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Abstract:   
Det märks ett ökat intresse för att förbättra för cykeltrafiken men det saknas idag 
kunskaper om hur olika åtgärder bör prioriteras. Den här studien syftar till att öka 
kunskaperna om pendlingscyklisters preferenser och hur olika åtgärder bör prioriteras 
samt att undersöka användbarheten av en enkätmetod som inte tidigare använts i dessa 
sammanhang. I en enkätstudie undersöks 13 utformningar/faktorer. Studiens resultat 
indikerar att de undersökta faktorerna framförallt påverkar cyklisters nöjdhet om de finns 
längs en väg men inte har lika stor negativ betydelse om de inte finns. Resultat indikerar 
också att några av de undersökta attributen motsvarar cyklisters grundläggande krav 
medan andra snarare höjer kvaliteten på en väg med redan acceptabel kvalitet. Metoden 
bedöms tillämpbar för studier i trafikplanerings-sammanhang eftersom den bidrar med ny 
typ av kunskap, som kan vara användbar när åtgärder behöver prioriteras. 
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Sammanfattning 

Det märks ett ökat intresse för att förbättra för cykeltrafiken, bland annat genom satsningar 
på olika infrastrukturåtgärder. Resurserna och utrymmet för cykel-investeringar är dock 
begränsade och det saknas kunskaper om hur olika åtgärder bör prioriteras. Den här studien 
syftar till att öka kunskaperna om pendlingscyklisters preferenser. Studien belyser och 
undersöker skillnaden mellan olika utformningar/ åtgärders betydelse, i fråga om vilken 
infrastruktur som krävs för att en väg ska uppfattas som ”cykelvänlig” och vad som kan 
bidra till att redan ”cykelvänliga” vägar förbättras ytterligare. Studien är en pilotstudie 
eftersom den baseras på en teori och enkätmetod som inte tidigare används i dessa 
sammanhang. Ett syfte med studien är därför att undersöka användbarheten av metoden i 
dessa sammanhang. 

 

Studiens huvuddel består av en enkätundersökning som utformas och analyseras enligt en 
modell som kallas Kanomodellen. 13 utformningar/faktorer undersöks med metoden. 
Utformningarna valdes ut under inledande litteraturstudier. Kanomodellen, som vanligtvis 
används inom produktutveckling, baseras på en teori om att en produkt består av olika 
attribut, som på olika sätt bidrar till konsumentens totalupplevelse av produkten. Metoden 
har i detta sammanhang tillämpats genom att cyklister ses som konsumenter som väljer 
mellan olika vägar. En cykelväg ses som en produkt som består av en mängd attribut, i det 
här fallet fysiska faktorer och utformningar, som på olika sätt bidrar till hur cyklisten 
upplever och bedömer en väg. Enligt Kanos teori finns följande typer av attribut som på 
lika sätt skapar kundtillfredsställe: 

Nödvändiga attribut påverkar negativt om de inte finns. De motsvarar cyklisters 
grundläggande behov och om attributen inte finns bidrar det till att cyklister blir missnöjda 
med vägen.  

Förväntade attribut påverkar negativt om de inte finns och positivt om de finns. De bidrar 
till att cyklister blir missnöjda med vägen om de inte finns men de bidrar till att vägen får 
mer än acceptabel kvalitet om de finns.  

Attraktiva har en positiv påverkan om de finns. Om attraktiva attribut finns höjer det 
kvaliteten på vägen. Attraktiva attribut kallas också ”delighters”. 

 

Förutom dessa tre attributskategorier finns enligt Kanos teori attribut som är betydelselösa 
och omvända. Betydelselösa attribut påverkar inte cyklister nöjdhet. Omvända attribut 
bidrar till att cyklister blir missnöjda om de finns och nöjda om de inte finns.  

