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Förord 
Den här rapporten ingår i projektet ”Cykelvägars standard” som finansieras av 
Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med projektet är att definiera 
vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållsperspektiv samt 
att öka kunskapen om hur en cykelväg ska underhållas för att få fler att cykla mer. 
Denna rapport är en del av en brukarundersökning som utgör projektets andra etapp. 
Första etappen bestod av en kunskapssammanställning som innefattade en litteratur-
studie samt intervjuer med tjänstemän i 13 svenska kommuner med relativt väl 
utbyggda cykelvägnät. Litteraturstudien är när detta skrivs ännu inte publicerad, medan 
intervjuerna finns presenterade i VTI rapport 558 (Niska, 2006). 

Till projektet finns en referensgrupp knuten med följande deltagare: Hossein Alzubaidi 
(Vägverket Borlänge – har i skrivandet stund ersatts av Martin Strid), Leif Liljeberg 
(Gävle kommun), Anette Olsson (Vägverket Region Skåne) och Åke Ståhlspets 
(Linköpings kommun). Under projektets gång har referensgruppen samlats ungefär en 
gång per år för att diskutera projektets innehåll och upplägg. Referensgruppen ges också 
möjlighet att kommentera de rapporter som publiceras i projektet. Jag vill rikta mitt 
varmaste tack till alla deltagare i referensgruppen för värdefulla idéer och synpunkter 
under projektets gång. 

Jag vill också sända ett stort tack till Pia Carlgren vid Gnistra Kommunikation AB, för 
utformning av frågeguide och ledning av gruppdiskussionerna samt för synpunkter 
under själva analysarbetet. Anna Sigurdsson vid Gnistra Kommunikation AB har till 
stor del tagit hand om rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna samt ansvarat för 
anteckningar under diskussionerna. För den hjälpen är jag oerhört tacksam. 

Tack också till Åke Ståhlspets, Linköpings kommun, och Tomas Lundholm, Umeå 
kommun, för tillhandahållande av kontaktuppgifter till företag anmälda till lokala 
”Cykla-till-jobbet-kampanjer”, som vi använde som utgångspunkt vid rekryteringen av 
deltagare till fokusgrupperna. 

Ett stort tack också till de kollegor vid VTI, framförallt Gunilla Sörensen och Gudrun 
Öberg, som läst och lämnat synpunkter på rapporten. 

 

Linköping maj 2007 

Anna Niska (tidigare Bergström) 
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Cyklisters syn på cykelvägars standard – Fokusgrupper i Umeå och Linköping 
av Anna Niska 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att få en uppfattning om hur cyklister upplever olika 
tillstånd på cykelvägarna och vilken betydelse de tycker att olika vägrelaterade faktorer 
har för deras olycksrisk, framkomlighet, komfort och för deras val att cykla eller inte. 
Studien ingår i ett större projekt om cykelvägars standard som ska förse väghållare med 
kunskap om vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhålls-
perspektiv. 

För att fånga cyklisternas åsikter genomfördes fyra fokusgrupper med cyklister, två i 
Linköping och två i Umeå, med ungefär 10 deltagare i varje grupp. Deltagarna 
rekryterades utifrån premissen att de skulle cykla till och från arbetet. Urvalet var 
därmed begränsat till personer i arbetsför ålder och deltagarna var i åldrarna 23 till 
64 år. Målsättningen var en jämn fördelning i kön och ålder, men drygt 60 procent var 
kvinnor och åldersgruppen 51–60 år var överrepresenterad. De flesta av deltagarna hade 
ett cykelavstånd på 3 till 7 km mellan bostaden och arbetet och angav att de cyklade 
varje dag under sommarhalvåret. En majoritet cyklade minst tre dagar i veckan även 
under vintern.  

Vid fokusgrupperna följdes en frågeguide med sex huvudområden: undanmanövrering, 
cykelfärden tar längre tid än nödvändigt, cykelfärden tar längre tid än vanligt eller 
planerat, ökad ansträngning, säkerhetsrisk samt valet att cykla eller inte. En moderator 
initierade diskussionerna och ställde följdfrågor till deltagarnas kommentarer. Resul-
taten baseras på en enkel innehållsanalys, det vill säga, endast det gruppdeltagarna sa 
har analyserats. Deltagarnas kommentarer kategoriserades förutom i frågeguidens 
huvudområden i olika ämneskategorier: drift och underhåll, utformning, andra 
trafikanter, trafikregler och övrigt.  

Frågan kring säkerhetsrisken vid cykling diskuterades livligast i fokusgrupperna och det 
som tycktes ha störst betydelse var andra trafikanter och utformning, framförallt av 
korsningar. I samspelet med andra trafikanter känner cyklisterna ett stort ansvar att 
förutse andras handlingar och vara beredda på felaktiga beteenden. Samtidigt erkänner 
de att de själva, ibland medvetet, bryter mot trafikregler när de cyklar. För att förbättra 
regelefterlevnaden hos cyklister behöver trafikmiljön och trafikreglerna bli mer logiska 
ur ett cyklistperspektiv. Brister i drift och underhåll (potthål, sprickor, grus från vinter-
sandning, otillräcklig belysning etc.) har också stor betydelse för cyklisternas säkerhet 
och är relativt enkla att åtgärda.  

För deltagarna var motionen och välbefinnandet de främsta argumenten för att de valde 
att cykla. Cykelns miljöfördelar är ett vanligt argument för att främja cykeltrafiken, men 
är för cyklisterna själva mer en bonus än en egentlig orsak till att cykla. Även drift och 
underhåll har betydelse för valet att cykla, framförallt vintertid, men främst för personer 
som vanligtvis cyklar i deras dagliga beslut att välja om de ska cykla eller inte.  

Vill man som väghållare främja cykeltrafiken, är det viktigt att öka cykelns konkurrens-
kraft som färdmedel genom att förbättra framkomligheten och förkorta restiden för 
cyklisterna. Då är det i huvudsak ett gent och sammanhängande cykelvägnät som krävs, 
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helst med planskilda korsningar som inte innebär omvägar för cyklisterna. I icke 
planskilda korsningar bör cyklisternas framfart underlättas genom att trafikljusen 
automatiskt slår om till grönt vid deras ankomst eller genom att de ges företräde i icke 
signalreglerade korsningar. Drift och underhåll av hög standard påverkar framkom-
ligheten mer plötsligt under kortare perioder och är viktigt för att behålla de cyklister 
man har och visa att de är en prioriterad trafikantgrupp. 
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Cyclists´ opinion concerning the standard of cycle paths – Focus groups in Umeå 
and Linköping 
by Anna Niska 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The aim of this study is to find what impression cyclists have of cycle paths of different 
conditions, and what significance they think that the various road related factors have for 
their accident risk, accessibility, comfort and for the decision whether or not to cycle. 
The study is part of a major project regarding the standard of cycle paths, the objective 
of which is to provide information for road management authorities as to what 
characterises an attractive cycle path from the standpoint of infrastructure maintenance. 

In order to obtain cyclists’ opinions, four focus group meetings were held, two at 
Linköping and two at Umeå, with about 10 participants in each group. These participants 
were recruited on the assumption that they would cycle to and from work. The sample 
was thus restricted to people of working age, and the ages of the participants ranged 
from 23 to 64. The aim had been to have an even distribution regarding sex and age, but 
more than 60% were women and the age group 51–60 was over-represented. For most of 
the participants the distance between home and work was between 3 and 7 km, and they 
stated that they cycled every day during the summer months. A majority cycled on at 
least 3 days a week during the winter also. 

During the focus group meetings an interview guide with six principal areas was used: 
avoidance of obstacles etc, the cycle ride takes longer than necessary, the cycle ride 
takes longer than usual/planned, increased stress, safety risk, and the decision whether or 
not to cycle. Discussions were initiated by a moderator who asked questions relating to 
the participants’ comments etc. The results are based on a simple content analysis, i.e. 
only what the group participants had said was analysed. Apart from the principal areas in 
the interview guide, the participants’ comments were grouped under the categories 
maintenance, geometric design, other road users, traffic rules and other matters. 

The issue of safety risk was the subject of the liveliest discussion in the focus groups, 
and what appeared to have the greatest significance were other road users and geometric 
design, most of all of intersections. Regarding the interaction with other road users, the 
cyclists feel a large measure of obligation to predict the actions of others and to be 
prepared for incorrect behaviour. At the same time they admit that they also, sometimes 
intentionally, contravene traffic rules when they cycle. In order to improve the 
observance of rules by cyclists, the traffic environment and the traffic rules must be 
made more logical from the cyclists’ standpoint. Shortcomings in maintenance 
(potholes, cracks, gravel from winter maintenance, insufficient lighting etc) also have 
great importance for the safety of cyclists and are relatively easy to put right. 

For the participants, exercise and wellbeing were the chief reasons for their decision to 
cycle. The environmental advantages of cycling are a common argument put forward to 
promote cycling, but for the cyclists themselves these are more a bonus than the actual 
reason for cycling. Maintenance is also significant for the decision to cycle, mainly in 
the winter, but this chiefly applies, on the part of those who regularly cycle to the 
decision they make each day whether or not to cycle.  
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If a road management authority wants to promote cycle traffic it is essential to enhance 
the competitiveness of the cycle as a transport mode by improving accessibility and 
making travel times shorter for cyclists. What this mainly requires is a direct and 
continuous cycle path network, preferably with grade separated intersections that do not 
necessitate detours by cyclists. At intersections that are not grade separated, the progress 
of cyclists should be made easier by traffic lights that automatically change to green 
when they arrive or by their being given priority at intersections that are not signal 
controlled. Maintenance of high standard has a more immediate effect on accessibility 
during short periods, and it is important in retaining the existing cyclists and 
demonstrating that they are a prioritised group of road users. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv transportförsörjning som är långsiktigt hållbar utifrån ett ekologiskt, ekono-
miskt, socialt och kulturellt perspektiv. I Sverige ökar vägtrafiken med ungefär 1,5 % 
per år och ingenting tyder på att den trenden kommer att brytas. Denna utveckling 
medför mer buller, större trängsel och ökade avgasutsläpp, vilket innebär att behovet att 
lösa trafikproblemen blir allt större. Genom ett ökat cyklande vore det möjligt med en 
minskning av biltrafiken. Trots att de flesta kan tänka sig att ta cykeln vid resor kortare 
än 5 km, sker drygt hälften av dessa resor med bil. Resorna kortare än 5 km, utgör 
dessutom hela 60 % av alla persontransporter i Sverige (Riks-RVU, 1998).  

Information är inte tillräckligt för att ändra människors beteende, utan det krävs åtgärder 
som gör det mer attraktivt att cykla (Davies et al., 1997). Ett flertal studier visar att det 
finns en potential för ökad cykelanvändning med en förbättring av trafikförhållandena 
för cyklister (Borger och Frøysadal, 1993; Rystam, 1995; U.S. Dept. of Transportation, 
1991; Vejdirektorartet, 1995; Warsén, 1983; m.fl.). Fysiska förändringar som t.ex. fler 
cykelvägar och trafiksäkra lösningar i korsningar, skulle kunna medföra ett ökat 
cyklande, men även en höjning av drift- och underhållsstandarden är viktig. Exempelvis 
har enkätundersökningar visat att fler skulle cykla mer vintertid om vinterväghållningen 
av cykelvägarna var bättre (Bergström, 1999 och 2002). 

Även om det är troligt att cyklandet skulle öka om cykelvägarnas standard förbättrades, 
är sambanden mellan infrastruktur och cyklande inte helt klarlagda. Det behövs mer 
kunskap om vad som definierar en attraktiv cykelväg och vilka faktorer som är viktigast 
att beakta för att öka cyklisters framkomlighet, komfort och säkerhet. Exempelvis 
behöver vi veta mer om hur cyklisterna upplever olika brister i vägytan, som t.ex. 
ojämnheter, potthål och sprickor. I en australiensisk studie (Cairney och King, 2003), 
fick cyklister svara på en 4-gradig skala hur ofta de brukade stöta på vissa brister på 
cykelvägen och på en 3-gradig skala hur stort problem de tyckte att dessa brister utgör. 
Sprickor var absolut vanligast förekommande, men upplevdes inte som ett problem. En 
ojämn yta var den näst vanligaste bristen, vilket ungefär hälften av cyklisterna ansåg 
vara ett allvarligt problem, följt av smala vägar. Potthål angavs vara det allvarligaste 
problemet följt av halka, men båda dessa brister ansågs inte förekomma så ofta. Det 
skulle vara intressant att göra en liknande studie bland svenska cyklister. Potthål och 
halka ses troligtvis som allvarliga problem även i Sverige och förekommer sannolikt 
oftare här än i Australien, då vi har ett kallare klimat med mer halka och fler tjälskador. 

De finns några amerikanska modeller som beskriver hur komfortabelt ett vägavsnitt 
uppfattas av en cyklist (Schneider et al., 2005). Med komfort avses bekvämlighet, 
välbefinnande och trygghet i vid mening – både fysiskt och psykiskt (Ihs och 
Magnusson, 2000). Begreppet komfort inbegriper alltså såväl cyklisternas upplevelse av 
säkerhetsrisk och rullmotstånd som deras allmänna upplevelse av att cykla en viss 
sträcka. De amerikanska komfortmodellerna är utvecklade för cykelfält och cykelstråk i 
blandtrafik och inte för separerade cykelvägar och är därför inte användbara för svenska 
cykelvägar. Dessutom är det främst faktorer relaterade till utformning och trafiksituation 
(vägbredd, hastighet, andel tung trafik, etc.) som beaktas i dessa modeller och vägytan 
ingår sällan som en parameter. Ett flertal studier (Wigan and Cairney, 1985; Landis et 
al., 1997; Guthrie et al., 2001; Cairney och King, 2003) har emellertid visat att vägytans 
kondition är av signifikant betydelse för cyklisternas komfortupplevelse. Exempelvis har 
en australiensisk studie (Cairney och King, 2003) visat på ett samband mellan cyklisters 
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bedömning av en cykelvägs cykelvänlighet och cykelvägens standard uttryckt i para-
metrarna ojämnhet, textur, friktion och tvärfall. Studien visade att större ojämnheter, 
grövre textur respektive lägre friktion gav lägre acceptans hos cyklisterna. De vägyte-
faktorer som har störst betydelse för komforten hos bilförare är ojämnheter i längsled 
och megatextur (Ihs och Magnusson, 2000). De kan ge upphov till vibrationer och 
krängningsrörelser som är negativa för komforten och är sannolikt också de faktorer som 
påverkar cykelkomforten mest negativt.  

På bilvägar beskrivs ojämnheterna i längsled med hjälp av standardmåttet IRI, 
”International Roughness Index”. IRI-måtet ger emellertid ingen bra beskrivning av hur 
en cyklist upplever ojämnheter på en cykelväg. En färd med cykel upplevs naturligtvis 
annorlunda än en färd med bil, bland annat på grund av de stora skillnaderna i hastighet 
och cykelns dåliga dämpning. Under senare år har man därför börjat utveckla objektiva 
metoder för att mäta jämnheten på cykelvägar (Niska och Sjögren, 2007). Exempelvis 
har man vid Vejtekniskt Institut i Danmark utvecklat en mätmetod med profilometrar 
monterade bak på en liten bil som mäter cykelvägens längsprofil. Längsprofilen räknas 
sedan om till en vertikal acceleration som beskriver hur en cyklist skulle påverkas av 
höjdskillnaderna i profilen. För att beräkna ett komfortvärde för varje sträcka, summeras 
de uppmätta vertikala accelerationerna, efter att först ha kategoriserats och viktats. 
Viktning av accelerationsvärdena görs för att säkra att en cykelväg med många små 
ojämnheter ger ett komfortvärde som står i rimlig relation till en cykelväg som endast 
har enstaka, men stora ojämnheter. Stora ojämnheter kan ofta undvikas av cyklisten, 
utom vid möte eller om cykelvägen är för smal, etc. Många små och konstanta ojämn-
heter är däremot omöjliga att undvika, vilket också upplevs som ett irritationsmoment 
för cyklisten. Alltså är det ofta många små ojämnheter som sammantaget ger cyklisten 
en negativ uppfattning av komforten på en cykelväg. 

Komfortmodeller och metoder för att mäta cyklisternas komfort behöver vidareutvecklas 
och anpassas till svenska förhållanden. Förutom att ge ett underlag för effektivare 
planering och prioritering av åtgärder, är dessa metoder och modeller också en förut-
sättning för att kunna sätta upp mätbara funktionskrav som tillgodoser cyklisters 
önskemål. Idag utgår funktionskraven på cykelvägar från kraven på bilvägar och inte 
utifrån cyklisternas förutsättningar. Därför behövs, som sagt, mer kunskap om vad som 
definierar en attraktiv cykelväg och vilka faktorer som är viktigast att beakta för att öka 
cyklisters framkomlighet, komfort och säkerhet. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att få en uppfattning om hur cyklister upplever olika 
tillstånd på cykelvägarna. Studien ska belysa hur cyklister resonerar kring betydelsen av 
olika vägrelaterade faktorer för olycksrisk, framkomlighet, komfort samt för valet att 
cykla eller inte. Den ska också belysa hur viktig drift- och underhållsstandarden är för 
cyklisterna i förhållande till andra faktorer som exempelvis trafikmiljön. Målsättningen 
med studien är att bidra med sådan kunskap om cyklisters situation som är viktig för 
väghållarna att känna till, vilket också uppfyller huvudsyftet med hela projektet. Studien 
ska även ge en indikation på om cyklister i olika regioner resonerar olika eller lyfter 
fram olika aspekter, till följd av skilda förutsättningar i klimat. Studien ska bidra till 
förståelse för problematiken och därmed är det kvalitativa, snarare än kvantitativa, 
resultat som är viktiga. 
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1.3 Kort om fokusgrupper 
Beskrivningarna i det här avsnittet är hämtade ur Wibeck (2000). Den skriften 
rekommenderas för den som är intresserad av att läsa mer om fokusgrupper. Där ges 
också flera tips på vidare läsning.  

Principen med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en 
begränsad tid får diskutera ett på förhand givet ämne. Gruppen leds av en samtalsledare, 
en moderator, som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den 
mån det behövs. Fokusgrupper kan sägas vara en typ av gruppintervju, men däremot är 
alla gruppintervjuer inte fokusgrupper. 

Resultaten från fokusgrupper är inte statistiskt generaliserbara och kan alltså inte 
användas för allmängiltiga slutsatser för en större befolkning, på det sätt som görs vid en 
stor enkätundersökning. Det är emellertid möjligt att räkna på förekomsten av fenomen 
inom de data som genererats med hjälp av fokusgrupperna, det vill säga att exempelvis 
återge hur vanlig en viss erfarenhet eller åsikt visade sig vara. Olika situationer upplevs 
på olika sätt av olika människor och fokusgrupper ger en möjlighet att få insikt i andras 
upplevelser. Diskussioner i fokusgrupper är alltså en bra metod i studier, liksom denna, 
där målet är att få en förståelse för problematiken och där det är kvalitativa, snarare än 
kvantitativa, resultat som är viktiga. En fokusgruppsdiskussion kan också vara givande 
för att undersöka på vilket sätt människor handlar – eller åtminstone säger att de skulle 
handla – och vilka motiv de anger för detta handlande. 

 
1.4 Avgränsning 
Användningen av fokusgrupper som metod har, som sagt, sina begränsningar exempel-
vis genom att det inte går att dra några generella slutsatser. Därutöver var fokusgrupps-
diskussionerna i den här studien avgränsade till att i huvudsak omfatta deltagarnas 
upplevelse vid cykling till och från arbetet. Deltagarna till fokusgrupperna rekryterades 
via kontakter med arbetsplatser (se kapitel 2) och alltså var urvalet begränsat till 
personer i arbetsför ålder.  

Resultaten från fokusgrupperna i den här studien presenteras utifrån en enkel innehålls-
analys. Det innebär att det endast är vad gruppmedlemmarna sagt i respektive fokus-
grupp som analyserats och inte hur interaktionen och gruppdynamiken varit vid de olika 
tillfällena. 

Vid fokusgrupperna kom en hel del ortspecifika åsikter fram av typen ”på den sträckan 
är det dålig belysning” eller ”i det området ligger det ofta krossat glas på cykelvägen”. I 
resultaten presenteras mer allmänna kommentarer. För väghållarna i Umeå respektive 
Linköping, kan det givetvis vara intressant även med de mer specifika kommentarerna. 
Därför redovisas kommentarer från fokusgrupperna ort för ort i bilaga 8, enligt en annan 
struktur än i resultatavsnittet (se vidare beskrivning i kapitel 2). 
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2 Metod 
Den här studien omfattar diskussioner i totalt fyra fokusgrupper, två i Linköping (13 och 
14 september, 2006) och två i Umeå (20 september, 2006). I Linköping genomfördes 
grupperna i ett konferensrum vid VTI och i Umeå i ett centralt beläget hotell. Det ansågs 
viktigt att genomföra fokusgrupperna i orter som representerar olika regioner, för att se 
om olika aspekter lyfts fram vid skilda förutsättningar, med avseende på framförallt 
klimatet. Eftersom just drift- och underhållsfrågorna är så viktiga i den här studien, var 
det angeläget att fånga synpunkter från cyklister i norra Sverige med tanke på de 
specifika problem som gäller för väghållare i denna del av landet. Förutom skillnader i 
klimat, är Linköping och Umeå ganska lika i och med att båda är universitetsstäder, har 
universitetssjukhus och är cykelstäder med relativt hög andel cykeltrafik, se vidare 
beskrivning av orterna i avsnitt 3.1 och 3.2. Orterna valdes just med anledning av att de 
är jämförbara ur flera aspekter, har hög andel cykeltrafik och också relativt väl utbyggda 
cykelvägnät. Ett någorlunda sammanhängande och fullständigt cykelvägnät är en 
förutsättning för att drift- och underhållsfrågorna inte helt ska överskuggas av problem 
med saknade länkar etc. 

Målet var att få tio deltagare till varje fokusgrupp och de rekryterades i första hand via 
kontaktpersoner vid företag anmälda till ”cykla-till-jobbet-kampanjer” i de båda orterna. 
Eftersom det visade sig vara svårare än väntat att värva deltagare från dessa kampanjer, 
fick kompletterande rekryteringar göras via personliga kontakter på de två orterna. Det 
brev som skickades ut i samband med rekryteringen finns presenterat i bilaga 1. 

För att deltagarna i en fokusgrupp ska känna sig bekväma i situationen, är det en fördel 
om gruppen är sammansatt av personer med någotsånär samma utgångspunkt i frågan 
som ska diskuteras. Enligt Wibeck (2000) är det också så att ”mer kompatibla grupper 
utför sina uppgifter mer effektivt än mindre kompatibla grupper, eftersom det går åt 
mindre tid och energi för att upprätthålla gruppen som sådan”. För att få grupper som ur 
ett cyklistperspektiv var någorlunda homogena inbördes, delades deltagarna upp med 
hänsyn till cykelavstånd till de båda fokusgrupperna i respektive ort. Den första gruppen 
bestod av cyklister med ett cykelavstånd på omkring 3 till 5 km mellan bostaden och 
arbetet, och den andra gruppen av cyklister med ett cykelavstånd på omkring 5 till 7 km. 
Syftet med denna indelning, var att i den andra gruppen försöka fånga mer ”extrema” 
cykelentusiaster och i den första gruppen fånga ”vanliga” cyklister.  

Tidigare studier har visat att det inte är någon större skillnad i åsikter mellan män och 
kvinnor vad gäller komfortupplevelse vid cykling (Guthrie et al., 2001; Cairney och 
King, 2003). Därför gjordes ingen uppdelning efter kön. Det gjordes inte heller någon 
åldersindelning. (Studien vände sig emellertid i första hand till personer som cyklar till 
och från arbetet och därmed fanns alla deltagarna i åldrarna 24 till 64 år.) Det var snarare 
en målsättning att i grupperna få deltagare av båda könen och i så blandade åldrar som 
möjligt. Under rekryteringsprocessen gjordes en screening (se bilaga 2), för att försöka 
tillgodose denna målsättning. Screeningen gjordes också för att säkerställa att ingen av 
deltagarna arbetade med de frågor som skulle diskuteras eller med undersökningar av 
samma typ som den aktuella studien. 

Innan diskussionerna påbörjades, fick deltagarna besvara några bakgrundsfrågor (se 
bilaga 4) om kön, ålder, cykelvanor etc. En sammanställning av svaren, vilket ger en 
närmare beskrivning av deltagarna i de olika fokusgrupperna, presenteras i avsnitt 3.3. 
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Diskussionerna i fokusgrupperna initierades och stimulerades av en moderator. Till sin 
hjälp hade hon en frågeguide som följdes under samtliga gruppdiskussioner (se bilaga 
5). Frågeguiden var indelad i sex huvudområden som skulle fånga de negativa följder 
yttre faktorers inverkan kan få för en cyklist i olika situationer: undanmanövrering, 
cykelfärden tar längre tid än nödvändigt, cykelfärden tar längre tid än vanligt eller 
planerat, ökad ansträngning, säkerhetsrisk samt valet att cykla eller inte. Inför varje 
huvudfråga, målade moderatorn upp ett scenario och ställde frågor kring detta till 
deltagarna. När inga spontana reaktioner väcktes, eller då diskussionen avstannade, 
riktade moderatorn frågan till någon av deltagarna. Moderatorn ställde också följdfrågor 
till deltagarnas kommentarer och frågade även övriga deltagare om de höll med om det 
som sagts eller om de var av en annan åsikt. Avslutningsvis gjordes en frågeövning, med 
syfte att avgöra vad cyklister tycker att väghållare ska prioritera. Som hjälpmedel under 
den diskussionen, visades en PowerPoint-presentation med fotografier (se bilaga 6), som 
illustrerade olika brister relaterade till drift och underhåll av cykelvägar. Som stöd till 
senare analyser, videofilmades samtliga fokusgrupper. Samtidigt antecknades deltagar-
nas kommentarer av två personer, projektledaren samt en gruppsekreterare.  

Vid analysen av resultaten från fokusgrupperna kategoriserades deltagarnas kommen-
tarer, först i enlighet med frågeguidens sex huvudområden och sedan i olika ämnes-
kategorier: drift och underhåll, utformning, andra trafikanter, trafikregler och övrigt. 
Presentationen av resultaten, i kapitel 4, följer också denna kategorisering oavsett när i 
diskussionen en viss kommentar yttrades. De yttre faktorer som kan få negativa följder 
för cyklister tydliggörs därmed på ett bättre sätt, än om diskussionerna skulle ha 
presenterats i tidsordning. Först bearbetades de förenklade kommentarerna från minnes-
anteckningarna, dvs. gruppsekreterarens noteringar av vad deltagarna sagt under fokus-
grupperna. I de fall något var oklart eller extra intressant studerades videoupptag-
ningarna för en mer ordagrann transkription med ”riktiga” citat.  

I enlighet med en enkel innehållsanalys, var det endast det gruppdeltagarna sa som 
analyserades. I resultaten återges det som sagts företrädesvis i allmänna termer. Några 
citat eller kommentarer enligt minnesanteckningarna har tagits med, för att exemplifiera 
eller tydliggöra det som beskrivs i texten. De citat som förekommer återges med skrift-
språk vad en deltagare sagt, utan att onödiga omtagningar och tvekljud tagits med och 
utan noteringar som anger pauser etc. En mer noggrann återgivelse används endast om 
även gruppdynamik och liknande ska studeras (Wibeck, 2000). De kommentarer som 
baseras på minnesanteckningar är en ytterligare förenkling av vad deltagarna sagt och 
kan i texten skiljas från citaten genom ett normalt teckenformat medan citaten är 
kursiverade. Bara i enstaka fall anges vem som sagt vad och då anonymt med exempel-
vis: ”en kvinna i Linköping tycker…”. Hur många som sagt si eller så anges inte heller, 
men det framkommer av texten om deltagarna tycktes vara överens i en viss fråga eller 
om det förekom meningsskiljaktigheter.  

I bilaga 8 görs en ortvis presentation av en större del av deltagarnas kommentarer, där de 
flesta endast baserats på minnesanteckningarna. Också i bilaga 8 skiljs citaten från de 
minnesanteckningsbaserade kommentarerna genom att citaten är kursiverade. I bilaga 8 
är kommentarerna strukturerade på ett annat sätt än i resultatavsnittet och har indelats 
efter ämneskategorierna, istället för att följa frågeguiden. Tanken med det har varit att 
underlätta för väghållarna i Umeå respektive Linköping att hitta kommentarer om 
exempelvis drift och underhåll eller annat de kan vara intresserade av. 
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3 Beskrivning av tätorter och gruppdeltagare 
Där inget annat anges är fakta till detta avsnitt hämtade ur Nationalencyklopedin, från 
respektive kommuns hemsida (www.linkoping.se och www.umea.se) eller utifrån 
intervjuer med driftansvariga i de båda kommunerna presenterade i Niska (2006). 

 
3.1 Linköping 
Linköping ligger i Östergötland, längs Europaväg 4, drygt 20 mil sydväst om 
Stockholm. Området tillhör det mellansvenska låglandet och har således inga högre 
höjder, utan terrängen är mestadels platt. Linköpings kommun har ca 138 000 invånare 
varav ungefär 97 000 bor i tätorten Linköping. Linköpings universitet har ca 27 000 stu-
denter och 3 800 anställda.  

Linköping har tack vare goda topografiska förutsättningar och att det är en universitets-
stad, länge haft mycket cykeltrafik. Med hjälp av LIP1-pengar har Linköpings kommun, 
sedan 1999, kunnat satsa extra på cyklismen, exempelvis genom att göra cykelvägnätet 
mer sammanhängande och förbättra vägvisningen. Förbättringarna ledde bl.a. till att 
Linköping utsågs till ”Årets Cykelstad” 2002, av Cykelfrämjandet. Idag står cyklandet 
för drygt 30 % av resandet i Linköping och på vissa länkar passerar drygt 5 000 cyklister 
per dygn (Cykelplan för Linköping 2005). Den totala längden gång- och cykelvägar är 
ungefär 400 km, vilket ger en medellängd på ca 2,9 meter per invånare. Jämfört med 
andra kommuner i landet är detta en relativt hög andel. Det ska dock nämnas att i den 
totala längden ingår några längre cykelvägar som går utmed landsvägarna i kommunen, 
utanför centralorten. Cykeltrafiken är i huvudsak separerad från biltrafiken och cyklist-
erna hänvisas till cykelbanor eller friliggande cykelvägar.  

Linköping har, under senare år, ”öronmärkt” pengar för nyasfaltering och andra under-
hållsåtgärder på gc-vägarna, för att förhindra att dessa kostnader ska försvinna i övriga 
kostnader för gata eller park. Anmärkningar från cyklisterna, sommartid, gäller främst 
krossat glas på cykelvägarna och i andra hand potthål och siktskymmande buskar och 
träd. Kommunen plockar nu, allteftersom, bort buskar längs cykelvägarna, eftersom de 
så snabbt efter siktröjning åter växer ut och blir ett problem. Krossat glas, döda djur, 
oljespill och nedfallna träd, är brister som kräver akuta driftåtgärder. I övrigt, sopas hela 
cykelvägnätet i princip bara en gång, i samband med vintersandupptagningen. På vissa 
sträckor förekommer dock även lövsopning.  

Sommaren 2001 gjorde Skandiakonsult en noggrann inventering av 25 mil av 
Linköpings gc-vägar. Skadeparametrar som krackelering, kantskador, potthål, sprickor, 
stensläpp/oxidation, rotskador och gräsintrång bedömdes manuellt, för att få en 
detaljerad bild av beläggningens status. Av inventeringen framgick att stora delar av gc-
vägnätet drabbats av ”åldring” och hela 26 % av de inventerade ytorna bedömdes vara i 
mycket dåligt skick och ytterligare 7 % bedömdes ha ett akut underhållsbehov. 

                                                 
1 Under åren 1998–2003 avsatte Riksdagen 7,2 miljarder till LIP (Lokala InvesteringsProgram) med syfte 
”att påtagligt öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt uthålligt samhälle” 
(www.naturvardsverket.se). Det innebar att kommuner hade möjlighet att i samverkan med lokala företag 
och organisationer söka stöd till fysiskt varaktiga investeringar som minskar belastningen på miljön, 
gynnar användningen av förnyelsebara råvaror, effektiviserar användningen av energi och naturresurser 
samt till återvinning.  
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3.1.1 Linköping om vintern 
Enligt den i meteorologiska sammanhang nu använda normalperioden 1961 till 1990, är 
årsmedeltemperaturen i Linköping 6,1°C och den genomsnittliga nederbördsmängden 
516 mm per år (SMHI, 2005). Årsmedelvärdet för maximalt snödjup är mellan 30 och 
40 centimeter och snödjupet är normalt störst i februari (Sveriges Nationalatlas, 1995). 
Första dagen med snötäcke inträffar, i genomsnitt, den 25 november och den sista den 
10 april. Enligt VÄG 94 (Vägverket, 1994), ligger Linköping inom klimatzon 2 med en 
medelköldmängd på mellan 400 och 500 negativa dygnsgrader. På vintern utgör oftast 
halkan ett större framkomlighets- och säkerhetsproblem än snön. Under en ”normal-
vinter” behöver cykelvägarna i Linköping snöröjas ca 18 gånger, medan det krävs 
omkring 25 halkbekämpningstillfällen. En så kallad ”moddning”, där snömodd skrapas 
bort, görs ungefär 7 gånger per år.  

Startkriteriet för snöröjning av gc-vägarna är 3 cm snödjup och det ska vara färdigställt 
senast efter 8 timmar. Efterarbeten ska vara avslutade senast efter 72 timmar. Snövallar 
som utgör hinder för gång- och cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen. 
Halkbekämpning görs vid halka eller risk för halka. När halka uppstår pga. plogning, 
måste halkbekämpning utföras i direkt anslutning till plogningen. Också för halkbe-
kämpningen gäller att den ska vara färdigställd senast efter 8 timmar.  

Den utrustning som används för vinterväghållning av cykelvägarna i Linköping, varierar 
från traktorer utrustade med plogar och påhängsvagn för halkbekämpning, till special-
konstruerade fordon som exempelvis en ”Multicar” med vikplog och sandspridarutrust-
ning monterad på fordonet. På ca 3 mil av huvudcykelstråken använder Linköping en 
särskild metod med borstning och saltning. Det är en lagom sträcka att klara med en 
maskin – den enda de har med den utrustningen. Startkriteriet för denna metod är 1 cm 
snödjup och det ska vara färdigställt inom 4 timmar. Vid riklig förekomst av modd ska 
särskild moddning utföras så att ytan kan torka upp. Denna metod har inneburit en 
standardhöjning, vilket ökat förväntningarna hos cyklisterna. På övriga gång- och cykel-
vägar gäller saltfri halkbekämpning, med stenflis i 2–4 mm storlek. Ett så kubiskt 
material som möjligt ska användas. Vid behov görs också punktsandning. 

Sandupptagningen ska, i innerstaden, vara genomförd senast den 1 maj och i övriga 
områden den 15 maj. Cykelvägarna är prioriterade i detta arbete och sopas därför först. 
Vid långa perioder med plusgrader mitt under vintern görs ibland extra sopningar av 
vintersanden i centrum och på huvudcykelstråken.  

Kostnaderna för vinterväghållningen på gång- och cykelvägarna inom tätorten är, enligt 
”Cykelplan för Linköping 2005”, totalt 2 miljoner kronor per år. Den fasta kostnaden, 
för sandupptagning och jourhållning, är 990 000 kr per år. Sopsaltningen (på 30 km av 
cykelvägarna) kostar 390 000 kr per år och övrig vinterväghållning 620 000 kr. Därtill 
kommer en kostnad för övrig sopning, ej vintertid, på ca 230 000 kr per år. 

 
3.2 Umeå  
Umeå ligger i Västerbotten, längs norrlandskusten vid Umeälvens mynning i Bottniska 
viken, ca 65 mil norr om Stockholm. Också Umeå har en relativt platt terräng. Umeå 
kommun har ca 110 000 invånare, varav ungefär 75 % bor i Umeå tätort. Umeå 
universitet har drygt 29 000 studenter och närmare 3 900 anställda. 

Umeå kommun har arbetat långsiktigt med att främja cykeltrafiken och cykeltrafiken får 
ofta styra andra trafikbeslut. Exempelvis kommer busstrafiken att flyttas från en central 
gata med mycket cykeltrafik. Enligt ”Cykelprogram för Umeå kommun” (2000), hade de 
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år 2000 en cykeltrafikandel på 22 % av det totala trafikarbetet. I Umeå har man en 
mycket god kunskap om var cykeltrafiken går, genom att årliga flödesmätningar gjorts 
sedan början på 1990-talet som redovisas i cykelflödeskartor över tätorten. Umeå är 
också känt för att ha en bra statistik över cykelolyckorna i kommunen, tack vare 
universitetssjukhusets noggrannhet i olycksregistreringen under ett flertal år.  

Enligt cykelprogrammet finns det i tätorten nio huvudstråk för cykeltrafiken som 
sammanlagt omfattar 4,5 mil. Stråken sträcker sig ut från centrum, två i nordlig riktning, 
två i sydlig, två i östlig och två i västlig riktning. Dessutom finns ett huvudstråk längs 
den östra delen av staden, vilken kan ses som en del i en framtida ringled för cykling. 
Totalt finns ungefär 200 km gc-vägar i kommunens regi samt ca 20 km som Vägverket 
har ansvaret för. Det innebär en medellängd på 2,0 meter per invånare. Den absoluta 
majoriteten av cykelvägnätet utgörs av gc-vägar separerade från biltrafiken. En försvin-
nande liten andel är cykelfält. På grund av att de är svåra att sköta vintertid har man i 
Umeå valt att avstå från cykelfält i mesta möjliga utsträckning.  

I cykelprogrammet, från år 2000, bedömdes att ca en mil gång- och cykelvägar behöver 
åtgärdas årligen avseende beläggningsunderhåll, för att åstadkomma en långsiktigt god 
kvalitet. Då fanns en kraftig eftersläpning av underhållsåtgärderna, till följd av begrän-
sad medelstilldelning. Enligt utdrag ur budgeten för 2006, beräknades beläggningsunder-
hållet av gång- och cykelvägarna i Umeå att kosta ca 3,5 miljoner kronor det året. 
Cyklisterna i Umeå klagar i första hand på grus från vintersandningen på asfaltytor. De 
klagar även på sprickor och glaskross. Torg och andra ytor i centrala Umeå renhålls 
regelbundet, ofta en gång om dagen, efter ett visst schema. Då är det mest skräp som 
sopas bort. Gator i centrum sopas en gång i veckan. Förutom vid vintersandupptag-
ningen, sopas gång- och cykelvägarna i övrigt en gång per år, under augusti månad. 
Renhållning/sopning av gc-vägarna görs också vid behov, t.ex. om det finns krossat glas. 

