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1. Bakgrund 

VTI fick i uppdrag av Linköpings Kommun att undersöka trafikanternas attityd till och acceptans för 

försöket med införande av cykelfartsgata på Hunnebergsgatan i Linköping. Undersökningen har 

genomförts genom ett enkätutskick i samband med efterstudien av försöket. Som utgångspunkt till 

enkäten har Vägverkets sex punkter som anges i skrivelsen ”Försök med ny hastighetsgräns, 20 km/h 

”(TRA40A2006:30066) använts. Enkäten behandlade trafikanternas attityder och beteenden till ny 

hastighetsbegränsning, regelefterlevnad, förståelsen hos trafikanterna för kopplingen till prioritering av 

cyklister samt respekten för väjningsplikt mot cyklande hos andra fordonsförare. 

 

Figur 1. Hunnebergsgatan mellan Västra vägen och Östgötagatan som gjordes om till cykelfartsgata. 

M1 – M3 är punkter där motorfordonens hastigheter mättes (Bild Hans Thulin). 
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2. Syfte 

Syftet med utvärderingen var att klarlägga om det var möjligt att utifrån det gällande regelverket om 

hastighetsbegränsningen 20 km/h var möjligt att skapa en cykelfartsgata som gav prioritering åt 

cyklisterna gentemot annan fordonstrafik. Ett mera specifikt syfte var att ta reda på allmänhetens 

inställning till dessa åtgärder samt om cykel och gångtrafiken ökat. 
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3. Metod 

3.1. Urval 

Ett urval för enkätutskicket gjordes genom att identifiera postnummerområden i och omkring 

Hunnebergsgatan där presumtiva trafikanter som kunde tänkas färdas på cykelfartsgatan var 

folkbokförda. Adresser till personer folkbokförda i de olika postnummerområdena beställdes via 

Skatteverkets folkbokförings-uppgifter. 56 735 uppgifter erhölls och ett slumpmässigt urval gjordes 

utifrån Excels slumptalsgenerator av 804 personer födda mellan 1933 – 1990. Det totala antalet som 

besvarade enkäten var 413 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 51.4%. Urvalet var slumpmässigt. 

Av de svarande var 40 % kvinnor och 48,3 % män de övriga avstod från att svara. Medelåldern låg på 

43 år, den yngsta var 18 år och den äldsta 75 år, se tabell 1. 

Tabell 1. Indelning i åldersgrupper och kön. 

Åldersgrupp  Antal  %  Kvinnor  Män  

1933–1939  12 3,6 5 7 

1940–1949  56 16,8 27 29 

1950–1959  48 14,4 22 26 

1960–1969  40 12,0 16 24 

1970–1979  50 15,0 22 28 

1980–1989  80 24,0 43 37 

1990– 4 1,2 1 3 

Inte uppgett ålder  44 13,2 1 2 

Totalt  334 100 136 154 

41 personer hade valt att inte uppge vilket kön de hade och 44 personer hade valt att inte besvara frågan om ålder 

Tabell 1 visar att den största åldersgruppen utgjordes av dem som var födda 1980–1989. Fördelningen 

var 43 kvinnor och 37 män. I övrigt kan man se att antalet män var fler i de andra åldersgrupperna. 
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4. Genomförande 

En enkät konstruerades utifrån de sex punkter som anges av Vägverket i skrivelsen ”Försök med ny 

hastighetsgräns” (TRA40A2006:30066). Enkäten behandlade trafikanternas attityder och beteende till 

ny hastighetsbegränsning, regelefterlevnad, förståelsen hos trafikanterna för kopplingen till 

prioritering av cyklister samt respekten för väjningsplikt mot cyklande hos andra fordonsförare. 

Enkäten skickades ut till 804 personer boende i postnummerområden i och kring Hunnebergsgatan i 

oktober 2008. En påminnelse i form av ett kort med uppmaning om att besvara den enkät som tidigare 

skickats ut gick ut första veckan i november 2008. Det fanns också möjlighet att ringa VTI för att få ut 

en ny enkät om man av någon anledning förlorat den man tidigare fått sig tillsänd. 