 

Kanomodellen bygger på en bestämd enkätutformning. Utifrån svaren på en enkät som 
utformats enligt modellen kan undersökta attribut grupperas i de olika attributs-
kategorierna. Detta kan användas vid prioritering mellan åtgärder. Enligt Kanos teori ska 
nödvändiga attribut prioriteras före förväntade attribut och förväntade attribut ska 
prioriteras före attraktiva, eftersom det inte spelar någon roll hur mycket man satsar på att 
utveckla attraktiva attribut om cyklisterna ändå är missnöjda med vägen på grund av att 
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nödvändiga och förväntade attribut inte är uppfyllda. Betydelselösa attribut påverkar inte 
cyklisters nöjdhet och omvända attribut ska undvikas. Utifrån enkätsvaren kan även olika 
kundtillfredsställelsevärden beräknas, vilket ger ytterligare indikationer på attributens 
betydelse. 

Drygt 300 pendlingscyklister besvarade enkäten. De som svarade cyklar ofta, även på 
vintern. För det mesta reser de till/från arbetet med cykel och de pendlar relativt långt med 
cykel. Cyklisterna har besvarat frågorna i enkätundersökningen utifrån att de cyklar till 
arbetet en vanlig dag. 

 

Resultaten från enkätundersökningen ger indikationer på att de undersökta attributen 
generellt har en starkare positiv betydelse om de finns (påverkan på nöjdhet) än den 
betydelse det har om de inte finns (påverkan på missnöjdhet). Resultaten indikerar även att 
om syftet är att förbättra infrastrukturen enligt pendlingscyklisters prefenser bör de 
undersökta attributen prioriteras enligt:  

 

Prioritet 1 (Nödvändiga attribut): 

- Cykelfält längs en gata i innerstaden (istället för att man får cykla i blandtrafik). 

 

Prioritet 2 (Förväntade attribut): 

- Att det finns belysning längs en cykelbana som går genom en park. 

- Separat cykelbana längs en gata i innerstaden (istället för att man får cykla i blandtrafik). 

 

Prioritet 3 (Förväntade/attraktiva attribut): 

- Att det är fritt från parkerade bilar till höger om cykelfält. 

- Cykelparkering som det går att låsa fast cykeln ram i. 

- Cykelbana som leds till höger om trafiksignalen vid korsande övergångsställe. 

- Automatisk detektering vid signalreglerad korsning. 

 

Prioritet 4 (Attraktiva attribut): 

- Enkelriktade cykelbanor på båda sidor om en gata (istället för dubbelriktade på en sida). 

- Trädplanteringar längs cykelbana i stadsmiljö. 

- Olika beläggning som separering mellan cyklister och fotgängare. 

- Bullerplank mellan cykelbana och större bilväg. 

 

Mindre prioriterade (Attraktiva/betydelselösa och betydelselösa attribut): 

- Att det är fritt från parkerade bilar till vänster om cykelbana. 

- Att ett cykelstråk går längs en gata med folkliv och utbud. 
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Inget av de undersökta attributen kategoriserades som ett omvänt attribut, det vill säga ett 
attribut som bör undvikas.  

 

Att tillämpa Kanometoden i trafikplaneringssammanhang innebär några svårigheter och ett 
antal antagenden och avsteg från den generella enkätutformningen enligt Kanomodellen är 
nödvändiga. Metoden bedöms ändå vara användbar i trafikplaneringssammanhang 
eftersom den bidrar med ny typ av kunskap, bland annat om hur åtgärder bör prioriteras, 
vilket det finns ett stort behov av kunskap om. För att validera studiens resultat behövs 
dock fler studier med samma eller liknande synsätt och teoretiska bakgrund.   
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Summary 

There is a growing interest in improving bicycle traffic, e.g. through investments in 
different infrastructure measures. However the resources and space for bicycle investment 
are limited and there is a lack of knowledge about which measures should be prioritized. 
This study aims to increase the knowledge about commuting cyclists´ preferences. The 
study focus at and examines the difference between different designs/factors importance, in 
terms of what is required for a path to be perceived as bike friendly and what can make 
already bike friendly path even more attractive. The study is a pilot study, because no 
previous study in this field has applied this or a comparable theory and method. A further 
aim is therefor to investigate the usefulness of the survey method. 