 
3.2.1 Umeå om vintern 

Enligt normalperioden 1961 till 1990, är årsmedeltemperaturen i Umeå 2,7°C och den 
genomsnittliga nederbördsmängden 591 mm per år (SMHI, 2005). Årsmedelvärdet för 
maximalt snödjup är mellan 60 och 70 centimeter och snödjupet är normalt störst i 
februari (Sveriges Nationalatlas, 1995). Första dagen med snötäcke inträffar, igenom-
snitt, den 5 november och den sista den 1 maj. Enligt VÄG 94 (Vägverket, 1994), ligger 
Umeå inom klimatzon 4 med en medelköldmängd på mellan 900 och 1 000 negativa 
dygnsgrader.  

Frekventa ytor, som t.ex. torg och gång- och cykelytor i de mest centrala delarna snöröjs 
och halkbekämpas varje dag. I annat fall gäller 2 cm snödjup som startkriterie för 
snöröjning av gc-vägarna, men med hänsyn till temperatur och snökvalitet eftersom det 
är helt olika förutsättningar om det är blötsnö som faller än om det är mycket kallt. För 
de prioriterade gc-vägarna gäller en åtgärdstid för snöröjningen på 4 timmar och för 
övriga gc-vägar på 10 timmar. Målsättningen är att de prioriterade stråken ska vara 
snöröjda före klockan 6.30 och 16.30 på vardagar. I prioriteringen har man beaktat 
trafikintensitet, olycksfall och kopplingar till viktiga målpunkter i Umeå, med målet att 
alla stadsdelar i tätorten ska korsas av minst ett prioriterat cykelstråk som löper till 
centrum respektive universitets- och sjukhusområdet. De prioriterade cykelstråken för 
vinterunderhåll sammanfaller till stor del med de huvudstråk som finns för cykeltrafiken 
i Umeå, men inkluderar också andra cykelvägar. Efter snöröjningen ska gång- och cykel-
ytan vara ren från lös snö över hela bredden och vid trånga passager får röjd bredd aldrig 
understiga 2 meter. Annars ska kompletterande röjning utföras. I gatukorsningar, 
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anslutningar mellan gator och gc-vägar etc. får snöhögar inte läggas upp och snövallar 
får aldrig överstiga 1 meter i höjd utan att direkt toppas av vid plogning. 

Vid snöröjning av gc-vägarna har man i Umeå gått över från plogning till att blåsa bort 
snön med snöslungor, oftast kopplade till jordbrukstraktorer. Det har gjort det enklare att 
hålla gc-vägarna i gott skick, snön packas inte lika mycket och spårbildning etc. är inte 
längre ett problem. Dessutom går snösmältningen på gc-vägarna snabbare på våren, 
eftersom snötäcket inte längre blir lika tjockt under vintern. 

Halkbekämpningen på gc-vägarna sker inte samtidigt som snöröjningen, utan görs 
senare vid behov, med annan utrustning. Startkriteriet är ”vid halkrisk”, för både 
prioriterade och övriga gc-vägar och åtgärdstiden är 4 respektive 5 timmar. Vissa 
problemställen sandas emellertid dagligen, med start klockan 5 och avslutat senast 8. För 
halkbekämpningen används krossmaterial (2–4 mm) och man sandar i ett drag, med 
förskjutning mot den sida där gatubelysningsstolparna finns. Vid svår halka sandas dock 
hela ytan. Mängden material anpassas så att ytan täcks och tillräcklig friktion uppnås, 
med hänsyn till rådande underlag och väderförhållanden. I Umeå finns planer på att 
börja använda ”varmbefuktad sand” istället för krossgrus, förutsatt att deras leverantör 
lyckas ta fram en sådan utrustning anpassad för gc-vägar. Metoden med varmbefuktad 
sand innebär att hett vatten tillsätts sanden vid utläggningsögonblicket. Då fäster sanden 
snabbt vid underlaget och skapar en form av sandpapperseffekt som under stabila 
förhållanden kan vara i flera dygn. Metoden har alltså, vid rätt förutsättningar, en längre 
varaktighet än traditionell sandning. Det innebär en ekonomisk besparing, eftersom 
mängden grusmaterial som läggs ut, och därmed också måste sopas upp, kan minskas.  

Efter vinterns slut sopas krossmaterialet upp så fort som möjligt. Vissa olycksdrabbade 
avsnitt som branta backar etc. (drygt 8 km totalt), grovsopas omedelbart efter att de till 
stora delar har blivit snöfria. Slutlig sandupptagning utförs direkt efter att snön smält 
undan från gatorna, vanligtvis i maj, ska göras sammanhängande utan avbrott. Allmän-
heten är otålig och vill bli av med gruset snabbt på våren, men det är en tidskrävande 
procedur på 3 till 4 veckor för hela kommunen, trots att upp till 5 mindre sopmaskiner 
används på gång- och cykelvägarna. Även på närliggande gräsytor etc., inom ca 2 meter 
från asfaltskant längs gator och gc-vägar, ska sandupptagning utföras samt vid gatukors-
ningar där snöupplag funnits.  

Kostnaderna för vinterväghållningen av gång- och cykelvägar var drygt 8 miljoner 
kronor för 2006, enligt utdrag ur budgeten, varav ca 4 miljoner för snöröjning,  
2,8 miljoner för halkbekämpning och 0,7 miljoner för sandupptagning. 

 
3.3 Gruppdeltagare 
Fokusgrupperna i de olika orterna var sammansatta enligt tabell 1. Målet var att få en 
jämn spridning av kön och ålder i de olika grupperna. Som framkommer av tabellen var 
det emellertid en majoritet kvinnor i samtliga grupper samt en överrepresentation av 
åldersgruppen 51–60 år (se figur 1). Alla deltagarna, utom en person, hade körkort och 
drygt tre fjärdedelar hade tillgång till bil och nästan alla hade tillgång till buss (tabell 1). 
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Tabell 1  Beskrivning av de olika fokusgruppernas deltagarsammansättning. 

  Antal personer Tillgång till 

  Totalt Kvinnor Män Bil Buss 

Dubbdäck på 
vintercykeln 

Linköping Grupp 1 9 6 3 5 6 3 av 8 

 Grupp2 9 6 3 7 7 1 av 5 

 Totalt 18 12 6 12 13 4 av 13 

Umeå Grupp 1 9 5 4 7 9 6 av 9 

 Grupp2 11 7 4 10 11 7 av 9 

 Totalt 20 12 8 17 20 13 av 18 

Totalt alla deltagare: 38 24 12 29 33 17 av 31 

 

Den sista kolumnen i tabell 1 visar hur många av deltagarna som angett att de, vintertid, 
cyklar minst en till två dagar i veckan, som också svarat att de då har dubbdäck på 
cykeln. I genomsnitt ligger dubbdäcksanvändningen bland de vintercyklande deltagarna 
på nästan 55 % och bland vintercyklisterna i Umeå på hela 72 %. Deltagarna fick också 
svara på vilken typ av cykel de använder för resan till arbetet. Svarsalternativen var: 
Mountainbike med breda däck, Tävlingscykel med smalare däck, Citybike med normala 
däck eller ”klassisk” cykel, typ Skeppshultscykel. Ungefär hälften av deltagarna svarade 
att de använde sig av en Citybike och knappt hälften en ”klassisk” cykel. Endast ett fåtal 
använde sig av cyklar av typen Mountainbike eller Tävlingscykel. Några angav två olika 
typer av cyklar och kommenterade att de brukade byta cykel, ofta från en Tävlingscykel 
sommartid till en ”klassisk” cykel vintertid. Därtill angav majoriteten av deltagarna att 
de hade sju eller fler växlar på den cykel de använde för resan till arbetet. 
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Figur 1  Gruppdeltagarnas åldersfördelning. 
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I figur 2 redovisas deltagarnas cykelavstånd mellan bostaden och arbetet för de olika 
fokusgrupperna. Grupp 1 i respektive ort skulle innefatta deltagare med ett cykelavstånd 
på 3 till 5 km och grupp 2 de med ett cykelavstånd på mellan 5 och 7 km. Liksom 
figuren visar lyckades denna indelning ganska bra med endast ett fåtal deltagare i ”fel” 
grupp. Däremot visade det sig ganska svårt att ha en övre gräns på 7 km för deltagarna i 
grupp 2, i båda orterna. Den övre gränsen fyllde heller inget egentligt syfte och de som 
anmälde sitt intresse att delta i fokusgrupperna avvisades inte för att de hade längre 
cykelsträckor. Hela sju deltagare hade mer än 7 km mellan bostaden och arbetet – en 
person så mycket som 23 km. 

Deltagarna fick också ange sitt bostadsområde samt var deras arbetsplats låg. Det visade 
sig att deltagarnas bostadsområden var spridda över hela tätorten, i både Linköping och 
Umeå. Vid rekryteringen hade det varit en förhoppning, om än inte ett krav, att få delta-
gare från olika delar av tätorterna. Tanken med det var att undvika att de synpunkter som 
ventilerades under gruppdiskussionerna skulle vara alltför specifika och endast gälla 
vissa områden eller cykelvägar. Istället var det nu erfarenheter från hela tätorterna som 
återspeglades, vilket kan ses som en styrka. 

< 3 km

3-5 km

5-7 km

> 7 km

Antal personer

1614121086420

 Umeå gr 2

 Umeå gr 1

 Linköping gr 2

 Linköping gr 2

 
Figur 2  Gruppdeltagarnas cykelavstånd mellan bostaden och arbetsplatsen. 

I bakgrundsfrågorna (se bilaga 4) ombads deltagarna även att uppskatta hur ofta de 
cyklade till arbetet under sommarhalvåret, april–oktober, respektive under vinterhalv-
året, november–mars. En klar majoritet av deltagarna cyklar till arbetet varje dag under 
sommarhalvåret och en tredjedel cyklar ofta under vinterhalvåret (se figur 3). Naturligt 
nog var det grupperna med det längre cykelavståndet (grupp 2 i respektive ort), som 
hade flest deltagare som aldrig, eller mer sällan än en dag i veckan, cyklar till arbetet 
under vintern. En person i grupp 2 i Umeå, visste inte hur ofta han cyklade under 
vinterhalvåret och har därför exkluderats ur det högra diagrammet i figur 3. I tabell 1 
räknas han emellertid till dem som cyklar minst en till två dagar i veckan, då han angivit 
att han använder dubbdäck på cykeln under vintern. 
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Figur 3  Gruppdeltagarnas cykelvanor under sommar- (till vänster) respektive 
vinterhalvåret (till höger). 
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4 Resultat 
I det här avsnittet sammanställs resultaten från diskussionerna i fokusgrupperna, utifrån 
en enkel innehållsanalys. Redovisningen följer frågeguidens struktur, med indelning i 
sex olika kapitel:  

• undanmanövrering 

• cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

• cykelfärden tar längre tid än vanligt eller planerat 

• ökad ansträngning 

• säkerhetsrisk 

• valet att cykla eller inte.  

Deltagarnas kommentarer har kategoriserats enligt dessa huvudområden, oavsett när i 
diskussionen de dök upp. Syftet med det är att få en tydligare struktur i analysen som 
mer distinkt lyfter fram de yttre faktorer som kan få negativa följder för cyklisten, än vad 
som skulle bli fallet om diskussionerna presenterades i tidsordning. Under den första 
diskussionspunkten ”undanmanövrering”, var deltagarna väldigt alerta och pratade vitt 
och brett om cykling ur alla möjliga hänseenden. Därmed lyftes många aspekter som 
egentligen hörde till de andra frågeställningarna, framförallt vid diskussionen kring 
vintersituationen. Ju senare under fokusgruppsdiskussionerna, desto mindre sades och 
desto mer av vad som tidigare sagts upprepades. Alltså gäller, i princip, att kommentarer 
från de tidiga diskussionspunkterna flyttats fram till de senare, där de passar bättre in i 
sammanhanget. 

Under respektive kapitel har deltagarnas kommentarer delats in ytterligare i olika 
ämneskategorier:  

• drift och underhåll 

• utformning, inklusive saknade länkar 

• andra trafikanter samt djur och lekande barn 

• trafikregler 

• övrigt.  

Inte alla av dessa kategorier lyftes vid diskussionerna inom varje huvudområde och 
saknas därför i några kapitel. För att ytterligare lyfta fram de av deltagarnas åsikter som 
är av störst betydelse för väghållarna, speglas vinterproblematiken i ett särskilt under-
avsnitt under kategorin ”drift och underhåll”. För övriga ämneskategorier har eventuella 
kommentarer kring vinterproblematiken inte särskiljts. Deltagarnas åsikter sammanfattas 
i texten i de olika avsnitten och exemplifieras med ett antal citat. Citaten återger i skrift-
språk vad deltagare sagt och onödiga upprepningar och stakningar har exkluderats. I 
vissa fall har långa citat förkortats och delar av citatet ersatts med tre punkter (…). 
Detsamma gäller oavslutade meningar eller om det inte gått att uppfatta vad som sagts. 
Eftersom vissa huvudområden och ämneskategorier har nära samband med varandra, 
kan delar av samma citat förekomma på flera ställen. Exempelvis hör ”Undanman-
övrering” och ”Säkerhetsrisker” nära samman i och med att cyklisterna ofta gör en 
undanmanöver för att undvika en olycka. 
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Varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning av vad som tycktes vara viktigast ur 
den aktuella aspekten och lite kring hur resonemanget i grupperna varit, om det 
exempelvis är något man varit oense om. För den som inte är intresserad av materialet i 
detalj, kan det alltså räcka att läsa inledningen i respektive avsnitt. 

Rent generellt kan sägas att av de sex huvudområdena, var det frågan kring den upp-
levda säkerhetsrisken vid cykling som diskuterades livligast i samtliga fokusgrupper. 
Diskussionspunkten om ökad ansträngning var egentligen en följdfråga till vad som gör 
att cykelfärden tar längre tid och där tycktes deltagarna inte ha lika mycket att tillägga.  

 
4.1 Undanmanövrering 
Den vanligaste orsaken till att man som cyklist måste göra en undanmanöver tycks vara 
för att undvika konflikter med andra trafikanter, speciellt lekande barn. Faktorer 
relaterade till drift och underhåll är också viktiga ur den här aspekten. Skador i 
beläggningen samt grus, glas eller annat skräp på cykelvägarna tycks vara vanliga 
orsaker till att cyklister måste väja. Dessutom har belysning och siktröjning av 
vegetation betydelse för cyklisternas möjlighet att undvika konflikter med andra 
trafikanter. 

 
4.1.1 Drift och underhåll 
Skräp, glassplitter eller stenar på cykelvägen, är sådant relaterat till driften som 
deltagarna säger att de kan behöva väja för när de cyklar. 

− Det kan ligga någonting på vägen, en ölburk eller någonting som man, man är så 
fokuserad längre bort så man ser det inte förrän precis i sista minuten och då väjer man. 

Många påpekar att just glassplitter är ett stort problem eftersom det kan ge punktering 
och flera tycker att mängden glas på cykelvägarna ökat den sista tiden. Någon funderar 
om ökningen kan vara tillfällig och bero på att skolorna just startat, medan en kvinna i 
Umeå säger att glassplittret ökat mycket det sista året. Det spekulerades kring om det 
kan ha något samband med den ökade införseln av alkohol i flaskor utan pant. De flesta 
säger att de försöker köra vid sidan om, när de stöter på glassplitter, medan någon säger 
att han brukar cykla rakt igenom och hoppas att det ska gå bra. I blandtrafik försämras 
möjligheten att undvika glassplittret. 

− Jag cyklar genom stan och där är det ju så, när man kommer på vägen och ska dela med 
bilar, så har man inget val, man får ju åka rakt över. För det är oftast in till kanten de 
sopar in det, om det har slagits utåt. Och det kan ju ligga länge. 

Träd och buskar nämns också som ett vanligt problem som kan leda till en undan-
manöver, framförallt om sikte skyms så att någon eller något plötsligt dyker upp som 
cyklisten inte hunnit se i tid. 

− På många ställen så är det ju så höga häckar och buskage. Och har man då cyklat en bit 
så har man ju kanske lite fart, och då ser man inte så långt och så kommer det någon ut.  

I en dåligt underhållen cykelväg uppstår sprickor, potthål och tjälskott eller andra 
beläggningsskador som cyklister måste väja för. Det upplevs obekvämt att köra över de 
ojämnheter som dessa skador ger upphov till och irriterande då eventuellt bagage lätt 
faller av cykeln. En kvinna i Umeå som delvis cyklar längs en grusväg, säger att 
problemen med ojämnheter är ännu vanligare där. Flera påpekar att när det regnar eller 
är mörkt, är det svårt att upptäcka skador i cykelvägen i tid för att hinna väja och farliga 
situationer kan uppstå (se även avsnitt 4.5.1).  
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− Sedan så är det ju de här groparna också. Och det kan ju vara okej när det är ljusan 
dag och så här, men när det är skymt eller när det regnar, så är det ju hopplöst att veta, 
att komma ihåg var nu den där gropen var, för att den täcks ju, man har inte en chans 
att se.  

Avgrävda cykelvägar till följd av ledningsarbeten, upplevs också som ett problem (se 
avsnitt 4.7). Det påpekas emellertid att det är ett större bekymmer när man kommer med 
rullskidor och inlines. Ett annat problem i samband med vägarbeten som nämns, är att 
det ofta efterlämnas grushögar som cyklister måste väja för, framförallt när de cyklar i 
blandtrafik. 

 
Vintertid 
Förutom de problem som förekommer vid sommarväglag, tillkommer under vintern 
problem till följd av snö och halka. Snö och halka kan leda till att man måste väja som 
cyklist, men någon påpekar att det på vintern oftast är för halt för att kunna göra en 
undanmanöver utan att cykla omkull. På vintern ökar också risken för att väjnings-
situationer ska uppstå på grund av att snövallar längs sidorna gör cykelvägarna smalare 
och trängre. Emellertid kommenteras att det inte är lika många som cyklar på vintern, 
vilket minskar antalet konflikter med andra cyklister (se avsnitt 4.1.3). Kvarlämnade 
plogvallar i korsningar, är också något som cyklisterna ibland måste väja för. 

 
4.1.2 Utformning, inklusive saknade länkar 
En vanlig orsak till en undanmanöver vid cykling, som kan relateras till utformning, är 
trottoarkanter eller dylikt på cykelvägarna. Vid alla kanter tvärs över cykelvägen måste 
cyklisterna bromsa in och väja eller lyfta cykeln i farten, se även avsnitt 4.2.2. 

− …rätt som det är så är det en liten trottoarkant man passerar i en gatukorsning, på 
cykelbanan. Den behöver inte vara hög, det räcker med att det är en kant så måste du 
bromsa. Det kanske är mer att bromsa än att väja. Om du cyklar där varje dag, så vet 
du ju att den där kanten finns där, men det är lika irriterande varje dag. 

Något annat som flera nämnde var betonggrisar, grindar, bommar och andra hinder på 
cykelvägarna. Detta diskuteras vidare i avsnitt 4.5.2, eftersom det i huvudsak sågs som 
ett säkerhetsproblem.  

I anslutning till gång- och cykeltunnlar uppstår ofta väjningssituationer dels för att det 
samlas grus och vatten eller snö och is där, dels på grund av konflikter vid tunnlarnas in- 
och utfarter där fotgängare och cyklister (ofta med hög fart) från olika riktningar möts. 
Därför väljer några att ta bilvägen istället för att cykla på cykelvägen genom tunneln, 
även om det tar lite längre tid.  

− Jag tänker på en gångtunnel som jag undviker, där jag kör över vägen istället. För det 
är flera vägar som sammanstrålar ner i tunneln och sen så går det ut i flera vägar och 
där kan det komma hur många som helst från olika håll som genar i den här 
gångtunneln. Och där är det ofta grus också och vatten. 

I alla korsningar och vid alla tillfällen där cyklisterna måste ut i blandtrafik, kan det 
uppstå konflikter som leder till en undanmanöver. Där cyklister blandas med busstrafik 
uppkommer situationer som upplevs som extra besvärliga. Cykling på gator med livligt 
trafikerade busslinjer och många busshållsplatser, innebär att en cyklist kan behöva 
cykla förbi samma buss flera gånger längs en viss sträcka, med undanmanövreringar och 
anpassning av hastigheten som följd. Även separerade cykelbanor nära busshållplatser 

VTI rapport 585 23 



 

kan ge problem, då cyklisterna måste väja för bussresenärer som väntar på, eller just 
klivit av, bussen.  

− Vi har ett hinder, som är just med cykelbanor som går där det finns busshållplatser. Det 
är ju kanske inte så stort problem på sommaren, för att då är det inte lika många som 
åker buss, men på vintern blir det ju ett väldigt stort problem. Att där kommer man 
cyklande och så står massa människor och väntar på bussen. Och det värsta är ju när 
bussen kommer precis när man själv kommer, för då ska folk på och det kan ju vara 
jättemycket folk. Ja, och en del de står ju kanske och har freestyle på sig och står helt i 
sin egen värld och ser inte att man kommer. Och har man då ganska lång cykelbana där 
det är flera busshållplatser, så blir det väldigt besvärligt.  

 
4.1.3 Andra trafikanter samt djur och lekande barn 
Det första flera av deltagarna tänkte på, som orsak till en undanmanöver vid cykling, var 
små barn, framförallt lekandes med bollar. På vintern väljer ofta barnen att vara på 
cykelbanan, där det är bättre plogat, och då ökar problemen för cyklisterna. När det är 
snö, är det också svårare för barnen att höra när en cyklist kommer. 

Överhuvudtaget tycks andra trafikanter vara en vanlig orsak till att man som cyklist 
behöver göra en undanmanöver. I fokusgrupperna påpekades att man måste vara alert, 
hålla sig på sin sida och helst ha cykelhjälm när man cyklar. Hur vanligt det är med 
konflikter med andra trafikanter beror på när man cyklar. På morgnarna är det ofta 
kaotiskt när många är i rörelse, på väg till skola eller arbete. Vintertid ökar konflikterna 
med bussresenärer medan konflikter med andra cyklister då inte uppstår lika ofta.  

− Det bästa är ju att cykla vid sju för då är det ju inte så mycket, vid halv åtta kvart i åtta 
är det ju trafikstockning på cykelvägen, det är alla som ska till skolor och så. 

− Annars så tycker jag att det som är fördelen med att cykla på vintern, det är att det är så 
lite cyklister. Man slipper de andra cyklisterna. Då är det bara entusiasterna som är ute, 
de som kan cykla. 

Några påpekar att de tycker att fotgängare är nonchalanta och inte beaktar att de delar 
ytan med cyklister, att de går flera i bredd och ofta på fel sida. Cyklisterna upplever att 
de får ”kryssa emellan” dem som går och att de därför ibland, vid vissa tider, väljer att 
cykla på vägbanan istället. Problemet upplevs särskilt stort vid skolor där skolbarn eller 
studenter går i vägen för cyklisterna. Cyklisterna måste också väja för föräldrar som 
kommer i bilar och lämnar sina barn vid skolor och förskolor. Fotgängare som korsar 
gatan eller cykelbanan utan att se sig för, upplevs som en vanlig väjningssituation, 
liksom busspassagerare som kliver av eller på bussen utan att vara uppmärksamma på 
passerande cyklister (se föregående avsnitt, 4.1.2). 

Konfliktsituationer med andra cyklister beskrevs också flitigt i fokusgrupperna. 
Cyklister som inte anpassar hastigheten, mötande cyklister som inte håller sig på sin 
sida, flera cyklister i bredd eller cyklister som kör om på fel sida, är exempel på 
situationer som kan leda till en undanmanöver. En del av det felaktiga beteendet 
förklaras med att det finns osäkerheter i trafikreglerna (se vidare avsnitt 4.1.4). Andra 
cyklister som cyklar långsammare kan också vara ett hinder, framförallt vid reglerade 
överfarter. Det upplevs överhuvudtaget vara kaotiskt vid överfarter där det blir en 
anhopning av cyklister.  

− Andra cyklister som cyklar långsammare, de stoppar upp trafiken. Ett exempel är vid 
trafikljus där det tar tid för dem som stannat att komma iväg igen när det slår om till 
grönt. Kommer jag cyklande samtidigt som det blir grönt, är de framför ett hinder.  
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Att inte alla cyklister har lyse på cykeln gör dem extra svåra att upptäcka i mörker, i tid 
för att hinna väja, särskilt om de har mörka kläder. Även där det är upplyst med gat-
lyktor ses detta som ett problem. I en av fokusgrupperna i Umeå, startade en diskussion 
om hur stor andel av cyklisterna som har cykellyse när det är mörkt. Någon trodde 
hälften medan andra trodde att det inte var fler än var femte, ungefär. 

− Och så är det väl ungefär 50 procent som använder cykellysen. Men på ett sätt vore det 
kanske värre om det var 99 procent som använde, för att nu vet man att man måste 
räkna med att man möter många ute, utan ljus och har uppmärksamhet och körning 
därefter. Skulle 99 procent använda då blev man så överraskad när man möter den 
hundrade, så man va inte beredd. 

Att behöva väja för djur, var också något som flera av cyklisterna i fokusgrupperna 
upplevt. Där är det i huvudsak hundar, framförallt i löplinor – så kallade ”flexikoppel”, 
som nämns. Hundägare med hundar i flexikoppel tar ofta upp hela bredden av en gång- 
och cykelväg och ser inte cyklisterna som kommer i samma riktning. Det är också 
svårare för en cyklist att passera en hund i flexikoppel som springer fritt och vars 
rörelser är svåra att förutse. Dessutom kan det vara svårt att se själva kopplet. De händer 
även att man som cyklist måste väja för hundbajs och en kvinna i Linköping säger att 
hon slutat cykla i ett område där det springer många lösa hundar. Några mer udda 
exempel som framkom var hästar, Kanada-gäss och sniglar på vissa cykelvägar. 

− Det jag tänkte först, det var hundar som är i koppel och antingen kan de göra ett utfall, 
sedan kan de tvärspringa över vägen i ett sådant där koppel som man får tvärnita för, 
för att inte köra över kopplet. Ibland attackerar de ju också cyklister, alltså helt 
oprovocerat. Det hände just för några dagar sedan, det var därför jag tänkte på det 
först. 

− Det farligaste med hundar är egentligen inte lösspringande hundar och inte hundar i 
normala koppel utan det är hundar i flexikoppel, fem meter långa eller åtta meter långa 
och mörka, oftast kolsvarta dom där snörena. Så när du kommer med cykeln, tror du att 
det är en lös hund på den sidan och husse på den sidan, men det är en vajer emellan, 
som du kan smälla in i och det kan gå riktigt illa.  

På cykelvägarna var det annars de hänsynslösa mopedisterna som ansågs vara det största 
problemet. Mopederna sågs främst som ett säkerhetsproblem och kommenteras därför 
närmare i avsnitt 4.5.3.  

Korsande biltrafik över cykelvägarna, med bilister som i olika situationer passerar utan 
att tänka sig för eller visa cyklisterna hänsyn, är också en vanligt upplevd orsak till en 
undanmanöver vid cykling. Sådana situationer uppstår främst när cykelvägen korsar 
mindre bilvägar och vid utfarter från parkeringar eller bostadstomter. 

− Förr kunde det komma ut småvägar och korsade cykelvägen på vissa ställen. För att 
bilisten ska se trafiken måste de köra ut i korsningen. Det tänker inte på att de korsar en 
cykelväg utan har uppmärksamhet på bilvägen. 

− Ofta så är det kanske inte bara ren cykelbana utan det är någon form av väg som man 
måste passera. Vid ett tillfälle var jag med om att en bil backade ut precis när jag hade 
fått upp jättebra fart. 

 
4.1.4 Trafikregler 
Många av de konfliktsituationer med andra trafikanter som cyklisterna i fokusgrupperna 
upplever, anses delvis bero på osäkerheter i trafikreglerna, exempelvis vid korsning 
mellan två cykelbanor (se avsnitt 4.5.3 och 4.5.4).  
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4.1.5 Övrigt 
Skadegörelse och busstreck kan leda till oväntade situationer där det krävs en undan-
manöver. Alkoholkonsumtion i samband med cykling kan försämra cyklistens uppmärk-
samhet och reaktionsförmåga och försämra möjligheterna att hantera en konflikt-
situation. 

 
4.2 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 
Det här kapitlet tar upp frågan om vad som gör att cykelfärden tar längre tid ”än 
nödvändigt” medan nästa kapitel behandlar vad som gör att cykelfärden tar längre tid 
”än vanligt, eller planerat”. Skillnaden mellan dessa frågeställningar är hårfin, men 
tanken är att den första frågan ska belysa vilka större, mer långsiktiga lösningar som 
behövs för att förkorta cyklisternas restid, medan den andra istället är inriktad på 
plötsligt uppkomna hinder, som kanske kan åtgärdas med snabba, mer kortsiktiga 
åtgärder. 

Det viktigaste för att cykelfärden inte ska ta längre tid än nödvändigt, tycks vara att det 
finns ett sammanhängande cykelvägnät utan onödiga omvägar och med så få hinder som 
möjligt för cyklisterna. Varje korsning, med eller utan trafikljus, kräver en inbromsning 
och tar tid för cyklisterna. Tidsåtgången sägs vara beroende av mängden korsande trafik, 
korsningens utformning och om den är reglerad eller inte. Även planskilda korsningar, i 
det här fallet cykeltunnlar, tar onödig tid eftersom de ofta har branta anslutningar med 
tvära kurvor och dålig sikt och många gånger innebär en omväg för cyklisterna. Höjd-
skillnader tvärs över cykelvägen, som exempelvis trottoarkanter, samt alltför grova 
beläggningar anses också vara tidsödande och irriterande. 

Åsikterna gick isär i den här frågan och inte alla hade reflekterat över om deras cykel-
färd till arbetet skulle kunna går fortare. Flera av deltagarna ansåg att deras cykelväg 
mellan bostaden och arbetet var bra planerad och att det i regel ”går i full fart”. Dess-
utom ansåg inte alla att det var så viktigt att välja den snabbaste vägen utan valde ibland 
till och med en omväg, om den var trevligare. Majoriteten sa emellertid att de alltid 
försökte hitta den snabbaste vägen, vilket ibland medförde att de tog genvägar som 
egentligen inte var tänkta för cykeltrafik. 

 
4.2.1 Drift och underhåll 
Det mesta relaterat till drift och underhåll som deltagarna tyckte påverkade restiden, 
utgjorde plötsliga hinder, alltså något som gör att cykelfärden tar längre tid ”än vanligt 
eller planerat”, vilket tas upp i nästa kapitel (avsnitt 4.3.1). Flera upplever emellertid att 
det generellt sett är sämre beläggning på cykelvägarna än på bilvägarna och säger att en 
bättre beläggning skulle göra cykelturen snabbare och bekvämare. En beläggning med 
grov textur eller mycket skador, gör det inte bara jobbigare att cykla, utan ökar också 
risken för punktering. 

− I Vallaskogen har de grusat väldigt mycket med stora gruskorn, vilket gör att det har 
blivit en smal, smal cykelsträcka i gruset och då försöker man ju följa den för att inte få 
slir på cykeln. Det är lite otäckt där faktiskt, så det gör ju att man inte kan cykla så fort 
som man önskar. 
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4.2.2 Utformning inklusive saknade länkar 
När det gäller utformningsdetaljer, är det många av deltagarna som irriterar sig på 
trafikljusen som de upplever inte reagerar på cyklister och har för långa intervall, vilket 
ger långa väntetider och gör restiden längre än nödvändigt. Det anses vanligt att trafik-
ljusen slår om till grönt för bilisterna, medan det förblir rött för cyklister i samma 
riktning. Ett annat problem vid trafikljus som flera upplevt, är att cyklisterna tvingas 
vänta på svängande bilar – ibland så länge att de inte hinner passera innan det blir rött 
igen. Långa väntetider vid trafikljusen leder till att cyklisterna ibland väljer bilvägen 
istället eller försöker hitta andra snabbare lösningar som ibland innebär att de bryter mot 
gällande trafikregler (se avsnitt 4.2.4). 

− Trafikljusen är lite irriterande. För bilister blir det förmodligen en markering att när de 
kommer så syns det att nu är det någon här på gång, då kan det slå om till grönt. Men 
för cyklister är det ju inte samma sak på alla ställen, så jag ser ju att bilisterna kanske 
har grönt men för cykellysena så är det rött … i samma färdriktning. Så där är det ett 
stopp … ett onödigt hinder. 

− Det är väldigt stor skillnad mellan olika rödljus, hur lång tid man får vänta. 

Inte bara trafikljusen, utan överhuvudtaget att behöva korsa en väg förlänger restiden för 
cyklisterna, särskilt där det är mycket trafik. Några väljer att kliva av cykeln och gå för 
att ”tvinga” bilisterna att lämna företräde, så att de snabbare ska komma över vägen. 
Framförallt i korsningar som ligger efter en nedförsbacke eller har dålig sikt, där det 
krävs en kraftig inbromsning, förlorar cyklisterna mycket fart. Någon tycker att det 
borde finnas fler planfria korsningar, där cyklister inte behöver stanna. Även rondeller 
upplevs som ett problem, eftersom de inte alltid är anpassade för cyklister. I Linköping 
nämns även en järnvägsövergång med långa väntetider.  

− I Tannefors så har du järnvägen och där kan du få stå länge och vänta och vänta innan 
tåget har gått förbi. Det är inte en lyckad lösning för någon där nere när tåget stannar 
och tar upp folk utanför stan. 

− Sedan är det märkligt för, för gångarna och cyklisterna går bommarna ner först, så 
bilarna kan fortsätta att åka hur mycket som helst, så vi får stå längst och så går de upp 
sist för oss. … Så man kan få stå jättelänge där. Och där är det ju folk som försöker att 
smita och det kan ju hända olyckor då. 

En vanlig orsak till att cykelfärden tar längre tid än nödvändigt, som deltagarna lyfter 
fram, är att cykelvägen ofta inte är den genaste vägen. Det påpekas att man som cyklist 
oftast väljer det som upplevs vara den närmaste och snabbaste vägen, vilket ibland 
innebär konstiga genvägar. På så sätt skapas ”inofficiella cykelvägar” eller ”etablerade 
genvägar” som någon annan kallar det. Ibland väljs bilvägen framför cykelvägen, om det 
går fortare, exempelvis där cykelvägen tar en omväg för att gå igenom en tunnel. I andra 
fall väljer några att cykla på trottoaren eftersom det går fortast. 

− Cykelvägen är ofta inte den närmaste vägen. Den går ofta långa omvägar, till exempel 
runt en gräsmatta eller park. De borde vänta och se hur folk kör. Som det är nu blir det 
spår där folk kör, det kan spara några minuter att ta den vägen istället för cykelvägen. 

− Man måste välja konstiga genvägar istället för att cykla på cykelvägen, om den går en 
onödig omväg. Jag får ta genvägen via Ikea och trampa ned i en allé för att det ska gå 
fortare, annars blir det en omväg. Jag tror genvägen, den används som en inofficiell 
cykelväg. 

Cykelvägarna upplevs, som sagt, inte alltid vara den naturliga vägen och är heller inte 
alltid kontinuerliga. Deltagarna i fokusgrupperna säger att cykelbanor ibland plötsligt tar 
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slut, utan någon anvisning om hur cyklisterna ska ta sig vidare. Saknas det cykelväg helt 
och hållet kan det få folk att välja att ta bilen istället, tror någon. 

− Umeå har många cykelvägar, men problemet är att cykelbanorna ibland plötsligt slutar 
och att man inte vet var de slutar. Jag får cykla genom en parkering och sedan genom en 
fin trädgård, där det bara finns en upptrampad stig och där det inte är plogat på vintern. 
Jag vet inte vart jag ska ta vägen, särskilt inte på vintern. Jag bara vet att cykelbanan 
fortsätter några meter bort men kan inte se det när jag kommer cyklande och vet inte hur 
jag ska ta mig dit. 

− En sak, är att den väg jag cyklar inte är alltid är så naturlig. Det är höga trottoarkanter på 
några ställen på min väg till jobbet – då får jag kliva av och leda cykeln över. Det är 
välförsörjt med cykelväg men ibland så kommer man till ett ställe där cykelvägen tar 
slut. Då får jag cykla över en parkeringsplats och gräsmatta för att komma vidare. Hur 
cyklister ska ta sig emellan är inte genomtänkt. Ibland händer det att jag få cykla på 
trottoaren även om jag vet att det är fel, för alternativet är att cykla på bilvägen. Problem 
med avsaknad av cykelvägar gör att det känns osäkert. Jag har hittat min egen väg men 
den är inte helt rumsren. 

Inte alla deltagare tycks ha reflekterat över restiden och några håller inte med om att de 
alltid väljer den genaste och snabbaste vägen. En kvinna i Linköping säger att hon 
tvärtom väljer en längre väg längs villagator, som hon tycker är trevligare och inte lika 
blåsig som den snabbare cykelvägen. 

Utformning som innebär att det blir svårmanövrerat för cyklisterna, är också något som 
gör att cyklisterna förlorar fart. Som exempel nämns tvära svängar särskilt i kombination 
med branta backar, vilket är vanligt i samband med nedfarter till tunnlar. Höga trottoar-
kanter är också något som många upplever som tidsödande, framförallt bland deltagarna 
i Umeå. Några säger att de kliver av och leder cykeln över trottoarkanterna, medan andra 
saktar ner och lyfter cykeln i farten. Jämförbart med trottoarkanterna, är de höga kanter 
som kan förekomma vid broskarvar eller där väg går över i cykelväg. Förutom att 
cyklisterna förlorar fart vid alla kanter, kan de tappa eventuellt bagage vid passagen. 
Dessa problem har tidigare diskuterats i avsnitten 4.1.2. 

− Jag håller med om trottoarkanterna. Min cykelväska hoppar av på grund av detta. Det 
märkliga är att det förekommer även på nya cykelvägar, övergångarna är hårda och inte 
mjuka. Jag har tänkt att maila kommunen om det.  

 
4.2.3 Andra trafikanter samt djur och lekande barn 
Konfliktsituationer med andra trafikanter är något som deltagarna i fokusgrupperna 
upplever som tidsödande, framförallt i områden med många fotgängare på cykelvägen. 
Det framgår att deltagarna tycker att det är cyklisterna själva som får ta ansvar för 
samarbetet med andra trafikanter och att t.ex. bilisterna sällan visar hänsyn (se vidare 
diskussion i avsnitt 4.5.3). Av naturliga skäl, känner de sig underlägsna motorfordonen 
och undviker att konfronteras med dem även om det innebär långa väntetider. Vissa 
platser vid vissa tidpunkter upplevs extra besvärliga, när många trafikanter ska passera 
samtidigt och där önskar man att trafikslagen vore separerade.  

− Om det fanns cykelvägar där det endast fick vara cyklister, inte gångtrafikanter, skulle 
turen går snabbare. Cyklister och gångare borde inte behöva dela vägbana, men det är 
kanske en utopi. 
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4.2.4 Trafikregler 
En följd av att många cyklister ofta strävar efter att hitta den snabbaste och genaste 
vägen är att de ibland medvetet bryter mot gällande trafikregler. Det gäller framförallt 
vid de korsningar där de upplever att väntetiden är onödigt lång för cyklister. Många är 
medvetna om att de gör fel enlig lagen, men tycker att de är berättigade att göra det då 
de upplever att trafikmiljön inte är anpassad för cyklister. Några påpekar också att de 
som cyklister inte känner sig lika bundna av trafikreglerna som när de kör bil.  

