykling, det viktigaste är att det finns cykelbanor och 

att beläggningen är bra och att drift och underhåll är bra. 

• Man, cyklar nästan dagligen, ganska långa sträckor på vanlig cykel. 

• Kvinna, cyklar nästan dagligen, inte så mycket i stan utan mest utanför där de bor. Vill inte ha 

elcykel, men mannen har skaffat för att kunna hålla hennes tempo. 

Cykelvanor grupp 2 

Grupp 2 består av personer som tidigare cyklat mycket men som cyklar ganska lite numera, flera 

cyklar mest sommartid och på landet, några har haft ett kortare uppehåll av olika skäl:  

• Man, ingen cykel alls just nu, lämnade cykeln för några år sedan när han flyttade från 

Karlskrona till Göteborg. Tidigare erfaren cyklist. 

• Kvinna, cyklade mycket tills för några år sedan när hon trillade. Efter fallet cyklar hon mindre, 

flera gånger i veckan sommartid, men ej vintertid. 

• Kvinna, cyklade jättemycket tidigare, trillade för några år sen och tog då ett uppehåll med 

cyklingen, men har börjat så smått igen. Cyklar bara på småvägar på landet, känner sig osäker 

inne i stan i trafiken. Tycker det är lurigt att stiga på cykeln. 

• Kvinna, cyklade mycket tidigare, men har tagit ett uppehåll och promenerar nu mycket med 

hundarna istället, cyklar på Sverigeleden men aldrig in till stan. På leden kan man cykla raka 

vägen, utan stopp och andra trafikanter som hindrar. 

• Man, cyklar ganska mycket på sommaren, men övriga delar av året enstaka gånger, cyklar 

utanför stan, skulle inte våga ge sig in i stadstrafiken nu, ”då bör man nog vara mer van”. 

• Kvinna, köpte ny cykel för ett halvår sen, men den var felinställd och hon har en bit till 

cykelaffären så det har inte blivit av att hon har fixat den. Behöver cykla för sitt knäs skull, ser 

cykeln som viktigt redskap för rörelse. 

• Kvinna, varit osäker på balansen och inte vågat cykla så mycket på sistone. Inne i stan skulle 

hon aldrig våga cykla.  

• Kvinna, använder enbart Styr & ställ (Göteborgs lånecykelsystem) och tycker det är jättebra, 

det är flexibelt och man behöver inte tänka på att serva cykeln själv. 
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Cykelvanor grupp 3 

Grupp 3 består av personer som cyklat i unga år framförallt, men som inte cyklat alls eller mycket lite 

de senaste åren:  

• Man, cyklat hela sitt liv, har mountainbike hemma i garaget, cyklar bara tre till fyra gånger per 

år. 

• Kvinna, cyklade mycket innan, men slutade för ett år sen, har skänkt bort sin cykel. 

• Man, cyklade mycket när han var yngre, men nu några gånger per år. 

• Kvinna, har inte cyklat de senaste fem åren, gav bort cykeln då, men dessförinnan cyklat 

ganska mycket, slutade cykla när hon skaffade hund, svårt cykla med hund, promenerar hellre 

sen dess. 

• Man, cyklar i stort sett aldrig, men cyklade när han var yngre, har en mountainbike i garaget 

som hängt där i 10 år. 

• Man, har inte cyklat de senaste 7 åren, men cyklade när han var yngre. 

• Kvinna, har ingen cykel längre, gav bort den för ett antal år sen, cyklade mycket förr. 

• Kvinna, har ingen cykel längre, cyklade mycket förr. 

 

Anledningar till att vissa väljer att cykla mycket  
Frågan om varför de cyklar så mycket ställdes till grupp 1, den aktiva gruppen. 

Flera av kvinnorna i den första mer aktiva gruppen har alltid cyklat mycket och använt cykeln som 

transportmedel till olika ärenden, för att handla, cykla med barn och så vidare. Någon har inte körkort, 

men gemensamt för alla är att de ser cykeln som ett praktiskt och bekvämt sätt att ta sig fram och 

tycker om att cykla. ”Jag älskar att cykla, det ger mycket frihet”, säger en kvinna. Bland männen är det 

mer varierat; två har cyklat i vardagen, varav en exempelvis pendlat ganska lång sträcka med cykel till 

jobbet, medan två mest har nöjescyklat på sommaren. Alla är medvetna om hälsoaspekten och flera är 

aktiva.  