Efter en genomgång av de inkomna enkäterna exkluderades 79 enkäter exkluderades. Detta gällde 

personer som hade skickat in enkäten obesvarad (29 personer) och enkäter som återkom på grund av 

att adressaten var okänd (31 personer) samt de personer som inte varit i området efter införandet av 

försöket (19 personer). Detta innebar att 334 personer kunde användas i det fortsatta analysarbetet. 

Endast de som promenerat, cyklat eller kört bil i området ingick i analysen. 

Svaren från enkäterna har lagrats i en databas. Statistiska analyser har gjorts i programmet SPPS. I 

vissa fall där olika grupper jämförts har resultaten signifikanstestats. Resultatet betecknas som 

signifikant om nivån är minst 99 % (p <=.05). De test som använts är frekvensanalys, t-test och 

Anova. 



 

VTI PM  7 

5. Resultat 

I denna redovisning presenteras först resultaten för samtliga deltagare. För att kunna utläsa eventuella 

skillnader delades de svarande sedan in i olika grupper beroende hur ofta de promenerar, cyklade eller 

körde bil i området. 

5.1. Kännedom om försöket (cykelfartsgata) 

På frågan om man kände till försöket med cykelfartsgata på Hunnebergsgatan uppgav 228 personer att 

man gjorde det medan 78 personer svarat att de inte kände till försöket men hade ändå besvarat 

enkätfrågorna, se tabell 2. Det kan tyda på att de kände till området och cykelfartsgatan men inte att 

det var ett försök. Några citat ur enkätsvaren som beskriver varför man kan anta att det är så följer 

efter tabell 2. 

Tabell 2. Kännedom om försöket. 

Kännedom om försöket  Antal  %  

Ja  228 68,3 

Nej  78 23,4 

28 personer (8.4%) har avstått från att besvara frågan 

”Har inte lagt märke till förändringen som sagt men jag tycker det är en charmig gata 

och tycker det låter som en bra förändring att sänka hastigheten och göra den till 

cykelfartsgata”. (E65) 

”Jag tror inte att många vet om att det är en cykelfartsgata”. (E102) 

”Inte känt till försöket och ej märkt av det. Hade nog inte uppmärksammat det om inte 

denna enkät hade kommit”. (E127) 

5.2. Val av färdmedel innan försöket 

En fråga handlade om vilket färdsätt man brukade före införandet av cykelfartsgata, om man 

promenerade, cyklade eller körde bil i området samt hur ofta man gjorde det. Tabell 3 visar 

fördelningen av de olika färdsätten. 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för hur ofta man promenerade, cyklade eller körde bil i 

området före införandet av cykelfartsgata. 

Färdsätt  Medelvärde  Std  

Promenerat  3,6 1,5 

Cyklat  3,4 1,7 

Kört bil  4,8 1,5 

1=varje dag; 6=aldrig 

Tabell 3 visar att området kan beskrivas som ett område med en hög andel cyklister och fotgängare. 

Andelen bilister som vistades i området var färre. Det visar att Hunnebergsgatan redan innan försöket 

med cykelfartsgata infördes var en gata med en majoritet av fotgängare och cyklister. 
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Tabell 4. Hur ofta man promenerade i området före införandet av cykelfartsgata. 

Promenerat Antal % 

Varje dag 23 6,9 

Flera ggr/vecka 64 19,2 

1 gång/vecka 33 9,9 

Några gånger/månad 70 21,0 

1 gång/månad 54 16,2 

Aldrig 32 9,6 

Totalt 276 82,8 

58 personer (17.4%) hade inte besvarat frågan. 

Av tabell 4 framgår att det var en stor andel som promenerade i området. Mer än hälften promenerade 

flera gånger i månaden och en stor andel flera gånger i veckan. Ett färre antal promenerade varje dag. 

 

Tabell 5. Hur ofta cyklade man i området före införandet av cykelfartsgata. 