− Jag åkte fast för polisen i morse vid korsningen Malmslättsvägen/Majgatan. Jag ser att 
det är grönt för cyklisterna på andra sidan korsningen och kör då över åt samma håll på 
den första övergången som bara är för gångare, där det inte finns något ljus för 
cyklister, fastän jag inte ser om det är grönt, men jag antar det. Av den anledningen att 
det tar så lång tid så gör man sådana dumheter ibland, men nu gör jag inte om det. Det 
blev stopp för mig, jag och polisen pratade en lång stund. Att jag gjorde så beror just på 
att det tar sådan tid innan ljusen slår om.  

− Visst kan jag trafikregler men jag cyklar ändå där jag kommer fortast fram. Ibland blir 
det på bilvägen. 

− Jag kör upp på trottoaren sista biten … där cykelvägen tar slut, för att skynda på... Jag är 
inte ensam om att ta den vägen. 

I vissa fall sker eventuella regelbrott helt enkelt på grund av osäkerhet om vad som 
egentligen gäller (se även avsnitt 4.5.4). Osäkerheter i trafikreglerna och okunskap hos 
cyklisterna själva och hos medtrafikanterna, är något som ansågs tidskrävande. I en av 
grupperna i Umeå deltog en ung man från Indien. Han berättade att när han kom till 
Sverige 2004, brukade han cykla på fel sida, innan någon till slut sa till honom. Detta 
startade en diskussion kring om man kan rätta andra cyklister som gör fel eller inte. 
Någon föreslog att man kunde ha särskilt utsedda personer längs cykelvägarna för att 
hjälpa osäkra cyklister och visa dem tillrätta när de gör fel. 

Något kopplat till trafikregler som skulle kunna förkorta restiden för cyklisterna, är att 
ge dem företräde på upphöjda överfarter. När detta berördes i en av fokusgrupperna, 
startade en diskussion om vad som egentligen gäller enligt lag och det framgick klart att 
det rådde osäkerhet och delade meningar om detta. Överfarter och övergångsställen 
tycks överhuvudtaget vara problematiska och några cyklister väljer att kliva av cykeln 
och gå, för att bilarna ska tvingas lämna företräde. 

 
4.3 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 
Föregående kapitel behandlade frågan om vad som gör att cykelfärden tar längre tid ”än 
nödvändigt”, medan detta kapitel inriktar sig på vad som gör att cykelfärden tar längre 
tid ”än vanligt eller planerat”. Skillnaden i frågeställningarna är marginell, men tanken 
är att den första frågan ska belysa vilka större, mer långsiktiga lösningar som behövs för 
att förkorta cyklisternas restid. Den andra frågan, som behandlas i detta kapitel, ska 
istället belysa plötsligt uppkomna hinder, som kanske kan åtgärdas med snabba, mer 
kortsiktiga åtgärder. För att cykelfärden inte ska ta längre tid ”än vanligt eller planerat”, 
är det drift- och underhållsåtgärder i rätt tid som är det viktiga. Underavsnitten som 
omfattar utformning respektive trafikregler finns därmed inte med i det här kapitlet. 

Det deltagarna upplever som den vanligaste orsaken till att cykelfärden tar längre tid än 
vanligt eller planerat, är halka och otillräcklig snöröjning. Överhuvudtaget tar det längre 
tid, och är mer ansträngande (se kapitel 4.4) att cykla på vintern än på sommaren, 
eftersom man då måste cykla försiktigare för att inte köra omkull och för att undvika 
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konflikter med andra trafikanter. Dessutom gör kylan och även dubbdäck och cykellyse 
att det går långsammare på vintern. 

Vid barmark, gör grus på cykelvägen att man inte kan cykla lika snabbt och kan också 
leda till punktering, vilket naturligtvis gör att cykelfärden tar längre tid än vanligt. Det 
gäller även glassplitter och annat skräp. I övrigt var det främst väderrelaterade orsaker 
som snöfall, regn och motvind som deltagarna upplevde förlängde restiden. På vissa 
sträckor och vid vissa tidpunkter kan även andra trafikanter, framförallt fotgängare, vara 
till hinder för cyklisterna. 

 
4.3.1 Drift och underhåll 
Faktorer relaterade till drift och underhåll tycks vara vanliga orsaker till att cykelfärden 
tar längre tid än vanligt/planerat. Exempelvis nämnde flera deltagare krossat glas, grus 
och annat skräp som upplevs påverka restiden negativt, på grund av fler punkteringar 
och eftersom man då måste ta det lugnt för att inte cykla omkull (se avsnitt 4.5.1). Några 
upplever att det dröjer för länge innan vintersanden sopats upp efter vintern. Vad gäller 
punktering, kommenterades att det delvis är något man själv kan påverka. Däck av 
materialet Kevlar rekommenderades av någon, eftersom de i princip är punkteringsfria. 

− Jag var inne också på det här med grus. Det är ju alltid en drömsits för en cyklist om det 
nu är en torr asfalt, inga löv, inget grus utan en torr asfalt och allra helst planfria 
korsningar, om man tänker trafikmässigt, och rakt. Då är det klart att man kan köra 
fortare. En kurva där det är mycket grus, där måste man ju ta det lugnt. 

− Punktering kan det vara. (Moderatorn: Händer det ofta?) Ja, på grund av glas så hände 
det för mig, några gånger här under försommaren. 

− Där är det en enorm skillnad hur ofta man får punktering, om man har nya eller slitna 
däck. 

− Eller om du har smala, som cyklarna var förr, med 10-växlade och 5-växlade, med 
smala däck. Det fick man ju mycket oftare punktering på dem. 

Avgrävda cykelvägar eller pågående vägarbeten och andra ombyggnationer som (ofta 
utan förvarning) innebär omvägar, är också något som deltagarna säger kan påverka 
restiden negativt. 

− När de plötsligt lägger om vägbeläggningen. Den informationen finns inte på hemsidan 
eller så funkar den inte, så att man kan planera vägrutten i förväg.  

− Jag upplever att det är mycket andra fordon än cyklar på cykelvägarna. Det är 
städfirmor med elfordon och posten och Tekniska verken kör ju med bilar och hux flux 
bara ställer. 

 
Vintern 
Deltagarna säger att det generellt sett tar längre tid att cykla på vintern, eftersom de då 
måste vara mycket försiktigare för att undvika att cykla omkull. De lär sig emellertid var 
det brukar bli halt, om de cyklar ofta under vintern och säger vidare att de inte kan 
förvänta sig att det ska vara som att cykla på sommaren. 

Perioder, i huvudsak i början respektive slutet av vintern, då det ofta är omslag från kallt 
till milt töväder eller regn, är extra problematiska säger många. Under vintrar med stabilt 
väder blir det inte lika isigt och därmed lättare för cyklisterna att ta sig fram.  
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− Förvintern är värst, när det snöar en decimeter och blir kallt på natten. Snö som inte 
plogas smälter och när det fryser till på natten blir det knölar och spårigt i snön. 

− När det sker en hastig övergång från vinter till regn eller när det är en decimeter snö, då 
måste jag cykla på vägen för att komma fram. 

Pågående snöfall och en dåligt snöröjd cykelväg tycks ha extra stor betydelse för 
restiden med cykel. Flera säger att snöröjningen är viktig för att undvika att väglaget blir 
spårigt och svårframkomligt. Några upplever att cykelvägarna inte prioriteras i snöröj-
ningen och säger att det gör att cyklisterna väljer att cykla på vägbanan istället (se även 
avsnitt 4.4.1).  

− Snön är ett jätteproblem. Man får släpa cykeln och man får gå. Är det halt under snön är 
det obehagligt. Det blir ofta halt under när det är dåligt plogat innan den nya snön 
kommer. Det är jättedåligt plogat i stan. 

− Jag tycker inte de tar hänsyn till cyklisterna. Det är ju huvudsaken att bilarna får rum 
och ska man samsas så finns det inte plats till cyklisten bredvid alltså, för där ligger 
snön, på cykelvägen ligger snö. 

− Problemet när det är oplogat på cykelvägen, som det ofta är, kan ju bli att man väljer 
vägen. Kanske inte om det är 70-väg då, men det finns ju 30- och 50-vägar, där det finns 
cykelväg bredvid. Och är den oplogad, ja då cyklar ju jag på bilvägen och då blir ju 
bilarna irriterade. Och så blir det konflikter, lättare på vintern mellan bilister och 
cyklister. Och så har det varit så att ingenting har varit plogat, för man är så tidigt ute, 
eller det är snöstorm just nu, och så cyklar man på vägen. Och jag cyklar och cyklar och 
man tar sig inte många centimeter framåt, för det är så oplogat och bilisterna blir ju 
tokig bakom, för man är ju i vägen, det går ju så långsamt, och jag kan ju inte flytta på 
mig för det är ju snö överallt. Då har jag blivit tutad på. 

− Jag har en annan grej som gäller det här med plogning. Jag åker ju där väg och 
cykelbana går parallellt och då har man ofta varit väldigt ambitiös och varit ute tidigt 
och plogat undan snön på cykelbanan, men sen är de duktiga på att ploga vägen i nästa 
moment. Och då öser de in all snö på cykelbanan, så då är det ju ogjort arbetet och då 
är det ännu värre att ta sig fram. Så lite bättre samordning kan man ju ha, de som 
jobbar och plogar och så. 

Alla tycker emellertid inte att snön är något bekymmer, så länge det inte är spårigt. En 
man i Linköping säger att snöröjningen blivit bättre de senaste åren och att väghållarna 
blivit snabbare på att röja cykelvägarna. Flera håller med om att snöröjningen på fram-
förallt ”de stora” cykelvägarna i Linköping är bra, men tycker att väghållarna borde bli 
bättre på att röja när snön börjat smälta, för att förhindra att det bildas frusna spår när det 
blir kallt igen. Halkbekämpningen behöver också bli bättre, liksom snöröjningen på 
bostadsgator i centrum där det trots allt går en hel del cykeltrafik.  

− Ibland kan det vara dåligt plogat och jag får gå, det är dock sällan. Jag skulle inte cykla 
om det inte vore bra plogat och jag cyklar i stort sett hela vintern varje dag.  

− Det är när det är lite moddigt eller när det fryser på under som det känns lite, man blir 
lite rädd, man har ju kunnat avstå ibland när det är så svårt att ta sig fram. 

− Jag tycker det kan vara dåligt sandat på cykelvägarna också, det gäller ju en del ändå 
om det är ordentligt plogat och sen sandat då kan det ju vara ganska okej. 

Även deltagarna i Umeå ger väghållarna beröm för bra snöröjning, men säger att det 
ibland blir problem vid varierande temperaturer eller när det snöar under dagen. De 
uttrycker också sin uppskattning över de cykelbroar som finns (se avsnitt 4.5.2) och som 
värms upp för att inte bli hala, men tycker att halkbekämpningen i övrigt kunde vara 
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bättre. Liksom i Linköping, upplever man att dålig snöröjning av bostadsgatorna utgör 
ett stort problem. 

− Umeå har ingen vinter – vi har en istid från jul till mars, brukar jag säga. Jag tycker 
alltid att det är för dåligt sandat. Men när isen försvinner är det plötsligt massor av sand 
på cykelbanan. Men jag tycker alltid att de sandar för lite under halkperioden – det är 
halt hela tiden. Man ser bara sanden därunder, igenom ett tjockt istäcke.  

− Jamen det som kan hända på vintern det är ju, som du säger, att det plogas ofta på 
morgonen. Men om det snöar på dagen, mycket, och man ska hem, då är det ju ofta helt 
oplogat och det kan ju vara rent eländigt och ta sig hem. Ja då kan du få dra cykeln hela 
vägen. 

− Plogningen - Ja, alltså kanske inte minst det här med våren, när det smälter och tinar 
och fryser och tinar, alltså du måste skrapa och ploga. Men egentligen så tycker jag, att 
det är ganska bra plogat på cykelbanorna, alltså de är uppe tidigt och plogar dem. Men 
då är det ett problem och det är Lagemansgatan, alltså där man ska mot Väst uppför 
backen vid Umedalen och så ska man ner. Då kan man ju inte köra Backevägen för att 
den är så fruktansvärt trafikerad av de här bussarna, utan man kör en parallellgata, 
men det är ju inte cykelväg. Den här Lagemansgatan fungerar ju som cykelväg, fast det 
är ju ingen cykelväg... Det är en riktig väg men det är ändå trängsel på den, och den 
prioriteras ju aldrig i plogningen. … Och det är där man gör illa sig, det är där man 
ramlar och slår sig. 

− Men sedan är det, om man måste ge sig ut i någon av de här gatorna, där många bilar 
stannar och startar, vid rödljus och framförallt busshållplatser, där det är mycket stopp 
och startandes. För det blir sådana här isknottror och små isvallar och jättesvårt att ta 
sig förbi. 

På vintern påverkar även mörkret restiden, enligt deltagarna. På sträckor helt utan 
belysning eller där belysningen är trasig måste de cykla långsammare och försiktigare, 
eftersom cykellysen sällan räcker till att lysa upp cykelvägen.  

− På vintern är det riktigt mörkt när lamporna inte fungerar - det är livsfarligt. Jag får 
lyssna och köra sakta för att försöka upptäcka saker. Det kan vara svårt att höra när det 
är snö och jag har dubbdäck på cykeln. 

 
4.3.2 Andra trafikanter samt djur och lekande barn 
Fotgängare som går på cykelbanan eller på fel sida på gång- och cykelvägen, är något 
som många upplever som störande och tidskrävande, vilket redan nämnts i avsnitt 4.1.3 
och 4.2.3. Andra cyklister som cyklar långsammare eller utan lyse har också en negativ 
inverkan på flytet i cyklingen (se även avsnitt 4.1.3). 

− Om man lyckas komma vid fel tid då det är många gångare, så går det långsammare att 
cykla. När jag åker genom stan är det många gångare som går på cykelbanan. De har 
ingen känsla för att de går på cykelbanan. Jag måste själv vara uppmärksam på detta. 

− Vid terminens start märker jag att det är många cyklister som är ovana vid våra 
cykelvägar, det är tydligt vid universitet. De cyklar i klungor och alla vet inte riktigt vart 
de ska. Det kan orsaka problem. 

 
4.3.3 Övrigt 
Övriga faktorer som cyklisterna upplever påverkar restiden negativt är ofta relaterade till 
vädret, där motvind, snöfall och regn är några vanligt förekommande exempel. Har man 
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inte rätt klädsel för rådande väder och temperatur, kan man behöva stanna och byta om 
under färden och det tar naturligtvis lite extra tid. 

− Det blåser mycket här i Umeå, det har hänt att jag får stanna och gå med cykeln pga. 
detta. En cykeltunnel kan vara en lösning på det problemet. 

− När det snöar på vintern tar det tid, det tar tid att trampa genom 5 cm snö i motvind. 

− Jag byter om på vägen hem när det regnar, man står och väntar en stund innan man tar 
på regnstället. 

Att det hänt olyckor, att man själv väljer en annan väg för att uträtta ärenden eller 
fastnade bommar vid järnvägsövergångar, var några saker som också nämndes i 
fokusgrupperna.  

− Om det hänt olyckor. Jag är förvånad över hur ofta det händer ändå. Eller att det är 
barn som är inblandade eller folk på cykel som åkt omkull eller krockat på cyklarna. … 
Då åker du ju inte bara. 

 
4.4 Ökad ansträngning 
I princip samma faktorer som gör att cykelfärden tar längre tid än vanligt eller planerat 
(som presenterades i de två föregående avsnitten) orsakar också en ökad ansträngning, 
fysiskt eller psykiskt. Exempelvis är det generellt sett mer ansträngande att cykla på 
vintern än på sommaren, där otillräcklig snöröjning, halka och mörker är de främsta 
orsakerna till det. Dessutom gör kylan och även dubbdäck och cykellyse att det går 
trögare att cykla. Beläggning i dålig kondition med många sprickor och potthål kräver 
också en ökad ansträngning. Detsamma gäller ishalka, blöta löv, grus eller annat skräp 
som ökar risken att cykla omkull upplevs, eftersom det kräver anspänning och en ökad 
koncentration. Det gäller också för komplicerade trafiksituationer där det krävs mycket 
av cyklisterna i samspelet med andra trafikanter. I övrigt nämner deltagarna mest 
väderrelaterade orsaker, som motvind och snöfall. 

Den här diskussionspunkten ingick egentligen som en följdfråga till de föregående 
frågorna om vad som gör att cykelfärden tar längre tid. Därför hade deltagarna inte så 
mycket att tillägga under den här punkten och den var relativt snabbt avklarad. 

 
4.4.1 Drift och underhåll 
Deltagarna i fokusgrupperna upplever att det krävs en ökad ansträngning om det finns 
mycket gropar och hål i cykelvägen, på stenbeläggningar, när det är halt och när 
belysningen är dålig. Det påpekas att ju fortare man cyklar desto obekvämare upplevs 
alla ojämnheter i beläggningsytan. Dessutom är det viktigare att cykelbanan är jämn än 
att bilvägen är det, eftersom cyklar inte har fjädring på samma sätt som bilar. 

− När belysningen inte fungerar, då ser jag inte den jag möter. Det blir verkligen kolsvart. 
Det gör att jag blir mer osäker och spänd. Cykelturen blir inte lika trevlig. 

− Det har jag som reflektion till det här med att cykla i mörker, att det inte alltid asfalten 
är jämn, alltså håligheter och kanter och sådant, det kan ju vara väldigt klurigt. Rätt 
som det är, är det ett hål i cykelbanan, det är ju inte ovanligt. Det kan ju vara något 
spår eller någon glipa i asfalten, eller någon nivåskillnad eller kantsten. Det är ju 
svårare att upptäcka, speciellt på hösten, då det dels är mörkt och det är löv som ligger 
över. Så rätt som det är, är det en kant där. Jag har ju inte kraschat, men cykeln far ju 
illa. Irriterande är det hur som helst. 
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− Alltså en cykel är odämpad, så att ojämnheten märks ju väldigt lätt, speciellt om man då 
kör lite fortare. Det kan ju räcka med en skarv, en asfaltskarv där de har varit och grävt 
och så där och sätter det sig lite dåligt så blir det att det gumpar till. Och jag passerar 
ju över Stora torget och den stenläggningen där är ju förskräcklig, då hoppar ju hela 
cykeln… Och sedan stenläggningen utanför Åhléns där, en sådan passage tycker jag 
också är rätt obekväm på cykel. Det är ju kosmetika egentligen, men det stör cyklingen. 

Flera nämner att blöta och hala löv är ansträngande, eftersom man då behöver ta i mer i 
uppförsbackar och vara extra uppmärksam i nedförsbackar och kurvor för att inte cykla 
omkull. Detsamma gäller om det ligger grus och sand eller annat skräp på cykelvägen. 
Grusvägar anses vara jobbigare att cykla på än asfalterade cykelvägar, särskilt under 
tjällossningen eftersom ytan då blir uppblött och mjuk. 

− Jo, tungcyklat, då kommer jag genast att tänka på det som kommer efter vintern på 
våren, när det blir drivor av grus som har spridits under hela vintern och det kan vara 
flera centimeter tjockt lager med grus och det där blir ju väldigt svårcyklat. Det blir som 
halka på något vis. 

− …ja det är som ett kullager, det är asfalt och så grus på.  

 
Vintern 
Bara det faktum att det blivit vinter gör det mer ansträngande att cykla, enligt deltagarna. 
Lägre temperaturer gör att cykeln som sådan blir trögare och krånglar mer, med t.ex. 
växlar som fryser. Därutöver kräver snö och halka ytterligare ansträngning; snön på 
grund av att den ger ett extra motstånd och ibland fastnar i hjulhuset och halkan för att 
den kräver pareringar, extra uppmärksamhet och ger en anspänning hos cyklisten. 
Dubbdäck väger mer och har större rullmotstånd än vanliga däck, så har man det på 
cykeln bidrar även det till att det blir tungcyklat. Dessutom måste man klä sig varmt 
vilket gör att man fort blir svettig. 

− På vintern blir det spårigt när det fryser. Jag blir helt slut i axlarna när jag försöker hålla 
kvar styret. 

Några av deltagarna, i både Umeå och Linköping, tycker att det ofta är dåligt plogat på 
cykelvägarna, vilket gör det mer ansträngande att cykla. Flera upplever att väglaget 
generellt sett är bättre på bilvägarna och att de tycks vara prioriterade framför cykel-
vägarna när det gäller snöröjningen. I både Linköping och Umeå är många ändå ganska 
nöjda med snöröjningen av cykelvägarna och tycker att det skett förbättringar på den 
punkten de senaste åren (se avsnitt 4.3.1). Någon påpekar att man som cyklist kan 
försöka välja de cykelstråk som prioriteras, även om det ibland är svårt att veta. I 
Linköping har man valt att salta vissa huvudcykelstråk (se avsnitt 3.1.1), vilket en person 
är negativ till och tycker att kommunen enbart borde sanda istället. 

− Plogningen är det största problemet på vintern. Det är plogkanter jag måste stiga av för. 
Det är dåligt plogat på cykelvägar och det blir tungt. Jag tycker inte att det verkar som 
om cykelvägarna är prioriterade. Jag vill inte fara ut på vägen därför cyklar jag hellre på 
oplogade cykelvägar och det blir tyngre. Speciellt på morgonen är det ett problem. 

− Generellt sett verkar det vara så att man prioriterar bilvägar mycket, mycket mer än 
cykelvägar. ... Det har ju hänt att det gått nästan en vecka utan att de plogat hemma den 
sträckan som jag har. Det är fysiskt tyngre. 

Under vintern upplevs mörkret som extra ansträngande, även om snön gör det ljusare. 
Dessutom nämner några att det tar längre tid och blir tyngre att cykla när man har 
cykelljuset på. Gatubelysningen hjälper till att underlätta för cyklisterna och centrala 
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delar uppfattas som tillräckligt upplysta, medan belysningen längs de separerade 
cykelvägarna ofta upplevs vara undermålig. Exempelvis är det på vissa ställen tänkt att 
gatlyktorna vid bilvägen även ska lysa upp cykelvägen, men deltagarna säger att 
avståndet ofta är för stort för att belysningen ska räcka till. Längs andra sträckor finns 
separat belysning för cykelvägen, men där upplever deltagarna att stolparna sitter för 
långt ifrån varandra vilket gör att det blir mörkt mellan lamporna. Problemen kring 
otillräcklig belysning diskuteras vidare i avsnitten 4.5.1 och 4.8. 

− När man inte ser för att belysningen är så dålig, det är jättejobbigt tycker jag. Man ser 
knappt var vägen går. Sedan om det är halt också, då spänner man sig ju väldigt mycket 
och så får man ont i ryggen. Det blir mer ansträngande. 

 
4.4.2 Utformning inklusive saknade länkar 
Omvägar till följd av saknade länkar eller ogenomtänkta dragningar av cykelvägnätet, 
liksom komplicerade trafiksituationer och svårmanövrerade trafikmiljöer, innebär inte 
bara att cykelresan tar längre tid utan medför även en ökad ansträngning för cyklisterna. 
Emellertid var det inte den ökade ansträngningen som deltagarna tycktes tänka på när 
problem relaterade till utformning diskuterades. Istället kretsade diskussionen i huvud-
sak kring den upplevda säkerhetsrisken. För tydlighetens skull, presenteras därför 
deltagarnas kommentarer från den här diskussionspunkten i avsnitt 4.5.2. 

 
4.4.3 Andra trafikanter samt djur och lekande barn 
Samspelet med andra trafikanter upplever många av deltagarna som ansträngande. I 
miljöer där flera trafikslag möts, tycker deltagarna att de hela tiden måste vara 
koncentrerade och uppmärksamma på andra trafikanters agerande och vara beredda på 
att göra en undanmanöver, för att undvika konflikter. De upplever att det är cyklisterna 
själva som måste ta ansvar för samspelet med andra trafikanter och att framförallt 
bilisterna sällan visar hänsyn eller är uppmärksamma på cyklisternas närvaro. Förutom 
av nedanstående citat, speglas detta även i avsnitt 4.1.3, 4.2.3 och 4.5.3.  

− I rondellen vid Drottningbron där cyklar jag varje dag. Då är det också det här att en 
bilist tänker inte att du är med i rondellen. De kör bara och kan svänga ut rakt framför 
dig om de ska till höger till exempel. Och det är också sådär att man måste verkligen 
tänka på det när man cyklar och hur de kör och vart de ska. Det känns som det är jag 
som får ha koll på allting. Där är jag nära att krocka varje dag, då bilarna bara 
svänger ut och de blinkar inte alls ut ur rondellen. 

 
4.4.4 Övrigt 
Dåligt väder, såsom regn och snö, anses också ansträngande, på samma sätt som man 
upplever att det gör att cykelfärden tar längre tid (se avsnitt 4.3.3). Motvind är något som 
flera deltagare anger innebär en ökad ansträngning när de cyklar, liksom halka och 
mörker, vilket redan nämnts i avsnitt 4.4.1. 

− Blåst, det borde förbjudas. De kunde ju plantera lite buskar och träd utmed där man vet 
att det är mycket blåst, så kunde man få bort det där. 

 
4.5 Säkerhetsrisker 
Frågan om säkerhetsrisker vid cykling, var den som diskuterades livligast och även 
under många av de andra diskussionspunkterna hade deltagarna den aspekten i åtanke. 
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Särskilt frågan kring undanmanövrering var nära kopplad till säkerhetsrisken, eftersom 
det ofta är för att undvika en olycka som cyklisterna tvingas att väja.  

Det finns mycket som deltagarna i fokusgrupperna upplever som tänkbara orsaker till 
olyckor vid cykling: ”att cykla är en enda stor säkerhetsrisk”. Det som de flesta tycktes 
uppleva som den största säkerhetsrisken, är när de tvingas ut i blandtrafik eller när de 
måste korsa bilvägar. Mörker, skymd sikt och vinterförhållanden anses försämra dessa 
situationer ytterligare och komplicerade trafikmiljöer där många trafikantgrupper möts, 
och där det är oklart hur cyklisterna ska ta sig fram, ger en extra osäkerhetskänsla. 

Cykling innebär många riskbedömningar och kräver uppmärksamhet och koncentration 
på uppgiften: ”allting man gör förutom att koncentrera sig på att cykla är ju en säker-
hetsrisk”. Deltagarna i fokusgrupperna anser att de själva får ta hela ansvaret för att 
undvika att de sker en olycka när de cyklar och andra trafikanter upplevs som en stor 
säkerhetsrisk. Diskussionerna i fokusgrupperna kretsade mycket kring andra cyklister, 
vilka många upplevde som trafikens rebeller som är dåliga på att följa regler, använda 
lyse och visa sina medtrafikanter hänsyn. Det rådde emellertid oenighet kring detta och 
några deltagare ville understryka att motortrafiken är det egentliga säkerhetsproblemet 
för cyklister, framförallt på grund av allvarligare konsekvenser. 

Drift- och underhållsfaktorer upplevs också som viktiga, eftersom cyklisterna är så 
känsliga för sänkt friktion av olika orsaker och brister i vägytan. Alla hinder på cykel-
vägen, framförallt om de är svåra att upptäcka, upplevs också som en säkerhetsrisk. Alla 
var överens om att säkerhetsrisken är större under vintern, främst på grund av halkan. De 
som cyklar vintertid kompenserar emellertid den ökade risken genom att cykla lång-
sammare och vara mer försiktiga. Därutöver minskar konflikterna med andra cyklister 
under vintern, eftersom det då är färre som cyklar och dessutom en lägre andel ovana 
cyklister. 

Observera att här presenteras de olycksrisker som deltagarna i fokusgrupperna upplever 
som störst. Den faktiska säkerhetsrisken behöver inte vara densamma som den upplevda, 
utan exempelvis kan en trafikmiljö som upplevs osäker i praktiken visa sig generera få 
olyckor. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.  

 
4.5.1 Drift och underhåll 
Ojämnheter, hål och längsgående sprickor i cykelvägen, är drift- och underhållsfaktorer 
som deltagarna ofta upplever som en säkerhetsrisk. I bästa fall får man bara punktering 
och i värsta fall fastnar cykeln och man cyklar omkull, säger någon. Dessa brister i 
kombination med att det är mörkt och regnigt, upplevs som extra farligt. Några är 
kritiska till hur cykelvägarna underhålls, påpekar att de körs sönder av drift- och under-
hållsfordon och tycker inte att uppkomna brister åtgärdas tillfredsställande. För övrig 
påpekas att asfalt är att föredra framför annan beläggning som exempelvis gatsten. 

− … cykelvägarna de är ju jättedåliga på många ställen i den här stan, de spricker ju. Och 
hur kan det komma sig att cykelvägar spricker? Jag menar vi är ju inte så särskilt, det 
är ju inga ton som kommer här inte. Det är ju så här att cykelvägar de byggs för att 
klara 4 ton. Men, utav snålhet så tar kommunen in lägsta anbuden när det gäller 
snöröjningen. Så man snöröjer alltså cykelvägar som är byggda för att klara max 4 ton 
med 18 tons maskiner, och det är ju de som kör sönder vägarna. … Ett exempel, det är 
Bofinksvägen förbi Mariehemsängarna. Där har man asfalterat om cykelvägen, för där 
är de jättenoga med att den ska se fin ut. Jag tror det är två gånger den är helt 
omasfalterad på de sista fyra åren, totalt omgjord. Och det kostar ju oerhörda pengar. 
Och det är för att man snålar in på snöröjningen och man försöker göra den så billig 
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som möjlig och då får man tillbaks mycket större kostnad på underhåll… Ja, alltså det 
är ju livsfarligt att cykla, för oftast blir det ju längsgående sprickor utav det här … och 
kör man in med framhjulet i en sådan och har lite hög fart, då kan man ju köra omkull. 

− Det finns vissa ställen, där man ser varje år så blir det sådana här stora tjälskott. Och 
de liksom lagar dem så där lite grand, varje år, och det blir aldrig bra, för varje år så 
kommer de tillbaks och är lika livsfarliga. Det känns som att det skulle vara bra på vissa 
sträckor om man kunde göra om dem helt, från grunden. Där det är många som cyklar, 
många som använder det som träningsväg. Det måste vara ställen där man vill 
förebygga att det blir sådana stora hål, där hela däcket kan fastna om du har otur. 

− När man tänker på vägbeläggningar så är det klart att då föredrar man asfalt, 
åtminstone gör jag det. Att cykla genom Gamla Linköping är ju inte en höjdare 
egentligen. Där är det kullersten. Det blir ju lite halkigt och hoppigt. Framförallt om det 
är blött så kan det bli ruggigt halkigt. 

Vattensamlingar av alla slag upplevs som obehagliga, inte bara för att de kan dölja 
gropar och andra ojämnheter, utan också på grund av att man som cyklist instinktivt 
väjer för dem och då kan hamna i farliga situationer. Flera nämner även sanden eller 
gruset som ligger kvar efter vintern, när snön försvunnit och som gör att det kan bli 
väldigt halt. Det utgör en säkerhetsrisk, framförallt i kurvor och nedförsbackar och 
någon säger att vintersanden är lika farlig som själva halkan. Detta har tidigare berörts i 
avsnitt 4.3.1. 

− På Nygatan har de målat ut cykelväg på båda sidor av vägen. Jag cyklade där när det 
regnat. För att undvika vattenpölarna fick jag cykla utanför markeringarna, ut i 
vägbanan. Jag gjorde det instinktivt, utan att tänka mig för, för att väja för pölarna. Vad 
händer om det kommer en bil eller en cyklist efter mig? Vattnet samlas på cykelbanan 
när den är gropig. 

Höga häckar och buskage utgör också en säkerhetsrisk dels på grund av att de skymmer 
sikten, dels på grund av att cyklisterna ibland måste väja för inväxande vegetation (se 
även avsnitt 4.1.1). Inväxande vegetation gör så att cykelvägen blir smalare och minskar 
den fria höjden så att cyklisterna ibland måste ducka. En kvinna i Umeå klagar på att det 
finns för många björkar placerade mitt i cykelvägen. 

− Sedan så tycker jag ju också att visst, vi har jättemånga björkar i Umeå, men det skulle 
kunna huggas ner några för att göra cykelbanorna bättre. De upptar ju en stor del utav 
både cykelbana och trottoar och man skulle kunna tänka sig att man på vissa ställen 
kapar ner björkarna efter hela ena sidan och gör en ordentlig cykelbana. Inte som det är 
på vissa ställen idag, det är björkar emellan cykelbanan och gångbanan vilket är 
fullständigt livsfarligt. 

Att det är mörkt på grund av att gatubelysningen är otillräcklig eller inte fungerar, är 
också något som många av deltagarna, framförallt i Umeå, upplever som en säkerhets-
risk (se även avsnitten 4.4.1 och 4.8). Det påpekas vidare att cykelbelysningen sällan är 
tillräckligt stark för att kunna lysa upp vägen. 

− Jag kan tycka att där det inte finns något lyse på vägen. Där är jag rädd att jag inte 
syns, att inte bilisterna ser mig och bussarna de tar ju stor plats. … Det är väldigt smal 
väg där vid södra infarten till Garnisonen och mörkt. 

 
Vinter 
Deltagarna i de olika fokusgrupperna var överens om att säkerhetsrisken vid cykling är 
betydligt större på vintern, framförallt på grund av kombinationen av att det då är både 
halt och mörkt. Någon påpekar att vissa ställen, som broar och tunnlar, är farligare än 
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andra eftersom det är där det fryser först. Särskilt farlig är halkan man inte ser, exempel-
vis vid mörker. Många säger att de, när det är halt, kompenserar den höga risken med att 
ta det extra försiktigt och cykla långsammare (se avsnitt 4.3.1). Några säger att de und-
viker att cykla om det är för halt (se avsnitt 4.6.2). Med anledning av att några deltagare 
sa att de valde att gå istället för att cykla om det var för halt, startades en diskussion i en 
av fokusgrupperna i Umeå kring om det verkligen var säkrare att gå på ett ojämnt och 
isigt underlag. Några tyckte att de tvärtom kände sig säkrare på cykel, i och med att de 
hade dubbdäck och nu var tränade på att cykla på sådant väglag. 

− Allt annat finns ju också på vintern plus att det blir mörkt och halt. Man cyklar dock lite 
saktare på vintern, så det kan ju vara en mindre säkerhetsrisk, men du har ju samtidigt 
så att säga halare. 

− Gamla Tegsbron är fruktansvärt halkig, speciellt när precis frosten har kommit. Den här 
cykelbron den är så halkig så att det hjälps inte om du cyklar sakta, den blir bara som 
ett såpat salsgolv. 

− Det finns ju vissa ställen som är farligare än andra, och det är ju broar, tunnlar, det är 
de två sakerna. De fryser först och de har sådan här lömsk halka som man inte ser. 

− Och så då det är mörkt. Alltså emellan lamporna och där lamporna har gått, så är det ju 
jättemörkt. Då ser man ju inte de där isfläckarna och inte allt annat man måste väja för. 

Inte bara halkan, utan även snöröjningen har betydelse för säkerheten under vintern, 
tycker deltagarna. Det gäller främst om underlaget är ojämnt och svårbemästrat eller om 
det förekommer höga snövallar som skymmer sikten i korsningarna. 

− På vintern beror det lite grand på hur de plogar. Ofta är det ju snöslungorna som 
skrapar och det blir platt och fint, men så har du de här räfflade vägskraporna som drar 
upp längsgående fåror, alltså du vet små hack så här, som styr cykeln. Och kör då 
plogen lite snett så här, ja då vill ju cykeln följa spåren och det är ju väldigt obehagligt. 

− Det där känner jag igen och det där beror på vad de har för snöröjning och standard på 
något vis, för det har varit olika år. Det finns till och med ställen i stan där dom har 
varit så långt ner som till asfalten, så asfalten sommartid har precis dom här spåren. 
Det finns det på Kungsgatan, och det är förödande alltså. 

− Jag tänker på korsningar, för att snövallarna kan vara väldigt höga, när det är plogat. 
Alltså, det är väldigt mycket svårare att se dem som kommer i en korsning, en 
cykelvägskorsning, så då är det lätt att krocka. 

Vinterväglaget försvårar också samarbetet med andra trafikanter, bland annat på grund 
av att bilar kan få sladd och har längre bromssträcka. Det ger ett extra bidrag till 
säkerhetsrisken och gör att man som cyklist måste vara extra vaksam under vintern. I 
avsnitt 4.5.3 förs vidare diskussion kring andra trafikanters betydelse för cyklisternas 
säkerhetsrisk.  

− Som cyklist måste du vara mer försiktig på vintern, då det kanske är svårare för bilarna 
att bromsa. Jag måste vara mer vaksam för bilarna helt enkelt. 

− Likaså när det är halt och man möter en cyklist och så vet man att man har en jättesmal 
sträcka där det är lite sandat, som man håller sig till. Men så möter man någon då och 
vem ska ge sig ut på det där hala då? Svänger jag ut där då kommer jag att ramla. Det 
tycker jag också är otäckt. Ibland så får man stanna och ibland händer det att båda 
svänger ut. Det händer ju väldigt mycket när man cyklar, egentligen. 
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4.5.2 Utformning inklusive saknade länkar 
Det som deltagarna upplever som den största säkerhetsrisken, är när de måste cykla i 
blandtrafik och flera säger att de försöker undvika sådana sträckor. Cyklisterna är 
medvetna om att de är svåra att upptäcka för bilisterna och det skapar osäkerhet. Dålig 
belysning i kombination med ett litet utrymme för cyklisterna, framförallt längs vägar 
med höga hastigheter, innebär en extra stor säkerhetsrisk. Cykelfält eller cykling i 
blandtrafik där man cyklar utanför parkerade bilar, nämns också som en olustig 
situation. 

− Jag undviker att åka rakt fram på Drottningbron då man kastas ut i trafiken när man ska 
fortsätta rakt fram eller svänga. När bilarna får rött kan man slinka emellan och det är 
obehagligt. Det är svårt för bilister också. 

− Jag körde in i en öppen bildörr en gång för att jag inte såg mig för. Det kan hända i stan. 

− De flesta som cyklar på E4:an gör det med livet som insats. Det ska bli en cykelväg där, 
hoppas jag, nu när sträckan ska få vajerräcken. Som det är nu är cyklister hänvisade till 
vägrenen, som är avskild med en räfflad linje, och det är totalt livsfarligt. Du kan välja 
att cykla några extra kilometer över Täfteå istället för att ta E4:an, men det är ändå inget 
bra alternativ. Där är det ett enda långt vägarbete med stora stenar och det är också en 
bilväg. Men många cyklister blir hänvisade till Täfteå-vägen eftersom de inte vill cykla 
på E4:an. 

Komplicerade trafiksituationer med många olika trafikantgrupper är överhuvudtaget 
något som nämns som en säkerhetsrisk. I framförallt Umeå tycker deltagarna att det är 
svårt att som cyklist ta sig igenom centrum. De tvingas cykla på en väg med mycket 
busstrafik, vilket känns riskfyllt, men har förståelse för att de av hänsyn till fotgängarna 
inte kan ges prioritet rakt över torget. Däremot har de svårare att acceptera att de är 
åsidosatta till förmån för parkeringsplatser. 