Anledningar till att vissa inte cyklar så mycket eller att man inte cyklar mer  
Frågan om de skulle vilja cykla mer och vad som i så fall hindrar dem från det ställdes till alla, men 

diskuterades mest i grupp 2 och 3. 

Bland de i grupp 1 som cyklar lite mindre så beror det i ett fall på att behovet av att använda cykeln 

som transportmedel inte är så stort, en uppger att han har gångavstånd till det mesta och därför mest 

cyklar för att få röra sig mer.  

Den gruppen som tidigare cyklat mycket, men cyklar mindre nu eller helt tagit uppehåll (grupp 2), 

känner sig mycket osäkra inne i trafiken i Göteborg. De cyklar utanför stan, men inte i stan, det är för 

mycket trafik och då menar de all trafik överhuvudtaget, både bil- och cykeltrafik. De upplever att 
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trafiken ökat, inte minst cykeltrafiken upplever de har ökat kraftigt i Göteborg. Tidigare var det inte så 

många cyklister i Göteborg, men nu har antalet cyklister ökat så även på cykelbanorna är det mycket 

trafik. ”En tidig morgon utan så mycket trafik hade varit trevligt”, säger en och de andra håller med. 

Brunnsparken nämns som extra besvärlig: hur ska man cykla där? Tydlig separering kan vara en del av 

lösningen, men räcker inte för alla om trafiken är tät. 

Två av personerna i grupp 2 menar att de egentligen mest skulle behöva fixa sina cyklar för att cykla 

mer.  

I grupp 3 är det flera som slutat cykla. En slutade på grund av dålig balans, hon konstaterar att ”det är 

färdigcyklat för min del”. Men hon hade gärna velat cykla mer om hon hade haft bättre balans. En man 

ersatte cykeln med elmoped framförallt för att det är mindre ansträngande, men också för att det är 

lättare att använda om man har dålig balans. En man uppger att det är på grund av trafiksituationen och 

den ökade trafiken som han inte cyklar mer. Flera personer instämmer och tycker att 

trafikutvecklingen med fler fordon och hög hastighet gör att det känns osäkert. En person bor långt 

ifrån och anger avstånd och bekvämlighet som skäl till att han inte tar cykeln utan tar bilen istället. En 

person har inget behov just nu och säger att hon kanske tar upp cyklingen igen, men just nu tar hon sig 

fram till fots och med kollektivtrafik.  

I grupp 3 tar en person upp backarna som ett hinder för cykling. ”Jag drar mig från att cykla eftersom 

jag vet att jag ska hem sen”, säger personen och flera instämmer.  

Vad skulle få deltagarna att cykla mer 
På frågan om vad som skulle få personerna i grupp 3 att cykla mer säger en ”elcykel”, och flera håller 

med. Elcykel skulle göra det lättare att cykla i backarna, det tar emot ibland. En man som bor utanför 

stan och har 5 kilometer till affären säger att det i så fall skulle vara en trehjuling med bra 

lastmöjligheter som den de fick testa i cykeltestet före fokusgruppen. Bättre kontroll av trafiken, 

hastighet och regler skulle också göra det tryggare att cykla. Den ökade trafiken och allt fler cyklister, 

där många cyklar fort, kräver tydligare regler och styrning. Det skulle behövas någon kampanj för 

trafiksäkerhet, regler och att visa hänsyn för cyklister.  

 

6.2 Cykelinfrastruktur och samspel 
Samspelet med andra trafikanter tar alla upp, och det upplevs vara det största hindret generellt. Nästan 

alla, och alla de som cyklar i stan, nämner separering mellan gående och cyklister som en av de 

viktigaste aspekterna för att känna sig trygg. Ett problem är att andra trafikanter, främst gående, men 

även de som kommer på elscooter och andra cyklister, inte visar tillräcklig hänsyn och inte håller sig 

till trafikreglerna, exempelvis inte respekterar linjen mellan gång- och cykelbana. Många tycker det är 

förvirrande med gång- och cykelbanor där det inte finns någon linjemarkering mellan gående och 

cyklister. ”Kanske är det den otydligheten som bidrar till att folk ibland cyklar på trottoaren?” 
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resonerar någon. Skyltning och tydlig markering nämns som en viktig faktor av alla grupper; ”Man 

borde skylta och markera bättre för de gående”. De i grupp 2 nämner elscooter och ”anarkin som råder 

där” som ett stort problem, medan grupp 1 anser att de gående är ett större problem.  