 

The study's main body consists of a questionnaire designed and analysed according to a 
model called the Kano model. 13 designs/factors are examined. The factors were selected 
by initial literature studies. The Kano model, usually applied in the field of product 
development, is based on a theory saying that a product consists of various attributes that 
contribute in different ways to the consumer's overall experience of a product. The method 
has been applied in this context by cyclists viewed as consumers who choose between 
different paths. A path is seen as a product that consists of a set of attributes, in this case, 
physical factors and designs, which contribute in different ways to how a cyclist overall 
perceive and value a path. According to the theory, there are the following types of 
attributes which in different ways contribute to customer satisfaction: 

Must-be attributes affect negatively if they do not exist. They correspond to the basic needs 
of cyclists. If the attributes not are fulfilled it makes the cyclists dissatisfied with the path. 

One-dimensional attributes affects positive when fulfilled and negative if not fulfilled. If 
the attributes are achieved the cyclists become satisfied with the path, but they contribute 
to dissatisfaction if not achieved. 

Attractive attributes provides satisfaction when achieved. Attractive attributes raise the 
quality of a path. Attractive attributes are also called "delighters". 

 

In addition to these three types of attributes there are indifferent and reverse attributes. 
Indifferent attributes does not affect customer´s satisfaction. Reverse attributes affect 
customer´s satisfaction negatively and should be avoided in products.   

 

Based on the responses to a questionnaire designed and formulated a specific way, 
investigated attributes are grouped into the different attribute categories or as a 
combination of different categories. This categorization can be used if prioritizing by 
different measures is necessary. According to Kano model, the must-be attributes should be 
prioritized before one-dimensional attributes, which should be prioritized before attractive. 
It does not matter how much you invest in attractive attributes if the must-be and one-
dimensional attributes are not fulfilled. Indifferent attributes does not affect customer´s 
satisfaction and reverse attributes should be avoided in products. Based on the responses it 
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is also possible to calculate different coefficients, which provides further indications of 
attribute importance. 

 

More than 300 commuting cyclists answered the questionnaire. The respondents cycle 
often, even in the winter. Usually they bike to/from their work and they commute relatively 
far. The cyclists answered the questionnaire as if they bicycles to work a regular day. 

 

The results of the survey indicate that the examined attributes generally have a stronger 
positive impact if they are fulfilled (effect on satisfaction) than negative impact if they are 
not fulfilled (impact on dissatisfaction). The results also indicate that if the aim is to 
improve the infrastructure for commuting cyclists´ preferences the investigated attributes 
should be prioritized as: 

 

Priority 1 (Must-be attributes): 

- Bicycle lane along a street in the inner city (instead of cycling in mixed traffic). 

 

Priority 2 (One-dimensional attributes): 

- Lights along a bike path that runs through a park. 

- Separate bike path along a street in the inner city (instead of cycling in mixed traffic). 

 

Priority 3 (One-dimensional/Attractive attributes): 

- No parked cars to the right of a bicycle lane. 

- Bicycle parking which it is possible to lock the bike frame at. 

- Bike path which leads to the right of a traffic signal at a pedestrian crossing. 

- Automatic detection at a signal junction. 

 

Priority 4 (Attractive attributes): 

- One-way bike lanes on both sides of a street (instead of two-way to one side). 

- Planted tree along a bike path in the urban areas. 

- Different paving as separation between cyclists and pedestrians. 

- Noise barriers between a bike path and large road. 

 

Less priority (Attractive/Indifferent and Indifferent attributes): 

- No parked cars to the left of a bike path. 

- That a cycle route runs along a street with street life. 