− Det är svårt att ta sig från ena delen av stan till den andra, på ett bra sätt. Och då har 
de alltså gjort om en hel gata mitt i stan, där det är parkeringar på bägge sidor av 
gatan, men det finns ingen cykelväg, som jag kan förstå. Istället för att ha gjort då 
kanske parkering på ena delen och på andra delen ha gjort en cykelväg, så att man hade 
kunnat hålla sig genom stan, utan att behöva cykla på en massa gångtrafikanter, som en 
del gör och ställer cyklar där. Då cyklar man över torget, med fara för allas liv. 

− Det är bra cykelbanor på Kungsgatan på östra sidan stan och det funkar bra att cykla 
Kungsgatan på andra sidan stan, men sedan har de, vilket är helt riktigt, förbjudit 
cykeltrafik över torget. Men då är det just det här att då ska man runt på något sätt. Och 
i mitt eget fall, så hamnar jag ofta på Vasaplan, alltså där lokalbussarna utgår ifrån och 
där är man definitivt en säkerhetsrisk. Och det är bussar som startar och stannar och så 
här och många som ska över och särskilt i rusningstrafik, då är det ju idiotiskt att cykla 
den vägen. Men alternativet är ju Storgatan på andra sidan och där är det också 
jättemycket trafik. 

Många påpekar att det finns platser där de inte är självklart vart cyklisterna ska ta vägen 
och att osäkerheten gör att det kan uppstå trafikfarliga situationer och konflikter med 
andra trafikanter. Även om cyklisterna vet vilken väg det är tänkt att de ska cykla, 
föredrar de inte alltid det alternativ som erbjuds, speciellt om det innebär en omväg för 
dem. Istället väljer de en närmare väg, ofta i blandtrafik även om den inte upplevs som 
lika säker. Fler kommentarer kring detta har redan presenterats i avsnitt 4.2.2.  

− Bilisterna får oftast den rakaste vägen. De som cyklar och går får en längre väg, vi får ta 
omvägar runt till exempel en korsning. Det gör att det uppstår etablerade genvägar som 
många cyklister och gångare tar. Då hamnar vi ut i trafiken, fast det inte var meningen, 
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för så skulle det ju inte bli. Men genvägen går fortare än gång- och cykelbanan som går 
runt eller till exempel genom en tunnel. Planerarna tänker först på bilisterna och sedan 
på cyklister och gångare – det är fel att göra så. 

− Östgötagatan – kommer man uppifrån Konsert & Kongress… då är det ju cykelbanor på 
båda sidor, men ska man fortsätta rakt ner… då ska man ju byta, då får man åka på 
gatan och sen måste du svänga över när du kommer ner till Sveagatan och så får du 
köra upp på trottoaren. Och det visar visserligen en skylt där, men för det första är det 
väldigt förvirrande och sen tycker jag att det är en säkerhetsrisk att man ska göra den 
där förändringen, så ska man plötsligt upp på trottoaren och cykla, där man möter 
varandra på bron. Då är det ju många som väljer att cykla på trottoaren den där biten 
mellan Gustav Adolfsgatan och Sveagatan och det är ju ingen kul grej för tanke på dem 
som går på trottoaren. Och dessutom är det ett äldreboende, så det är ganska mycket 
rullator och rullstolar och så. Det här är en säkerhetsrisk tycker jag. Att man inte har en 
cykelbana ända ner, det skapar osäkerhet hos cyklisten.  

Korsningar, både mellan två cykelvägar och mellan cykelväg och bilväg, utgör alltid en 
säkerhetsrisk tycker deltagarna. Det gäller framförallt stora vägar med mycket trafik och 
särskilt dubbelfiliga cirkulationsplatser, trots att de flesta där väljer att kliva av cykeln 
och gå på övergångsstället. Korsningar med dålig sikt, exempelvis på grund av 
skymmande vegetation, upplevs som extra farliga, framförallt om de ligger i anslutning 
till en backe. 

− Bergsrondellen, det är ju vare sig man är cyklist eller man är gångtrafikant med 
dubbelfiligt, det är ju fullkomligt livsfarligt. Cyklar jag uppifrån Vallaskogen så ska man 
ju igenom den där rondellen och sen ner genom industriområdet och då måste man ju 
över. Och även om man går av cykeln eller vad som helst, när det är dubbelfiligt så är 
det ju jätteotäckt. Och jag menar, är det en stor bil, en hög bil och så en låg bakom som 
kanske inte tänker på det. Man får gå annars kommer du nästan inte över. 

Flera av deltagarna berättar om tillfällen då trafikljusen i korsningarna skapar farliga 
situationer. Exempelvis nämns en korsning i Linköping där det kan vara rött för 
bilisterna från ena hållet men inte från det andra. Där kan det bli farligt för de cyklister 
som väljer att cykla när de tror att det är fritt fram, istället för att avvakta och följa 
cykeltrafikljusen. Deltagarna uttrycker risken med det beteendet men har förståelse för 
det, eftersom de ofta upplever långa och ibland omotiverade väntetider vid trafikljusen 
(se avsnitt 4.2.2 och 4.2.4). Tryckknapparnas placering vid trafikljusen kan också skapa 
problem. 

− Det finns ett ställe, det är korningen Klostergatan/Drottninggatan som jag cyklar, där 
slår det om olika. Det är säkert på fler ställen som det är så. Då kan man bli lurad att då 
verkar det som det är okej att nu har bilisterna rött, så nu kan jag bara köra, men det 
har de inte från andra hållet, det tar längre tid där. Och där går jag bara och väntar på 
innan det kommer att hända en olycka där, för det är väldigt många cyklister som tänker 
okej, man tittar bara på ett ljus och då glömmer man bort, då tänker man inte på att de 
inte är synkade de här ljusen. Det är liksom på det här temat som du säger att man 
väntar inte. Det är mycket trafik där, så att då kan man ändå låta sig luras av en lucka, 
och se okej nu börjar bilarna stanna på ena hållet här då uppifrån, men då kommer de 
fortfarande nerifrån och har grönt. Det har ju naturligtvis inte blivit grönt för mig som 
cyklist, ljuset har ju inte blivit grönt. Man tittar inte på cyklistljuset utan på bilistljuset. 

− Ett ställe till som är otäckt med anledning av det där, det är också Lasarettsgatan och 
Djurgårdsgatan, där vid den här livsen. Där är det ju grönt för cyklisterna och bilen 
samtidigt men det ser man inte, att det är grönt för cyklisterna. Jag skulle önska att 
ljussignalerna för cyklisterna också var riktade mot bilisterna. Där är det otäckt tycker 
jag, så där känner man också att oj, det är något som man måste göra någonting åt. 
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− Där är det ju ett ställe till och det är ju korsningen Vasavägen/Hunnebergsgatan, det är 
ju otroligt mycket cyklister där. Och där får man ju passa sig både för bilarna, så att det 
verkligen är grönt när man ska korsa där, men också för andra cyklister som kommer på 
båda sidor av Östgötagatan där, och då kan vara att man är så koncentrerad på att det 
ska bli grönt. Och där har de skruvat upp skyltar också nu, för det har hänt lite olyckor 
där, för där kommer man rätt så fort, för då har man plötsligt nedför där.  

− Vid vissa övergångsställen är tryckknapparna placerade på vänster sida. Då måste jag 
väja över på fel sida för att trycka på knappen, cyklisterna på andra sidan vet inte om att 
jag måste gena och det kan skapa konflikter och bli farligt. Det måste vara tryckknappar 
på högra sidan! 

Även om några deltagare efterfrågar fler cykeltunnlar, för att de ska slippa korsa stora 
vägar med mycket trafik, upplevs cyklande i tunnlar också som riskfyllt, eftersom det 
där ofta uppstår konflikter med andra cyklister och ibland även med fotgängare. Dess-
utom upplevs anslutningarna till tunnlarna ofta som branta och med alltför tvära kurvor. 
Det samlas också vatten, snö och is, grus eller annat skräp i tunnlarna, som kan göra att 
cyklisterna cyklar omkull. Detta har redan beskrivits i avsnitt 4.1.2 och 4.2.2. I Umeå har 
man istället för tunnlar valt att ha cykelbroar över några hårt trafikerade 70-vägar. En 
bro, kallad ”Svingen”, omnämndes flitigt av gruppdeltagarna i Umeå. De uppskattar att 
de slipper korsa de stora vägarna, men tycker att bron är för trång vilket ofta innebär 
konflikter med fotgängare och andra cyklister, särskilt som cyklisterna får upp en så hög 
hastighet nedför Svingen. Situationen har emellertid förbättrats sedan vägmarkeringar 
målats för att separera fotgängare och cyklister. 

− I Umeå har vi en cykelbro som kallas Svingen. Slutar jag efter fyra och ska cykla på den 
är det förenat med livsfara, då den är smal och det då är många gångare och cyklister. 
Bron har förbättras av att markeringar målats på marken men det är för smalt där vi 
cyklar. Cyklister kommer svingandes runt bakom en i den där och jag vet inte var jag 
ska ta vägen. Man får hög fart i Svingen. 

Hinder på cykelvägarna, i form av grindar, betongsuggor, brunnslock, trottoarkanter etc., 
är också något som många upplever som en säkerhetsrisk, eftersom de ofta är svåra att 
upptäcka, särskilt i mörker eller regn. Även dagtid kan hindren utgöra en risk, om 
cyklisten har uppmärksamheten riktad åt ett annat håll. Några påpekar att farthindren 
borde vara mer färgglada så att de syns. På vintern upplevs dessa som extra farliga. 

− Körhinder har vi inte pratat om, sådana finns ju. Det är ju sådana där saker som helt 
plötsligt kan komma dit. Till exempel bommar, de kan ju vara öppna hela vintern och så 
helt plötsligt så har de stängt den, på vårsidan. Och är man inte varse dem då, så kan 
man ju köra in i dem. Och så likadant gäller ju sådana här betonghinder, grisar som 
finns, dem får man se upp för. Ja, jag menar hon kan ju cykla till jobbet 200 dagar om 
året eller så, och så på den 199:de dagen då har de dragit igen bommarna. För det är ju 
ett körhinder som är till för att man inte ska köra in bilar på cykelbanan, som inte får 
vistas där, och då kan ju de stå öppen hela vintern på grund av snöröjningen och så helt 
plötsligt är de stängda. Kommer man då en mörk kväll då kan det ju smälla. 

− Det blir en säkerhetsrisk mellan grindarna, då det blir isblankt eftersom det är så smalt 
och många far fram där. Det går inte att sanda här för sanden flyger bort. Är det nedför 
blir det extra besvärligt. 

− Brunnslock är otäcka när det regnat, då de är lätta att halka till på. När det är torrt tänker 
man inte på det.  

Hastighetssänkande åtgärder för bilarna kan också innebära problem för cyklisterna som, 
i samband med dessa, ibland tvingas ut i körbanan. 
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− I vårt område, har de nu gjort sådana här så bilarna ska åka sicksack och så ska vi 
cyklister åka innanför. Det är bara det att där är jättebra parkeringsplats, eller så 
tippar man all snö där. Så vi tvingas nu ut i den riktiga körbanan och det är hemskt 
obehagligt. 

 
4.5.3 Andra trafikanter samt djur och lekande barn 
Andra trafikanter som bryter mot trafikregler eller helt enkelt handlar aningslöst och inte 
beter sig som väntat, är något som deltagarna beskriver som en stor säkerhetsrisk. De 
säger att de inte litar på andra och tycker att de själva får ta ett väldigt stort ansvar, 
genom att de hela tiden måste förutse andra trafikanters handlingar. På vintern upplever 
de att de måste vara ännu mer vaksamma (se avsnitt 4.5.1). 

− Jag känner generellt när du cyklar att då måste du tänka åt alla trafikanter och förutse 
hur de ska göra – åt alla bilar, andra cyklister. Man gör hela tiden en säkerhetsanalys. 
Ibland händer det att jag slänger näven i bagageluckan på någon bil.  

− Bilister är dåliga på att signalera, de visar inte vad det är de ska göra. Jag vet inte hur jag 
ska göra som cyklist i den situationen. Det kan till exempel vara när jag kommer 
cyklandes och en bil bara kör om och sedan plötsligt svänger in framför mig utan att 
blinka. Varför kan inte bilen lägga sig bakom mig eftersom jag cyklar ganska fort? 
Bilisterna blinkar sällan när de ska svänga. Som cyklist får man liksom läsa hur de tänkt 
göra. 

De flesta kommentarer och berättelser om andra trafikanter, från fokusgrupperna, rörde 
andra cyklister. Exempelvis upplever deltagarna att många cyklister är dåliga på att följa 
trafikreglerna, cyklar utan lyse, kör nära varandra och kör om utan att signalera. Någon 
tyckte att cyklande barn utgjorde ett extra stort säkerhetsproblem. 

− Om jag får möte av en cyklist är det ofta i samband med att en cyklist kommer efter mig 
och ska köra om. Även att de får möte ska de köra om den framför, jag upplever det så. 
Få kan cykelreglerna – cyklister borde bli mycket bättre på trafikregler och trafikvett. 

− Det är så få som har ringklocka, en del cyklister drar om utan att plinga – man har inte 
hört dem och är nära att krocka. Många verkar inte veta vad man ska göra med 
ringklockan och plinget. 

Trafikmiljön och väglaget (se avsnitt 4.5.1) kan ytterligare försvåra situationen och göra 
så att konflikterna med andra cyklister ökar. 

− Studentbackarna är riskabla, framförallt på vintern, där är många cyklister och de cyklar 
fort. När jag tidigare cyklade samma cykelvägar som studenterna, då valde jag att åka på 
andra tider än dem. De kom flera i bredd och man kände sig överflödigt. Farten gjorde 
att det kändes obehagligt. 

Att så många pratade om cyklister som ett problem, fick en deltagare i Linköping att 
reagera och påpeka att det egentligen är bilarna som är det stora säkerhetsproblemet, 
eftersom konsekvenserna då blir allvarligare. Då deltagarna i grupperna i huvudsak 
cyklar på separerade gång- och cykelvägar, är det framförallt i korsningar som bilar är 
ett problem, särskilt de svängande. Bilisterna upplevs ofta vara omedvetna om eller 
hänsynslösa mot cyklisterna. Deltagarna påpekar att det faktum att de själva ofta cyklar, 
gör dem mer medvetna om cyklister vid de tillfällen då de kör bil. Det gäller även 
omvänt, på så sätt att de cyklister som själva kör bil har större förståelse för att cyklister 
kan vara svåra att upptäcka, vilket de tänker på när de cyklar. 

− Att bli påkörd av tyngre trafik det är farligare. Cyklar man på en annan cyklist kan man 
komma undan med blåmärken. Speciellt farligt blir det när man ska korsa vägar. 
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− Fast det är ju ändå som du säger, att inga bilister stannar för cyklister, fast ibland 
kommer ju cyklisterna väldigt fort också. Så jag menar det är ju ganska bra att både 
vara bilist och cyklist, för då ser man det från båda håll. 

− Visst, och ibland är det ju faktiskt omöjligt som bilist, jag menar jag kör ju bil också, att 
du kommer inte ut om du inte kör fram för att se. Men på dagtid och man ser bra så är 
det ju en sak, men på kvällen och det kommer cyklister utan lyse och sådär, så kan du ju 
inte hjälpa det om du som bilist orsakar en risk för cyklister. Det är ju ett svårlöst 
problem, jag menar man kan ju inte sätta upp trafikljus i varenda korsning heller. 

Sammanfattningsvis upplevs andra cyklister vara det stora problemet på cykelvägarna 
medan bilarna är det största hotet i blandtrafik eller i korsningar. Även fotgängare kan 
utgöra ett säkerhetsproblem, särskilt hundägare med hundar i flexikoppel (se avsnitt 
4.1.3). Komplicerade trafiksituationer där många olika trafikantgrupper möts, upplevs 
som extra problematiska och de flesta önskar separata lösningar för cyklisterna. Liksom 
nämnts i föregående avsnitt (4.5.2), upplevs ofta de trafiksituationer som är gällande i 
stadscentra, med många trafikanter som ska samsas om små ytor, som mycket osäkra.  

− Har man många cykelvägar, är det andra cyklister som är det stora säkerhetsproblemet. 
Korsar man en bilväg eller om man blandas med biltrafiken, är det bilarna som är 
problemet. 

− Johannelunds centrum är ett orosmoment … Det är folk som springer hejsansvejsan där, 
plus alla cyklister och alla bilar och så alla bussar. Och bussarna har ju alltid företräde 
eller åtminstone så vill ju inte jag krocka med bussarna i varje fall. Så jag stannar. Så 
det tar hemskt lång tid förbi där, om man åker när det är mycket trafik. … Det skulle ju 
nästan ha varit en tunnel under eller något. Det är rörigt. 

Mopeder, framförallt om de färdas på cykelvägarna, är också något som flera upplever 
som ett stort säkerhetsproblem och många uttrycker en oro för att mopederna nu ökar i 
antal. Mopedisterna upplevs köra alldeles för fort och hänsynslöst, särskilt de på EU-
mopeder. Någon påpekar att det framförallt är fotgängarna som blir lidande av 
mopedernas snabba framfart. Även in-lines åkare och rullskidåkare nämns. 

− Största problemet är alla mopedister som kör fort – ett stort problem den sista tiden. De 
kör på cykelbanan och vi cyklister blir prejade. Jag cyklar fort men har uppsikt.  

− En EU-moped kör i 70 på cykelbanan och bara blåser om oss cyklister. Det kan hända 
olyckor när mopederna kommer. De ska köra på vägbanan men de åker på cykelbanan. 
Ofta är det 15-åringar och många tjejer som kör. 

− Jag störs av mopedister, då de tar snäva kurvor. Det luktar illa av dem också. Det är 
farligare omkörningar, då mopedister kör nära och är snabbare. Detta gäller även inlines 
och skidor, de är faktiskt värre än mopederna för jag hör dem inte komma. 

I en av fokusgrupperna i Linköping diskuterades om det är en säkerhetsrisk att cykla 
med musik i öronen eller att prata i mobiltelefon samtidigt som man cyklar. Det rådde 
delade meningar om detta och tycktes också vara något av en generationsfråga, där de 
äldre såg det som en säkerhetsrisk medan de yngre inte gjorde det. En ung man sa att han 
tror att man kompenserar den eventuellt ökade risken, exempelvis genom att cykla lång-
sammare när man pratar i mobiltelefon. Någon påpekade att det var skillnad om man 
hade head-set, att det då var som att prata med någon bredvid. 
 
4.5.4 Trafikregler 
En hel del kommentarer från deltagarna i fokusgrupperna gällde tveksamheter i trafik-
reglerna, som medför att det uppstår farliga situationer. Det gäller framförallt i kors-
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ningspunkter med biltrafiken, på övergångsställen och i cirkulationsplatser. Några av 
deltagarna tycker att de själva är säkra på vad som gäller, medan andra säger att de finns 
flera situationer där de är tveksamma. Flera påpekar också att de tycker att cyklister ofta 
är nonchalanta mot trafikreglerna och struntar i dem även om de känner till dem. Det 
gäller framförallt rödljuskörning (se även avsnitt 4.2.2, 4.2.4 och 4.5.3). 

− En säkerhetsrisk är när man delar plats med bilisterna, att vad som gäller i 
trafikreglerna. (Moderatorn: Känner du att du har koll på dem själv?) Till viss del ja, 
men man frågar sig ju i och med att det händer så ofta … då börjar man ju fundera.  

− Att bilister och cyklister tror att de har olika trafikregler. Någon bilist kan vinka fram 
mig vid övergångsställe medan någon annan bara kör på. Det är en osäkerhetsfaktor. 
Både cyklister och bilister borde lära sig trafikreglerna bättre. 

− Framförallt högersvängar blir otäcka. Om jag ska åka rakt fram och sedan så kanske 
det blir en korsning så och en bilist ska svänga till höger. Då tror de alltid att de har 
företräde, som om att jag skulle behöva vända mig om något sånt, för att se om de 
tänker svänga eller inte. Och det gör man ju inte, eller jag gör inte det, då åker jag rakt 
fram, och det kan hända ibland. Det blir mest att man svär åt varandra. Men det kan bli 
lite diskussioner där, att man hötter med näven. 

En trafikregel som några upplevde som felaktig och som skapar trafikfarliga situationer 
för cyklister, är att cyklister ska cykla på höger sida även längs högtrafikerade vägar 
med höga hastigheter.  

− Ska vi ha höger- eller vänstertrafik för cyklister som cyklar på stora vägar? Som det är 
nu är det svårt att se när stora norska husvagnar eller långtradare kommer eftersom du 
inte ser vad du möter, du ser inte mötande trafik. Jag känner bara obehaget när de kör 
om trots blinkande lampor och västar och alla andra cykeltillbehör som hör till. Man har 
bättre chans att väja om man möter trafiken och kan se den. 

 
4.6 Valet att cykla eller inte 
Under den här punkten fick deltagarna diskutera vad det var som gjorde att de cyklade, 
om det fanns tillfällen då de valde att inte cykla och vilket färdmedel de då tog istället. 
Av de ämneskategorier som föregående kapitel delats in i, var det nästan bara sådant 
som kan sorteras under drift och underhåll samt övrigt som lyftes fram. Utformning, 
andra trafikanter eller trafikregler, tycktes ha marginell betydelse för deltagarna i deras 
val att cykla eller inte. Den avsnittsindelning som gjorts vid tidigare frågeställningar, har 
därför inte kunnat följas här. Detta kapitel är istället indelat i ”Det positiva med att 
cykla”, ”Skäl att välja ett annat färdmedel än cykel” samt ”Alternativa färdmedel”. 

För de flesta av deltagarna i fokusgrupperna var det helt klart att motionen och 
välbefinnandet var deras viktigaste skäl till att cykla. Det ansågs också vara en 
frihetskänsla att cykla och många sa att cykeln var det snabbaste och smidigaste sättet 
för dem att ta sig till och från arbetet. Att motionen var ett så viktig skäl, berodde nog 
delvis på att många ansåg sig ha svårt att hinna motionera på annat sätt. För en yngre 
man i en av grupperna var dock ekonomin det främsta skälet, eftersom han ändå 
motionerade mycket. Detta antyder att vad som är det viktigaste skälet till att cykla 
hänger nära samman med livssituationen (se vidare diskussion i kapitel 5). Att det är 
billigt och dessutom miljövänligt att cykla upplevdes som stora fördelar, men detta var 
för de flesta deltagare mer en bonus än ett egentligt skäl. 

Den vanligaste orsaken till att deltagarna i fokusgrupperna ibland väljer att inte cykla, 
sades vara om de behövde bilen i arbetet eller för att uträtta ärenden. Även extrema 
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vädersituationer, framförallt vintertid, får dem ibland att ställa cykeln. Kyla, snöfall, 
ösregn, motvind och åska är väderförhållanden som nämndes. Även sjukdom och 
punktering var skäl till att välja ett annat färdsätt än cykeln. För de deltagare som 
vanligtvis cyklar vintertid, kunde också otillräcklig snöröjning och halka innebära att de 
ibland ställde cykeln. De deltagare som inte cyklar vintertid, angav vanligtvis mörker 
och kyla i kombination med brist på en separerad cykelväg och lång resväg till arbetet, 
som orsak till det.  

 
4.6.1 Det positiva med att cykla 
Det framgick att deltagarna tyckte att det mest positiva med att cykla var den motion och 
det välbefinnande det gav.  

− Jag väljer cykeln för att få luft och motion – sitter annars inne hela dagarna… 

− Det ger regelbunden motion och välbefinnande – det blir som ett gift och man mår inte 
bra när man inte cyklar. Jag får en kick av att cykla och jag mår bra av att cykla. 

− Miljön, motion, ekonomi och att det är avkopplande. Att jag cyklar både på morgon och 
kväll gör att jag vaknar till på morgonen och hinner varva ned efter jobbet..  

− Jag tänker bra på cykeln, jag brukar kalla det mina cykeltankar för jag löser problem på 
cykeln. Jag saknade cykeln på vintern och det är ”JIPPI-rop” när jag får ta fram den 
igen. Jag har definitivt ett behov av att cykla, det är sådan frihetskänsla. 

− Det finns bara fördelar med cykeln. Jag får röra på mig och det andra kommer på köpet. 

Friheten att inte ha några tider att passa och exempelvis behöva stressa till bussen, var 
också en fördel, som nämndes i fokusgrupperna. Man påpekar också att cykeln är ett 
snabbt, enkelt och smidigt färdmedel som är lätt att parkera nära resmålet. På kortare 
sträckor går det snabbare att cykla än att ta bilen och bussen upplevs nästan alltid ta 
längre tid än cykeln. 

− Jag tycker att det känns skönt att jag cyklar till och från jobbet. Jag får den där motionen 
varje dag som jag annars inte fått. Det är en frihet, då jag inte är beroende av något. Jag 
behöver inte passa några tider och kan stanna direkt utanför affärer och på stan. Det blir 
som ett behov. Jag tycker också att det är skönt att få klä på mig ordentligt. Ha hjälm, 
öronlappar och handskar. Det är mer tillåtet att klä på sig så när du cyklar. På jobbet tror 
de att jag är en stor motionär, det får alla gärna tro, det är roligt. Ibland känns det som 
fler borde cykla mer på jobbet. Ja, det känns bra att cykla. 

− Bussen är en oändlig anledning till att stressa, det är tider du ska passa och med cykeln 
slipper du det. Du är inte bara en minut från att missa bussen. Du minskar stressen 
jättemycket. 

− Jag mår bättre när jag cyklar. Jag bidrar till en sundare miljö också. Mitt alternativ till 
cykeln är bilen. Cykeln ger större frihet än bil och den är lättare att parkera, till exempel 
i stan. 

Flera deltagare nämner även miljöaspekten. Även om det för många inte var den främsta 
orsaken till att de cyklade, påpekade de att det känns bra att färdas på ett miljövänligt 
sätt. En kvinna i Umeå poängterade att cyklister tar ett stort samhällsansvar genom att 
cykla istället för att köra bil och tycker att de därför borde bemötas mer positivt istället 
för att så ofta kritiseras. 

− Det är miljövänligare att cykla. Men det är inte miljön som är min drivkraft men det är 
någon jag reflekterat över och som känns bra. Jag har allt att vinna på att cykla. Men det 
är många insändare i tidningen om cyklister och ibland känner man sig som ett 
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hatobjekt. Det vore bra om alla cyklade tycker jag. Det borde vara värt att uppmuntra 
cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv. Jag blir så otroligt pigg av att cykla till 
jobbet också. Annars fryser jag och behöver dricka kaffe hela tiden för att bli pigg. Det 
får igång cirkulationen i kroppen.  

För en ung man i Umeå, var det faktum att det är billigt en av de främsta orsakerna till 
att han valde cykeln. Även andra deltagare såg den låga kostnaden som en fördel, men 
för de flesta var det mer ”en bonus” än ett egentligt skäl till att cykla.  

Många av deltagarna påpekade att när de väl vant sig vid att cykla och insett alla fördelar 
det för med sig – framförallt hur mycket bättre de mår – finns egentligen inget alternativ 
för dem. Den här ”tillvänjningen” beskrivs på ett bra sätt av en kvinna i Umeå, som 
började cykla i samband med en cykelhälsokampanj:  

− Ja, det är faktiskt så här att för fem år sedan så var jag med i ett projekt som Umeå 
kommun utlyste, ett 3-årsprojekt, Hälsotramparprojektet. Och då hade jag väl ungefär 
sex och en halv kilometer, en väg, mellan bostaden och arbetet. Och vi åkte bil fram och 
tillbaka, fram och tillbaka jämt och ständigt och jag kände att det här vill jag ändra på. 
Och det tog ungefär, tror jag, att göra den här förändringen, så att det riktigt satt i 
musklerna, ungefär mellan ett halvår och trekvarts år. Ja, alltså det tog sin tid att få in 
det här i kroppen, men jag gjorde det eftersom jag var med i projektet. Det slutade sista 
året, med att jag i princip cyklade 100 procent till och från jobbet, alltså varje dag. 
(Moderatorn: Och nu då?) Ja du, varken bil eller buss existerar och det finns ju inte 
något väder heller som, det skulle vara om det var 20–30 grader eller något sådant där. 
Och jag mår så bra när bilen får stå. ... Ja, och precis som du säger det här med att ha 
hjälm, det tyckte jag också ett tag innan jag vågade visa mig i hjälm, jag slet ju fort av 
mig den, från början. Ja, men det är hälsan och naturligtvis så är det ju ekonomi också i 
det. Ja, nu bor jag ju i stan, så det är ju mycket närmare, men jag mår bra när bilen står 
stilla. 

 
4.6.2 Skäl att välja ett annat färdmedel än cykel 
För flera av deltagarna i fokusgrupperna är det endast vid extrema vädersituationer, 
framförallt vintertid, som de låter cykeln stå. Några påpekar emellertid att när de valt att 
ta bussen eller bilen istället, ångrar de sig eftersom det är så mycket bekvämare och mer 
givande att cykla. Hällregn stoppar några av deltagarna, men de flesta tycker att det går 
bra att cykla med regnställ. Många har också möjlighet att byta om när de kommer till 
arbetet och då har vädret inte så stor betydelse. Några säger också att de undviker att 
cykla vid åska, men att det inte inträffar så ofta.  

− Är det minus 15 då vete sjutton, då är det för kallt ute, så då kan det hända att jag tar 
bussen. Men man ångrar sig ju nästan varje gång när man kommer fram. Det är trångt, 
det är packat på bussen, det är otrevligt ljust, du måste samsas med folk väldigt tidigt på 
morgonen. Man ångrar sig nästan direkt sedan när man kommer till jobbet, att man inte 
tog cykeln. Det är samma tid det handlar om också ju, egentligen.  

− Har man ett bra regnställ då kan man cykla. Eftersom jag ska cykla så långt är det 
jobbigt om det regnar rejält på morgonen. Då tar jag bilen. Om det regnar när jag ska 
hem spelar inte så stor roll. 

Sammanlagt i de fyra fokusgrupperna, är det 7 personer (4 i Linköping och 3 i Umeå) 
som säger att de aldrig eller sällan (mindre än en dag i veckan) cyklar till eller från 
arbetet under vintern. Orsakerna till det varierar, men tycks ha ett samband med 
cykelavståndet (se figur 3) och tillgången på separerade cykelvägar. Att cykla långa 
sträckor i blandtrafik i mörker och dålig sikt, vilket ofta är fallet under vintern, är något 
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som många upplever som obehagligt (se även avsnitten 4.3.1, 4.5.1 och 4.5.2). En 
person anger även hälsoskäl som en orsak till att inte cykla vintertid.  

− Jag cyklar inte i mörker, eftersom jag cyklar längs gamla E4:an, därför cyklar jag inte 
efter oktober. Det är inte roligt att cykla där, när det är mörkt.  

− Ja, det är när det är isväglag och sådant. Jag cyklar inte gärna på vintern. 

− Jag cyklar sällan på vintern. Jag har för dålig cirkulation, så inte efter november. 

Bland de deltagare som fortsätter att cykla året runt, är det vintertid framförallt snöstorm 
och kyla som deltagarna upplever som ett hinder för att cykla. Kylan gör det inte bara 
kallt och svårare att andas, utan sägs också slita hårt på cykeln. En temperaturgräns 
verkar gå vid -20°C för många av deltagarna. 

− Riktig snöstorm och snödrivor som blåser, då ställer jag cykeln. Händer det på morgon 
tar jag bussen men om det händer när jag ska hem efter jobbet är det ett problem. Då får 
jag släpa hem cykeln. Ska jag hem så lämnar jag aldrig cykeln. 

− Minus 20 grader, då står cykeln för den slits så mycket då. Kedja och drev slits av kyla. 

Otillräcklig snöröjning och halka är också något som flera deltagare nämner som en 
orsak till att välja ett annat färdmedel under vintern. Den som en gång cyklat omkull blir 
försiktig och vågar kanske inte cykla på ett tag efter det. För tjockt snölager är jobbigt att 
forcera och snö eller snömodd kan fastna på cykeln och sedan frysa fast, vilket gör det i 
princip omöjligt att cykla hem senare på eftermiddagen. Endast ett fåtal säger sig ha 
möjlighet att ställa in cykeln på arbetet så att den hinner tina innan hemfärden. 

− Det töar ju emellan och så fryser det på och sedan så kommer det snö. Jag körde i 
ganska ordentligt i vintras faktiskt och då ställde jag cykeln en månad. Kyla gör ju 
ingenting och att det snöar, men just när det är så här halt och det ligger kvar. 

− Det är när det är lite moddigt eller när det fryser på under som det känns lite, man blir 
lite rädd, man har ju kunnat avstå ibland när det är så, svårt att ta sig fram. 

− Oplogade vägar med mycket snö och halka kan få mig att ställa cykeln. Om jag kör i 
snömodd på morgonen hinner det frysa fast på cykeln under dagen. Det sätter sig på 
bromsklossarna och på kedjan bland annat. Jag får ta in cykeln på jobbet för att undvika 
att det fryser. 

Blåst är också något som nämns. Ofta påverkar det emellertid inte färdmedelsvalet, 
eftersom det i regel tar en stund att upptäcka om det är stark motvind eller inte, men det 
upplevs ändå som negativt av många. Faktum är att även för varmt väder får några att 
låta cykeln stå. 

− Ibland när det blåser vill man slänga cykeln men det är bara att bita ihop. 

− Om det blåser och illregnar och att det är busväder, då väljer jag bort cykeln. Det har 
inte gjort det den här sommaren. 

− När det är för varmt då ogillar jag att cykla. Jag cyklar hellre när det regnar än när det 
är för varmt. Jag har motorcykel men det blir man också varm av. Det är taskiga 
bussförbindelser, så det blir nog cykel ändå. 

− När det är fruktansvärt varmt, då tar jag bussen för att känna mig fräschare. 

Förutom alla de väderrelaterade orsakerna som nämnts ovan, säger deltagarna att det är 
när de behöver bil för att uträtta något ärende, som de låter cykeln stå. Detsamma gäller 
om de behöver bilen i arbetet av någon anledning eller har ett viktigt möte som kräver 
finare klädsel, etc.  
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− Jag cyklar i alla väder men om jag måste skjutsa barnen till något efter jobbet då tar jag 
bilen. 

− Vid enstaka tillfällen, då när jag ska åka direkt ut till sommarstugan eller så, då kan jag 
lämna cykeln och ta bilen istället. 

− När man måste handla något speciellt som inte cykeln är byggd för, till exempel från 
byggvaruhus. 

− När jag är i Holmsund genom jobbet, då är det är för långt att cykla på arbetstid och jag 
tar bilen. Och när jag ska uträtta ett ärende någonstans, då kan jag göra det direkt efter 
jobbet istället för att åka hem emellan.  

− Ibland så måste jag ta bussen om jag har något kundmöte och det kanske regnar, då kan 
jag ju inte ha några kläder som jag smutsar ner sen.  

Under den här diskussionen ställde moderatorn en följdfråga, i en av fokusgrupperna, 
kring deltagarnas inställning till att uträtta ärenden med cykeln. En av deltagarna tyckte 
att det var jobbigt att handla med cykeln, men sa att hon inte hade något alternativ. 
Andra tyckte att det fungerade bra så länge det inte var alltför skrymmande varor eller 
för stor mängd som skulle fraktas och rätt hjälpmedel underlättar shoppingen med cykel. 

− Jag har ingen bil så att jag gör all min inhandling med cykel, så då kan det bli lite sådär 
frustrerande om man måste ha tunga saker, saker på styret, det är ryggsäck och det är 
liksom, det blir bökigt. 

− Det är samma sak för mig, jag måste också göra mina inköp med cykel och det blir 
väldig obalans om man har kassar på styret. Men, man kan ju inhandla några av de här 
praktiska hjälpmedlen som finns som korgar, eller det är som en ställning man har på 
pakethållaren. 

Övriga orsaker till att välja ett annat färdmedel än cykeln, som deltagarna nämner, är vid 
sjukdom eller punktering. Några personer säger också att de för nöjes eller motionens 
skull väljer att promenera, springa eller åka in-lines istället för att cykla.  
 
4.6.3 Alternativa färdmedel istället för cykeln 
De flesta deltagarna i fokusgrupperna säger att de tar bilen när de inte cyklar. Knappt en 
fjärdedel av deltagarna har emellertid inte tillgång till bil och en person har inte körkort 
(se tabell 1, i avsnitt 3.3). Bland dem som angivit att de har tillgång till bil, finns de som 
i praktiken sällan har möjlighet att ta bilen eftersom någon annan i familjen behöver den. 
Nästan alla har uppgett att de har tillgång till buss, även om några säger att bussen 
egentligen inte är något alternativ, eftersom de har långt till busshållsplatsen och/eller 
behöver byta buss för att ta sig till arbetet. Några har så nära till arbetet att de väljer att 
gå om de av någon anledning inte vill eller kan cykla. För de som inte har bil och anser 
sig ha för långt för att gå, är det bussen som är enda alternativet. Att åka buss upplevs 
emellertid som tidskrävande, obekvämt och kostsamt och de flesta väljer nästan alltid att 
cykla (se figur 3, i avsnitt 3.3). 

− Jag kan åka bil eller gå, buss är inget alternativ när man måste byta eller när det är långt 
att gå till busshållsplatsen.  

− Jag har ingen bil så cykeln är valet, tar inte bussen. Om det är fint väder åker jag 
rullskridskor. 
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4.7 Väghållarens prioriteringar 
För att ytterligare lyfta fram cyklisternas synpunkter kring drift och underhåll, som kan 
vara viktigt för väghållaren att känna till, fick deltagarna i fokusgrupperna mer ingående 
diskutera några tänkbara brister på cykelvägarna. Deltagarna fick, var och en, markera 
på ett svarsschema (se bilaga 6) sin uppfattning om hur ofta en viss brist förekommer på 
cykelvägar och hur stort problem de upplever att den bristen utgör. I båda fallen gällde 
en 4-gradig skala, så att ”Hur ofta?” hade svarsalternativen: ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland” 
eller ”ofta” och ”Hur stort problem?” alternativen: ”mycket litet”, ”ganska litet”, 
”ganska stort” eller ”mycket stort”. De brister deltagarna hade att ta ställning till var 
potthål, sprickor, grus på vägytan, krossat glas etc., vattensamlingar, ishalka, lövhalka, 
otillräcklig belysning, vegetation som skymmer sikten, otillräcklig snöröjning, 
ojämnheter eller annat. 

Resultaten från denna ”övning” var ganska svårtolkade, bl.a. på grund av att deltagarna 
uppfattade uppgiften lite olika. En persons svarsschema har exkluderats från resultat-
sammanställningen eftersom det var tydligt att hon missförstått uppgiften. Bedömningen 
av ishalka och otillräcklig snöröjning av de personer som aldrig cyklar vintertid, har 
också exkluderats i sammanställningen. Generellt kan sägas att de individuella åsikterna 
varierade stort och för så gott som alla brister förekom samtliga svarsalternativ. Endast 
ishalka, otillräcklig snöröjning och grus på vägytan var brister som samtliga deltagare 
ansåg förekomma någon gång och utgöra mer än ett mycket litet problem, dvs. saknade 
svaren ”aldrig” och ”mycket litet”. För ishalka saknades dessutom svaret ”ganska litet”. 
Ingen deltagare tyckte att vattensamlingar utgjorde ett mycket stort problem och ingen 
tyckte heller att lövhalka förekom mycket ofta. I övrigt förekom alla möjliga svar för 
samtliga brister. 