Cyklat Antal % 

Varje dag 31 9,3 

Flera ggr/vecka 86 25,7 

1 gång/vecka 37 11,1 

Några 

gånger/månad 

45 13,5 

1 gång/månad 35 10,5 

Aldrig 44 13,2 

Totalt 278 83,3 

56 personer (16.8%) hade avstått från att besvara frågan. 

Tabell 5 visar att det var mer än hälften som cyklade varje vecka. Antalet cyklande i området låg även 

högt för de som cyklade några gånger i månaden. Av resultaten kan utläsas att Hunneberggatan var en 

gata som trafikerades av många cyklister även innan försöket med cykelfartsgata. 
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Tabell 6. Hur ofta man körde bil i området före införandet av cykelfartsgata. 

Kört bil Antal % 

Varje dag 4 1,2 

Flera ggr/vecka 31 9,3 

1 gång/vecka 14 4,2 

Några gånger/månad 26 7,8 

1 gång/månad 38 11,4 

Aldrig 126 37,7 

Totalt 239 71,6 

95 personer (28.4%) hade inte besvarat frågan. 

Tabell 6 visar att Hunnebergsgatan redan innan försöket med cykelfartsgata var en gata med lite 

biltrafik. Det var mer än hälften som sällan eller aldrig körde bil i området. En liten andel körde bil 

några gånger i veckan och väldigt få personer körde bil varje dag. 

En jämförelse gjordes mellan de olika åldersgrupperna hur ofta man cyklade eller körde bil i området 

före införandet av cykelfartsgata. Skillnaden mellan den yngsta och äldsta gruppen då det gällde 

färdmedelsval var signifikant (p<=.05) eftersom den yngsta gruppen cyklade mer och den äldsta 

gruppen körde mer bil. 

5.3. Val av färdmedel efter försöket 

Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för hur ofta man promenerade, cyklade eller körde bil i 

området efter införandet av cykelfartsgata. 

Färdsätt Medelvärde Std 

Promenerat 3,4 1.5 

Cyklat 3,2 1.6 

Kört bil 4,8 1.5 

Tabell 7 visar att det även efter införandet av försöket med cykelfartsgata var en liten andel bilister 

som vistades i området och att det var ungefär lika stor andel fotgängare som cyklister i området. 
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Tabell 8. Hur ofta man promenerade i området efter införandet av cykelfartsgata. 

Promenerat Antal % 

Varje dag 27 8,1 

Flera ggr/vecka 60 18 

1 gång/vecka 36 10,8 

Några gånger/månad 67 20,1 

1 gång/månad 51 15,3 

Aldrig 19 5,7 

Totalt 260 77,8 

74 personer (22,2%) hade inte besvarat frågan. 

Tabell 8 visar att närmare 30% promenerade i området någon gång varje vecka. 

 

Tabell 9. Hur ofta cyklade man i området efter införandet av cykelfartsgata. 

Cyklat Antal % 

Varje dag 31 9,3 

Flera ggr/vecka 87 26 

1 gång/vecka 38 11,4 

Några gånger/månad 43 12,9 

1 gång/månad 32 9,6 

Aldrig 30 9 

Totalt 261 78,1 

73 personer (21.9%) hade inte svarat på frågan. 

Tabell 9 visar att närmare 50% någon gång varje vecka cyklar i området. 
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Tabell 10. Hur ofta man körde bil i området efter införandet av cykelfartsgata. 

Kört bil Antal % 

Varje dag 7 2,1 

Flera ggr/vecka 23 6,9 

1 gång/vecka 16 4,8 

Några gånger/månad 25 7,5 

1 gång/månad 43 12,9 

Aldrig 108 32,3 

Totalt 222 66,5 

112 personer (33.5%) hade inte svarat på frågan. 

Resultaten i tabell 10 visar att biltrafiken på Hunnebergsgatan är låg, vilket det även var före 

införandet av cykelfartsgata. Den största andelen var de som kör bil någon gång i månaden varje 

månad. 

 

De trafikantgrupper som är de mest frekventa på Hunnebersgatan är fotgängare och cyklister och 

biltrafik förekommer i mindre omfattning. I enkätkommentarerna framkommer ändå önskemål om att 

Hunnebergsgatan skulle bli en helt bilfri gata, se citat nedan. 