På frågan om vad i infrastrukturen som är viktigt för att underlätta cykling svarar deltagarna att det 

viktigaste är att det finns cykelvägar eller separerade cykelbanor, som är jämna och väl underhållna 

utan grus, glas och hala löv. I första gruppen finns det flera som är aktiva och anmäler fel till 

kommunen, det är ganska ofta det är glas på cykelvägarna och de ger beröm till Göteborgs stad som de 

menar är snabba på att ta upp glas om man anmäler. Även i andra gruppen nämns drift och underhåll 

som något som ibland brister och som är en viktig aspekt. 

Vinterväghållningen i Göteborg är dålig enligt flera, medan en person som refererar till Mölndal 

menar att den är bra och tycker att Göteborg är förhållandevis tidigt ute på morgonen med att snöröja. 

Det finns de i gruppen som ibland undviker att cykla när det är mycket snö och is. Ett problem är att 

cykelbanan ibland används som snöupplag. Alla upplever att bilisterna är mer prioriterade än 

cyklisterna, samtidigt är de medvetna om att fallolyckor är en stor del av olyckorna och att det borde 

vara lönsamt för kommunen att lägga mer resurser på att snöröja och underhålla bättre.  

Problemet med gång- och cykelbanor diskuteras. Att de gående går i samma riktning som de cyklande, 

det vill säga har ryggen mot de som kommer cyklande, vilket gör att de inte ser när man kommer och 

kanske rycker till och går ut ännu mer i cykelbanan när man plingar på ringklockan. De konstaterar att 

det är viktigt att ringa på klockan i tid. 

Det blir en diskussion om att alla inte följer trafikreglerna och att det finns behov av 

trafikundervisning och information; det behövs mer kunskap om hur man ska cykla och gå.  

Korsningar med bilar upplevs inte som något problem av någon av grupperna, det fungerar bra, bara 

man har ögonkontakt med föraren och tänker på samspelet, menar de. Om det är mycket trafik går de 

ibland av cykeln och går över gatan. De är mer försiktiga nu än när de var yngre och går hellre av 

cykeln om de känner sig osäkra. 

När det gäller att cykla i blandtrafik framkommer att det är stor skillnad på hur de äldre ser på sin rätt 

att ta plats som cyklist. En del, främst kvinnor, tycker att de vid cykling där det finns biltrafik måste 

hålla sig långt ut på kanten för att inte ”vara i vägen”, men samtidigt känns det mer osäkert att cykla 

där med tanke på grus som kan finnas i kanten och lutningar som gör det besvärligare att cykla. De 

flesta män som cyklar i blandtrafik tar mer plats och tycker att det har de rätt till, de cyklar alltid en 

liten bit ut i gatan för att känna sig säkra, ha vingelmån till kanten och hindra att bilisterna inte kör 

förbi för snabbt och enkelt. Några kvinnor menar att ”man vill inte vara i vägen och hindra 

biltrafiken”. Kvinnorna gillar exempelvis inte Hamngatan som är en så kallad cykelgata. På den är det 

meningen att cyklisten ska kunna cykla i mitten och bestämma takten, men det gillar de inte, de känner 
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sig stressade. Männen tycker däremot att denna gata fungerar bra, och menar att den lösningen innebär 

att de har rätt att ta plats.   

Gatubelysning är inget som tas upp spontant, men på frågan om det är viktigt (som ställs till grupp 2) 

svarar flera att de inte cyklar så mycket på kvällen (grupp 2), så därför är det inte så prioriterat. Skymd 

sikt med häckar och annat är viktigare att ta itu med menar man. Problemet med fastighetsägare som 

inte sköter sina häckar tar även grupp 1 upp. 