I genomsnitt ansåg deltagarna att ishalka, otillräcklig snöröjning och krossat glas, i 
nämnd ordning, är de brister på cykelvägen som utgör de största problemen (se figur 4). 
De var också de tre vanligast förekommande bristerna. Vattensamlingar, lövhalka och 
vegetation som skymmer sikten, var de brister som ansågs utgöra minst problem och inte 
heller förekomma lika ofta som övriga fel. Figur 4 kan tolkas så att ju längre upp och till 
höger i diagrammet, desto större anledning är det för väghållare att åtgärda en viss 
defekt, enligt deltagarnas uppfattning. 
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Figur 4  Deltagarnas genomsnittliga uppfattning om hur ofta vissa brister förekommer 
på cykelvägar och hur stort problem de utgör. 

 

Deltagarna i fokusgrupperna i Umeå var generellt sett mer kritiska än de i Linköping 
med en genomsnittlig bedömning att flera defekter förekommer relativt ofta och utgör ett 
stort problem. En annan nämnvärd skillnad mellan orterna, var att dålig belysning och 
ojämnheter på cykelvägarna ansågs vara betydligt mer vanligt förekommande och utgöra 
ett större problem i Umeå än i Linköping (se vidare avsnitt 4.8).  

Efter att varje enskild deltagare fyllt i svarsschemat, diskuterades svaren gemensamt i 
respektive grupp. Under dessa diskussioner framkom att de ojämnheter deltagarna tänkte 
på främst var avgrävda cykelvägar till följd av diverse ledningsarbetet etc. och rötter 
som växt in i cykelvägen. I Linköping upplevde man att rotproblemen var som störst där 
det växer tallar medan det i Umeå (”björkarnas stad”) främst var björkar som orsakade 
detta problem. I Umeå kommenterades även ojämnheter till följd av höga trottoarkanter. 

− Avgrävd cykelbana, där de har grävt ner ledningar eller någonting och sedan har de 
inte asfalterats över, det tycker jag är ett ganska stort problem. Det tycker jag händer 
ofta. Gräver de någonstans, så gräver de i cykelbanan och det tar en hiskelig tid innan 
det läggs igen. Nu har det, på en del ställen blivit bättre, men också de här smågatorna, 
de inte så trafikerade stråken, där har jag ett exempel där det låg i nästan två år. När de 
går därifrån så är det snyggt, men så sätter det sig och så kör det bilar och så blir det 
sådana här kanter då. Och sedan även när de har lagt igen med asfalt så fortsätter det 
att sätta sig, och om man då inte kommer och fyller på så blir det svackor och så 
småningom blir det håligheter. 
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− Mycket stort ibland, alltså man hatar ju alla vassa kanter, alla trottoarkanter. Och om 
det blir sådana här vassa, skarpa kanter. 

− För tillfället ser jag en enorm risk med sådana där saker. För jag har varit med om att 
jag hade ett brev i högerhanden så jag hade styret till cykeln i en hand och styret slogs 
ur handen på mig. Jag styrde av och kraschade med cykeln. Det kom plötsligt, så jag ser 
det inte i tid, plötsligt är det en sådan där i cykelbanan.  

Under dessa diskussioner framkom även att problemen med potthål och sprickor tycktes 
vara beroende av vilken typ av cykel man har. Med en cykel med smala däck är dessa 
brister naturligtvis ett större problem. Vad gäller sprickor så upplever deltagarna att de 
oftast inte är så breda att de är något problem, men har man smala däck i kombination 
med en bred spricka kan man fastna och då kan sprickorna vara riktigt farliga. Annars är 
de i regel lätta att undvika och det går oftast att köra över dem utan problem. På vissa 
sträckor förekommer sprickor och potthål i större utsträckning och utgör då ett problem 
om de är tillräckligt stora, särskilt i kombination med mörker, dålig belysning och regn. 

Grus på vägytan liksom krossat glas ansågs vara säsongsberoende problem som var 
större under vissa begränsade perioder på året – gruset på våren och glaset under 
sommarmånaderna i och med uteserveringar och skolavslutningar. Problemet med 
krossat glas sades också vara beroende av vilka cykelvägar man brukar cykla, med större 
problem i centrum och kring universitetsområdena, särskilt efter helgerna. 

Problemen med skymmande vegetation tycktes också vara beroende av årstid och av 
vilka vägar deltagarna oftast cyklar. I villaområden i anslutning till privata tomter sågs 
detta som ett större problem än längs separerade cykelvägar. I Umeå ansågs skymmande 
snövallar vara ett större problem än vegetationen. Vattensamlingar ansågs också, 
generellt sett, vara ett litet och sällan förekommande problem. Det är när vattnet fryser 
på vintern eller döljer exempelvis ett stort potthål, som det kan vara ett problem. 
Lövhalka var också en brist som många överhuvudtaget inte såg som ett problem. Några 
deltagare kommenterade emellertid att mycket blöta löv i en nedförsbacke och/eller en 
kurva kunde vara ett stort problem, även om det förekom sällan. 

− Det är ju väldigt sällan, i och för sig nästan aldrig, men när det väl är så är det ju 
livsfarligt. Det kan bli hur smetigt som helst. Det blir halt, speciellt om du ska köra i 90-
graders svängar, det är blött och det ligger som en hinna. Men det är ju väldigt sällan 
det händer. På vissa vägar är det ju rätt mycket löv och är det blött så då blir det ju. Så 
att jag tycker att det är ganska stort, då det väl är, men det är väldigt sällan. 

Ishalka och otillräcklig snöröjning är naturligtvis också säsongsberoende brister som 
endast förekommer under en relativt kort period. Deltagarna var, som sagt, överens om 
att dessa brister kunde innebära stora problem för cyklisterna när de väl förekom, särskilt 
ishalkan. Deltagarnas uppfattning om hur vanligt det var med ishalka och otillräcklig 
snöröjning var emellertid mer splittrad. Några deltagare berömde sina respektive 
kommuner för hur de sköter vinterväghållningen medan andra var missnöjda och tyckte 
att cykelvägarna inte prioriteras. Detta har tidigare kommenterats, främst i avsnitt 4.3.1. 

De flesta deltagarna upplevde otillräcklig belysning som en säkerhetsrisk eftersom det 
gör det svårare att se andra trafikanter, hinder på cykelvägen eller brister i vägytan. 
Några kvinnor, huvudsakligen de i Umeå, sa att de även känner en otrygghet och rädsla 
för överfall, där belysningen är otillräcklig (se även avsnitt 4.8). Generellt sett upplevde 
alltså kvinnorna, framförallt i Umeå, detta som ett problem medan övriga såg det som ett 
litet och sällan förekommande problem.  

− Jag cyklar genom Vallaskogen, där det är väldigt kolsvart. Annars händer det ju faktiskt 
inte så där jätteofta. För att det är så pass lång sträcka och man ser verkligen ingenting 
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och man har haft ljus i ögonen hela tiden och då blir det kolsvart och då måste man 
nästan stanna till och kolla liksom. Fast man kan ju lyssna ifall det kommer något, 
speciellt om det är någon som inte har cykellyse. 

− För mig är det ett ganska stort problem om det är mörkt. Ja, om det inte är upplyst då 
tycker jag det är lite obehagligt, dels för att jag inte vet vem som står bakom buskarna 
och sedan om det kommer någon, man vill ju inte köra på någon.  

− Ibland och ganska stort. Ja, alltså jag vill ju ha mycket belysning. Det här handlar ju om 
på kvällarna då och jag är ju rädd för mycket jag, när det är mörker. Jag är ju rädd för 
överfall och jag är rädd för att man inte ser tillräckligt. Jag vill gärna ha mycket 
belysning. 

− Ja, jag tvekade här mellan ibland och ofta, för jag tycker generellt att det är alldeles för 
dålig belysning. Jag håller med dig där alltså, det skulle kunna vara mycket mer 
belysning överallt. Så att jag satte ofta och ganska stort. För att cykelbelysningen man 
har idag den lyser ju inte upp vägbanan, den lyser ju så att man syns, så att jag tycker 
att det skulle vara kraftigare belysning. 

I det öppna alternativet ”annat”, angav deltagarna i huvudsak mopedister eller andra 
trafikanter som vanligt förekommande, alltså ”problem” som egentligen inte har med 
drift och underhåll att göra. Någon underströk här problemen med ojämnheter till följd 
av dålig beläggning på cykelvägen och en annan deltagare nämnde skräp på cykelvägen. 
 
4.8 Skillnader i synpunkter mellan Umeå och Linköping 
Det var inga större skillnader i cyklisternas åsikter i fokusgrupperna från Umeå jämfört 
med dem från Linköping. Den enda skillnaden, värd att nämnas som, under vinterhalv-
året, kan relateras till Umeås mer nordliga läge, var otillräcklig belysning. Det tycktes 
vara ett större och mer vanligt förekommande problem i Umeå än i Linköping. Detta 
framkom såväl vid diskussionen om väghållarens prioriteringar (avsnitt 4.7) som vid 
diskussionerna av säkerheten (avsnitt 4.5.1). Framförallt kvinnorna i Umeå tyckte att 
dålig belysning var ett stort problem, i och med den otrygghet de då upplevde: 

− …de måste se över det direkt när det börjar bli mörkt och det är farligt. (Moderatorn: 
Är det både det här att det som finns inte fungerar och att det borde bli mer lampor?) 
Precis, och det är dov belysning, när det blir så här kolsvart så att man inte ser handen 
framför sig. Så att man ser inte så mycket när det finns och när det är 3–4 lampor borta 
blir det så svart så att… 

− Det är så dovt så när det finns, så är det bäcksvart mellan lamporna. 

− Ja, precis. Och så hör man saker, bredvid. Jag cyklade en gång när det var så här svart 
ute, nu. Så hör jag någonting som går bredvid mig, bredvid cykelvägen, något stort och 
tungt. Det skulle mycket väl kunnat vara en människa eller en björn eller någonting. Jag 
hade ingen aning om vad det var. Jag bara hörde att det var där, det var 
jätteobehagligt. 

− Jag skulle vilja nämna Mariehemsängarna som är väldigt stora och mörka, när det är 
mörkt ute. Och det är ett stort område som är mörkt. Och man ska en lång sträcka över 
ängarna och det är helt mörkt. (Moderatorn: Och där finns ingen belysning alls?) Jag 
vet inte, den finns nog, men den funkar inte. 

− Jag måste också få säga att i en stad som Umeå, som har en historia med mycket 
överfallsvåldtäkter, så är det märkligt att det inte ser bättre ut med belysningen. Det är 
upprörande. 
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Snö och halka ansågs vara ett lika stort problem i Linköping som i Umeå. Möjligtvis 
med den skillnaden att siktskymmande snövallar tycktes vara vanligare i Umeå. I övrigt 
tycktes höga trottoarkanter och krossat glas, vara ett mer vanligt förekommande problem 
för cyklisterna i Umeå än för dem i Linköping. Det är emellertid inget som kan relateras 
till Umeås mer nordliga läge. Det bör påpekas att eftersom resultaten från fokusgrupp-
erna inte är generaliserbara, går det inte att säga något om det faktiskt förekommer 
skillnader mellan orterna med avseende på dessa faktorer. Det kan lika gärna vara 
tillfälligheter som gjort att de diskuterades mer i grupperna i Umeå. 
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5 Diskussion av metoden 
Användningen av fokusgrupper som metod har sina begränsningar exempelvis genom att 
det inte går att dra några generella slutsatser. Dessutom har denna studie genomförts 
med cyklister från orter med relativt väl utbyggda cykelvägnät och mycket cykeltrafik, 
vilket gör att resultaten inte kan sägas vara representativa för alla svenska orter. Tanken 
med att välja orter med väl utbyggda cykelvägnät, var att inte bristen på separerade 
cykelvägar skulle överskugga övriga problem, exempelvis dem relaterade till drift och 
underhåll. Vid tolkningen av resultaten om hur viktiga olika faktorer är för cyklisternas 
säkerhet, framkomlighet och komfort, bör man emellertid vara medveten om de förut-
sättningar de cyklister har som representeras av deltagarna i denna studie.  

Det faktum att deltagarna rekryterades utifrån premissen att de skulle cykla till och från 
arbetet, har naturligtvis också betydelse för resultatet. De flesta deltagarna i fokus-
grupperna var vanecyklister som oftast väljer cykeln framför andra färdmedel. Det 
påverkar självklart deras uppfattning, framförallt i frågan kring vad som påverkar valet 
att cykla eller inte. Indelningen i av deltagarna efter cykelavstånd till arbetet, med syfte 
att fånga olika typer av cyklister, tycktes inte ha någon betydelse för resultaten. Det var 
ingen märkbar skillnad i åsikter mellan grupperna av cyklister med 3 till 5 km mellan 
bostaden och arbetet, och den andra gruppen med ett cykelavstånd på 5 till 7 km. 
Möjligtvis kan det emellertid ha haft betydelse för gruppdynamiken. 

Eftersom deltagare rekryterades bland dem som cyklar till och från arbetet, fanns alla 
deltagarna i åldrarna 24 till 64 år. Det faktum att medelåldern i fokusgrupperna var 
ganska hög och att det överhuvudtaget var få deltagare under 30 år (se figur 1) kan 
innebära att deltagarna i den här studien är mer säkerhetsmedvetna än den genom-
snittlige cyklisten. Diskussionerna kretsade mycket kring säkerhetsaspekten och de flesta 
deltagarna tyckte att regelefterlevnad är viktigt. Många cyklister är annars studenter eller 
skolbarn och de är kanske mer rebelliska och har inte uppnått samma mognad som 
cyklisterna i fokusgrupperna. I övrigt tycktes deltagarna i fokusgrupperna representera 
olika personligheter med olika sysselsättning, livssituation, etc. 

Resultaten från fokusgrupperna i den här studien presenteras utifrån en enkel innehålls-
analys och har inte beaktat hur interaktionen och gruppdynamiken varit vid de olika 
tillfällena. Emellertid kan man inte bortse från att sådant kan påverka resultaten. I det 
avseendet kan exempelvis nämnas att diskussionsklimatet i grupperna i Umeå var en 
aning mer avslappnat jämfört med i Linköping. Möjligtvis kan valet av lokal ha 
betydelse i det fallet. I Linköping genomfördes grupperna i ett konferensrum vid VTI 
och i Umeå på en mer allmän plats, i ett centralt beläget hotell. 

Grupperna bestod av i genomsnitt 10 personer. Med mindre grupper hade kanske 
moderatorn roll blivit mer passiv. I de flesta grupperna i den här studien gick moderatorn 
in och fördelade ordet till deltagarna i ganska stor omfattning. Huruvida det påverkat 
resultaten är emellertid tveksamt. 
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6 Slutsats och diskussion 
I tabell 2 nedan sammanställs betydelsen av olika faktorer för de situationer (huvud-
frågor) som diskuterades i fokusgrupperna. Det bör påpekas att det inte är några exakta 
bedömningar som redovisas och de baseras helt och hållet på deltagarnas kommentarer. 
Det är också svårt att renodla faktorerna på det sätt som görs i tabellen, eftersom de ofta 
har nära koppling till varandra. Exempelvis påverkas konflikterna med andra trafikanter 
av gällande trafikregler och hur trafikmiljön är utformad. Dessutom kan en faktor leda 
till ett händelseförlopp som involverar fler faktorer. Exempelvis kan en utformning av 
cykelvägnätet som innebär onödiga omvägar för cyklisterna eller bristfällig snöröjning 
av cykelvägarna leda till att cyklisterna väljer bilvägen istället. Det, i sin tur, leder till att 
konflikterna med bilisterna ökar och trafikfarliga situationer kan uppstå. 

 
Tabell 2  Betydelsen av olika faktorer för de huvudfrågor som diskuterades i 
fokusgrupperna. Mycket stor betydelse (+++), Stor betydelse (++), Liten/ marginell 
betydelse (+), Ingen betydelse (0). 

 Drift och 
underhåll 

Utformning Andra 
trafikanter 

Trafikregler Övrigt 

(kommentarer) 

Restid (längre än 
nödvändigt) 

+ +++ + ++  

Restid (längre än 
vanligt/planerat) 

+++ 0 ++ 0 +++ 

(väder, punktering, 
olyckor) 

Ökad 
ansträngning 

+++ + ++ 0 ++ 

(väder, kyla, 
dubbdäck, cykellyse) 

Undanmanöver ++ ++ +++ ++ + 

Olycksrisk ++ +++ +++ ++  

Valet att cykla ++ + 0 0 +++ 

(behov av bil, motion, 
välbefinnande, väder, 
miljö, ekonomi, sjukd.)

 
Olycksrisk 
För cyklisternas upplevda olycksrisk utmärker sig andra trafikanter och utformningen 
som de faktorer med störst betydelse. Utformningsdetaljer som trottoarkanter tvärs över 
cykelvägen och tvära kurvor i kombination med branta nedförsbackar utgör en risk i sig, 
men framförallt är det korsningsutformningen som har betydelse, på så sätt att den 
påverkar hur samspelet med andra trafikanter ser ut. Alla typer av trafikantgrupper 
upplevs utgöra en risk för cyklisterna, men eftersom konflikter med fotgängare eller 
andra cyklister oftast leder till mindre blessyrer, är det bilar eller tyngre fordon som 
utgör den största risken. Det innebär att utformningen även har betydelse om den är 
sådan att cyklisterna är hänvisade till sträckor i blandtrafik, eller själva väljer bilvägen 
om den upplevs som den genaste och bekvämaste vägen.  

Det är viktigt att poängtera, att det som uttrycks här, är vad cyklisterna själva upplever 
som en säkerhetsrisk och att det inte nödvändigtvis i praktiken behöver utgöra en risk. 
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Ett exempel är komplicerade och oklara trafiksituationer, som av cyklisterna upplevs 
som osäkra medan de egentligen leder till färre olyckor eftersom det kräver uppmärk-
samhet, försiktighet och koncentration av trafikanterna. En sådan situation kräver mer 
ansträngning av exempelvis en cyklist och är alltså egentligen ett framkomlighets- och 
komfortproblem snarare än ett säkerhetsproblem. Den upplevda säkerheten är viktig för 
cyklisternas känsla av trygghet och komfort och känns det för osäkert att cykla, kan det 
innebära att vissa personer helt avstår från att cykla och istället väljer ett annat 
färdmedel. 

I samspelet med andra trafikanter upplever cyklisterna ofta att ansvaret i huvudsak är 
deras eget. Det litar inte på andra trafikanter och tycker att de hela tiden måste förutse 
andras handlingar och vara beredda på ett felaktigt agerande. Deltagarna är kritiska till 
andra trafikanters, framförallt andra cyklisters, beteende och dåliga regelefterlevnad, 
medan de anser att de själva kör lagenligt. Några ger emellertid exempel på när de själva 
brutit mot gällande regler, men tycker då oftast att deras handlande varit berättigat av en 
eller annan anledning – vanligtvis på grund av att de anser att trafikmiljön eller gällande 
trafikregler i den aktuella situationen inte tar hänsyn till cyklisternas belägenhet. Ofta 
tycker deltagarna att deras egna överträdelser är harmlösa, medan de är mer benägna att 
se risker i andra trafikanters agerande. Många påpekar att de gör regelbrott när de cyklar 
som de aldrig skulle göra om de körde bil – exempelvis köra mot rött. Långa väntetider 
vid trafikljusen och att de inte automatiskt slår om när en cyklist kommer, är en 
förklaring till det. Det tycks ligga i cyklingens natur att känna sig mer fri att följa sin 
magkänsla och sunda förnuft, istället för att slaviskt följa trafikreglerna. Detta är 
naturligtvis individuellt, men innebär ändå att för att generellt förbättra regelefter-
levnaden hos cyklister, krävs att såväl trafikmiljön som trafikreglerna blir mer logiska ur 
ett cyklistperspektiv. 

Brister i drift och underhåll har också stor betydelse för cyklisternas säkerhet och dessa 
är relativt enkla att åtgärda. Här är det framförallt lagning av potthål, sprickor och 
avgrävda cykelvägar som är vikigt, liksom att tillgodose behovet av en tillfredsställande 
belysning. Det är också viktigt att försöka förhindra tillfällig sänkning av friktionen på 
cykelvägen på grund av blöta löv, grus från vintersandning etc. Tidigare studier har visat 
att uppemot 10 % av alla singelolyckor med cykel, sker till följd av omkullkörning på 
grus från vintersandningen (Öberg et al., 1996; Binderup Larsen et al., 1991). 

 
Framkomlighet 

Cyklisternas framkomlighet diskuterades i huvudsak under frågorna som involverade 
restiden, dvs. ”cykelfärden tar längre tid än nödvändigt” och ”cykelfärden tar längre tid 
än vanligt/planerat”. I ett långsiktigt perspektiv påverkas cyklisternas framkomlighet 
främst av om det finns ett gent och sammanhängande cykelvägnät. Planskilda korsningar 
som inte innebär några omvägar och trafikljus som automatiskt slår om till grönt vid 
cyklisternas ankomst, är andra utformningsdetaljer som förbättrar framkomligheten. 
Drift- och underhållsfaktorer, som exempelvis glaskross, rullgrus, halka och otillräcklig 
snöröjning, påverkar istället framkomligheten mer plötsligt genom att under kortare 
perioder (vid vissa tider och mer oförutsett) förlänga cyklisternas restid. Detsamma 
gäller även för väderrelaterade faktorer. Kortsiktig påverkan på framkomligheten speglas 
också delvis i resultaten från diskussionen om behovet av att göra en undanmanöver. 
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Komfort 
Att dra några slutsatser om vad som är viktigast för cyklisternas komfort är relativt svårt, 
eftersom den upplevda komforten är högst individuell. Komfort är ett brett begrepp som 
kan inbegripa såväl cyklisternas upplevelse av säkerhetsrisk och rullmotstånd som deras 
allmänna upplevelse av att cykla en viss sträcka med en viss vägyta. Därmed speglas 
deltagarnas uppfattning av komfort vid cykling egentligen av samtliga frågeställningar 
som diskuterades i fokusgrupperna. Begränsar man komfortbegreppet till att enbart 
omfatta sådant som gör cykelfärden obekväm genom att ge upphov till stötar och 
vibrationer i cykeln, berörs i huvudsak diskussionspunkterna om ökad ansträngning och 
undanmanövrering. I det perspektivet påverkas cykelkomforten negativt av alla typer av 
ojämnheter (höjdskillnader med kort våglängd) på cykelvägen som exempelvis potthål, 
sprickor, asfaltskarvar eller andra skador i beläggningen. Trottoarkanter, cykelvägar av 
gatsten eller med grova beläggningar har då också en negativ inverkan på komforten. 

 
Valet att cykla eller inte 
För deltagarna i den här studien var det helt klart motionen och välbefinnandet som var 
de främsta argumenten för att de valde att cykla istället för att färdas på annat sätt. 
Många påpekade också att cykeln var det snabbaste och smidigaste sättet för dem att ta 
sig till arbetet. Cykelns miljöfördelar förs ofta fram som ett argument för varför man bör 
främja cykeltrafiken. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att medan det 
kanske är ett argument för många beslutsfattare och tjänstemän, kanske det inte är ett 
egentligt argument för cyklisterna själva. Det innebär att det vid exempelvis kampanjer 
med syfte att få fler att välja cykeln istället för bilen, är viktigt att lyfta fram andra mer 
individuella fördelar med cykeln än enbart miljöaspekten. Vid genomförandet av sådana 
kampanjer kan det dessutom vara viktigt att, i beaktandet av målgrupp, ha i åtanke att de 
viktigaste skälen till att cykla är individuella och sannolikt har ett samband med livs-
situationen. Exempelvis var motionen det viktigaste skälet för majoriteten av deltagarna 
i den här studien, då de ansåg sig ha svårt att hinna motionera på annat sätt. För en yngre 
man, som ändå motionerade mycket, var istället ekonomin det främsta skälet till att han 
cyklade. Det är också viktigt att vara medveten om att det tar tid att bryta vanor och att 
kampanjerna därför måste vara långsiktiga för att få önskad effekt – att få icke-cyklister 
att börja cykla. 

Drift och underhåll har också betydelse för valet att cykla eller inte, åtminstone vintertid, 
då emellertid ur ett mer kortsiktigt perspektiv och för personer som vanligtvis cyklar, i 
deras dagliga beslut om de ska cykla eller ta ett annat färdmedel. Förutom att tillhanda-
hålla en god drift- och underhållsstandard, kan cyklandet ökas (bland dem som redan 
cyklar) om man undanröjer vissa praktiska problem, genom att tillhandahålla ombytes- 
och duschmöjligheter på arbetsplasten, möjlighet att ställa in cykeln under vintern samt 
erbjuda tjänstebil för ärenden i arbetet. 

I det här sammanhanget är det viktigt att poängtera att de orsaker som anges här, endast 
baseras på kommentarer från deltagarna i fokusgrupperna i den här studien, vilka i 
huvudsak bestod av inbitna cyklister (som redan gjort valet att cykla till och från 
arbetet). De är därmed inte representativa för allmänheten i stort och personer som aldrig 
eller sällan cyklar skulle säkert ange ett flertal andra orsaker som förklaring till det. 
Exempelvis har tidigare studier visat att cykelvägnätets utbyggnad har betydelse för 
cykelfrekvensen (Davies, 1997; Rystam, 1995; Warsén, 1983; m.fl.). I fokusgrupperna i 
den här studien, nämndes betydelsen av tillgången på ett separerat cykelvägnät för valet 
att cykla endast i förbifarten. Exempelvis sa en av deltagarna att hon inte cyklade under 
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den mörka delen av året, eftersom hon inte hade tillgång till en separerad cykelväg utan 
cyklade längs gamla E4:an. För de flesta av deltagarna var detta emellertid inget de 
reflekterade över eftersom cykelvägnäten i både Linköping och Umeå är relativt väl 
utbyggda. Hade fokusgrupperna genomförts i orter där separerade cykelvägar saknas i 
större utsträckning, hade kanske diskussionerna kretsat mer kring denna fråga. 
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7 Rekommendationer till väghållarna 
För väghållarens del är det viktigt att fundera kring vilka åtgärder för cyklister man vill 
satsa på, eftersom tillgängliga resurser är begränsade. Beroende på vad man vill uppnå 
bör olika insatser prioriteras.  

Vill man utnyttja cykelns miljöfördelar och de hälsovinster det innebär att cykla istället 
för att exempelvis åka bil, är det viktigt att öka cykelns konkurrenskraft som färdmedel 
genom att förbättra framkomligheten och förkorta restiden för cyklisterna. Då är det i 
huvudsak ett gent och sammanhängande cykelvägnät som krävs, helst med planskilda 
korsningar som inte innebär omvägar för cyklisterna. I icke planskilda korsningar bör 
cyklisternas framfart underlättas genom att trafikljusen automatiskt slår om till grönt vid 
deras ankomst, eller genom att de ges företräde i icke signalreglerade korsningar. Drift 
och underhåll av hög standard är viktigt för att behålla de cyklister man har och visa att 
de är en prioriterad trafikantgrupp. Ett kontinuerligt underhåll är naturligtvis också 
viktigt för att undvika nedbrytning av de cykelvägar man har, vilket också är effektivt ur 
kostnadssynpunkt.  

Att öka cyklisternas framkomlighet genom att exempelvis ge dem företräde i korsningar 
kan emellertid innebära att deras säkerhet äventyras. Tyvärr är det ofta ett motsatsför-
hållande mellan vad som är säkert för en cyklist och vad som ger hög framkomlighet. 
Det krävs därför en noggrann avvägning i de åtgärder som görs så att såväl framkom-
lighet som säkerhet beaktas. Länge har cyklisterna främst betraktats som ett trafiksäker-
hetsproblem i Sverige och därmed har trafiklösningarna sett ut därefter. Det har inne-
burit att framkomligheten många gånger fått stryka på foten. Det har medfört att 
cyklisterna inte alltid använder trafiksystemet (exempelvis en tunnel) som det är tänkt, 
vilket i sin tur inneburit att säkerhetseffekten av åtgärden inte blivit så hög som 
beräknad. Trafiksystemet skulle kunna göras tydligare för fotgängare och cyklister, 
genom ökad skyltning längs gång- och cykelvägarna. Under senare år har ett flertal 
kommuner satsat på cykelvägvisning, men fortfarande är det sällsynt med påbuds-
märken, varningsmärken och andra typer av vägmärken på gång- och cykelvägar. 

En relativt enkel och billig åtgärd, som både förbättrar säkerheten och framkomligheten 
för cyklisterna, är att ta bort onödiga trottoarkanter eller åtminstone fasa av dem så att de 
inte blir ett så stort hinder för cyklisterna. Det skulle även gynna andra trafikantgrupper, 
framförallt funktionshindrade i rullstolar eller med rullatorer. En annan billig och enkel 
lösning, är att vara mycket restriktiv i användandet av körhinder som betonggrisar och 
grindar, etc. I de fall dessa hinder trots allt sätts upp, bör de färgsättas så att de lätt kan 
upptäckas av cyklister. En god belysning längs cykelvägarna är också viktigt för både 
framkomlighet och säkerhet för cyklister och är betydelsefullt för den upplevda trygg-
heten. Belysningen kan också förbättras relativt enkelt, genom att ha rätt typ av lampor, 
rätt avstånd mellan belysningsstolparna samt använda belysningen på rätt sätt, så att 
även omgivande terräng blir belyst. I valet mellan att välja en god belysning av gång- 
och cykelvägarna eller av bilvägarna borde cyklister och fotgängare prioriteras, eftersom 
bilstrålkastare vanligtvis är tillräckligt starka för att lysa upp såväl vägytan som vägens 
närmaste omgivning. 

För cyklisters och fotgängares säkerhet, är det också viktigt att lyfta frågan om hur 
problemen med den allt växande mopedtrafiken ska hanteras. 

Det är viktigt att den utrustning och de fordon som används vid drift- och underhålls-
åtgärder är anpassade för gång- och cykelvägarna, dels för att undvika skador på 
konstruktionen och dels för att kunna ta sig fram överallt så att åtgärderna blir utförda 
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med gott resultat. Med en god kännedom om cykelvägnätet och planering därefter, går 
det också att effektivisera drift- och underhållsåtgärderna. Exempelvis kan särskilt 
olycksdrabbade sträckor eller platser, liksom sträckor med de högsta cykeltrafikflödena, 
bevakas extra och ges en högre prioritet i driften. Genom att känna till särskilda 
problemsträckor, exempelvis cykelvägar utan tillräcklig skiljeremsa där det ofta kastas 
in snö vid plogning av intilliggande bilväg, finns möjlighet att anpassa åtgärderna så att 
problemen kan minskas. 

Den traditionella användningen av krossgrus vid halkbekämpning av gång- och cykel-
vägar tycks inte vara en helt lyckad metod. Cyklisterna upplever inte att metoden har 
önskad effekt på is- och snöväglag och under barmarksförhållanden gör det kvarliggande 
gruset att friktionen blir sämre vilket försämrar komforten, gör det mer tungcyklat och 
ökar risken omkullkörningar. Här finns en förbättringspotential genom att hitta andra 
metoder. Användningen av varmsand är särskilt intressant i det här sammanhanget 
eftersom det väsentligt förlänger varaktigheten av åtgärden och samtidigt minskar den 
totala mängden utspritt grus. Metoden kräver emellertid att befintlig utrustning anpassas 
för användning på gång- och cykelvägar. Varmsandningen passar bäst i norra Sverige 
där vinterklimatet är mer stabilt. I södra Sverige kan användningen av saltlösning i 
kombination med snöröjning med borstar, vara en mer intressant metod (Bergström, 
2002). Även här krävs emellertid en utveckling av utrustningen för att få bästa möjliga 
effektivitet med minsta möjliga saltanvändning. 
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8 Fortsatt forskning 
Den här studien ger en indikation på vad cyklisterna tycker är viktigt för deras upplevda 
säkerhet, framkomlighet, komfort och för valet att cykla eller inte. Studien ger förhopp-
ningsvis en förståelse för cyklisternas syn på problematiken, men resultaten är inte 
statistiskt generaliserbara och kan alltså inte användas för allmängiltiga slutsatser. För att 
skapa ett bättre beslutsunderlag för väghållarna i deras prioritering av åtgärder behöver 
därför denna studie kompletteras med kvantitativa resultat. Det skulle möjliggöra att 
identifiera de åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Exempelvis behövs omfattande 
olycksstudier, för att kunna beräkna den faktiska olycksrisken relaterad till olika drift- 
och underhållsfaktorer. Den olycksstatistik som finns i dagsläget är bristfällig och bort-
fallet bland skadade cyklister är mycket stort, framförallt för singelolyckorna och de 
lindrigt skadade cyklisterna. Det är sannolikt i singelolyckorna man hittar merparten av 
de olyckor som kan relateras till brister i drift och underhåll.  

Det skulle också behövas studier för att kunna beräkna hur cyklisternas framkomlighet 
påverkas av olika åtgärder, i form av ändrade restider, väntetider etc. Metoder som 
beskriver cyklisternas komfortupplevelse vid cykling längs en viss sträcka behöver 
också utvecklas. 

För att kunna erbjuda en hög standard på cykelvägarna behöver det också undersökas 
vari problemen egentligen ligger, eftersom det tycks vara en skillnad mellan den 
standard som cyklisterna upplever och den som väghållarna säger sig erbjuda på 
cykelvägarna. Exempelvis prioriteras cykelvägarna i snöröjningen, enligt väghållarna i 
både Linköping och Umeå (se avsnitt 3), medan några av cyklisterna i fokusgrupperna 
upplever att de inte prioriteras utan ofta är i sämre skick än bilvägarna (se avsnitt 4.3.1 
och 4.4.1). Är det standardkraven som är för lågt ställda, eller är det uppfyllelse av 
uppsatta standardkrav som är för dålig? Kanske är det en utveckling av metoder och 
utrusning för drift och underhåll som är nyckeln? 

Det skulle även vara värdefullt med studier som syftar till att hitta den mest optimala 
belysningen för gång- och cykelvägar med avseende på såväl trygghet som trafik-
säkerhet. Resultaten från en sådan studie skulle kunna ge rekommendationer vad gäller 
val av lampor, avstånd mellan belysningsstolparna samt belysning av omgivande 
terräng, etc. 
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och basen i Linköping. På www.gnistrakommunikation.se finns mer information för den som är 
intresserad. 

 
Linköping, augusti 

 
 

 
 
Cyklar du till och från jobbet? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? 
 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker nu personer med cykelvana, som vill 
dela med sig av sina erfarenheter genom att delta i en fokusgrupp. Vi söker dig som cyklar till 
och från jobbet regelbundet och har en enkel körsträcka på mellan 3 till 7 km.  
 
Gnistra Kommunikation kommer på uppdrag av VTI att leda fokusgrupperna, som är en del i 
ett forskningsprojekt inom VTI om cykelvägars standard. Planen är att projektet ska resultera 
i en handbok för drift och underhåll av cykelvägar som ska användas av landets kommuner. 
Genom att dela med dig av dina erfarenheter gör du en insats, som både du och andra 
cyklister kan dra nytta av på sikt. I Linköping kommer vi att genomföra två grupper, den 13 
september (3-4 km) och 14 september (5-7 km) kl. 17.30 – 19.30. Träffarna sker på VTI:s 
huvudkontor på universitetsområdet.  
 
Att delta i en fokusgrupp innebär att du tillsammans med ytterligare cirka tio personer 
diskuterar kring ett antal cykelsituationer och erfarenheter. Det krävs inga förkunskaper. Det 
enda som behövs är ditt engagemang och vilja att dela med dig av dina åsikter. Dina svar 
behandlas naturligtvis konfidentiellt. Som tack för din medverkan får du en gåva och så 
bjuder vi på en matigare smörgås, kaffe/te och kall dryck.  
 
Om du är intresserad, vill anmäla dig eller ha ytterligare information, vänligen kontakta Anna 
Sigurdsson på Gnistra Kommunikation, 013-10 32 53 eller 
anna.s@gnistrakommunikation.se. Om du skickar ett mail, vänligen ange ditt telefonnummer 
dagtid så att vi kan kontakta dig. Sista anmälningsdag är 1 september.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1
Sid 1 av 1



 



     
 
Screening grupp 1 & 2, Linköping 

Målsättningen är att fördelningen av män och kvinnor ska vara ca 50/50 

 

� Kvinna   � Man 

 

Ålder: _______________________ 

 
Bor du i Linköpings kommun?  

� NEJ, diskvalificerar  � JA, ett måste 

Område: _______________________ 

 

Cyklar du till arbetet regelbundet?  

� JA, ett måste  � NEJ, diskvalificerar 

Hur många dagar per vecka cyklar du i snitt till arbetet: _______________________ 

 

Hur långt cyklar du enkel sträcka till arbetet, uppskattningsvis?  

� 3-5 km (grupp 1)  � 5-7 km (grupp 2) 

Eventuell kommentar: _______________________ 

 

Cyklar du även vintertid, om väglaget tillåter?  

� JA   � NEJ 

 

Arbetar du med vägröjning, planering av eller annat underhåll av cykelbanor? 

� JA, diskvalificerar  � NEJ, ett måste 

 

Arbetar du med undersökningar? 

� JA, diskvalificerar  � NEJ, ett måste 

 

Var arbetar du? _______________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn: ______________________________ Tfn dagtid alt. hemnummer:_______________________ 

Adress:____________________________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________________ 

Vill du få bekräftelsebrevet per mail eller post? 

Grupp 1 (3-5 km) �   Grupp 2 (5-7 km) �  

13 september kl. 17.30 – 19.30, Linköping  14 september kl. 17.30-19.30, Linköping 
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Gnistra Kommunikation AB är en kommunikationsbyrå med Östergötland som huvudsaklig marknad 
och basen i Linköping. På www.gnistrakommunikation.se finns mer information för den som är 
intresserad. 
 
VTI är ett centrum med bredd och kundorientering för internationellt högtstående forskning och 
utveckling samt kvalificerat utredningsarbete inom transportsektorn. På www.vti.se finns mer 
information för den som är intresserad. 

 
     Linköping xx 

 
 
 
Hej och tack för ditt engagemang! 
 
Vi vill på detta sätt hälsa dig välkommen till vår fokusgrupp som äger rum i Linköping om 
cirka xx veckor. 
 
Dina åsikter och erfarenheter är värdefulla för oss och vi ser fram emot att ta del av dem. 
 
 
Dag: 13 september 2006 
 
Plats:  VTI, lokal Roxen, Olaus Magnus väg 35 

(universitetsområdet) 
 
Tid: kl. 17.30 – 19.30 
 
 
Kom gärna fem minuter innan fokusgruppen börjar, då bjuder vi på kaffe/te/kall dryck och en 
matig smörgås. Som tack för att du deltar kommer du också att få en gåva.  
 
Att delta i en fokusgrupp innebär att du tillsammans med ytterligare cirka tio personer 
diskuterar kring ett antal cykelsituationer och erfarenheter. Det krävs inga förkunskaper. Det 
enda som behövs är ditt engagemang och en vilja att dela med dig av dina åsikter. Dina svar 
behandlas naturligtvis konfidentiellt. 
 