” Gatan kan stängas av för biltrafik (utom boendetrafik).” (E163) 

”Ska det fungera så krävs nog en ändring av gatumiljön så att det märks att det är en c-

gata.” (E95) 

Om sedan jämför ovanstående resultat med dem som framkom innan försöket kan man se att det inte 

är någon större skillnad. Både före och efter var det en relativt stor andel som både promenerade och 

cyklade i området. 

5.4. Områdets karaktär efter försöket 

Tabell 11. Områdets karaktär när hastighetsgränsen var 20 km/h, alla trafikslag. 

Fråga 
Medelvärde Instämmer helt 

(1–2) % 

Tar helt avstånd 

(6–7) % 

De flesta bilister anpassar sig till den 

nya hastighetsgränsen 20 km/h 

3,9 19,1 15,6 

Rent allmänt hur bra är det att man 

sänkt hastigheten till 20 km/h 

2,4 64,8 8,7 

Bilisterna har sänkt sin hastighet 3,7 22,5 11,4 

H-bergs har för mycket biltrafik 4,6 11,6 35,5 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 
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Tabell 11 visar att mer än hälften av dem som svarat på enkäten generellt sett ansåg att 

hastighetssänkningen från 50 km/h till 20 km/h var mycket positiv. Däremot var det en mindre andel 

som ansåg att bilisterna anpassat sig till den nya hastighetsgränsen och att bilisterna sänkt sin 

hastighet. 

En jämförelse gjordes mellan åldersgrupper och påståendet om de ansåg att det var för mycket 

biltrafik på Hunnebergsgatan. Resultatet visade att den näst äldsta gruppen (födda 1953-1962) i högre 

grad än andra ansåg det (p<=.05). 

Vid en jämförelse mellan de olika trafikantgrupperna instämde de som cyklade i området mest med att 

åtgärden var bra. De som promenerade och körde bil instämde minst. 

5.5. Områdets karaktär efter försöket för de som promenerar 

I enkäten fick de svarande utgå ifrån att de promenerade i området och därefter svara på en rad olika 

frågor. Tabell 8 visar inställningen till trafikmiljön rent allmänt. 

Tabell 12. Trafikmiljön idag för fotgängare, när hastigheten är 20 km/h, jämfört med när hastigheten 

var 50 km/h. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt (1–2) % Tar helt avstånd (6–

7) % 

Bilisterna visar ökad hänsyn mot 

fotgängare 

3,8 20,3 17,5 

Bättre framkomlighet för fotgängare 3,9 22,7 20,7 

Säkerheten har ökat för fotgängare 3,6 27,6 13,8 

Bilisterna stannar oftare och visar 

företräde för fotgängare 

4,1 19,9 23,5 

Tryggheten i området har ökat – 

fotgängare 

3,7 22,5 15,6 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 

Resultaten i tabell 12 visar ett samband beträffande förbättrad, säkrare och tryggare miljö för 

fotgängare. De som promenerade i området ansåg i högre grad än de andra trafikanterna att 

framkomligheten förbättrats. De ansåg också att cyklisterna visade ökad hänsyn. 

”Tanken är god och det blir ju tryggare trafikmiljö för cyklister och fotgängare när 

bilarna kör saktare…” (E467) 

För Hunnebergsgatan gällde att trafiken skulle ske på cyklisternas villkor dvs. på motsvarande sätt 

som för fotgängare på gångfartsgator. Där trafiken sker på fotgängarnas villkor. 

Även om det i första hand var cyklisternas villkor som gällde ville vi ändå i studien se om fotgängarna 

i området ansåg att de upplevde miljön i området säkrare efter hastighetssänkningen. 

”Man slipper åtminstone att ha cyklisterna på trottoaren.” (E744) 

Resultaten visar också att fotgängarna inte ansåg att den sänkta hastigheten bidragit till att bilisterna i 

högre grad än tidigare gav dem företräde. 