 

None of the investigated attributes was categorized as a reverse attribute, i.e. an attribute 
that should be avoided.  
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Applying the Kano model in the context of traffic planning means some difficulties and 
some assumptions and deviations from the general design of a Kano survey is necessary. 
The method is however assessed as useful in the context of traffic planning because it 
contributes with new kind of knowledge, including how measures should be prioritized, 
which is a field with lack of knowledge. To validate the results from this study more 
studies with the same or similar approach and theoretical background is needed. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Av bland annat folkhälso-, trängsel- och miljöskäl finns mål att cyklandet ska öka i Sverige 
och att förutsättningarna för att välja cykeln ska förbättras. Att cykla blir också allt mer 
populärt i många tätorter. I exempelvis Stockholm har cyklandet ökat kraftigt på senare tid 
men andelen cykelresor av det totala antalet resor minskar sett till resor i hela landet.  

 

Det märks ett ökat intresse för att satsa på cykeltrafik. I Stockholm har på senare år 
nyinvesteringar gjorts för att förbättra cyklisters miljö bland annat genom satsningar på nya 
cykelbanor, cykelfält, nya cykelparkeringar och framkomlighetshöjande åtgärder (Ericson 
och Erson 2004). Resurserna och utrymmet för cykelinvesteringar är ändå begränsade och 
en prioritering mellan åtgärder som kan förbättra för cyklister är ofrånkomlig.  

 

Det är viktigt att komma ihåg vilka det är man planerar för och som påverkas av 
planeringen och de åtgärder som görs i den fysiska miljön. I GCM-handboken efterfrågas 
ett mer kundorienterat synsätt, med ett planeringsperspektiv med kundernas bästa i fokus 
(Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010).    

 

En förutsättning för att nå målen om att cyklandet ska öka är att det finns bra och attraktiva 
cykelvägar - ur cyklisternas perspektiv. Cyklisters bedömning av kvaliteten på trafikmiljön 
beror på en rad faktorer. Idag finns det brister i kunskaperna om den fysiska utformningens 
betydelse och cyklisters preferenser, vad som är bra och mindre bra åtgärder (bl.a. 
Lindelöw 2009, Eriksson 2009). Det är därför svårt att prioritera och satsa på de mest 
lönsamma åtgärderna.  

 

Kunskapsluckorna gäller bland annat vilka krav cyklister ställer på utformningen av 
trafikmiljön, vilka faktorer som har betydelse för att det ska fungera bra att cykla samt och 
samt vad som gör att vissa sträckor är attraktivare än andra. Med mer kunskaper om 
cyklisters behov och önskemål skulle resurser kunna användas mer effektivt och rätt 
åtgärder kunna prioriteras. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att genom litteraturstudier och en enkätundersökning 
öka kunskaperna om cyklisters preferenser och om hur cyklister värderar olika 
utformningar/faktorer i infrastrukturen och trafikmiljön.  
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Ett vidare syfte med studien är att belysa och undersöka skillnaden mellan olika 
utformningar/faktorers betydelse och vilka krav cyklister ställer på trafikmiljön för att den 
ska uppfattas som ”cykelvänliga” och vilka utformningar/åtgärder som kan göra att redan 
”cykelvänliga” vägar förbättras. Ett övergripande mål är att bidra med kunskap om vilka 
åtgärder som bör prioriteras om en stad vill få fler att cykla och skapa bättre kvalitet för 
dem som redan cyklar. 

 

Studiens huvuddel består av en enkätundersökning enligt Kanomodellen. Ett ytterligare 
syfte med studien är att undersöka användbarheten av Kanomodellen i dessa sammanhang, 
eftersom ingen tidigare studie inom området tillämpat denna eller någon jämförbar teori 
och metod.  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet undersöker betydelsen av olika fysiska faktorer/utformningar. Flera andra 
faktorer, såsom psykiska och sociala faktorer, påverkar upplevelsen av de fysiska 
faktorerna. Examensarbetet omfattar inte betydelsen av sådana faktorer. 