Det är av stor vikt att alla kommer. Om du ändå skulle få förhinder är vi tacksamma om du 
ringer så snart som möjligt till Anna Sigurdsson på Gnistra Kommunikation, 013-10 32 53. 
 
 
Vi ses! 
 
Gnistra Kommunikation och VTI 
 
 
Pia Carlgren   Anna Sigurdsson Anna Niska 
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September 2006 
 
Bakgrundsfrågor i samband med fokusgrupp om cykelvägar 
 
 
Fråga 1:  Kvinna   Man 
 
 
Fråga 2: Vilket år är du född? ___________ 
 
 
Fråga 3: Ungefär hur långt är det mellan din bostad och ditt arbete, enkel sträcka? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Fråga 4: Ungefär hur lång tid tar det att cykla mellan din bostad och ditt arbete? 
 
______________________________________________________________ 
 
Fråga 5: I vilket område ligger din bostad? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Fråga 6: I vilket område ligger ditt arbete? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Fråga 7: Hur ofta cyklar du till arbetet under sommarhalvåret, april-oktober? 
 

 Varje dag   3-4 dagar i veckan   1-2 dagar  
 

 Mer sällan än 1 dag i veckan 
 
 
Fråga 8: Hur ofta cyklar du till arbetet under vinterhalvåret, november-mars? 
 

 Varje dag   3-4 dagar i veckan  
 

 1-2 dagar   Mer sällan än 1 dag i veckan 
 

 Aldrig 
 
 

  Grupp 1, Linköping 
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Fråga 9: Vilken typ av cykel använder du för resan till arbetet? 
 

 Mountainbike med breda däck   
 

 ”Tävlingscykel” med smalare däck   
 

 Citybike med normala däck     
 

 Klassisk cykel, typ Skeppshults cyklar     
 
 
Fråga 10: Har din cykel växlar? 
 

 Ja, i så fall hur många? ______  
 

 Nej     
 
 
Fråga 11: Använder du dubbdäck på cykeln om du cyklar vintertid? 
 

 Ja   Nej  
 
 
Fråga 12: Har du körkort för personbil? 
 

 Ja   Nej  
 
 
Fråga 13: Vilka/vilket färdmedel har du tillgång till, för resan till arbetet? 
 

 Bil 
 Buss 
 Tåg 
 Cykel 
 Spårvagn 

 
  

  Grupp 1, Linköping 
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Guide fokusgrupper VTI, slutlig version  
 
17.00-17.10 

Frågeunderlag att fylla i  
• Delas ut till alla när de kommer och fylls i innan övningen drar igång. 

Inledning (10 min) 
• Välkomna! Ta för er av smörgåsar och dryck – och slå er ned på lämplig plats.  
• Jag heter Pia Carlgren och det här är min kollega Anna Sigurdsson. Vi arbetar på en 

kommunikationsbyrå som heter Gnistra Kommunikation. En del av vårt arbete handlar om att 
möta och samtala med människor – för att vi och våra uppdragsgivare skall lära oss något om 
attityder, kunskap, mm. Vad samtalen handlar om varierar stort, det kan vara allt ifrån hur 
man ser på en ny tjänst eller reagerar på en ny produktdesign till hur man förhåller sig till en 
aktuell fråga.  

• Den här fokusgruppen är en av totalt fyra grupper, varav två äger rum i Linköping och två i 
Umeå. Det är en del i ett forskningsprojekt inom VTI med fokus på cykelvägars standard. 
Planen är att projektet ska resultera i en handbok för drift och underhåll av cykelvägar, att 
användas av väghållare, så ni som deltar här ikväll gör en rejäl samhällsinsats, som både ni 
själva och övriga cyklister kommer att kunna dra nytta av på sikt ☺.  

• Detta är alltså en fokusgrupp, ibland kallas det också gruppdiskussion. Är det någon som har 
varit på en gruppdiskussion tidigare?  

• Oskrivna regler: Pågår ca 2 timmar. Det finns inga rätt och fel och inga krav på 
förkunskaper/expertkunskaper. Alla åsikter är välkomna och vi är intresserade av dem precis 
så som de ser ur. Viktigt att man pratar en i taget. Anonymt, såtillvida att vi inte redovisar 
vem som sagt vad utan enbart vad som har sagts, om det är samsyn kring en fråga eller inte, 
osv. Som ni kanske noterat, har vi ställt upp en videokamera här bakom oss, vi kommer att 
spela in hela diskussionen på band. Dessa band är dock endast till för en arbetsgrupp och 
används för att friska upp minnet när det gäller vad ni egentligen sade – ibland är det svårt 
att hinna med att skriva allt som sägs under en gruppdiskussion… Banden spelas över så 
snart materialet är färdigbearbetat.  

• Som tack för att ni ställer upp och delar med er av era tankar och åsikter, kommer ni alla att 
få en mindre gåva med er när ni går.  

• Några frågor? 
• Kort presentation laget runt: Ert förnamn och kort om vad ni gör när ni inte är här. 
 

17.10-17.15 

Del 0 – uppvärmning (5 min) 
• Vilket är ditt bästa cykelminne? Varför? 
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17.15-17.30 
Okej, då är det dags att sätta igång, först vill jag dock poängtera att det vi främst är intresserade 
av idag är de upplevelser och erfarenheter ni har i samband med att ni cyklar till och från arbetet 
– alltså inte när ni är ute och cyklar på väg till helgens picnic eller motionstränar inför 
Vätternrundan. Vi vill också att vi försöker hålla oss till cykling på cykelvägar/cykelbanor – och 
inte cykling på landsväg eller andra vägar.  

Undanmanövrering (15 min) 
• Tänk er att det är en skön försommardag och ni har tagit cykeln och är på väg till arbetet. 

Cyklingen flyter på utan problem, när ni plötsligt bli tvungna att göra en undanmanöver, dvs 
väja för något. Vad kan ha orsakat denna manöver?  

- Ge mig exempel på orsaker till att väja/göra en undanmanöver som ni stöter på i 
vardagen. 

- Gå runt bordet och låt alla kommentera/fylla på 
- Upplever ni att det händer ofta? Av alla de orsaker ni tagit upp, vilken upplever ni 

som den vanligaste orsaken? Någon som har något annat? Ytterligare något? 
- Vilken orsak upplever ni som den mest problematiska/riskfyllda? Varför? 
- Vad är orsaken till att situationerna uppstår? Ser ni själva någon lösning på 

problemen? Utveckla. 
 
• Tänk er nu motsvarande situation men att det istället är mars månad och vinterväglag (visa 

vinterbild). Plötsligt genomför ni en undanmanöver. Vad kan ha orsakat den?  
- Ge mig exempel på orsaker till att väja/göra en undanmanöver. 
- Gör nedslag och låt övriga fylla på 
- Upplever ni att det händer ofta? Av alla de orsaker ni tagit upp, vilken upplever ni 

som den vanligaste orsaken? Någon som har något annat? Ytterligare något? 
- Vilken orsak upplever ni som den mest problematiska/riskfyllda? Varför? 
- Vad är orsaken till att situationerna uppstår? Ser ni själva någon lösning på 

problemen? Utveckla. 

17.30-18.00 

Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat och nödvändigt 
• Nu står ni vid cykeln och ska ta er hemåt. Ni har lite bråttom och reflekterar över er cykelväg 

hem. Finns det något när det gäller cykelvägen till/från jobbet som gör att det tar längre tid än 
nödvändigt (t ex byten av vägsida, delsträckor som kunde ha varit mer ”rakt på”, etc)  

- Ge mig exempel på sådant som gör att färden tar längre tid än nödvändigt.  
- Gör nedslag och låt övriga fylla på 
- Utveckla, på vilket sätt, något annat… 
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• Nu tänker vi oss ett lite annorlunda scenario. Ni är på väg hem från jobbet, en färd som ni vet 

hur lång tid den brukar ta, varför ni räknar med ungefär samma tidsåtgång även idag. Nu blir 
det inte så, den här gången tar det längre tid än normalt och ni är sena när ni kommer hem. 
Vad kan ha hänt?  

 
• Vi inleder med sommarväglag 

- Ge mig exempel på orsaker/situationer som leder till att cykelfärden tar längre tid.  
- Gör nedslag och låt övriga fylla på 
- Upplever ni att det händer ofta? Av alla de orsaker ni tagit upp, vilken upplever ni 

som den vanligaste orsaken? Någon som har något annat? Ytterligare något? 
- Vilken av orsakerna/situationerna upplever ni som mest problematisk? Varför? 
- Vad är orsaken till att situationerna uppstår? Ser ni själva någon lösning på 

problemen? Utveckla. 
 

• Nu går vi över till vinterväglag 
- Ge mig exempel på orsaker/situationer som leder till att cykelfärden tar längre tid.  
- Gör nedslag och låt övriga fylla på 
- Upplever ni att det händer ofta? Av alla de orsaker ni tagit upp, vilken upplever ni 

som den vanligaste orsaken? Någon som har något annat? Ytterligare något? 
- Vilken av orsakerna/situationerna upplever ni som mest problematisk? Varför? 
- Vad är orsaken till att situationerna uppstår? Ser ni själva någon lösning på 

problemen? Utveckla. 
 
• Om vi ser tillbaka på situationerna ovan och orsakerna till att cykelfärden tog längre tid än 

vanligt/planerat, i vilka lägen upplever ni också att det krävs en ökad ansträngning? Dvs, att 
ni måste anstränga er mer än tidigare för att hålla samma tempo eller att ni måste ”skärpa” ert 
fokus på själva cyklingen. 

- Ge mig exempel på orsaker/situationer som leder till ökad ansträngning i 
sommarväglag?  

- Gör nedslag och låt övriga fylla på 
- I vinterväglag? 
- Upplever ni att det händer ofta? Av alla de orsaker ni tagit upp, vilken upplever ni 

som den vanligaste orsaken? Någon som har något annat? Ytterligare något? 
- Vilken av orsakerna/situationerna upplever ni som mest problematisk? Varför? 
- Vad är orsaken till att situationerna uppstår? Ser ni själva någon lösning på 

problemen? Utveckla. 

18.00-18.15 

Säkerhetsrisker (15 minuter) 
• Om vi blickar tillbaka på de olika situationer ni beskrivit ovan är det någon/några av dessa ni 

upplever som säkerhetsrisker?  
- Vilka? Beskriv. Varför? 

• Finns det andra situationer ni bedömer som säkerhetsrisker? Vilka? Beskriv. 
- Vilka bedömer ni som mest allvarliga? Varför? 
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- Vilka uppstår mest frekvent? Har ni någon idé om varför? 
• Upplever ni någon skillnad när det gäller hur ofta säkerhetsrisker uppstår, under sommar- och 

vinterhalvåret? JA/NEJ? Vilka i sådant fall? 

18.15-18.30 

Valet att cykla eller inte 
• Vad har betydelse för ditt val att cykla till arbetet?  

- Ge mig exempel. Vilka av dessa anledningar har störst betydelse/är viktigast? 
Varför?  

- Varför väljer du cykeln framför andra möjliga färdmedel?  
- Vad kan få dig att välja att låta cykeln stå? I vilket läge väljer du i princip alltid att 

låta cykeln stå? Varför? 
- Vilka är gränssituationerna? Var går i sådant fall gränsen för att välja låta cykeln stå? 

Dvs vad är avgörande för att ta det beslutet? 
 

18.30-18.50 

Väghållarens prioriteringar (20 min) 
 

• Ni kommer nu att få ett antal klisterlappar var som beskriver möjliga defekter på cykelvägar. 
Ni får sedan fem minuter på er att placera in dem på en karta som beskriver hur allvarligt 
problemet är och hur ofta det uppstår. Därefter ska vi göra samma övning tillsammans och 
diskutera oss fram till en lösning (alla måste inte vara överens, men vi har en gemensam 
diskussion kring var lapparna hör hemma, majoriteten avgör) 

• Jag kommer nu att räkna upp vad som står på lapparna och säkra att ni alla är med på vad de 
olika sakerna betyder. Vissa är ju självklara, men kanske inte alla. 

- Potthål 
- Sprickor 
- Grus på vägytan 
- Krossat glas etc. 
- Vattensamlingar 
- Ishalka 
- Lövhalka 
- Otillräcklig belysning 
- Vegetation som skymmer sikten 
- Otillräcklig snöröjning 

• Ni kommer också att få en tom lapp där ni själva kan skriva in en defekt om ni saknar någon 
ni bedömer som relevant. 

 
• Kartan ni ska placera in lapparna på ser ut så här (visa stora kartan). De två axlarna handlar 

om hur stort problemet är och hur ofta det förekommer. På den här axeln placerar ni in hur 
stort problem respektive defekt är, på en skala från mycket stort till mycket litet. På den här 
axeln placerar ni in hur ofta ni upplever att defekten förekommer på en skala från aldrig till 
ofta. 

• Några frågor?  
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• Då delar vi ut lappar och kartor till alla. Ok, då kör vi fem minuter för att placera in lapparna 
på egen hand.  

 
• Därefter följer gemensam diskussion/inplacering av lappar. 

- Någon som lagt till en defekt ni saknar? Någon annan? 
- Gå igenom defekt för defekt och placera in på stora kartan  
 

RESERV: Cykelkomfort (15 min) 
• Tänk er att det är en dag på försommaren och ni är på väg hemifrån jobbet. Allt flyter på bra 

och ni har en skön cykeltur. Plötsligt är den inte skön längre, komforten är inte lika hög. Vad 
är orsaken? Ge mig exempel både på sådant som gör cykelfärden tillfälligt mindre 
komfortabel och sådant som förekommer mer generellt, över tid. 

- Ge mig exempel på sådant som minskar cykelkomforten i er vardagscykling. 
- Gå runt bordet och låt alla svara/fylla på 
- Hur menar du då? Beskriv närmare, utveckla. Håller ni med, känner igen er? osv. 
- Förutom sådant som tillfälligt gör cykelturen mindre komfortabel, finns det sådant 

som mer generellt gör cykelfärden mindre komfortabel än den hade behövt vara? Vad 
skulle det kunna vara?  

• Tänk er nu motsvarande situation men att det istället är mars månad och vinterväglag (visa 
vinterbild). Vad är det då som kan störa cykelkomforten? 

- Ge mig exempel på sådant som minskar cykelkomforten i er vardagscykling. 
- Gå runt bordet och låt alla svara/fylla på 
- Hur menar du då? Beskriv närmare, utveckla. Håller ni med, känner igen er? osv. 
- Förutom sådant som tillfälligt gör cykelturen mindre komfortabel, finns det sådant 

som mer generellt gör cykelfärden mindre komfortabel än den hade behövt vara? Vad 
skulle det kunna vara?  

18.50-19.00 

Del 5 – Avrundning och avslut (10 minuter) 
• Stort tack för ert engagemang!  
• För oss är det värdefullt att kunna kontakta er igen. Det kan handla om en uppföljande grupp, 

t ex för att testa framtaget kommunikationsmaterial – eller något helt annat. Om det är ok, så 
signerar det här formuläret.  

• Som tack för ert engagemang och er hjälp får ni välja mellan tre gåvor: två biobiljetter, en 
första-hjälpen-kudde eller en termos (visa krockkudde och termos). Vi ber er att kvittera 
gåvan på den lista vi nu skickar runt. Säkerställ att alla kvitterar. 

• Se till att alla frågeunderlag är insamlade  
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Cykla på vintern

Bilaga 6
Sid 1 av 7 

VTI rapport 585



A. Potthål

B. Sprickor
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C. Grus på vägytan

D. Krossat glas, etc.
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E. Vattensamlingar

F. Ishalka

Bilaga 6
Sid 4 av 7 

VTI rapport 585



G. Lövhalka

H. Otillräcklig belysning
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I. Vegetation som skymmer sikten

J. Otillräcklig snöröjning
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K. Ojämnheter

L. Annat
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Aldrig Sällan Ibland Ofta

Mycket stort

Ganska stort

Mycket litet

Ganska litet

Hur ofta?

Hur stort problem?
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Ortvisa kommentarer från fokusgrupperna 
I den här bilagan görs en ortvis presentation av en stor del av deltagarnas kommentarer. 
De flesta av kommentarerna är endast baserade på minnesanteckningarna medan ett fåtal 
är mer ordagranna citat. De citat som förekommer återger med skriftspråk vad en 
deltagare sagt, utan att onödiga omtagningar och tvekljud tagits med och utan noteringar 
som anger pauser etc. De kommentarer som baseras på minnesanteckningar är en 
ytterligare förenkling av vad deltagarna sagt och kan i texten skiljas från citaten genom 
ett normalt teckenformat medan citaten är kursiverade.  

Kommentarerna i denna bilaga är strukturerade på ett annat sätt än i resultatavsnittet 
(kapitel 4) och har indelats efter ämneskategorierna, istället för att följa frågeguiden. 
Tanken med det har att varit att underlätta för väghållarna i Umeå respektive Linköping 
att hitta kommentarer om exempelvis drift och underhåll eller annat de kan vara 
intresserade av. Vissa kommentarer ligger under en kategori men har även en nära 
koppling till en annan kategori, vilken då anges inom hakparentes efter kommentaren. 
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1 Linköping 
1.1 Drift och underhåll, sommartid eller allmänt 
1.1.1 Säkerhetsrisker 

− När man tänker på vägbeläggningar så är det klart att då föredrar man asfalt, åtminstone 
gör jag det. Att cykla genom gamla Linköping är ju inte en höjdare egentligen. Där är det 
kullersten. Det blir ju lite halkigt och hoppigt. Framförallt om det är blött så kan det bli 
ruggigt halkigt. 

− Jag kan tycka att där det inte finns något lyse på vägen. Där är jag rädd att jag inte syns, 
att inte bilisterna ser mig och bussarna dom tar ju stor plats. … Det är väldigt smal väg 
där vid södra infarten till Garnisonen och mörkt.  [Utformning] 

 Om man inte har cykelljus i det kolsvarta Rydskogen, man ser inte mer än 10–20 m i en 
sväng även om man har cykelljus själv. 

− Höga häckar och buskage, som hänger ut man vinglar till och ser inte heller tillräckligt. 
Man får väja, sikten skymmer bilar i korsningar. Hinner inte bromsa in om man har fart 
och åker nedför. 

− Vid Lärarhögskolan är det skymt, där har en kollega blivit påkörd. Det är en häck där 
som skymmer, hon glömde titta dubbla gånger i korsningen.  

− Jag cyklar genom Vallaskogen, där det är väldigt kolsvart. Annars händer det ju faktiskt 
inte så där jätteofta. (…) För att det är så pass lång sträcka och man ser verkligen 
ingenting och man har haft ljus i ögonen hela tiden och då blir det kolsvart och då måste 
man nästan stanna till och kolla liksom. Fast man kan ju lyssna ifall det kommer något, 
speciellt om det är någon som inte har cykellyse. 

− För mig är det ett ganska stort problem om det är mörkt, ja om det inte är upplyst, då 
tycker jag det är lite obehagligt, dels för att jag inte vet vem som står bakom buskarna. Ja, 
jag tycker det är lite obehagligt om det inte är upplyst och sedan om det kommer någon, 
man vill ju inte köra på någon. 

 
1.1.2 Undanmanövrering 

− Det kan ligga någonting på vägen, en ölburk eller någonting som man, man är så 
fokuserad längre bort så man ser det inte förrän precis i sista minuten och då väjer man. 

− Att det är hål och skador i vägen 

− Att det är hål och ligger sönderslagna flaskor på vägen. 

− Cykelkorgen hoppar till när man får väja för ett gupp i vägen. 

− Skymd sikt, till exempel en häck. Det råkar jag ut för på mig väg till arbetet, där kan det 
komma ut någon. Det händer ganska ofta.  [Trafikant] 

− Glas på cykelbanan. Jag tycker det hänt ofta nu på sistone. Det kan bero på att skolor 
startat, man får cykla vid sidan om. 

− Gropar i vägen och spår som bildas när det blir sprickor i asfalten. Man vill inte åka i 
gropar. 

− Jag tänker på hålor i vägen, jag kör grusväg en bit och där får man se upp, där är mycket 
hålor som man måste cykla ikring. 

− - På många ställen så är det ju så höga häckar och buskage så att och har man då cyklat 
en bit så har man ju kanske lite fart och då ser man inte så långt och så kommer det 
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någon ut. Det bästa är ju att cykla vid sju för då är det ju inte så mycket, vid halv åtta 
kvart i åtta är det ju trafikstockning på cykelvägen, det är alla som ska till skolor och så 
och de syns lite dåligt när de kommer. [Trafikanter] 

 
1.1.3 Ökad ansträngning 

− När man inte ser för att belysningen är så dålig, det är jättejobbigt tycker jag. Man ser 
knappt var vägen går. Sedan om det är halt också, då spänner man sig ju väldigt mycket 
och så får man ont i ryggen. Det blir mer ansträngande. 

− Det är mycket gropar och hål, man far hit och dit, upp och ner – det är jobbigt att cykla på, 
speciellt när det blåser. Man får tänka på det. 

− Rötter ifrån träd är väldigt vanligt att det kommer upp ur asfalten, speciellt i Lektorshagen, 
där får man ta det lugnt när man cyklar. Det kan bli halt på rötterna också. Borde vara lätt 
att åtgärda och lägga på asfalt över så det blir slätt. 

− Under hösten när det är mycket blöta hala löv, då får man ta i och anstränga sig. 

− På grusvägen blir det tjällossning och det är lite problem, även om jag inte direkt råkar ut 
för det. Ytan blir uppblött och mjuk. 

− Jag kom på en sak, tidigare cyklade jag Lambohovsleden och där lyser inte lamporna upp 
cykelbanan. Det är meningen att gatlamporna ska lysa upp även cykelvägen, men 
cykelvägen ligger för långt ifrån och belysningen räcker inte till. Där krävs det bra 
cykelbelysning, där kunde jag känna att jag hellre åkte vid universitet om det var mörkt. 

− Det har jag som reflektion till det här med att cykla i mörker att, det inte alltid asfalten är 
jämn, alltså håligheter och kanter och sånt - det kan ju vara väldigt klurigt. Rätt som det 
är, är det ett hål liksom i cykelbanan, det är ju inte ovanligt va. Det kan ju liksom vara 
något spår eller någon glipa i asfalten, eller någon nivåskillnad eller något - kantsten. 
Det är ju svårare att upptäcka va speciellt på hösten då, då det dels är mörkt och det är 
löv som ligger över va. Så rätt som det är, är det en … där. Jag har ju inte kraschat va, 
men liksom cykeln far ju illa va. Irriterande är det hur som helst. (Moderatorn: - Skulle 
det kunna vara bättre belysning då?) – Kanske, eller bättre beläggning. 

− Beläggningen beror på hur fort du cyklar, ska jag cykla fort tar jag bilvägen, för den är 
bättre. Cyklar man över 25 km på en cykelväg med grov beläggning så skakar det, man 
åker där det är slätare väglag. 

− Jag kör inte så fort, så jag har inte upplevt det. Där jag bor är det en nygjord cykelbana 
och ett skogsparti. 

− På Tornbyvägen har en gammal cykelbana grävts av och den underhålls inte, den 
använder man sällan. Sprickor som lagats och lagningarna ger nivåskillnader. Man 
använder inte cykelbanan idag utan tar då bilvägen istället.  

− Alltså en cykel är odämpad, så att ojämnheten märks ju väldigt lätt, speciellt om man då 
kör lite fortare. Det kan ju räcka med en skarv, en asfaltskarv som inte är … när de har 
varit och grävt och så där … och sätter det sig lite dåligt så blir det att det gumpar till va. 
Och jag passerar ju över Stora torget och den stenläggningen där är ju förskräcklig, då 
hoppar ju hela cykeln, om man kommer dånande nedför Storgatan, nu ska man kanske 
inte köra så fort där då (…) och sedan stenläggningen utanför Åhléns där, en sådan 
passage tycker jag också är rätt, på cykel… Det är ju kosmetika egentligen va, men det 
stör cyklingen. 
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1.1.4 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− I Vallaskogen har de grusat väldigt mycket med stora gruskorn, vilket gör att det har 
blivit en smal, smal cykelsträcka i gruset och då försöker man ju följa den för att inte få 
slir på cykeln – det är lite otäckt där faktiskt, så det gör ju att man inte kan cykla så fort 
som man önskar. 

− Jag var inne också på det här med grus. Det är ju alltid en drömsits för en cyklist om det 
nu är en torr asfalt, inga löv, inget grus utan en torr asfalt och allra helst planfria 
korsningar, om man tänker trafikmässigt, och rak - då är det klart att man kan köra 
fortare.  En kurva där det är mycket grus, där måste man ju ta det lugnt. 

− På vissa sträckor dröjer det länge, för länge, innan de tar bort gruset efter vintern… 

− - Min cykelbana går jämsides med vägen, det är nog snabbaste vägen. Just nu bygger de 
om vid Stångån och då får jag cykla genom stan men det är ju tillfälligt.
 [Utformning] 

 
1.1.5 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Jag upplever ju att det är mycket andra fordon än cyklar på cykelvägarna. Det är 
städfirmor med elfordon och posten och Tekniska verken kör ju med bilar och hux flux 
bara ställer. 

− Det tar lång tid innan de gräver igen det de grävt upp.  

− Att det ligger sönderslagna flaskor på cykelbanan, man får gå av cykeln och gå vid sidan 
om… 

− Pågående vägarbeten. 

 
1.2 Vinterdrift 
1.2.1 Säkerhetsrisker 

− Likaså när det är halt och man möter en cyklist och så vet man att man har en jättesmal 
sträcka där det är lite sandat som man håller sig till, men så möter man någon då och vem 
ska ge sig ut på det där hala då liksom, svänger jag ut där då kommer jag att ramla – det 
tycker jag också är otäckt. Ibland så får man stanna och ibland händer det att båda 
svänger ut. Det händer ju väldigt mycket när man cyklar, egentligen. [Trafikanter] 

− Halkan är ju också en säkerhetsrisk. Är det halt är man spänd, tar det extra försiktigt. 

− Man cyklar omkull på vintern när det är halt, när det fryst på är största risken. 

− I vårt område, har dom nu gjort sådana här så bilarna ska åka sick-sack och så ska vi 
cyklister åka innanför. Det är bara det att där är jättebra parkeringsplats, eller så tippar 
man all snö där. Så vi tvingas nu ut i den riktiga körbanan och det är hemskt obehagligt. 
 [Utformning] 

− Allt annat finns ju också på vintern plus att det blir mörkt och halt. 

− Man cyklar dock lite saktare på vintern, så det kan ju vara en mindre säkerhetsrisk, men 
du har ju samtidigt så att säga halare. 

− På vissa ställen är det normalt saltat och plogat, men ibland rinner vatten ned över 
cykelvägen och fryser till och där går man.  

− Vattenpölar på vinter om man kommer med fart men jag har lärt mig var det är. 
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1.2.2 Undanmanövrering 

− Det är för halt för att göra undanmanövrar, då man halkar till… 

− Det känns som det blir för trångt på cykelbanan när snövallarna kommer.  

− Det blir smalare på vintern med snövallar samtidigt som vi cyklister och gångtrafikanter 
ska fram. Det är svårt att veta vem som har företräde och ibland blir man undanskuffad till 
sämre plats från bästa spåret – då kan det bli halkigt.  

− Beror på hur det är plogat, det blir spårigt framför allt om det inte är plogat. 

− Töväder gör att det blir frusna spår, det är otäckt. 

− - Inte lika mycket cyklar på vintern, så på så sätt blir det lite lugnare. Även om det är 
plogat kan det vara vallar i korsningar över cykelbanan, när det är nyröjt får man passera 
snövallar och åka runt. [Trafikanter] 

 
1.2.3 Ökad ansträngning 

− Generellt sett verkar det vara så att man prioriterar bilvägar mycket, mycket mer än 
cykelvägar. ... Det har ju hänt att det gått nästan en vecka utan att de plogat hemma den 
sträckan som jag har. Det är fysiskt tyngre. 

− När snön ligger tungt på, då får man stå upp och pressa på. Är det mycket snö fastnar det i 
hjulhuset. Det är jobbigt. 

− Vägar plogar de men inte cykelvägarna. Om de skulle ploga när det töar skulle vägsörjan 
försvinna. Men det gör de inte. De borde grusa istället för att salta. Det är bättre att de 
plogar ordentligt och sandar – saltet är kass! 

− På våren innan de sopat undan gruset är det mycket tyngre att cykla.  

− När det är halt, när det är spår som frusit får man ta det lugnt. 

 
1.2.4 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Att det inte är plogat 

− Man är försiktigare på vintern och får räkna med att cykelturen tar 5-10 minuter extra. 

− Kan vara mörkt på vintern, en del av sträckan är utan belysning. 

− I Valla-skogen kan det vara trasig belysning och då räcker det inte med cykelljus. 

− Man cyklar ändå men man tar det lite lugnare. Man lär sig var det kan finnas problem 
(halka t.ex.). 

− Jag har en annan grej som gäller det här med plogning då. Jag åker ju där väg och 
cykelbana går parallellt och då har man ofta varit väldigt ambitiös och varit ute tidigt och 
plogat undan snön på cykelbanan, men sen är de duktiga på att ploga vägen i nästa 
moment och då öser de in all snö på cykelbanan, så då är det ju ogjort arbetet och då är 
det ännu värre att ta sig fram. Så lite bättre samordning kan man ju ha, de som jobbar 
och plogar och så. 

− Plogvallar - När de plogar korsade vägar blir det vallar i ena riktningen, ej okej.  

− Snön är ett jätteproblem. Man får släpa cykeln och man får gå. Är det halt under snön är 
det obehagligt. När man inte plogat, blir det ofta halt under snön. Det är jättedåligt plogat i 
stan. 

− Snön smälter och fryser på, sedan kommer snön ovanpå. 
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− Jag måste säga att snöröjning blivit bättre på senare år, de var snabba att röja i vintras. 

Djupa spår kan vara jobbigt men inte snön. Jag känner inte att snön är något bekymmer. I 
vintras var det vid ett tillfälle inte röjt i Trädgårdsföreningen, där fick jag gå. 

− Jag tycker det kan vara dåligt sandat på cykelvägarna också, det gäller ju en del ändå om 
det är ordentligt plogat och sen sandat då kan det ju vara ganska okej. Det är ganska 
dåligt med sand på. 

− I Linghem är det inte sandat.  

− Snöröjning i centrala stan är dålig. De är dåliga på att röja på vanliga små gator till 
exempel i Vasastan, de är inte prioriterade. Det är inte cykelvägar men man cyklar där 
ändå. 

− Det är när det blir tö och dom inte plogar bort det så det fryser igen… men många av de 
här stora cykelvägarna tar de ju undan ganska bra faktiskt. 

− Det är när det är lite moddigt eller när det fryser på under som det känns lite… man blir 
lite rädd, man har ju kunnat avstå ibland när det är så … svårt att ta sig fram. 

 
1.2.5 Valet att cykla eller inte 

− Jag tar bilen när det snöat mycket, är halt, när det inte går att cykla längre. 

− Det töar ju emellan och så fryser det på och sedan så kommer det snö. Jag körde i ganska 
ordentligt i vintras faktiskt och då ställde jag cykeln en månad. Kyla gör ju ingenting och 
att det snöar, men just när det är så här halt och det ligger kvar… 

− Man får cykla med insidan av huvudet, är det för halt cyklar jag inte. 

 
1.3 Utformning, inklusive saknade länkar 
1.3.1 Säkerhetsrisker 

− Brunnslock är otäcka när det regnat, då de är lätta att halka till på. När det är torrt tänker 
man inte på det. Kanske tänker jag på det då jag har ett brunnslock precis i en sväng. 

− Jag är bekväm med min cykel och andra cyklister. Jag undviker att åka rakt fram på 
Drottningbron då man kastas ut i trafiken när man ska fortsätta rakt fram eller svänga. När 
bilarna får rött kan man slinka emellan och det är obehagligt. Det är svårt för bilister 
också. [Trafikanter] 

− På stan är det mycket på än gång, vi ska alla samsas… alla ska fram. Drottninggatan är 
knepig och jag undviker den gärna.  [Trafikanter] 

− Studentbackarna är riskabla, framförallt på vintern, där är många cyklister och dom cyklar 
fort. När jag tidigare cyklade samma cykelvägar som studenterna, då valde jag att åka på 
andra tider än dem. De kom flera i bredd och man kände sig överflödigt. Farten gjorde att 
det kändes obehagligt.  [Trafikanter] 

− Där skulle jag vilja tillägga en sak, när du säger det här, … åker man iväg ofta (syftar på 
att köra mot rött ljus), så kan man stå och passa och tänka så här okej här kommer det att 
slå om. Det finns ett ställe, det är korningen Klostergatan/Drottninggatan som jag cyklar, 
där slår det om olika. Det är säkert på fler ställen som det är så. Så då kan man bli lurad 
att då verkar det som det är OK att nu har bilisterna rött, så nu kan jag bara köra, men 
det har de inte från andra hållet, det tar längre tid där. Och där går jag bara och väntar 
på innan det kommer att hända en olycka där, för det är väldigt många cyklister som 
tänker OK man tittar bara på ett ljus och då glömmer man bort - då tänker man inte på att 
de inte är synkade de här ljusen. … Det är liksom på det här temat som du säger att man 
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väntar inte… det är mycket trafik där, så att då kan man ändå låta sig luras av en lucka, 
och se okej nu börjar bilarna stanna på ena hållet här då uppifrån, men då kommer de 
fortfarande nerifrån och har grönt. Det har ju naturligtvis inte blivit grönt för mig som 
cyklist, ljuset har ju inte blivit grönt. Man tittar inte på cyklistljuset utan på bilistljuset…
 [Trafikanter, Trafikregler] 

− Ett ställe till som är otäckt med anledning av det där, det är också Lasarettsgatan och vad 
heter det Djurgårdsgatan heter det va, där vid den här livsen, där är det ju grönt för 
cyklisterna och bilen samtidigt men det ser man inte, att det är grönt för för cyklisterna. 
Jag skulle önska att det fanns, alltså att ljussignalerna för cyklisterna också var riktade 
mot bilisterna ... För där är det också många som kör över när det är rött och då kommer 
du som bilist. För vintertid när jag åker där då så märker jag inte det, men jag ju sett att 
det är ... så där är det otäckt tycker jag, så där känner man också att oj, det är något som 
man måste göra någonting åt. 

− Bergsrondellen, det är ju vare sig man är cyklist eller man är gångtrafikant med 
dubbelfiligt, det är ju fullkomligt livsfarligt. Där går ju cykelbanan… cyklar jag uppifrån 
Vallaskogen så ska man ju igenom den där rondellen och sen ner genom industriområdet 
och då måste man ju över och även om man går av cykeln eller vad som helst, när det är 
dubbelfiligt så är det ju jätteotäckt. Och jag menar, är det en stor bil, en hög bil och så en 
låg bakom som kanske inte tänker på det alltså, så är det ju... (Moderatorn: Går du över 
där då?) Ja, det är ju ett bra sätt så att någon släpper över, man får gå annars kommer du 
nästan inte över… 

− Jag tycker också, när det är som vi nämnt förut det här med Östgötagatan alltså kommer 
man uppifrån Konsert & Kongress så tar den ju slut. Och då är det är ju cykelbanor på 
båda sidor men ska man fortsätta rakt ner och så ska man kanske över bron där också, så 
är det väldigt förvirrande var man ska ta vägen. Och ska man då ner där, då ska man ju 
byta, då får man ju åka på gatan och sen måste du svänga över när du kommer ner till 
Sveagatan och så får du köra upp på trottoaren. Och det visar visserligen en skylt där 
men för det första är det väldigt förvirrande och sen tycker jag att det är en säkerhetsrisk 
att man ska göra den där förändringen så ska man plötsligt upp på trottoaren och cykla, 
där man möter varandra på bron. Då är det ju många som väljer att cykla på trottoaren 
om man säger då, den där biten, mellan Gustav Adolfsgatan och Sveagatan och det är ju 
ingen kul grej för tanke på dem som går på trottoaren och dessutom är det ett 
äldreboende då så det är ganska mycket rullator och rullstolar och så. Det här är en 
säkerhetsrisk tycker jag. (Moderatorn: På vilket sätt är den största säkerhetsrisken menar 
du?) Att man inte har en cykelbana ända ner … – det skapar osäkerhet hos cyklisten. En 
vanlig cyklist de väljer som jag ser det oftast att ta trottoaren och då kör man emot 
färdriktningen, så att säga, där människorna går oftast. Och eftersom det är då ett 
äldreboende, det är ett stort äldreboende där, så är det ju många som då har både rullstol 
och rullator och ja, på annat sätt inte har så lätt att flytta på sig, så det tycker jag är 
väldigt ...  [Trafikant] 

− Komplicerade trafiksituationer med många olika trafikantgrupper.  [Trafikant] 

− Parkering ut med Platensgatan är en säkerhetsrisk – där cyklar man utanför parkerade 
bilar, man måste hela tiden hålla sig på kanten och svänga ut för parkerade bilar. 

− Alla ställen där man ska korsa stora vägar när det är mycket trafik är farligt. En vuxen kan 
ha koll men med barn känns det otäckt, borde vara tunnlar. 

− Där är det ju ett ställe till och det är ju korsningen Vasavägen/Hunnebergsgatan. Det är 
ju otroligt mycket cyklister där och där får man ju passa sig både för bilarna så att det 
verkligen är grönt när man ska korsa där men också för andra cyklister som kommer på 
båda sidor av Östgötagatan där och då kan vara att man är så koncentrerad på att det ska 
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bli grönt. Och där har dom skruvat upp skyltar också nu för det har hänt lite olyckor där, 
för där kommer man rätt så fort för då har man plötsligt nedför där … [Trafikant] 

− Fast det är ju ändå som du säger att cyklister, att inga bilister stannar för cyklister fast 
ibland kommer ju cyklisterna väldigt fort också, så jag menar det ju ganska bra att både 
vara bilist och cyklist, för då ser man det från båda håll.  [Trafikant] 

− Visst, och ibland är det ju faktiskt omöjligt som bilist, jag menar jag kör ju bil också, att 
du kommer inte ut om du inte kör fram för att se… men på dagtid och det och man ser bra 
så är det ju en sak, men på kvällen och det kommer cyklister utan lyse och sådär så, så 
kan du ju inte hjälpa det om du som bilist orsaker en risk för cyklister. Ja, det är ju ett 
svårlöst problem, jag menar man kan ju inte sätta upp trafikljus i varenda korsning heller 
va.  [Trafikant] 

− Så är det ju vid Tornbyvägen då, den går mycket längre in då cykelvägen och kör över och 
då istället blir det ett annat problem då bilen kommer och svänger och så kommer 
cyklisten då och då är frågan vem ska lämna företräde också, det blir som en genväg om 
man säger. 

− Efter tunnlarna går det vägar åt olika håll och en del genar när de ska svänga. Jag saknar 
sådana där speglar som fanns förr – vart har de tagit vägen? Speciellt saknar jag dem när 
jag ska nedför och har fart. 

− Jag känner till att man varit på väg att krocka, för att en del genar, flera kommer även på 
sidan. Man får tänka. 