”Bilisterna bryr sig inte.” (E94) 
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Tabell 13. Fotgängarnas uppfattning om cyklisterna efter genomförandet av cykelfartsgata. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt 
(1–2) % 

Tar helt avstånd 
(6–7) % 

Cyklisterna visar ökad hänsyn 5 5,6 33,6 

Cyklisterna visar minskad hänsyn 3,8 24,1 15 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 

Resultaten i tabell 13 visar att det fortfarande finns konflikter mellan fotgängare och cyklister i 

området. Fotgängarna upplevde inte att cyklisterna tog tillräcklig hänsyn. 

Ytterligare analyser gjordes där sambandet mellan färdmedelsval och inställningen till åtgärden 

testades. Resultaten visade att som cyklade ofta i högre grad än de andra i området ansåg att 

cyklisterna visade ökad hänsyn (.25 - p<=.01). Inget annat samband kunde utläsas. 

”Det är cyklisterna som visar sämst hänsyn. Min åsikt oavsett om jag går, cyklar eller 

åker bil!” (E15) 

”Då jag promenerar ganska mycket i stan så tycker jag att cyklisterna tar mindre och 

mindre hänsyn till andra trafikanter man cyklar på trottoarer, kör på fel sida gatan, 

cyklar på gångbanor, mot rött ljus. Det kanske vore bättre att satsa mer på utbildning av 

de cyklande!” 

5.6. Områdets karaktär efter försöket för de som cyklar 

Tabell 14. Trafikmiljön idag för cyklister, när hastigheten är 20 km/h, jämfört med när hastigheten var 

50 km/h. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt 
(1–2) % 

Tar helt avstånd 
(6–7) % 

Bilisterna visar ökad hänsyn mot 
cyklister 

3,7 23,9 14,8 

Bättre framkomlighet för cyklister 3,4 35,6 16,8 

Säkerheten har ökat för cyklister 3,5 31,9 14,8 

Bilisterna stannar oftare och visar 
företräde för cyklister 

4 20,9 16,8 

Tryggheten i området har ökat för 
cyklister 

3,7 25 12,6 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 

Resultaten för cyklister i tabell 14 visar att en stor grupp ställde sig tveksamma till om försöket att 

sänka hastigheten från 50 km/h till 20 km/h förbättrat säkerheten och tryggheten i området för dem. 

Resultatet visar också precis som hos fotgängarna att bilisterna var dåliga på att lämna företräde även 

för cyklisterna. Man kan ändå avläsa av resultaten att en stor andel av cyklisterna instämde i att man 

fått en bättre framkomlighet i och med försöket och den hastighetssänkning som genomförts. De som 

cyklar anser också i högre grad än de andra trafikantgrupperna att bilisterna visar ökad hänsyn. Några 

citat som speglade åsikterna följer nedan: 

”Cykelfartsgata på Hunnebergsgatan har inte blivit annorlunda. Fartbegränsningen 20 

km/h verkar ingen bry sig om…” (E47) 
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”De flesta bilister respekterar reglerna! Undantag finns svenska medborgare av utländsk 

härkomst. "unga" med snabb BMW skiter i både cyklister o hastighet.” (E36) 

Tabell 15. Cyklisternas uppfattning om bilisterna efter genomförandet av cykelfartsgata. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt 
(1–2) % 

Tar helt avstånd 
(6–7) % 

Bilisterna kör inte om cyklister 4,4 14,7 18,6 

Bilisterna ger företräde i korsning 4 18,1 15,9 

Cyklister har företräde i 

korsning 
3,8 21,5 13,2 

Olycksrisken har minskat 3,7 21,3 10,5 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 

Resultaten i tabell 15 visar att det var en relativt liten andel som ansåg att bilisterna förändrat sitt 

beteende efter införandet av cykelfartsgatan. Trafikmiljön för cyklisterna hade inte fått det förväntade 

resultatet från bilisterna där cyklisterna ska ges företräde. Förståelsen hos trafikanterna för kopplingen 

till prioritering av cyklister samt respekten för väjningsplikt mot cyklande hade inte uppnåtts av 

bilisterna. 