En man i grupp 1 tar upp att han känner sig osäker på hur cykelöverfarterna fungerar, varpå det blir 

tydligt att de flesta andra inte alls känner till den relativt nya skyltningen med cykelöverfart och 

skillnaden mot en vanlig cykelpassage. Endast en i gruppen känner till detta väl, han har tidigare 

arbetat som trafiklärare.  

I grupp 2 tar man upp att trygghet blir viktigare när man blir äldre och man hade önskat mer 

polisnärvaro. Kommunikationen upplevs också som allt viktigare. 

 

6.3 Trafiksäkerhet och säker cykling 
Frågor om huruvida de tänker på trafiksäkerhet och vad de anser är säker cykling ställdes till alla 

grupper. 

Samspel, torra vägbanor, cykelhjälm och en säker cykel 
När det gäller trafiksäkerhet och säker cykling nämns kontakten och samspelet med bilförare som 

viktigt av den första aktiva gruppen, liksom torra vägbanor och cykelhjälm. I grupp 3 nämner man i 

första hand att själva cykeln är säker när man tänker på säker cykling.  

Hjälmanvändning 
Hjälmanvändning tas också upp som viktigt för säker cykling, men alla använder inte hjälm. I grupp 1 

där de flesta cyklar mycket och långt (och där flera tidigare varit långpendlare), använder alla 

cykelhjälm. De tycker det är självklart och viktigt. Flera i den gruppen tycker det är märkligt att det 

inte är lag på det. 

I grupp 2 och 3 är hjälmanvändningen mer varierande. Kvinnan som använder Styr & ställ använder 

inte hjälm eftersom det inte finns hjälmar till systemet (då måste man ha med en själv och man vill ju 

vara flexibel, det är hela vitsen med Styr & ställ).  Några personer menar att de cyklar bara på landet 

och där har de inte haft för vana att använda hjälm, men att de nog skulle göra det om de cyklade i 

stan. Flera menar att anledningen till att de inte använder hjälm nog mycket handlar om vana, det var 

inte så vanligt med cykelhjälm förr när de började cykla.  
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6.4 Cykelservice och cykel på bussen   
Ett hinder för flera sällancyklister, de i grupp 2 och 3, är att cykeln inte är brukbar eller behöver servas 

och det upplevs som omständligt att ta sig till cykelservice. Samtidigt är det många av deltagarna som 

tar upp att de tycker det är viktigt att cykeln är i bra skick och väl underhållen. En ambulerande 

cykelservice nära hemmet tas upp som förslag. En sådan hade kunnat underlätta för de som vill få fel 

avhjälpta eller bara ha en översyn för att känna att de har en säker cykel. Två personer bor i det 

kommunala bostadsbolaget som erbjuder cykelservice varje år, vilket de tycker är en mycket bra 

service. 

Flera nämner backarna i Göteborg som ett hinder för att cykla mer. Att kunna ta med cykeln på buss 

och spårväg om man inte orkar cykla hela vägen, nämns som en bra lösning för att få fler äldre att 

cykla mer, om man inte orkar cykla så långt man tänkt sig eller inte orkar ta backen tillbaka. Det går 

inte idag. 

 

6.5 Cykeln som fordon – hur ser en bra cykel ut och vilka cyklar kan de tänka sig 
Frågor om cykeln som fordon ställdes till alla grupper: Hur ser den perfekta cykeln ut? Vilken 

utrustning är viktig? Vilka typer av cyklar kan de tänka sig? Vad tycker de om elcyklar, trehjulingar 

etcetera. 

En bra cykel har ringklocka, lågt insteg, lastmöjligheter  
Ringklockan är viktig för den grupp som cyklar mycket och en viktig trafiksäkerhetsdetalj för denna 

grupp. Erfarenheten är att det fungerar bäst att plinga i god tid. I andra gruppen diskuterar man att man 

skulle ha två olika signaler på ringklockorna, en snäll och en arg, hård.  

Lågt insteg är bra. Särskilt flera i grupp 2 tycker att det är mycket viktigt. Männen har herrcykel med 

stång, men alla börjar tycka att det är lite jobbigt och funderar på att köpa en modell med lägre insteg. 

De har inget emot att ha en damcykel, utan hindret är snarare att de är vana vid den bättre stabilitet 

som en herrcykel med stång har. En person i grupp 2 använder nu en elcykel, som är mer unisex och 

utan stång. En annan nämner att om han skulle byta cykeln nu skulle han välja cykel utan stång.  