− -Backen undviker jag, då det är en tvär kurva som man inte ser in i. 

 
1.3.2 Undanmanövrering 

− Ja, jag tänker på en gångtunnel som jag undviker, där jag kör över vägen istället för det 
är flera vägar som sammanstrålar ner i tunneln och sen så går det ut i flera vägar och där 
kan det komma hur många som helst från olika håll som genar i den här gångtunneln och 
där är det ofta grus också och vatten… [Drift, Trafikant] 

− Jag vill ha en cykelbana där jag måste cykla, det finns inte idag. 

− Kanter. Alltså det kan ju vara, nu har det blivit bättre men, det kan vara att rätt som det 
är så är det en liten trottoarkant man passerar i en gatukorsning, på cykelbanan. Den 
behöver inte vara hög. Det räcker med att det är en kant så måste du bromsa, det kanske 
är mer att bromsa än att väja. Du vet ju om det, om du cyklar där varje dag så vet du ju 
att den där kanten finns där, men det är lika irriterande varje dag. 

 
1.3.3 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− Trafikljusen är lite irriterande. För bilister blir det förmodligen en markering att när de 
kommer så syns det att nu är det någon här på gång, då kan det slå om till grönt. Men för 
cyklister är det ju inte samma sak på alla ställen, så jag ser ju att bilisterna kanske har 
grönt men för cykellysena så är det rött … i samma färdriktning. Så där är det ett stopp … 
ett onödigt hinder. 

− - Vi får grönt samtidigt som bilisterna, så kör bilister först och då får jag stå och vänta för 
att de kör och ofta så hinner det slå om till rött igen. Ska jag våga cykla eller inte? Det 
gäller framför allt i stan.  [Trafikanter, Trafikregler] 

− Johannelunds centrum är ett orosmoment … Det är folk som springer hejsan svejsan där, 
plus att alla cyklister och alla bilar och så alla bussar. Och bussarna har ju alltid 
företräde eller åtminstone så vill ju inte jag krocka med bussarna i varje fall. Så jag 
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stannar. Så det tar hemskt lång tid förbi där, om man åker när det är mycket trafik. … Det 
skulle ju nästan ha varit en tunnel under eller något. Det är rörigt.   [Trafikanter] 

− I Tannerfors så har du järnvägen och där kan du få stå länge och vänta och vänta innan 
tåget har gått förbi. Det är inte en lyckad lösning för någon där nere när tåget stannar 
och tar upp folk utanför stan. 

− Sedan är det märkligt för, för gångarna och cyklisterna går bommarna ner först, så 
bilarna kan fortsätta att åka hur mycket som helst, så vi får stå längst och så går dom upp 
sist för oss. … Så man kan få stå jättelänge där. Och där är det ju folk som försöker att 
smita och det kan ju hända olyckor då. [Trafikregler] 

− Cykelvägen är ofta inte den närmsta vägen. Den går ofta långa omvägar runt, till exempel 
runt en gräsmatta eller park. De borde vänta och se hur folk kör. Som det är nu blir det 
spår där folk kör, det kan spara några minuter att ta den vägen istället för cykelvägen. 

− Jag ser det ovan beskrivet ofta i Skäggetorp. I Valla plogar de till och med över en 
gräsmatta där folk kör. [Vinterdrift] 

− Man kan välja bort cykelbanan när det går fortare att ta vägen, när man har bråttom. Jag 
väljer bort cykelbanan i Johannelund. 

− Vi har en väg i Skäggetorp där det är 70 och där det inte finns cykelväg. Det gör att flera 
tar bilen tror jag. 

− Långa intervaller på rödljus. Det är väldigt, det är stor skillnad alltså mellan olika 
rödljus, hur lång tid man får vänta. Längst ner på Storgatan är det väldigt långa intervall, 
faktiskt. 

− Man måst välja konstiga genvägar istället för att cykla på cykelvägen då den går en 
onödig omväg. Jag får ta genvägen via Ikea och trampa ned i en allé för att det ska gå 
fortare, annars blir det en omväg. Jag tror genvägen, den används som en inofficiell 
cykelväg. 

− Man cyklar det som känns som den genaste, närmaste vägen, där det går fortast. 

− Jag kör upp på trottoaren sista biten där cykelvägen tar slut (längst ner på Östgötagatan), 
för att skynda på. Från Vasavägen och ned vet man inte var man ska ta vägen. Det är stora 
rännor i trottoaren, att åka i dem gör att det dunkar till rejält. Jag inte ensam om att ta den 
vägen.  

− Rödljusen sätter ned farten eller om man ska korsa en väg men mycket trafik. Att korsa 
vägar sätter ned farten. Det är inget man kan påverka – ibland kan det ta jättelång tid. Men 
det går inte att göra något åt mer än att ha snabbare intervall vid rödljusen. Nedförbackar 
är bra… 

− När jag ska korsa Kaserngatan går jag över med cykeln, för att bilarna ska tvingas stanna 
och låta mig passera eftersom gångtrafikanter har företräde. En del bilister stannar för 
cyklar och det blir tokigt, jag vill göra det som är tydligast. 

− Jag har en nedförsbacke innan ett övergångsställe, då får man bromsa. Jag kliver inte av 
men sänker farten. 

− Man tappar fart när det är svårmanövrerat, som i tvära svängar, då måste man bromsa in. 
Om de inte fanns skulle gå fortare. 

− Jag gör tvärtom, jag tar en längre väg som är trevligare och inte så blåsig för den andra är 
så tråkig. Jag cyklar där det är villor på T1 och Valla, det är få hinder så det tar inte så 
lång tid. Det är trevligare än att cykla Lambohovsleden. 
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− Jag har inte tänkt så mycket, jag kör min väg och det fungerar bra. 

− Jag kan inte komma på något. 

 
1.4 Andra trafikanter, inklusive djur och lekande barn 
1.4.1 Säkerhetsrisker 

− - Framförallt högersvängar blir otäcka. Om jag ska åka rakt fram och sedan så kanske 
det blir en korsning så och en bilist ska svänga till höger. Då tror de alltid att de har 
företräde, som om att jag skulle behöva vända mig om något sådant, för att se om de 
tänker svänga eller inte. Och det gör man ju inte, eller jag gör inte det, då åker jag rakt 
fram, och det kan hända ibland, det blir mest att man svär åt varandra. Men det kan bli 
lite diskussioner där, att man hötter med näven.  [Trafikregler] 

− Otäckt när det är mörkt och man möter cyklister utan cykelljus – man ser dom inte alls, 
man får kasta sig åt sidan för att undvika att krocka. 

− Om det går en grupp av människor framför en och man plingar på ringklockan, så vet inte 
gruppen vilket håll man ska ta, vart de ska ta vägen – de springer fram och tillbaka. 

− Det är så få som har ringklocka, en del cyklister drar om utan att plinga – man har ej hört 
dem och nära att krocka. Många verkar inte veta vad man ska göra med ringklockan och 
plinget. 

− Många cyklister har inga trafikregler, så upplever jag det. Jag försöker följa reglerna dock. 
Det verkar inte som många bry sig om vad som gäller när man sitter på en cykel. Bilar är 
störst och går först. 

− Det finns ingen cykelkultur i stan. Det är inte många som gör tecken, till exempel sträcker 
ut armen och vissa bara svänger ut när de ser någon de känner. Detta gäller även gångare 
när de går åt olika håll och plötsligt byter riktning när de ser något. 

− När man åker över Hamngatan är det full kalabalik, folk går och cyklar kors och tvärs. 
Bilar har man respekt för och håller sig undan men cyklister är problemet. 

− Andra cyklister är en stor olycksrisk. Många cyklister kör alldeles för fort. De bara kryssar 
sig fram och man blir rädd. 

− På Hamngatan har ingen respekt för övergångsställen, det är en salig blandning. 

− Övergångsställen är en säkerhetsrisk då en del släpper över medan en del inte gör det. 

− Var ska gångtrafikanter gå och cyklister åka? Västra vägen är osäker. Gångtrafikanter går 
på cykelbanan och cyklister kör på andra sidan – folk gör inte som de ska. [Trafikregler] 

− Jag cyklar gamla E4:an. Bilarna ser inte cykeln. De tittar bara efter bilar när de ska svänga 
ut, jag får ha koll åt dem. På stora vägar ser bilisterna bara andra bilister. 

− Många är dåliga på att ha fungerade cykelljus, man kan krocka för man inte ser cyklisten. 
Jag ser många utan ljus. 

− I Vallaskogen kan det komma tre i bredd som inte vet var de är på cykelbanan. Jag känner 
generellt när du cyklar att du måste du tänka åt alla trafikanter och förutse hur de ska göra 
– åt alla bilar, andra cyklister. Man gör hela tiden en riskanalys. Ibland händer det att jag 
slänger näven i bagageluckan på någon bil.  

− Att bli påkörd av tyngre trafik det är farligare. Cyklar man på en annan cyklist kan man 
komma undan med blåmärken. Speciellt farligt blir det när man ska korsa vägar. 

− Jag mötte en EU-moped i en tunnel, den kom i full blås. Det var otäckt. 
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− En del cyklar fort med musik på, man är okoncentrerad. 

− Jag har inte belägg för att man inte hör trafiken när man har musik i öronen, men jag tror 
att man inte hör det.  

− Man kanske hittar sätt att kompensera för det. 

− Jag skulle aldrig kunna ha det, tror musik hade varit en säkerhetsrisk. 

− Allting man gör förutom att koncentrera sig på att cykla är ju en säkerhetsrisk.  

− Jag cyklar långsamt och pratar. Det är skillnad när man har headset. Då är det inte en 
säkerhetsrisk. Det är som är att prata med någon bredvid.  

− Barn som bara cyklar ut, jag är förvånad över att småbarn cyklar iväg själva. Det är först 
vid 12 års ålder man kan släppa iväg barnen själva. 

 
1.4.2 Undanmanövrering 

− Att små barn kommer utfarande från ett bostadsområde eller en korsande väg. 

− Det är hektiskt vid överfarter när två cyklister är på väg mot samma mål, man nästan 
kolliderar och måste styra undan.  

− - Jag tänker på, ofta så är det kanske inte bara ren cykelbana utan det är någon form av 
väg som man måste passera. Vid ett tillfälle så vet jag, jag var med om att en bil backade 
ut precis när jag hade fått upp jättebra fart då. [Utformning] 

− Att man får väja för dem som går och som inte har koll på att vi delar samma yta. 

− När man möter flera cyklister i bredd får man kasta sig ut på gräsmattan, kasta sig undan 
med cykeln för att undvika att krocka.  

− Skolbarn som är på väg till skolan går ofta i klungor. 

− Mopediser på EU-mopeder, de stör mig … 

− För barn är det lättare att gå på cykelbanan på vintern där det är plogad, vilket gör att man 
får väja för pulkor och barn som leker. De hör inte på samma sätt heller när man kommer, 
då snön ligger.  

− Hästar på cykelvägen i Valla-området det är obehagligt för man vet inte hur hästen 
reagerar, man får göra en manöver. 

− Jag cyklade förut efter ån, där är det lösa hundar så där cyklar vi inte längre.  

− Kanadagäss är också ett problem, de flyttar inte på sig. 

− - Hundbajs – det är inte så ofta det har hänt dock.  [Drift – sommartid] 

− Det är många sniglar på många håll, i skogsbacke, jag försöker väja för dem då det slafsar 
lite. 

− Andra, mötande, cyklister, typ studenter som cyklar i bredd, som verkar ha problem med 
vilken sida man ska åka på. De kommer på fel sida i tunneln och de bryr sig inte, jag får 
åka åt sidan. Man måste ha cykelhjälm! 

− Flera går i bredd och lyssnar ej på klockan, när man plingar med ringklockan, det är 
nonchalant. Det blir ett problem när man cyklat ett tag. Jag får köra på vägbanan istället 
vissa tider då cykelvägen är full av fotgängare då folk är så nonchalanta. 

− - Vid Katedral- och Berzeliusskolan är det tusentals studenter och de vill de inte flytta på 
sig när jag kommer, jag får väja med cykeln. Det finns ingen cykelbana. Jag får väja likaså 
när föräldrar kommer i bilar och lämnar sina barn, man får passa sig. [Utformning] 
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− Mopedister, de kör som galningar på cykelbanan. 

− Husdjur, hundar som är på väg bort i sina löplinor - dem får man se upp för. 

 
1.4.3 Ökad ansträngning 

− När man ska av cykelbanan och ut på vägen. Då man måste samsas med bilister. 

− När bilister inte tar trafikreglerna på allvar, jag måste vara med eftersom de inte noterar 
min arm som är ute när jag ska svänga. 

− I rondellen vid Drottningbron där cyklar jag varje dag. Då är det också det här att en 
bilist tänker liksom inte att du är med i rondellen de kör bara liksom och kan svänga ut 
rakt framför dig om de ska till höger till exempel och det är också sådär att man måste 
liksom verkligen tänka på det när man cyklar och hur dom kör och vart dom ska. Det 
känns som det är jag som får ha koll på allting. Där är jag nära att krocka varje dag då 
bilarna bara svänger ut och de blinkar inte alls ut ur rondellen. 

− Man måste se upp för bilister när man ska korsa vägar. 

 
1.5 Trafikregler 
1.5.1 Säkerhetsrisker 

− En säkerhetsrisk är när man delar plats med bilisterna, att vad som gäller i 
trafikreglerna. (Moderatorn: Känner du att du har koll på dem själv?) Till viss del ja, men 
man frågar sig ju i och med att det händer så ofta … då börjar man ju fundera. 

− - När man står vid ett övergångställe och bilisten ska svänga höger och cyklisten rakt 
fram, så ska cyklister köra. Men man måste ha kolla så att bilister har koll. När man är 
cyklist tänker på man på det när man själv kör. Många som cyklar väntar på grönt, men en 
del kör mot rött. Jag försöker själv låta bli att göra det, en del cyklister åker ofta. Jag är 
rädd om mitt liv. [Trafikant] 

 
1.5.2 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− - Jag åkte fast för polisen i morse vid korsningen Malmslättsvägen/Majgatan. Jag ser att 
det är grönt för cyklisterna på andra sidan korsningen och kör då över åt samma håll på 
den första övergången som bara är för gångare, där det inte finns något ljus för cyklister, 
fastän jag inte ser om det är grönt, men jag antar det. Av den anledningen att det tar så 
lång tid så gör man sådana dumheter ibland, men nu gör jag inte om det. Det blev stopp 
för mig, jag och polisen pratade en lång stund. Att jag gjorde så beror just på att det tar 
sådan tid innan ljusen slår om.  [Utformning] 

 
1.6 Övrigt 
1.6.1 Säkerhetsrisker 

− Att cykla med en femåring till dagis är en säkerhetsrisk, för både henne och mig. Det går 
bra men jag inser hur många riskbedömningar som jag gör och som hon inte gör. Jag får 
tänka åt barnet också, naturligtvis, försöker lära henne.  

 
1.6.2 Ökad ansträngning 

− Blåst, det borde förbjudas. De kunde ju plantera lite buskar och träd utmed där man vet 
att det är mycket blåst, så kunde man få bort det där. 
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− - Mörker. På vintern är det mörkt på morgon och kväll, man ser inte så långt i 

kombination med snön. Man får fokusera mer och hinner inte planera. Isfläckar är svåra 
att se. Man får ta det lugnare, cykla mer försiktigt. [Vinterdrift] 

− Stor skillnad att cykla på dagen än på kvällen när det är mörkt, svårare att se isfläckar och 
se vallar. 

− När snön kommer blir det ljusare. 

− Jag cyklar när det är mörkt, men det är en större ansträngning. 

− Jag har bra belysning där jag cyklar. 

− Belysningen hjälper absolut till. 

− Det är trögare att cykla i snö, ja på vintern överhuvudtaget. Dubbdäcken är tyngre. 

− - I stan är det ljust.    [Drift - belysning] 

− Jag cyklar när det är mörkt, försöker ha bra belysning, finns ej belysning utanför stan. 
     [Drift - belysning] 

 
1.6.3 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Om det hänt olyckor. Jag är förvånad över hur ofta det händer ändå. Eller att det är barn 
som är inblandade eller folk på cykel som åkt omkull eller krockat på cyklarna. … Då 
åker du ju inte bara. 

− Bommarna i Hackefors kan fastna i sitt läge, då får man vänta tills problemet löst och det 
kan ta tid.    [Utformning] 

− Motvind – det var det mycket i förra veckan. Där jag cyklar är det slätt. 

− Passera stan och stanna för att handla.  

− Punktering 

− Jag byter om på vägen hem när det regnar, man står och väntar en stund innan man tar på 
regnstället.  

− Jag trampar på när det regnar. Jag byter om jämt på arbetet då jag har så långt. 

− När det snöar 

− Snöstorrn 

− När det snöar på vintern tar det tid, det tar tid att trampa genom 5 cm snö i motvind.
 [Vinterdrift] 

− Jag cyklar sällan på vintern. Jag har för dålig cirkulation, så inte efter november. 

 
1.6.4 Valet att cykla eller inte 

− Jag väljer cykeln för att få luft och motion – sitter annars inne hela dagarna, om jag har ett 
ärende på hemvägen då tar jag bilen. Om det är mycket dåligt väder, 20 minus eller snöat 
mycket då cyklar jag inte, då tar jag bilen. 

− Jag tycker det är smidigt att cykla, tidsmässigt går det fortare att cykla än att ta bilen. Men 
ska man åka och handla, då är det smidigast med bilen. 

− Cykla är ekonomiskt, tjänar in busspengarna, och så går det fort då jag alltid är sen på 
morgon. 
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− Tiden, man rör på sig och komma ut i frisk luften.  

− Jag har så pass nära att jag kan promenera när jag ställer cykeln och jag kan också åka 
buss, men det här går fortast. Vintertid brukar jag promenera men vi får se hur det blir i 
vinter, kanske provar jag att cykla. 

− Att cykla går lika fort som att ta bilen. När jag cyklar har jag valfrihet åka när jag vill. Det 
piggar upp att cykla på morgon och på kväll rensar det upp. Bussen är mitt alternativ samt 
gå. Ibland när det blåser vill man slänga cykeln men det är bara att bita ihop. 

− För motionen skull och miljön, det ger inga utsläpp – det känns bra. Det är ekonomiskt. 
Jag åker på bussen när det är som värst dit och går hem.  

− Vi cyklar för man vaknar av att cykla på morgon och så är vi är två som åker tillsammans 
och peppar varandra – då går det inte att säga att det är dåligt väder. Om det är mycket 
nysnö, då går vi dock. Även om cykelvägen är plogad, så är det ingen prioritet. 

− Är det minus 15 då vete sjutton, då är det för kallt ute, så då kan det hända att jag tar 
bussen men man ångrar sig ju nästan varje gång när man kommer fram: det är trångt, det 
är packat på bussen, det är otrevligt ljust, du måste samsas med folk väldigt tidigt på 
morgonen alltså. Man ångrar sig nästan direkt sen när man kommer till jobbet, att man 
inte tog cykeln. Det är samma tid det handlar om också ju, egentligen. Ibland så måste jag 
ta bussen om jag har något kundmöte och det kanske regnar, då kan jag ju inte ha några 
kläder som jag smutsar ner sen. 

− Har man ett bra regnställ då kan man cykla. När det är fruktansvärt varmt, då tar jag 
bussen för att känna mig fräschare. 

− Jag byter alltid kläder när jag kommer fram. 

− Åska stoppar mig, då cyklar jag inte. 

− Jag cyklar inte i mörker, eftersom jag cyklar längs gamla E4:an, därför cyklar jag inte 
efter oktober. Inte roligt att cykla där när det är mörkt. 

− När jag måste ha bilen i jobbet, då väljer jag bort cykeln.  

− Om det blåser och illregnar och att det är busväder, då väljer jag bort cykeln. Det har inte 
gjort det den här sommaren. 

− Jag cyklar i alla väder men om jag måste skjutsa barnen till något efter jobbet då tar jag 
bilen. 

− Cyklar alltid, om jag behöver bilen i jobbet tar jag den dock. 

− Jag har ingen bil så cykeln är valet, tar inte bussen. Om det är fint väder åker jag 
rullskridskor. 

− Dåligt väder. Eftersom jag ska cykla så långt är det jobbigt om det regnar rejält på 
morgonen. Då tar jag bilen. Om det regnar när jag ska hem spelar inte så stor roll. 

− När det är för varmt då ogillar jag att cykla, har inte mycket alternativ till cykeln. Jag 
cyklar hellre när det regnar än när det är för varmt. Jag har motorcykel men det blir man 
också varm av. Det är taskiga bussförbindelser, så det blir nog cykel ändå. 

− Om jag behöver bilen i jobbet, om jag till exempel ska flytta flera pärmar. Men ofta kan 
jag ta pärmarna i cykelkorgen. Det tar inte mycket längre tid att cykla än att ta bilen. Jag 
cyklar nästan alltid, det tar faktiskt inte längre tid än att ta bilen. Starta bilen tar tid. Om 
det spöregnar tar jag bilen om inte mannen har den. 

− Spöregn eller skjutsa barn till aktiviteter. Det är en anledning till att ta bilen till jobbet. För 
då kan jag åka direkt hem från jobbet om det är en håltimme. 
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− Ja, om det är ett sånt här riktigt åskregn och blixtar, då cyklar jag inte. Och sen vid 

enstaka tillfällen då när jag ska åka direkt ut till ja sommarstugan eller, då kan jag lämna 
cykeln och ta bilen istället. 

 
1.6.5 Åker ni och handlar med cykel? (Följdfråga från moderatorn i en grupp) 

− Ja, jag gör det när jag har ryggsäck. 

− Jag tar det som får plats i cykelkorgen, sällan mer än så… 

− Jag har ingen bil så att jag gör all min inhandling med cykel, så då kan det bli lite sådär 
frustrerande om man måste ha tunga saker, saker på styret, det är ryggsäck och det är 
liksom, det blir bökigt. 

− Det är samma sak för mig, jag måste också göra mina inköp med cykel och det blir väldig 
obalans om man har kassar på styret, men det finns ju, jag menar man kan ju inhandla 
några av de här praktiska hjälpmedlen som finns som korgar eller det är som en ställning 
man har på pakethållaren. 
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2 Umeå 
2.1 Drift och underhåll, sommartid eller allmänt 
2.1.1 Säkerhetsrisker 

− Sand är lika farlig som halka. 

− - Ojämnheter och hål på vägen som inte är lagade är en säkerhetsrisk. Speciellt svårt blir 
det när det kommer regn, då gropar och ojämnheter fylls med vatten. Om du kör ned i en 
viadukt kan det finns samlat vatten och det är obehagligt. Andra ställen där det samlas 
vatten är också obehagliga. Att alla inte har cykelljus tycker jag också är otäckt samt när 
snön tinat och sanden ligger kvar efter vintern, då kan det bli halt. Det kan vara både grus 
och sand som blir hal, speciellt om jag har hög fart.  [Utformning, Trafikant] 

− När belysningen inte fungerar, då ser jag inte den jag möter. Det blir verkligen kolsvart. 
Det gör att jag blir mer osäker och spänd. Cykelturen blir inte lika trevlig. 

− Att det är gropar i vägen är livsfarligt. Speciellt om det regnar, för då ser jag inte gropen. I 
bästa fall får jag punka och i värsta fall fastnar cykeln. 

− När belysning saknas blir det kolsvart, speciellt på eftermiddag eller kväll. Ibland finns det 
belysning och ibland inte. Jag önskar att cykelbelysningen både lyste upp cykelbanan 
framför dig och gjorde så du syns, idag är det bara den sistnämnda som gäller.  

− Bristande cykelvägsunderhåll. Det är ju så här att cykelvägarna de är ju jättedåliga på 
många ställen i den här stan, de spricker ju alltså. Och hur kan det komma sig att 
cykelvägar spricker? Jag menar vi är ju inte så särskilt, det är ju inga ton som kommer 
här inte.… Det är ju så här att cykelvägar de byggs för att klara 4 ton, det är det som 
krävs för att det inte ska bli hålor och sånt där.  Men då, utav snålhet så tar kommunen in 
lägsta anbuden när det gäller snöröjningen, så man snöröjer alltså cykelvägar som är 
byggda för att klara max 4 ton med 18 tons maskiner, och det är ju de som kör sönder 
vägarna. Det är alltså våra snöröjningsmaskiner som kör sönder vägarna, det är ju därför 
de spricker. Ett exempel, det är Bofinksvägen förbi Mariehemsängarna. Där har man 
asfalterat om cykelvägen, för där är de jättenoga med att den ska se fin ut. Jag tror det är 
två gånger den är helt omasfalterad på de sista fyra åren – totalt omgjord. Och det kostar 
ju oerhörda pengar. Och det är för att man snålar in på snöröjningen och man försöker 
göra den så billig som möjlig och då får man tillbaks mycket, mycket större kostnad på 
underhåll. Och det där gäller hela Umeå, att man gör så. Och de där stora 
snöröjningsmaskinerna de väger 18 ton och de kör sönder våra cykelvägar, de ska inte 
vara ... (Moderatorn: efter vintrarna så är det sämre väglag…?) Man kan mäta det -, det 
är sådana nedtryck där hjulen går, så att det är en fråga om från centimetrar ner till 
decimetrar i kompression som är på vägen, cykelvägen. Sedan så efter tjällossningen då 
så går det upp det här – det syns inte lika mycket, men det syns… Ja alltså det är ju 
livsfarligt att cykla. För oftast så blir det ju längsgående sprickor utav det här, det är ju 
väldigt sällan det blir tvärgående sprickor, på en del ställen blir det ju även det. Men 
oftast är det längsgående sprickor och kör man in med framhjulet i en sådan då och har 
lite hög fart, då kan man ju köra omkull, dyka på huvudet kan man ju göra. Och allt det 
här beror på att man liksom inte, man kan inte tänka, överhuvudtaget. Man kan liksom 
inte ens förstå orsak och verkan här, för de som har planerat för det här. 

− Det finns vissa ställen där man ser varje år så blir det såna här stora tjälskott, jättestora. 
Och de liksom lagar dem så där lite grand, varje år, och det blir aldrig bra, för varje år 
så kommer de tillbaks och är lika livsfarliga. Det känns som att det skulle vara bra på 
vissa sträckor, om man kunde… göra om dem helt, från grunden. Där det är många som 
cyklar, många som använder det som träningsväg... Det måste vara ställen där man vill 
förebygga att det blir sådana stora hål, där hela däcket kan fastna om du har otur. 
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− På Nygatan har de målat ut cykelväg på båda sidor av vägen. Jag cyklade där när det 

regnat. För att undvika vattenpölarna fick jag cykla utanför markeringarna, ut i 
vägbanan. Jag gjorde det instinktiv för att väja för pölarna. Vad händer om det kommer 
en bil eller en cyklist efter mig, skulle den göra samma sak som jag eller inte? Vattnet 
samlas på cykelbanan då den är gropig.  

 
2.1.2 Undanmanövrering 

− Jag tänker på den högra bilden som ni visar på väggen. Den får mig att tänka på hur 
vägbanan kan se ut. Det kan till exempel vara en grop och då brukar jag svänga undan. 

− Glas och stenar som man upptäcker för sent. 

− Jag tycker mest att det är gupp, det är det jag utsätts för oftast. 

− Ja, jag har varit med om det här med glassplittret som har ökat otroligt, det här sista året. 
Jag har ju cyklat hela året jag i flera år, så det har ökat efter min cykelväg. Sen så är det 
ju de här groparna också och det kan ju vara okej när det är ljusan dag och så här men 
när det är skymt eller när det regnar, så är det ju hopplöst att veta, att komma ihåg var 
var nu den där gropen, för att den täcks ju, man har inte en chans att se. … Nä, varken i 
mörker eller när det är regn så ser man ju inte den, i varje fall inte med, nej det är nästan 
omöjligt.  

− Förre detta vägarbeten - kommunen kan ibland glömma bort att det grävt ned kablar och 
inte gjort i ordning efteråt. För mig är det ett jättebekymmer när jag kommer med 
rullskidor och inlines, det går så fort då och jag hinner inte väja. På cykeln blir det också 
ett problem, för att jag får cykla på gräsmattan istället. Det kan röra sig om en decimeter 
men det rör till det. 

− På kvällarna hinner man inte väja för tjälknölar, kommer jag cyklande för fort så känns det 
som cykeln ska gå sönder. Mycket belysning är trasig eller saknas just nu, så på ett ställe 
höll jag på att åka rakt ut i skogen. 

− Jag cyklar mycket utanför cykelbanorna och jag har upptäckt att det ofta lämnas stora 
grushögar efter vägarbeten som jag måste se upp för. 

− Det är ofta glassplitter- mycket just nu. Jag kör igenom splittret och hoppas att det ska gå 
bra. Många får punka. 

− Vägarbeten, tjäle som kommer fram, gropar och gupp.  

 
2.1.3 Ökad ansträngning 

− Sand är likadant som att cykla i halka. Grusvägar är halkiga att cykla på, speciellt i kurvor. 
Kommer jag ned i en kurva blir det halt. Det är samma effekt som ishalka. 

− Sand och löv. 

− Löven, när de faller på hösten blir det halt. Jag får vara extra uppmärksam i en 
nedförsbacke och i kurvor. 

− Jo, tungcyklat - då kommer jag genast att tänka på det som kommer efter vintern på våren, 
när det blir drivor av grus som har spridits under hela vintern och det kan liksom vara 
flera centimeter tjockt lager med grus och det där blir ju väldigt svårcyklat. Det blir som 
halka på något vis, jätte… 

− …ja det är som ett kullager, det är asfalt och så grus på, så man…. Men jag tänker också 
på halkan, på vintern. Då måste man verkligen spänna sig.  
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2.1.4 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− På Kungsgatan är det sämsta standarden på cykelbanan där cyklisterna far, där måste jag 
kryssa mellan gropar, brunnar och målade cyklar (de är för höga). Det är gropigt och jag 
far på cykeln. Det är målat var man ska åka. Men det blir att man kryssar emellan. 

− Dåligt underhållen cykelväg. Sprickor, rötter och träd/vegetation som sticker ut som 
skymmer sikten och som jag får väja/duka för. 

− Tegs cykelbana blir smal på grund av buskage. Jag måste titta när jag väjer ut för 
grönskan och det är ett orosmoment. 

− Generellt sett är beläggningen på bilvägarna bättre än på cykelvägarna där det ofta är 
gropigt och spårigt. Asfaltsbeläggningen vid Carlshem är ett exempel på problem. Där har 
de lagt på en billig yta och cykla på den med tunna däck är svårt. Jag tror att beläggningen 
kallas för oljegrus och den blir snabbt dålig. En sådan beläggning finns också öster om 
Teg. En finare beläggning skulle göra att cykelturen gick fortare. Tjäle och maskrosor som 
tittar fram är också besvärliga, de är svåra att se.  

 
2.1.5 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Punktering kan det va. (Moderatorn: Händer det ofta?) Ja, på grund av glas så hände det 
för mig, några gånger här under försommaren. 

− Där är det en enorm skillnad, alltså hur mycket ofta man får punktering, det är väldigt 
stor skillnad om man har nya eller slitna däck. 

− Eller om du har smala, som cyklarna var förr, med 10-växlade och 5-växlade, med smala 
däck, det fick man ju mycket oftare punktering på dem. 

− Om det är mörkt ser jag inte gropar och det hjälper inte ha cykelljus, då belysningen pekar 
nedåt.  

 
2.2 Vinterdrift 
2.2.1 Säkerhetsrisker 

− I princip samma grejor som kan hända på vintern som våren och sommaren, skillnaden är 
att det dessutom är snö och halka.  

− Även på vintern beror det på lite grand på hur de plogar, för att ofta är det ju 
snöslungorna som skrapar och det blir platt och fint, men så har du de här räfflade 
vägskraporna som drar upp längsgående fåror, du vet små hack så här, som styr cykeln. 
Och kör då plogen lite snett så här, ja då vill ju cykeln följa spåren och det är ju väldigt 
obehagligt. 

− Det där känner jag igen och det där beror på vad de har för snöröjning och standard, på 
något vis. För det har varit olika år, alltså det finns till och med ställen i stan där de har 
varit så långt ner som till asfalten, så asfalten sommartid har precis dom här spåren. Det 
finns det på Kungsgatan… Ja, det är lite olika bredd på de här skoperna eller vad det är 
för någonting. Och det är förödande alltså, då känner man... 

− Gamla Tegsbron är fruktansvärt halkig på, speciellt när precis frosten har kommit. Den 
här cykelbron den är så halkig så att det hjälps inte om du cyklar sakta, den blir bara som 
en såpad salsgolv. 

− Det är ju halkan som är… Det finns ju vissa ställen som är farligare än andra, och det är 
ju broar, tunnlar, det är de två sakerna. De är alltid, de som fryser först och de har sån 
här lömsk halka som man inte ser. 
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− - Jag tänker på korsningar. För att snövallarna kan vara väldigt höga, när det är plogat. 

Alltså, det är väldigt mycket svårare att se dem som kommer i en korsning, en 
cykelvägskorsning, så då är det lätt att krocka. [Utformning, Trafikant] 

− Plogningen - Ja, alltså kanske inte minst det här med våren, när det smälter och tinar och 
fryser och tinar, alltså du måste skrapa och ploga. Men egentligen så tycker jag, att det är 
ganska bra plogat på cykelbanorna alltså de är uppe tidigt och plogar dem. Men då är det 
ett problem och det är Lagemansgatan, alltså där man ska mot Väst alltså uppför backen 
vid Umedalen och så ska man ner då. Då kan man ju inte köra Backevägen för att den är 
så fruktansvärt trafikerade av de här bussarna, utan man kör en parallellgata, men det är 
ju inte cykelväg. Den här Lagemansgatan fungerar ju som cykelväg, fast det är ju ingen 
cykelväg. Utan alla tar ju den, det är skolbarn, det är väldigt, det är en riktig väg men det 
är som ändå trängsel på den, och den prioriteras ju aldrig i plogningen. (Moderatorn: 
Den är inte officiell…?) Nej den är ingen cykelväg och inte den största bilvägen. Och det 
är där man gör illa sig, det är där man ramlar och slår sig och… 

 
2.2.2 Undanmanövrering 

− När det sker en hastig övergång från vinter till regn eller när det är en decimeter snö, då 
måste jag cykla på vägen för att komma fram. 

− Jag tycker, generellt sätt, att cyklister inte har någon status. Det är konstigt för vi far fram 
miljövänligt. Det sista som plogas är cykelvägarna. Det gör det svårare att ta sig fram. 

− Om cykelbanan är oplogad väljer man att köra på vägbanan. 

− Förvintern är värst, när det snöar en decimeter och blir kallt på natten. Snö som inte plogas 
smälter och när det fryser till på natten blir det knölar och spårigt i snön. 

− Precis så var det förra vintern, ända in i februari. Denna vinter var mycket bättre eftersom 
vädret var mer stabilt. Om det är ett mer renodlat och bättre vinterklimat, då är det inte 
upp och ner med bildande av is.  

− Isfläckar kan ha betydelse, dem får man väja undan för.  

− Svingen ska vara en prioriterad plogad cykelväg men vid snabb övergång till regn och tö 
hinner de inte få bort all sörjan. 

− Min cykelväg är bra plogad på vintern på morgonen men det kan ibland vara spårigt och 
då får jag hålla tungan rätt i munnen. 

− De som plöjer prioriterar vissa vägar, så jag brukar försöka välja dem. Jag tror att jag vet 
vilka vägar som prioriteras, men jag är inte helt säker. På en del vägar i kommunen är det 
mycket snö. 

− Halkan men den har vi redan tagit upp. Ibland kan det vara dåligt plogat och jag får gå, det 
är dock sällan. Jag skulle inte cykla om det inte vore bra plogat och jag cyklar i stort sett 
hela vintern varje dag. Kanske plogar de tidigt på morgonen. 

− Snö och halka leder till undanmanövrar. 

− Och så då det är mörkt. Alltså emellan lamporna och där lamporna har gått, så är det ju 
som jättemörkt, så då ser man ju inte de där isfläckarna och inte allt annat man måste 
väja för. 

− Om man måste ge sig ut i någon av de här gatorna, alltså där många bilar startar, alltså 
stannar och startar, vid rödljus och framförallt busshållplatser, alltså där det, är mycket 
stopp och startandes, för det blir sådana här isknottror och små isvallar och jättesvårt att 
ta sig förbi. 
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2.2.3 Ökad ansträngning 
− På vintern blir det spårigt när det fryser. Jag blir helt slut i axlarna när jag försöker hålla 

kvar styret. 

− Plogningen är det största problemet på vintern. Det är plogkanter jag måste stiga av för. 
Det är dåligt plogat på cykelvägar och det blir tungt. Jag tycker inte att det verkar som om 
cykelvägarna är prioriterade. Jag vill inte fara ut på vägen därför cyklar jag hellre på 
oplogade cykelvägar och det blir tyngre. Speciellt på morgonen är det ett problem. 

− Problemet när det är oplogat på cykelvägen, som det ofta är, kan ju bli att man väljer 
vägen. Kanske inte om det är 70-väg då, men det finns ju 30- och 50-vägar, där det finns 
cykelväg bredvid. Och är den oplogad, ja då cyklar ju jag på bilvägen och då blir ju 
bilarna irriterade. Och så blir det konflikter, lättare på vintern mellan bilister och 
cyklister. Och så har det varit så att ingenting har varit plogat, för man är så tidigt ute, 
eller det är snöstorm just nu, och så cyklar man på vägen, och jag cyklar och cyklar och 
man tar sig inte många centimeter framåt för det är så oplogat och bilisterna blir ju tokig 
bakom, för man är ju i vägen, det går ju så långsamt, och jag kan ju inte flytta på mig för 
det är ju snö överallt - då har jag blivit tutad på. 

− På vintern när det är halka spänner jag mig verkligen, det är otäckt. Är det sandat går det 
bättre att cykla. 

− Umeå har ingen vinter för vi har en istid från jul till mars, brukar jag säga. Jag tycker alltid 
att det är för dåligt sandat. Men när isen försvinner är det plötsligt massor av sand på 
cykelbanan. Men jag tycker alltid att de sandar för lite under halkperioden – det är halt 
hela tiden. Man ser sanden genom ett tjockt istäcke. 

 
2.2.4 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− Jag kan ju inte förvänta mig det ska vara som att cykla på sommaren – det tar längre tid på 
vintern. Men om det är gropig is, då kan jag knappt ta mig fram och det går långsamt. 

− På den hala isen tar det längre tid. Är jag säkrare om jag går på gropig is istället för att 
cykla? Jag vet inte, men tror det – man tränar upp sig, andra vet inte heller.  

 
2.2.5 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Jamen det som kan hända på vintern det är ju att, det är ju som du säger att det plogas 
ofta på morgonen, men om det snöar på dagen, mycket, och man ska hem, då är det ju 
ofta då helt oplogat och det kan ju vara rent eländigt och ta sig hem. (Pia: Just det så 
även om man vet att det brukar ta så här lång tid…då kanske man får gå?) Ja då kan du 
få dra cykeln hela vägen. 