”Även om bilisterna kanske inte tar hänsyn till regeln är det en bra regel för det keep up 

the good work.”(E396) 

”Har sett flera gånger att bilar och cyklister varit nära att krocka. Har själv råkat ut för 

att det är cyklister framför, bakom och vid sidan om mig och man är väldigt nära att 

preja dem av misstag.” (E106) 

5.7. Områdets karaktär efter försöket för de som kör bil 

Tabell 16. Bilisternas uppfattning om cyklisterna i området efter genomförandet av cykelfartsgata. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt 
(1–2) % 

Tar helt avstånd 
(6–7) % 

Mindre notis till biltrafiken 3,4 36,3 6,6 

Cyklar i bredd 3 47,1 7,8 

Cyklisterna är mindre uppmärksamma 
vid sväng 

3,3 38,4 7,5 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 

Resultaten i tabell 16 visar att bilisternas uppfattning om cyklisterna i området efter genomförd åtgärd 

var att cyklisterna tog mindre notis och visade minskad hänsyn till biltrafiken. Resultatet speglade 

också effekten av åtgärden att cyklisterna fått mer utrymme framför bilisterna. Cyklisterna tar mindre 

notis till bilisterna och cyklar i bredd. 

”Lär cyklister trafikvett innan de sätter sig på cykel!...” (E230) 

”Cyklisterna kan inte trafikreglerna. Cyklar ibland på gångbanan när de kommer 

uppifrån Vallgatan-Västra vägen…” (E339) 
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Vi ville även undersöka om de som körde bil i området efter införandet av cykelfartsgata valde en 

annan väg på grund av åtgärden. Samtidigt ville vi undersöka om detta berodde på att bilisterna ansåg 

att de fått en försämrad framkomlighet. 

Tabell 17. Hur ofta händer det att du kör en annan väg pga införandet av cykelfartsgatan. 

Kör bil Antal % 

Varje dag 3 0,9 

Flera ggr/vecka 10 3,0 

1 gång/vecka 4 1,2 

Några gånger/månad 18 5,4 

1 gång/månad 15 4,5 

Aldrig 94 28,1 

Totalt 144 43,1 

190 personer (56.9%) hade inte besvarat frågan. 

Resultaten i tabell 17 visar att cykelfartsgatan inte i hög grad påverkat att bilisterna valt en annan väg 

på grund av införandet av cykelfartsgatan. Bland de bilister som valde att färdas en annan väg var det 

bland dem som endast körde bil mer sällan. 
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6. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande enkätstudie var att undersöka inställningen till en cykelfartsgata där 

hastigheten sänkts från 50 km/h till 20 km/h. I studien ingick 334 personer och endast svaren från dem 

som promenerat, cyklat eller kört bil i området analyserades. Resultaten visade att det var relativt lite 

biltrafik i området både före och efter åtgärden. Gatan trafikerades däremot av ett stort antal cyklister 

och fotgängare. 

Thulin och Obrenovic (2008) mätte hastigheten före och efter åtgärden och uppmätte en sänkning med 

3 km/h på Hunnebergsgatan till en nivå av 25 km/h (VTI: PM, 2008-12-07). Detta innebär att 

hastigheten inte sänkts något nämnvärt vilket också resultaten från enkätstudien visade. 

En tanke med cykelfartsgatan var att trafiken där skulle ske på cyklisternas villkor. Trots det var man 

som cyklist tveksam till om cykelfartsgatan verkligen ökat deras säkerhet och trygghet. Det var ändå 

den trafikantgrupp som var mest nöjda med åtgärden. De ansåg bl.a. att framkomligheten förbättrats. 

Däremot ansåg de inte att bilisterna förändrat sitt körbeteende något nämnvärt. Bilisterna däremot 

ansåg att cyklisterna fått ett större utrymme men också att de tog mindre notis av andra och ofta 

cyklade i bredd. 

De som promenerade i området var minst nöjda och upplevde att varken cyklister eller bilister tog 

tillräcklig hänsyn. 