Lastmöjligheter tas upp som viktigt av många, men verkar vara särskilt viktigt för kvinnorna. Det 

hänger troligtvis samman med att de ofta använder eller har använt cykeln vid inköp. I den första 

gruppen har de flesta cykelkorg där framme, utom männen som använder cykelväska. Men i grupp 2 

där flera känner sig mer osäkra på balansen tycker många att cykelkorg fram kan ge obalans och 

föredrar cykelkorg på pakethållaren. Även i grupp 3 anser flera att lastmöjligheter är viktiga om man 

ska cykla och att det då ska vara i form av cykelkorg därbak (alla kvinnor). Två av männen i grupp 3 

menar att lastmöjligheter är viktiga om man ska ersätta bilresor; ”hälften av de resor vi kör är ju till 

mataffären”.  
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Flera personer refererade till testet av cyklar tidigare och flera menade att längden på cykeln och 

sitthöjden är viktig för att cykeln ska kännas stabil och för att få tillräcklig kraft. En längre cykel ger 

bättre balans, förr var cyklarna längre menar en person och det hade varit bra med längre cyklar. Flera, 

särskilt vanecyklisterna i grupp 1, kommenterade att de cyklar de fått testa alla hade för låg sitthöjd, 

med så låg sitthöjd är det svårt att få tillräcklig kraft. De menare att de sitter betydligt högre när de 

cyklar i vanliga fall.  

En i grupp 2 tycker att bra belysning alltid bör finnas på cyklarna, det borde vara lag på det, för att 

cyklisterna ska synas bättre. Han tänker särskilt på ”memils” (medelålders män i lycratights), som 

kommer snabbt på vanliga vägar (ett problem han upplever när han kör bil). 

Några personer tar upp antalet växlar som är lämpligt, fem växlar tycker många är lagom. Stingpinne 

diskuteras i grupp 1, varför finns inte det längre, undrar man. Det var ett bra sätt för att få bilister att 

hålla avstånd. 

Positiva till elcykel  
Alla, särskilt de i grupp 2, som var något mindre aktiva med mer problem med balansen, var väldigt 

positiva till elcykeln de fick prova (anmärkning: en elcykel med kraft vid pedalerna). De upplevde att 

elcykeln gav en extra skjuts i början som var bra för balansen.  

Trehjulig cykel intressant först på sikt 
På frågan om de kan tänka sig en trehjulig cykel svarar alla ja. De som cyklar mycket ser inget behov 

av det i dagsläget. Den trehjuliga cykel de just fått testa diskuteras och åsikterna går kraftigt isär. 

Många tyckte den var vinglig och resonerade om att den kanske fungerar bättre med mer träning? De 

upplevde att bromskänslan fram och bak på trehjulingen var olika, vilket bidrog till att den kändes 

instabil. Flera var förvånade att den var så pass vinglig som den var. Anledningen till att man skaffar 

en trehjuling borde vara att den är mer stabil, menar någon, men den de testat här var ju inte det. Det 

som också bidrog till att en del var negativa var att den saknade fotbroms, vilket framförallt de flesta 

av kvinnorna var vana vid. En menade att hans fot stötte i hjulet. Några av herrarna som tidigare kört 

trehjuliga cyklar är dock mer positiva och menar att den var bra att svänga med, lättmanövrerad. 

Designen har viss betydelse, särskilt för herrarna, den trehjuling de cyklade var mer fräck än en 

traditionell stum trehjuling med två hjul därbak exempelvis. Men flera, särskilt bland kvinnorna, sa att 

de i så fall nog skulle vilja ha en mer traditionell trehjulig cykel som har två hjul bak och är mer fast. 

En trehjuling kan nog vara bra med tanke på balans och att slippa sätta ned fötterna, men just den de 

testade var lite felkonstruerad tyckte de (för kort).  
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6.6 Rekommendera andra (mer ovana) att cykla 
De i den mer aktiva gruppen skulle rekommendera alla att börja cykla, även de ovana. Det råd de 

skulle ge en ny äldre cyklist är att köpa en säker och stabil cykel, ha cykelhjälm och serva cykeln 

regelbundet. Tillgång till bra cykelvägar är dock en förutsättning. 