 
2.2.6 Valet att cykla eller inte 

− Ja, det är när det är isväglag och sådant, jag cyklar inte gärna på vintern. (Moderatorn: 
en säkerhetsrisk…?) Ja, men det är det ju, precis. 

 
2.3 Utformning, inklusive saknade länkar 
2.3.1 Säkerhetsrisker 

− Och även dom här, kallas de för suggor? Suggorna ja just det farthinder, också när det 
blir det här skymning och det är lite regn och det är lite sådär, och nu börjar ju den här 
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tiden då, när det kan hända ja. Och har man otur så kan det ju även hända på en dag om 
man råkar titta åt sidan om man har en sådan där sugga. Jag har en kvinna som jag såg 
för ett par år sedan som hade råkat ut för det där…  

− Betonggrisar som bara står där är farliga och speciellt i mörker. 

− Betongsuggorna borde vara neonfärgade så de syns.  

− Även grindar kan vara gråa med någon färgad rand. De kan vara svåra att se och de finns 
på min väg. Jag cyklar igenom grindarna men det går lite saktare. De sätter ju upp 
grindarna för att man inte ska cykla så fort. En del kör vid sidan om grindarna.  

− Att grindarna är gråa gör dem svåra att se, särskilt i mörkret. 

− - Det blir en säkerhetsrisk mellan grindarna, då det blir isblankt eftersom det är så smalt 
och många far fram där. Det går inte att sanda här för sanden flyger bort. Är det nedför 
blir det extra besvärligt. [Vinterdrift] 

− Trottoarkanter kan vara livsfarliga. 

− - Här i Umeå har vi en farlig 70 väg med en överbyggd cykelövergång som kallas för 
Svingen. Eftersom det har hänt mycket olyckor har kommunen målat ut på asfalten var 
cyklister ska åka i - Svingen – det har blivit mycket bättre. Vägen är dock alldeles för 
smal.     [Trafikant] 

− - Jag kan hålla med om att Svingen är för smal. Men det är ju en cykel som är färdmedlet 
och inte en racingbil.  [Trafikant] 

− - Svingen är en kombinerad gång- och cykelväg. Gångare och cyklister är dock ofta inne 
på varandras område.  [Trafikant] 

− - Svingen är så smal och cyklister kommer med hög hastighet ned, det är otäckt. Det har 
hänt mycket olyckor.  [Trafikant] 

− Just på det sättet gjorde ju ändå kommunen det bra, för att den där Svingen som vi pratat 
om några gånger. Det har ju varit hemskt mycket olyckor på den där. Men alltså först 
hade ju inte kommunen, men nu precis, det var väl i fjol vinter eller, målade dom den 
alltså tydligt uppmärkt alltså på cykelbanan vilken sida man ska cykla på, och vilken sida 
man ska gå och såna där grejer, det var har ju aldrig varit utmärkt förut. Och jag tror 
faktiskt att olycksstatistiken i den där cykelbanan har gått ner bra mycket sen dom gjorde 
det där. (Moderatorn: men på vintern kanske det inte är så synligt då?) Jo men det 
eftersom... 

− Jo numer är den uppvärmd. Den har värmeslingor även om dom skulle vara starkare för 
snöar det, på minus åtta och längre då orkar det inte hålla undan och då kan den också 
blir svår. 

− Nu har de ju målat på gatan också… 

− Jo, det var just det jag var ute efter att det har, att det att först nu först efter 5-6 år börjar 
kommunen vakna upp och göra…  

− Men hur blir det då på vintern när det snöar för där är det ju inte uppvärmt?  

− Nä, det har jag inte tänkt på hur det ser ut där. 

− Ja så blir det ju sörjigast där, så vi får se hur det där blir till vintern, det får vi ju allt se. 

− - Ja, men till vintern blir det ju bara 20 procent som cyklar av alla som cyklar nu och dom 
kan väl trafikreglerna, då är det ju ganska lugnt.  [Trafikant] 

− Jo visst kan man trafikreglerna, men är det oframkomligt då kör man ju där bilarna kör. 
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− Mycket har blivit bättre. Innan Svingen kom fick man korsa två stora vägar. Med Svingen 

är det istället en överbyggnad över vägen, ett helt system. 

− I Umeå har vi en cykelbro som kallas Svingen. Slutar jag efter fyra och ska cykla på den 
är det förenat med livsfara, då den är smal och det då är många gångare och cyklister. 
Bron har dock förbättras av att markeringar målats på marken men det är för smalt där vi 
cyklar. Cyklister kommer svingandes runt bakom en i den där och jag vet inte var jag ska 
ta vägen – man får hög fart i Svingen. Jag får ha hög fart…. 

− De flesta som cyklar på E4 gör det med livet som insats. Det ska bli en cykelväg där, 
hoppas jag, när sträckan ska få vajerräcken. Som det är nu är cyklister hänvisad till 
vägrenen (som är avskild med en räfflad linje) och det är totalt livsfarligt. Du kan välja att 
cykla några extra km över Täfteå istället för att ta E4: an men det är ändå inget bra 
alternativ, då det är ett enda långt vägarbete med stora stenar samt att det också är en 
bilväg. Men många cyklister blir hänvisad till Täfteå-vägen eftersom de inte vill cykla på 
E4: an. 

− Korsningar är en säkerhetsrisk, att korsa bil- och andra cykelvägar. På vissa ställe har jag 
ingen sikt, speciellt svårt är det om det är en backe. Är sikten dålig då måste jag sänka 
farten ordentligt.  

− Vid vissa övergångsställen är ”tryckknapparna” placerade på vänster sida. Då måste jag 
väja över på fel sida för att trycka på knappen, cyklisterna på andra sidan vet inte om att 
jag måste gena och det kan skapa konflikter och bli farligt. Det måste vara ”tryckknappar” 
på högra sidan. 

− Bilisterna får oftast den rakaste vägen. De som cyklar och går får en längre väg, vi får ta 
omvägar runt till exempel en korsning. Det gör att det uppstår Etablerade genvägar som 
många cyklister/gångare tar. Då hamnar vi ut i trafiken, fast det inte var meningen, för så 
skulle det ju inte bli. Men genvägen går fortare än gång- och cykelbanan som går runt 
eller t.ex. genom en tunnel. Planerarna tänker först på bilisterna och sedan på 
cyklister/gångare, det är fel att göra så. 

− Ja, det kan man väl säga då om en gata här i stan där, alltså just i centrum. Det är svårt 
att ta sig från ena delen av stan till den andra, på ett bra sätt. Och då har de alltså gjort 
om en hel gata då, mitt i stan, där det är parkeringar på bägge sidor av gatan, men det 
finns ingen cykelväg, som jag kan förstå. Istället för att ha gjort då kanske parkering på 
ena, ena delen och på andra delen ha gjort en cykelväg, så att man ha kunnat hålla sig 
genom stan, utan att behöva cykla på en massa gångtrafikanter då, som en del gör då och 
ställer cyklar där. (Moderatorn: Cyklar man på trottoaren då?) Då cyklar man över 
torget, med fara för allas liv. 

− Det är bra cykelbanor på Kungsgatan på Östra sidan stan och det funkar bra att cykla 
Kungsgatan på andra sidan stan, men sen har de, vilket är helt riktigt, förbjudit 
cykeltrafik över torget. Men då är det just det här att då ska man runt på något sätt. Och i 
mitt eget fall så hamnar jag ofta på Vasaplan, alltså där lokalbussarna utgår ifrån och 
där är man definitivt en säkerhetsrisk. Och det är bussar som startar och stannar och så 
här och många som ska över och särskilt i rusningstrafik, då är det ju idiotiskt att cykla 
den vägen. Men alternativet är ju Storgatan på andra sidan och där är det också 
jättemycket trafik, parkeringar på båda sidorna… 

 
2.3.2 Undanmanövrering 

- Förr kunde det komma ut småvägar och korsade cykelvägen på vissa ställen. För att 
bilisten ska se trafiken måste de köra ut i korsningen. Det tänker inte på att de korsar en 
cykelväg utan har uppmärksamhet på bilvägen. Jag tror att de här småvägarna är borttagna 
nu. [Trafikant] 
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− Körhinder har vi inte pratat om, sådana finns ju, det är ju sådana där saker som helt 

plötsligt kan komma dit. Till exempel bommar, de kan ju vara öppna hela vintern – den 
bommen var öppen. Och så helt plötsligt så har de stängt den, på vårsidan, och är man 
inte varse dem då så kan man ju köra in i dem. Och så likadant gäller ju sådana här 
betonghinder, grisar som finns, dem får man se upp för. (Moderatorn: Som inte brukar, 
som plötsligt står där en dag?) Ja, jag menar hon kan ju cykla till jobbet 200 dagar om 
året eller något sån där va, och så på den 199:de eller 112:e dagen, då har de dragit igen 
bommarna, för det är ju ett körhinder då som är till, som är för att man inte ska köra in 
bilar på cykelbanan som inte får vistas där och då kan ju de stå öppen hela vintern på 
grund av snöröjningen och så helt plötsligt är de stängda. Kommer man då en mörk kväll 
då kan det ju smälla. 

− Där jag bodde förut brukade jag cykla förbi Umedalen/Backevägen och där går stans mest 
trafikerade busslinjer och där finns många busshållsplatser. Bussen stannar ofta längs den 
raka gata och ibland kunde jag cykla förbi samma buss tre eller fyra gånger på samma 
sträcka.  

 
2.3.3 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− En sak är att den väg jag cyklar inte är alltid är så naturlig. Det är höga trottoarkanter på 
några ställen på min väg till jobbet – då får jag kliva av och leda cykeln över. Det är 
välförsörjt med cykelväg men ibland så kommer man till ett ställe där cykelvägen tar slut, 
då får jag cykla över en parkeringsplats och gräsmatta för att komma vidare. Hur cyklister 
ska ta sig emellan är inte genomtänkt. Ibland händer det att jag få cykla på trottoaren även 
om jag vet att det är fel, för alternativet är att cykla på bilvägen. Problem med avsaknad av 
cykelvägar gör att det känns osäkert. Jag har hitta min egen väg men den är inte helt 
”rumsren”. 

− Det är ibland omotiverade trottoarkanter och de är höga. Jag får sakta in och bland går det 
inte att väja undan för dem. De borde inte vara där man ska cykla. 

− Jag håller med om trottoarkanterna. Min cykelväska hoppar av pga. av detta. Det märkliga 
är att det förekommer även på nya cykelvägar, övergångarna är hårda och inte mjuka. Jag 
har tänkt att maila kommunen om det.  

− I Umeå har vi många cykelvägar men också rondeller, jag tycker inte alltid att rondellerna 
är anpassade för att cykla i. Hur ska man ta sig igenom rondellen som cyklist – det känns 
inte samordnat. Det är kanske tänkt att man ska cykla en annan väg men det är inte tydligt 
utmärkt. 

− Det är när man korsar en stor väg som jag eventuellt måste stanna om bilen inte stannar.  

− Jag känner igen mig i problemet med trottoarkanter. Det blir ofta en grop där väg går över 
i cykelväg – det är inte så att det planar ut. Och det är vanligt att jag får stanna för 
trafikljus. Det gör att resan tar längre tid. 

− På min cykelväg är det en viadukt över en större väg. I en skarv sjunker asfalten ner, det är 
i brokanten det sjunker ned. Det gör att det stöter till när jag kommer på cykeln i fart och 
det är så störande. Jag måste lyfta upp cykeln i farten för att ta mig över. Brokanten 
framstår som så hög att den blir som en trottoarkant.  

− När jag ska över Kyrkbron är det inga trafikljus. Ibland får bilar stå och vänta fem minuter 
när cyklister kommer cyklandes. Det skulle vara en viadukt där. 

− Nej, jag tror inte att min cykeltur kan gå snabbare. Trottoarkanter kan dock vara ett 
problem på en del ställen. Annars är det inte så många problem.  

− Det borde finnas fler planfria korsningar. När du kommer fram till en väg med trafikljus 
blir det stopp. Får jag istället köra över eller under korsningen behöver jag ju inte stanna 
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för korsningen, det är bra. Vi har dock ganska många sådana lösningar här i Umeå men 
ingen på min cykelväg. 

− Umeå har många cykelvägar. Problemet är att cykelbanorna ibland plötsligt slutar och att 
man inte vet var de slutar. Jag får cykla genom en parkering och sedan genom en fin 
trädgård, där det bara finns en upptrampad stig och inte är plogat på vintern. Om jag inte 
gör det får jag ta vägen med trottoarkanten. Jag vet inte var jag ska ta vägen, särskilt inte 
på vintern. Jag bara vet att cykelbanan fortsätter några meter bort men kan inte se det när 
jag kommer cyklande och vet inte hur jag ska ta mig dit. 

− Sedan så tycker jag ju också att visst vi har jättemånga björkar i Umeå, men det skulle 
kunna huggas ner några för att göra cykelbanorna bättre. De upptar ju en stor det utav, 
dels både utav cykelbana och trottoar och man skulle kunna tänka sig att man på vissa 
ställen kapar ner björkarna efter hela ena sidan och gör en ordentlig cykelbana. Inte som 
det är på vissa ställen idag, det är björkar emellan cykelbanan och gångbanan vilket är 
fullständigt livsfarligt man kan bara…, fara in i eller man blir trängd, eller… 

− Höga trottoarkanter, ta bort dem så jag slipper sakta ned. 

− Där jag bor idag finns det en bra cykelväg. Jag känner dock igen det här med cykelbanor 
som tar slut sedan tidigare, då var jag hänvisade ut i vägbanan. 

− De har byggt en ny rondell vid Volvo och den vägen tar jag ibland. Där finns en jättehög 
kant upp till cykelbanan, en kant som en rullstolsbunden inte kommer att kunna ta sig 
över. Att hela Kungsgatan är cykelbana är bra.  

− - Om det fanns cykelvägar där det endast fick vara cyklister, inte gångtrafikanter, skulle 
turen går snabbare. Cyklister och gångare borde inte behöva dela vägbana, men det är 
kanske en utopi. [Trafikanter] 

 
2.4 Andra trafikanter, samt djur och lekande barn 
2.4.1 Säkerhetsrisker 

− Cykeln är snabb nedför Svingen men mopeder är också snabba och dessutom tyngre. 
Samtliga motorfordon borde inte få köra på cykel- och gångbanan.  

− En EU-moped kör i 70 på cykelbanan och bara blåser om oss cyklister. Det kan hända 
olyckor när mopederna kommer. De ska köra på vägbanan men de åker på cykelbanan. 
Ofta är det 15-åringar och många tjejer som kör. 

− - Vi har sagt de flesta säkerhetsriskerna. En risk som vi dock inte pratat om är när man ska 
korsa väg och cykelbana. Och när andra cyklister kör nära varandra. 
 [Utformning] 

− Om jag får möte av en cyklist är det ofta i samband med att en cyklist kommer efter mig 
och ska köra om. Även att de får möte ska de köra om den framför, jag upplever det så. Få 
kan cykelreglerna – cyklister borde bli mycket bättre på trafikregler och trafikvett. 
 [Trafikregler] 

− Jag störs av mopedister, då de tar snäva kurvor. Det luktar illa av dem också. Det är 
farligare omkörningar, då mopedister kör nära och är snabbare. Detta gäller även inlines 
och skidor, de är faktiskt värre än mopederna för jag hör dem inte komma. 

− - Som cyklist måste du vara mer försiktig på vintern, då bilarna inte vill bromsa på samma 
sätt som annars. Det är kanske svårare för bilarna att bromsa då också, jag vet inte för jag 
kör själv inte bil. Jag måste vara mer vaksam för bilarna helt enkelt.    [Vinterdrift] 
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− Trafikregler – ingen cyklar efter några regler. Andra cyklister är en säkerhetsrisk. Att 

cykla är en enda stor säkerhetsrisk. Att tävlingscyklister inte använder cykelvägarna det 
förstår jag, för de vet vad de skulle utsätta oss för. 

− Om jag ska över gatorna naturligtvis, det är en risk, samt andra cyklister. Det kan vara 
svårt att upptäcka andra cyklister bakom när jag är inne i min värld – de är så tysta. Bilar 
är bättre på att ge tecken än vad cyklister är på cykelbanan. 

− Bilister är dåliga på att signalera, de visar inte vad det är de ska göra. Jag vet inte hur jag 
ska göra som cyklist i den situationen. Det kan till exempel vara när jag kommer 
cyklandes och en bil bara kör om och sedan plötsligt svänger in framför mig utan att 
blinka. Varför kan inte bilen lägga sig bakom mig eftersom jag cyklar ganska fort. 
Bilisterna blinkar sällan när de ska svänga. Som cyklist får man liksom läsa hur de tänkt 
göra. 

− Jag körde in i en öppen bildörr en gång för att jag inte såg mig för. Det kan hända i stan. 

− Cyklister måste lära sig trafikreglerna, att många inte kan dem är ett problem. 

− Jag tycker att fler borde vara mer självrannsakande med farten. Jag känner själv att jag 
cyklar för fort när jag kommer in i centrum, kan bero på att jag kommer cyklandes från 
landsvägen med ett högt tempo. 

 
2.4.2 Undanmanövrering 

− Om en bil korsar en cykelväg och svänger in framför cykeln och bilisten inte ser mig. 

− Vi har sagt en hel del. Men det kan också vara en bil som backar ut från en utfart, en hund 
som kommer springande eller en gångare som tvärsar gatan/cykelbanan utan att se sig om, 
den sistnämnda är vanlig. 

− Barn som spelar boll. 

− Folk som kör förbi kan leda till att jag får göra en undanmanöver. 

− Ett annat problem är att alla inte använder cykelljus, det är övervägande få som använder 
det. De har ofta mörka kläder också och dyker upp från ingenstans. Det gör att du inte ser 
andra cyklister när det är mörkt.  

− Alla cyklister visar inte var de ska med tecken utan bara svänger ut. Jag är noga med att 
visa tecken när jag cyklar. 

− Vad kan det, jo det kan till exempel vara en boll som ett barn lekt med som kommer 
rullandes framför cykeln eller någon som kommer ut från en sidoväg och som cyklar rakt 
fram eller bilister. 

− Andra trafikanter eller skolbarn. Skolbarn kan vara svåra att cykla förbi när de kommer 
från bussen, de går ofta på hela gatan och jag får tränga sig igenom hopen av barn. 

− Gångtrafikanter och cyklister. På den väg jag cyklar normalt till arbetet är det mycket 
trafik, på morgonen är det så trångt att jag får kryssa emellan. 

− Andra cyklister som cyklar långsammare, de stoppar upp trafiken. Ett exempel är vid 
trafikljus där det tar tid för dem som stannat att komma iväg igen när det slår om till grönt. 
Kommer jag cyklande samtidigt som det blir grönt är de framför ett hinder. Människor 
som går i bredd får jag göra undanmanövrar för, det är vanligt vid campus och i Ålidhem. 
De tar inte hänsyn till cyklister och går inte på vänster sida. 

− Mopedister är fullständigt livsfarliga. De kan komma bakom mig och köra om, vilket gör 
att den framför kan bli inprejad. De kör så pass fort att gångare blir lidande. Det är stort 
problem. 
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− Det jag tänkte först, det var hundar. (Moderatorn: Som springer löst eller som…?) Nej, 

som är i koppel och kan göra ja antingen kan de göra ett utfall som… sedan så kan de 
tvärspringa över vägen i sådant där koppel som man får tvärnita för, för att inte köra över 
kopplet. Om de nu så att säga kom, om hundägaren gå i samma riktning som jag kör 
(Moderatorn: Just det, så ser dom att…?) Nej, och så far hunden iväg som en … Ibland 
attackerar de ju också cyklister, alltså helt så där oprovocerat. (Moderatorn: Vad då 
hoppar på…?) Ja alltså ja…, oftast så hinner de ju, har de hunnit dra igen dem eller 
också så väjer man ju undan själv. Det hände just för några dagar sedan då på… Det var 
därför jag tänkte på det först. 

− Hundar, som jag inte vet var jag har, därför känns det osäkert. Och alla som går i bredd. 

− Största problemet är alla mopedister som kör fort – ett stort problem den sista tiden. De 
kör på cykelbanan och vi cyklister blir prejade. Jag cyklar fort men har uppsikt.  

− Ibland kan jag få väja för de som cyklar eller går med sin hund. Speciellt om de har 
hunden i flexikoppel, då de går tvärsöver cykelbanan.  

− De som cyklar kring campus cyklar och går vettlöst. Jag får vara alert och överdriva 
tecknen när jag cyklar.  

− Barn som cyklar på egna cyklar får jag vara vaksam på, de kan komma på efterkälke efter 
föräldrarna och det måste man vara uppmärksam.  

− Det farligaste med hundar är egentligen inte lösspringande hundar och inte hundar i 
normala koppel utan det är hundar i flexikoppel, fem meter långa eller åtta meter långa 
och mörka, oftast kolsvarta dom där snörena. Så när du kommer med cykeln, så tror du 
att det är en lös hund på den sidan och husse på den sidan, men det är en vajer emellan, 
det är ett snöre emellan, som du kan smälla in i och det kan gå riktigt illa. 

− - Vi har ett hinder som är just med cykelbanor som går där det finns busshållplatser. Det 
är ju kanske inte så stort problem på sommaren, för att då är det inte lika många som åker 
buss, men på vintern blir det ju ett väldigt stort problem att där kommer man cyklande och 
så är står massa människor och väntar på bussen. Och det värsta är ju när bussen 
kommer precis när man själv kommer för då ska folk på och det kan ju vara jättemycket 
folk. Ja och en del de står ju kanske och har freestyle på sig och står helt i sin egen värld 
och ser inte att man kommer. Och har man då ganska lång cykelbana där det är flera 
busshållplatser, så blir det väldigt besvärligt. Det är mer besvärligt på vintern tycker jag, 
upplever jag det. (Moderatorn: För det är fler som åker buss?) Ja, för det är fler som åker 
buss. Annars så tycker jag att det som är fördelen med att cykla på vintern det är att det 
är så lite cyklister. Man slipper de andra cyklisterna. Då är det bara entusiasterna som är 
ute, de som kan cykla. Så att det är väl en fördel med att cykla på vintern.
 [Utformning] 

 
2.4.3 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Och så är det det här, det är ju väl ungefär 50 procent som använder cykellysen. Men på 
ett sätt vore det kanske värre om det var 99 procent som använde, för att nu vet man att 
man måste räkna med att man möter många ute, utan ljus och har uppmärksamhet och 
körning därefter. Skulle 99 procent använda då blev man så överraskad när man möter 
den hundrade, så man var inte beredd. 

− Nej, det funkar så…men är det så många som 50 procent? 

− Jag skulle tippa det. 

− Jag tycker att det är, som jag sa i början här, att det är, alltså är det 20 procent så är det 
bra, så upplever jag … Finns det någon studie på det? 
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− Nä, det är ju bara, nog har jag en känsla av att det är, att hälften är utan ljus när jag kör 

på kvällarna. 

− Mer än hälften! 

− Ja, ja, det kan jag gå med på, det kan jag gå med på, men det kanske … I och för sig så 
vill jag själv alltid ha ljus för då blir jag sedd, definitivt, men det kanske är lika bra att så 
många är utan ljus, för nu vet man att dom kommer jättefort i de exempel jag drog. 

− Om man lyckas komma vid fel tid då det är många gångare så går det långsammare att 
cykla. När jag åker genom stan är det många gångare som går på cykelbanan. De har 
ingen känsla för att de går på cykelbanan. Jag måste själv vara uppmärksam på detta. 

− Vid terminens start märker jag att det är många cyklister som är ovana vid våra 
cykelvägar, det är tydligt vid universitet. De cyklar i klungor och alla vet inte riktigt vart 
de ska. Det kan orsaka problem. De känner inte heller till Svingen. 

− När jag kom till Umeå 2004 brukade jag cykla på fel sida (man från Indien), innan någon 
sa till mig.  

− Jag brukar fundera på vem jag är som ska säga till om jag ser någon som cyklar fel. 
Uppfattas jag då som en ”kärring”. Är det OK att säga till någon även om man själv vet att 
man ibland gör fel? Det borde finnas några cyklister som visar folk till rätta om de inte gör 
rätt, det ska vara personer som har ett mandat att säga till så att vederbörande inte blir 
upprörd. 

 
2.5 Trafikregler 
2.5.1 Säkerhetsrisker 

− Att bilister och cyklister tror att de har olika trafikregler. Någon bilist kan vinka fram mig 
vid övergångsställe medan någon annan bara kör på. Det är en osäkerhetsfaktor. Både 
cyklister och bilister borde lära sig trafikreglerna bättre. 

− Ska vi ha höger- eller vänstertrafik för cyklister som cyklar på stora vägar. Som det är nu 
är det svårt att se när stora norska husvagnar eller långtradare kommer eftersom du inte ser 
vad du möter, du ser inte mötande trafik. Jag känner bara obehaget när de kör om trots 
blinkande lampor och västar och alla andra cykeltillbehör som hör till. Man har bättre 
chans att väja om man möter trafiken och kan se den. 

 
2.5.2 Undanmanövrering 

− - På vilken sida ska man köra när man möter cyklister? Jag tror jag vet vilken sida jag ska 
köra på men alla cyklister håller sig inte på sin sida. Det är inte självklart att man som 
cyklist håller sig till högerregeln. Det är obehagligt när man blir omkörd på fel sida. Man 
tror ju att de ska köra om på utsidan men så är det ju inte alltid. Omkörningar på fel sida 
gör att det svänger till. [Trafikant] 

− Sedan finns det ju det här också som du säger, när man kommer, att är man bilförare och 
cyklist så har man ju liksom, vet man ju var man ska cykla någonstans. Men det finns ju 
då det här och det gäller ju att hålla på sin linje, så att säga va, att inte bli lika fladdrig 
och vimsig själv va, då funkar det ju inte på något sätt bara man visar tydlig själv. 

− Likaså kan det vara oklarheter när cykelbanor korsas, är det högerregeln som gäller och 
vem ska köra rakt fram? 
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2.5.3 Cykelfärden tar längre tid än nödvändigt 

− Att vi cyklister inte har förtur på (”sänka farten hinder”/upphöjda överfarter) gör att det tar 
längre tid. Jag tycker att vi borde ha förtur.  

− Visst kan jag trafikregler men jag cyklar ändå där jag kommer fortast fram. Ibland blir det 
på bilvägen. 

− När fotgängare och cyklister delar utrymme, då ska fotgängare hålla till vänster står det 
någonstans. Det är de inte vana vid, för det är ju på ett annat sätt på trottoaren. 

 
2.6 Övrigt 
2.6.1 Undanmanövrering 

− Jag hade varit ute på Universum, en stor restaurang i Umeå, och skulle på efterfest. På 
pakethållaren hade jag en flaska vin. Det regnade ute och jag hade därför huvudet nedåt 
när jag cyklade. Jag cyklande på en gata som är stängd för biltrafik och trampade/tryckte 
på ordentligt. Eftersom det var lite halvmörkt på grund av regnet så såg jag inte 
parkbänken som stod på tvären mitt i gatan, några hade flyttat den dit. Jag hinner, som tur 
är, slänga undan framhjulet men inte bakhjulet. Cykeln fastnar och jag ramlar i gatan. Jag 
blödde inte men vinflaskan gick sönder. Det kunde dock ha gått riktig illa. Jag var inte helt 
nykter men jag var inte alltför onykter heller. 

 
2.6.2 Ökad ansträngning 

− Mörker. 

− Om man cyklar i en snöstorm. 

− Regn. 

− På vintern, pga. snön och när jag har cykelljuset på blir det tyngre att cykla. Jag får ha en 
lättare växel i för att orka. Turen tar också längre tid. 

− Det går tyngre att cykla på vintern, jag får köra på en lägre växel. Det är också tyngre att 
cykla med ljus. Jag har ett cykelljus med inläggande dynamo och det tycker jag är en 
innovation. Den ligger i navet och det funkar jättebra. Risken är dock att ljuset lyser även 
på sommaren men det gör ju inget. 

 
2.6.3 Cykelfärden tar längre tid än vanligt/planerat 

− Jag håller med om samma saker som vi redan sagt. Jag är lycklig om jag inte måste stanna 
en enda gång på cykelturen, då är det bingo. 

− Det var en olycka för ett tag sen vid en 4-vägskorsning, det var en kvinna som låg på 
marken. Jag stannade och frågade om hon behövde hjälp men eftersom det var flera på 
plats och de ringt efter ambulansen fortsatte jag vidare. 

− När de plötsligt lägger om vägbeläggningen, den informationen finns inte på hemsidan 
eller så funkar den inte, så att det går att planera vägrutt i förväg.  

− Vädret – det är mycket omväxlande här i stan. Det blåser mycket här i Umeå, det har hänt 
att jag får stanna och gå med cykeln pga detta. En cykeltunnel kan vara en lösning på 
problemet, säger en deltagare.  

− Att vädret är omväxlande, särskilt på vinter. Om det regnat eller snöat på natten kan 
cykelturen ta längre tid.  
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− - På vintern är det riktigt mörkt när lamporna inte fungerar, det är livsfarligt. Jag får lyssna 

och köra sakta för att försöka upptäcka saker. Det kan vara svårt att höra när det är snö 
och jag har dubbdäck på cykeln. [Drift – Belysning] 

 
2.6.4 Valet att cykla eller inte 

− Det är snabbt och enkelt att cykla. Jag tänker också på miljön, det är ett rent färdmedel, 
och det är ekonomiskt. Mitt alternativ till cykel är att åka buss och bil. 

− Samma motiv som ovan plus att det ger motion. Mitt alternativ är bil och buss. Ta cykeln 
är enklare. 

− Miljön, motion, ekonomi och att det är avkopplande. Att jag cyklar både på morgon och 
kväll gör att jag vaknar till på morgonen och hinner varva ned efter jobbet.  

− Jag håller med i allt som sagts och så kommer jag fram minst lika fort som om jag skulle 
köra bil. Det går mycket fortare än med bussen. Och så är det billigare. 

− Jag håller med men miljön är inte avgörande. Det är snabbt, enkelt och ekonomiskt. Mitt 
alternativ till cykeln är att åka buss och att promenera.  

− Jag tycker att det känns skönt att jag cyklar till och från jobbet. Jag får den där motionen 
varje dag som jag annars inte fått. Det är en frihet, då jag inte är beroende av något. Jag 
behöver inte passa några tider och kan stanna direkt utanför affärer och på stan. Det blir 
som ett behov. Jag tycker också att det är skönt att få klä på mig ordentligt. Ha hjälm, 
öronlappar och handskar. Det är mer tillåtet att klä på sig så när du cyklar. På jobbet tror 
de att jag är en stor motionär, det får alla gärna tro, det är roligt. Ibland känns det som fler 
borde cykla mer på jobbet. Det känns bra att cykla. 

− Jag cyklar inte för motionen skulle, jag springer varje dag och åker skidor. Men det är bra 
för miljön och så är det billigt. Att åka buss i Sverige är för dyrt tycker jag. Min flickvän 
har bil men cyklar. Och så är det lätt att hitta cykelparkering. 

− Ja, det är faktiskt så här att för fem år sedan så var jag med i ett projekt som Umeå 
kommun, kommunen utlyste, ett 3-årsprojekt Hälsotramparprojektet. Och då hade jag väl 
ungefär sex och en halv kilometer, en väg då, mellan bostaden och arbetet och vi åkte bil 
fram och tillbaka, fram och tillbaka jämt och ständigt och jag kände att det här vill jag 
ändra på, att de utlyste det här så jag svarade på det här och jag var en av tio då som fick 
vara med i det här. (Det var något projekt?) Ja, hälsotramparprojektet – Folk i rörelse, 
ja. Och det tog ungefär, tror jag, att göra den här förändringen så att det riktigt satt i 
musklerna så här då, ungefär mellan ett halvår och trekvarts år att få den här 
förändringen, men sedan satt det. Ja då blev det, alltså det tog, det tog sin tid att få in det 
här i kroppen, men jag gjorde det eftersom jag var med i projektet. Det slutade sista året 
med att jag i princip cyklade 100 procent, då, till och från jobbet, alltså varje dag. 
(Moderatorn: Och nu då?) Ja, du varken bil eller buss existerar och det finns ju inte något 
väder heller som, det skulle vara om det skulle vara 20-30 grader eller något sådant där, 
men där, där går gränsen liksom för att jag. Och jag mår så bra när bilen får stå. Och det 
har ju också med hälsa och jag måste säga att jag tycker nog jag är en förebild och, ja det 
tycker jag, det märker jag hur, det är positivt. (Moderatorn: Mycket det här med 
hälsoperspektivet då?) Ja, och så precis som du säger det här med att ha hjälm, det tyckte 
jag också då ett tag innan jag våga visa mig i hjälm, jag slet ju fort av mig den, från 
början…. Ja, men det är hälsan och naturligtvis så är det ju ekonomi också i det. Ja, nu 
bor jag ju i stan så det är ju mycket närmare, men jag mår bra när bilen står stilla. 

− Bara vid extremt vinterväder lämnar jag cykeln hemma. 

− Bara punktering kan få mig att lämna cykeln. 
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− Jobbet, när jag är i Holsund genom jobbet, då är det är för lång att cykla på arbetstid och 

jag tar bilen. Och när jag ska uträttar ett ärende någonstans, då kan jag göra det direkt efter 
jobbet istället för att åka hem emellan. Vi har ett system i familjen nu. Min man är på 
sjukhuset fyra dagar veckan. Då tar vi min cykel i bagageluckan och åker bil till sjukhuset, 
sedan parkerar jag bilen vid universitet. Sedan cyklar jag från universitet till jobbet och 
sedan hem när arbetsdagen är avklarad. Det är en praktisk rutin för oss.  

− Om det är extremt kallt och snöstorm, då lämnar jag cykeln hemma. Likadant om det 
ösregnar, blåser och är mycket tidiga morgnar. Men det händer inte ofta att jag låter 
cykeln stå. 

− Det ska vara kallare än minus 20 för att jag inte ska cykla. Eller om det är en kurs jag ska 
gå på. 

− Det ska vara extremt väder eller om jag medvetet väljer att gå, då är det för motionen 
skull, för att cykeln ska få stå. 

− Jag cyklar oftast på vintern. Om det är kallare än minus 13-14, då tar jag hellre bilen eller 
bussen. Likaså om man har ärende på stan efter jobbet. 

− Om jag har punktering, då lämnar jag cykeln. Jag cyklar inte heller vid de temperaturer 
som nämnts eller i en snöstorm. För att få rörelse på benen så promenerar jag. 

− Troligen kommer jag att börja promenerar under vinterhalvåret för motionens skull. 

− Jag använder ofta hjälm men det ska inte vara tvång för vuxna när jag cyklar. Jag tycker 
inte att det ska vara något som polisen ska jaga andra för. 

− När vi uppmanar våra barn att ha hjälm ska inte vi vara lika rädd om deras föräldrar? 

− Det är billigt och jag får själv bestämma när jag ska åka. Jag behöver inte vänta på bussen. 
Jag får frisk luft och vardagsmotion, vilket minskar stressen i livet. 

− Jag håller med om hälsoaspekt. Jag kommer ut innan och efter arbete, jag får röra på mig. 
Jag slipper också anpassa mig och så kan jag parkera cykel utanför affären och behöver 
inte leta efter en bilparkering. 

− Genom att cykla till och från jobbet kan jag koppla av och varva ned. Jag mår bra av att 
cykla. 

− Jag cyklar genom hela stan och det går lika snabbt som att ta bussen. Det är också mycket 
smidigare, då jag slipper stå vänta. Jag till och med lämnar barnen med cykeln. 

− Det ger regelbunden motion och välbefinnande – det blir som ett gift och man mår inte bra 
när man inte cyklar. Jag får en kick av att cykla och jag mår bra av att cykla. Bil och buss 
är mina alternativ till cykeln. 

− Jag håller med, det är bra att cykla. Umeå är en bra cykelstad för den är så platt och har 
inga backar. Östersund är jobbigare att cykla i, den är så backig. 

− Det är miljövänligare att cykla. Men det är inte miljön som är min drivkraft men det är 
någon jag reflekterat över och som känns bra. Jag har allt att vinna på att cykla. Men det är 
många insändare i tidningen om cyklister och ibland känner man sig som ett hatobjekt. 
Det vore bra om alla cyklade tycker jag, det borde vara värt att uppmuntra cykling ur ett 
folkhälso- och miljöperspektiv. Jag blir så otroligt pigg av att cykla till jobbet också. 
Annars fryser jag och behöver dricka kaffe hela tiden för att bli pigg. Det får igång 
cirkulationen i kroppen, vilket gör att maskaran rinner och håret är på ända. 

− Det är bekvämt att cykla och det går snabbast, när jag stämplat ut kan jag åka hem direkt. 
Jag slipper sightseeing med bussen. Jag får motion och frisk luft som en bonus och är pigg 
på jobbet. 
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− Bussen är än oändlig anledning till att stressa, det är tider du ska passa och med cykeln 

slipper du det. Du är inte bara en minut från att missa bussen. Du minskar stressen 
jättemycket. 

− Jag sparar pengar och kan göra något annat för dem. Min gräns går vid minus 15, då 
cyklar jag inte. På vintern blir det ett fyspass att cykla. Att cykla med dubbdäck gör det 
mycket tyngre. Jag tänker bra på cykeln, jag brukar kalla det mina cykeltankar för jag 
löser problem på cykeln. Jag saknade cykeln på vintern och det är ”JIIPPI –rop” när jag 
får ta fram den igen. Jag har definitivt ett behov av att cykla, det är sådan frihetskänsla. 

− Jag mår bättre när jag cyklar. Jag bidrar till en sundare miljö också. Mitt alternativ till 
cykeln är bilen. Cykeln ger större frihet än bil och den är lättare att parkera, till exempel i 
stan. 

− Det finns bara fördelar med cykeln. Jag får röra på mig och det andra kommer på köpet. 

− Om jag ska hem till Järpen, då får jag ställa cykeln.  

− 20 grader kallt får mig att ställa cykeln. 

− Kyla och ösregn får mig att ställa cykeln, då får jag väcka maken och övertala honom om 
att skjutsa mig till arbetet. 

− Sjukdom, till exempel förkylning, får mig att ställa cykeln men inte vädret. 

− Minus 20 grader, då står cykeln för den slits så mycket då. Kedja och drev slits av kyla. 

− Riktig snöstorm och snödrivor som blåser, då ställer jag cykeln. Händer det på morgon tar 
jag bussen men om det händer när jag ska hem efter jobbet är det ett problem. Då får jag 
släpa hem cykeln. Ska jag hem så lämnar jag aldrig cykeln. 

− 20 grader kyla eller underkylt regn, då det blir spegelblankt och glashalt och om jag måste 
komma fram i representativt skick, då ställer jag cykeln och tar bilen. 

− Oplogade vägar med mycket snö och halka kan få mig att ställa cykeln. Om jag kör i 
snömodd på morgonen hinner det frysa fast på cykeln under dagen. Det sätter sig på 
bromsklossarna och på kedjan bland annat. Jag får ta in cykeln på jobbet för att undvika 
att det fryser. 

− Kyla kan få mig att ställa cykeln.  

− När man måste handla något speciellt som inte cykeln är byggd för, t.ex. från 
byggvaruhus. 
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