 

Studien är inriktad på en viss typ av cyklister, nämligen pendlingscyklister, det vill säga 
cyklar som cyklar till/från jobbet och därmed är vana att cykla.   

 

Studien bygger till stor del på en enkätundersökning, det vill säga hur cyklisterna säger att 
de tycker/agerar. Studien undersöker inte hur cyklister faktiskt beter sig.  

1.4 Rapportens upplägg  

Denna rapport har följande struktur: 

 

Kapitel 1: Inledning 

 

Kapitel 2: Metodval och studieupplägg 

 

Kapitel 3: Teoretisk bakgrund: om vad som påverkar valet att cykla 

 

Kapitel 4: Metod: Kanomodellen – för att identifiera kunders behov och kvalitetshöjande 
attribut. 

 

Kapitel 5: Resultat litteraturstudier: Faktorer och utformningars betydelse för valet att 
cykla och valet av resväg.  
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Kapitel 6: Utformning och distribuering av enkäten 

 

Kapitel 7: Resultat Enkätundersökning - Svarsfrekvens och något om de som svarat 

 

Kapitel 8: Resultat Enkätundersökning - Vad tycker cyklisterna? 

 

Kapitel 9: Analys Enkätundersökning - Prioritering av åtgärder 

 

Kapitel 10: Diskussion och slutsatser 
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2 Studiens upplägg 

2.1 Tankegång 

I studien ses en cykelväg som summan av en mängd fysiska faktorer och utformningar. En 
cyklists uppfattning av en väg beror på hur cyklisten uppfattar och värderar de faktorer 
som vägen består av. Varje faktor/utformning som finns eller inte finns påverkar på så vis 
den totala upplevelsen av vägen. Olika faktorer har inte samma betydelse och vissa 
faktorer kan vara avgörande för om cyklisten ska bedöma vägen som cykelvänlig eller inte, 
medan andra faktorer inte har en avgörande roll för att vägen ska bedömas cykelvänlig 
utan snarare kan skapa mervärde och hölja kvaliteten ytterligare.  

 

Detta tankesätt påminner om ett erkänt tankesätt inom produktutvecklingsområdet. Inom 
produktutveckling ses ofta en produkt som summan av flera attribut, som var och en 
påverkar konsumenternas uppfattningar om produkten.  För att öka produktens attraktivitet 
på marknaden undersöks de olika ingående attributens betydelse, för att kunna göra 
lönsamma investeringar och förbättringsåtgärder.  

 

En metod som härstammar från produktutvecklingsområdet, Kanomodellen, väljs som 
undersökningsmetod i denna studie. Undersökningsmetoden består av en 
enkätundersökning som gör det möjligt att undersöka betydelsen av en produkts olika 
attribut kvalitativt. 

 

Valet av faktorer och utformningar som testas med Kanometoden bygger i studien på 
litteraturstudier. Litteraturstudierna görs med andra ord i syfte att identifiera fysiska 
faktorer, utformningar och åtgärder som påverkar valet att cykla och cyklisters val av 
resväg som kan är intressant att undersöka vidare och med detta synsätt. 

2.2 Del 1 - Litteraturstudier 

Studien inleds med en litteraturstudie. Litteraturstudien består av tre delar: 

 

1 Teorier om vad som påverkar valet att cykla och cyklisters vägval 

Litteraturstudier om teorier kring vad som påverkar människor att cykla, cyklisters val av 
resvägar samt hur dessa val hänger ihop. Resultatet av denna del av litteraturstudien 
redovisas i kapitel 3 Teoretisk bakgrund: om vad som påverkar valet att cykla. Syftet med 
denna del av litteraturstudien är bl.a. att besluta vad som ska undersöka med ytterligare 
litteraturstudier.  
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2 Teorier om produktutveckling och Kanomodellen

Litteraturstudier med syfte att ge en teoretisk bakgrund om produkter, produktutveckling, 
kundtillfredsställelse och i synnerhet om Kanomodellen för att mäta attributs inverkan på 
kundtillfredsställelse. Resultatet av denna del av litteraturstudien redovisas i kapitel 4 
Metod: Kanomodellen – för att identifiera kunders behov och kvalitetshöjande attribut. 
Utifrån denna del av litteraturstudien planeras och genomförs enkätundersökningen som 
ska ge svar på studiens frågeställningar. 