De tar också upp att det skulle behövas någon typ av cykelskola för äldre cyklister som är nybörjare, 

där de får träna på balans och att starta och stanna. Att cykla med någon som är mer van i början är 

också ett tips som de tycker är bra. 

Det har inte med åldern att göra om man kan rekommendera andra att cykla, utan det hänger på vanan. 

Det gäller att man lärt sig cykla i ung ålder och har vanan därifrån. I grupp 2 är man ganska ense om 

att det är svårt att lära sig cykla när man är vuxen och äldre, ”man måste nog lära sig från barnsben”. 

Att träna på- och avstigning med en ny cykel är jätteviktigt, en lärdom de fått nu efter testet av de tre 

cyklarna. 

 

6.7 Vad som är mest positivt med cykling 
De saker som kommer upp först, i alla grupperna, när de får frågan om vad de skulle framhäva som 

särskilt positivt med att cykla är tiden, att det går snabbt att ta sig fram (man slipper bilköerna och man 

kommer ganska långt), och rörelsen. Hälsa och vikten av att röra på sig återkommer flera till, inte 

minst i den första aktiva gruppen. En person tar upp trygghetsaspekten, ibland är det tryggare att cykla 

istället för att gå om man är ensam. Flera instämmer. 

 

6.8 Vad som kan öka cyklingen bland äldre 
Det är tydligt att för de äldre cyklisterna, inte minst bland de mest aktiva cyklisterna, är det 

cykelvägar eller tydligt separerade cykelbanor som är jämna och väl underhållna som är den 

absolut viktigaste faktorn för cykling. Det stämmer även med tidigare undersökningar med äldre 

cyklister [7]. Det är också inom det området de äldre framförallt vill se infrastrukturförbättringar. 

Flera av de äldre som cyklar mycket i stan tar upp samspelet mellan gående och cyklister som ett 

område med förbättringspotential. Ett stort problem anses vara gående som går på cykelbanan och att 

det inte alltid är tydligt uppdelat var gående och cyklister ska vara. De äldre framhåller vikten av 

tydlig separering (vit linje) mellan gående och cyklister. De upplever också att en sådan linje och 

tydlig markering av cykelbanan underlättar orienteringen. Trygghetsaspekten och tydligheten i 

trafikmiljön, att man vet var man ska ta vägen när cykelbanan slutar, menar de har blivit viktigare 

för dem med åren. Delvis hänger det kanske också samman med att den ökade trafiken, mer biltrafik 

men också fler cyklister på cykelbanorna, ställer större krav på tydlighet för att underlätta samspelet 

mellan olika trafikanter, inte minst mellan gående och cyklister. Flera av de mer ovana cyklisterna sa 
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att de numera bara cyklar på landet där det finns bra cykelvägar eller få trafikanter. Även kampanjer 

kring att visa hänsyn och om regler efterlyses, liksom förbättring av sikt (röjning av buskage 

etcetera). 

Belysning eller korsningar verkar inte vara ett prioriterat område för denna grupp. För 

medelålders vuxna är ofta en snabb cykelväg med få stopp i korsningar prioriterat. I denna grupp 

ansåg man däremot inte att framkomlighets-prioriterade eller hastighetssäkrade korsningar var 

prioriterat. Större mer komplexa korsningar hanterade de äldre genom att stiga av cykeln och de såg 

inte det som något problem. Det gav dem bra samspel med korsande bilister.  Belysning ansågs inte 

heller prioriterat av den anledningen att de sällan cyklar på kvällen.  

Cykelgator och att cykla i blandtrafik upplever flera kvinnor som otryggt då de känner att de inte 

vill ta plats och samtidigt känns det osäkert att cykla för nära kanten. De som inte hade något problem 

med ”att ta plats” och som cyklade ganska ofta tyckte lösningen med cykelgata (som exempelvis finns 

på Hamngatan i Göteborg) var bra, men för de som inte gillade att ta plats och cykla mitt i gatan eller 

var ovana cyklister är den lösningen inte bra.   

Alla i gruppen var mycket positiva till elcykel, även om vissa av de mer aktiva föredrog vanlig 

cykel för motionens skull. Men för äldre med sämre kondition och balans är elcykel ett bra alternativ, 

liksom elmoped, då det ger lite extra skjuts i starten. Dålig balans är ett hinder för flera av de som tagit 

uppehåll i cyklingen. Alla de mer ovana cyklisterna upplevde att det var lättare med balansen på 

elcykeln de fick testa. Att elcykeln är av unisexmodell utan stång är också något som kan underlätta 

för denna grupp där flera av herrarna börjat tycka det är svårt att stiga av och på herrcykeln. 

Några i gruppen hade redan goda erfarenheter av elcykel respektive elmoped. En person i gruppen 

hade gått över till elcykel av den anledningen att han tyckte det var svårt att stiga av och på en 

herrcykel med stång och tyckte det var en fördel med att elcykeln är unisex utan stång. Han hade också 

sämre kondition än sin fru så på det sättet kunde de hålla samma takt. En person hade gått över från 

cykel till elmoped, dels för att orka med backar, dels för att den ger lite extra skjuts i början vilket 

underlättar för balansen. En elcykel med motor i pedalerna (som den modellen deltagarna fått testa 

tidigare under dagen) har samma effekt, men elmopeden ger troligtvis ännu mer stöd i det momentet.  

Även för de mer aktiva cyklisterna kan elcykel vara bra. Flera som fick testa menade att de nog 

hade cyklat mer med en elcykel. Bland annat hindrar backarna i Göteborg en del från att cykla mer. I 

de fallen kan elcykel vara bra. Flera framhåller även möjlighet att ta med cykel på kollektivtrafiken 

som en lösning för att få fler äldre att cykla mer, om man inte orkar cykla så långt man tänkt sig eller 

inte orkar ta backen tillbaka menar de att det kan vara en bra lösning. 

Den ökade bil- och cykeltrafiken tas upp som ett hinder av alla, men tas särskilt upp som ett hinder 

bland de äldre som inte cyklar så ofta. Flera i gruppen äldre cyklar inte i stan längre då man 
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upplever att tempot är för högt och att både bil- och cykeltrafiken ökat vilket ger trängsel på 

cykelbanorna och en komplex trafiksituation. Tydliga separerade cykelbanor och tydliga regler kan 

som tidigare nämnts underlätta.  

Ett hinder för flera sällancyklister är att cykeln inte är brukbar eller behöver servas och det upplevs 

som omständligt att ta sig till cykelservice. Samtidigt är det många som framhåller att det är viktigt att 

cykeln är i bra skick och väl underhållen. En ambulerande cykelservice hade kunnat underlätta för de 

som vill få fel avhjälpta eller bara ha en översyn för att känna att de har en säker cykel.  

Det krävs vana och träning för att kunna cykla som äldre. ”Har du inte cyklat på länge måste du ta det 

försiktigt i början och har du inte cykelvanan med dig från unga år är det kanske inte ens lämpligt att 

börja cykla när du blir äldre”, resonerar gruppen. Cykelkurser för äldre där man får träna på att starta 

och stanna kan vara en bra idé för de som vill återuppta sitt cyklande efter en paus. Det kan också vara 

bra att cykla med en van cyklist om man är ovan. Att uppmuntra till att cykla tillsammans kan därför 

vara en viktig del av råden till äldre cyklister, liksom att ha en bra säker cykel. 

En bra säker cykel 
På frågan om hur en bra säker cykel ser ut tar de äldre i första hand upp lågt insteg, ringklocka och 

lastmöjligheter. Just lågt insteg har i tidigare studier visat sig vara viktigt då en icke försumbar andel 

av olyckorna med äldre cyklister sker i samband med på- och avstigning av cykeln (ibid). Deltagarna 

tar också upp vikten av regelbunden cykelservice, en välunderhållen cykel anses viktigt. Några tar upp 

vikten av att använda cykelhjälm. En sak som kan vara särskilt viktig att tänka på för äldre och som 

flera tar upp är att cykelkorg på pakethållare är att föredra framför cykelkorg fram. Det ger bättre 

stabilitet, och är särskilt bra för de som har problem med balansen. Många äldre nämner 

lastmöjligheten som viktig, samtidigt är det flera av herrarna som inte har cykelkorg. Anledningen är 

att det inte varit tradition och att de tycker det ger obalans eller inte passar med designen på cykeln. 

Genom att uppmärksamma de äldre på möjligheten att montera cykelkorg på pakethållaren kan cykeln 

utnyttjas mer av fler samtidigt som den är stabil.  

För äldre kan elcykeln vara ett bra alternativ. Den är lättare att stiga av och på tack vare unisex utan 

stång, den ger extra skjuts i starten vilket underlättar vid dålig balans och den kan bidra till att öka 

cyklingen bland de som redan cyklar. Långa sträckor och backar blir inte längre ett hinder med 

elcykeln. Vid val av elcykel bör man tänka på att välja en med motor vid pedalerna för att få en extra 

skjuts direkt, andra modeller ger ofta en viss fördröjning.   

Trehjuling kan vara ett alternativ, men ingen i gruppen kan tänka sig det just nu, och designen är viktig 

för herrarna. Den får inte se ut som en hjälpmedelscykel utan den ska vara sportig, stabil och med 

lastmöjligheter så den kan användas till affären, som är en viktig målpunkt för flera.  
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7. Slutsatser 
 

Sammantaget är det en stor skillnad mellan olika äldre cyklister avseende balans och fysik, så även 

bland de som deltagit i denna studie. Flera av de mer vana cyklisterna som var uppemot 80 år 

upplevde inga problem alls vare sig med balans, svårigheter att stiga av och på cykeln, eller 

trafiksituationen. Andra hade redan anpassat sin cykling genom att gå över till damcykel eller elcykel 

eller att inte cykla i stan längre. Alla var överens om att det inte bara handlar om ålder utan om den 

egna fysiken och framförallt vanan. Alla deltagarna var också väl medvetna om de positiva 

hälsoeffekterna av cykling. De cyklar för att röra på sig, men också för att det är ett snabbt och smidigt 

sätt att ta sig fram. Att cykla bidrar till fysisk aktivitet men kan också vara ett bra komplement till 

bilkörning för att utföra ärenden som exempelvis matinköp, frisör eller fritidsaktiviteter, vilket kan 

bidra med förbättrad folkhälsa. Vissa deltagare som var mindre aktiva som cyklister upplevde en 

rädsla för att ramla och skada sig. En cykel med lägre insteg och ram kan underlätta för att lättare 

komma på och av en cykel. En trehjulig elcykel kan också vara en lösning för de personer som har 

balansnedsättningar. Den trehjuliga cykeln i denna studie upplevdes dock inte tillräckligt stabil. 

Deltagarna uppskattade framför allt att testa den två-hjuliga elcykeln och var mycket positiva till hur 

en elcykel kunde underlätta för dem i vardagen. Speciellt deltagarna som bodde i mer kuperade 

områden såg potentialen som elcykeln kunde ge med elmotorn som hjälper till och hur det skulle 

underlätta att få med sig matvaror och annat till och från hemmet.    

 

8. Spridning och implementering av resultat och erfarenheter (hur 

och till vem) 
 

Kunskapen som erhållits inom ramen för detta projekt sammanfattas och sprids som 

konsumentinformation via NTF:s hemsida www.ntf.se/konsumentupplysning. NTF:s konsumentsidor 

har årligen cirka en miljon unika sidvisningar, vilket i det närmaste är lika med en miljon besökare då 

många snabbt får svar på sin fråga och därför bara besöker en sida. Nedan beskrivs detta projekts 

bidrag till NTF:s konsumentupplysningens innehåll i punktform. Informationen kommer även att 

publiceras på hemsidan tillsammans med övrigt material kring Äldre i trafiken. NTF har ett nära 

samarbete med sina medlemsorganisationer PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna. De 

senaste åren har samarbetet utmynnat i utbildning kring trafiksäkerhet för organisationernas regionala 

trafikombud, cirka 600 trafikombud har årligen deltagit i regionala utbildningsträffar. Trafikombudens 

uppgift är att i samband med föreningens månadsmöte lyfta trafik och trafiksäkerhet samt att initiera 

studiebesök, studiecirklar med mera. En viktig fråga vid dessa utbildningstillfällen är säker cykling 

http://www.ntf.se/konsumentupplysning
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och hur den kan bidra till en aktiv livsstil. I framtida utbildningssatsningar kommer denna fråga att 

intensifieras utifrån projektets resultat. 
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