 

3 Olika faktorer/utformningars betydelse för valet att cykla och cyklisters vägval 

Litteraturstudier med syfte är att ta reda på mer om: 

 Vilka faktorer/utformningar som finns i de trafik- och stadsmiljöer som cyklister 
färdas i. 

 Vad cyklister tycker om olika faktorer/utformningar. 

 Olika faktorers/utformningars betydelse för cyklisters vägval. 

 Vilka faktorer/utformningar som kan öka cykelns konkurrenskraft. 

 

Denna del av litteraturstudierna är inriktad på svenska studier eftersom värderingar och 
preferenser kan skilja sig mellan cyklister i olika länder, bland annat beroende på att vi är 
mer och mindre vana olika utformningar och företeelser. Särskilt relevanta är 
undersökningar som genomförts i Stockholm, eftersom studies huvuddel är en 
enkätundersökning bland cyklister i Stockholm. Urvalet av faktorer/utformningar som 
undersöks kvalitativt i enkätundersökningen baseras på denna del av litteraturstudierna. 
Resultatet från denna del av litteraturstudierna redovisas i kapitel 5 Resultat: 
Litteraturstudier. 

2.3 Del 2 - Enkätundersökning  

Studiens empiriska del består av en enkätundersökning. Enkäten utformas enligt 
Kanomodellen. Syftet med en enkätundersökning enligt Kanomodellen är att undersöka 
olika attributs inverkan på kundtillfredsställelse. I detta fall är de attribut som undersöks ett 
antal utformningar/faktorer i trafikmiljö. Valet av utformningar/faktorer i trafikmiljö 
grundas på litteraturstudien. Kanomodellen beskrivs mer utförligt i kapitel 3 Resultat 
litteraturstudier: Faktorer och utformningars betydelse för valet att cykla och valet av 
resväg. 
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3 Teoretisk bakgrund – Vad som 
påverkar valet att cykla och valet av 
resväg 

3.1 Cyklisters beslutsprocess 

Flera val leder fram till att en person väljer att cykla och dess val av resväg. 
Beslutsprocessen kan generellt delas in i besluten 1) resbeslut, 2) färdmedelsval och 3) 
vägval (Lindelöw 2008). Många saker påverkar besluten i beslutskedjan, medvetet och 
omedvetet. Vilka faktorer som påverkar och på vilket sätt olika faktorer påverkar skiljer sig 
mellan olika individer.   

 

Eriksson (2009) undersöker vilka faktorer som påverkar cykelanvändningen. Studien visar 
att en rad psykologiska och sociodemografiska faktorer samt fysiska faktorer påverkar 
cykelanvändningen. Rietveld och Daniel (2004) specificerar fyra faktorer som har stor 
potential att påverka valet att cykla: 

 Individuella faktorer: kön, ålder, kulturell bakgrund mm  

 Generaliserad kostnad för att cykla: monetära kostnader, riska att cykeln stjäls, 
restid, risk att skadas, komfort, trygghet mm 

 Generaliserad kostnad för andra färdmedel: monetära kostnader inkl. t.ex. 
parkering, tillgång till kollektivtrafik mm 

 Lokala åtgärder: åtgärder för cykelinfrastruktur, stadsutformning m.m. 

 

Naturvårdsverket (2005) utgår fram att cykeltrafikåtgärder både leder till att en del 
resenärer byter till cykel och att befintliga cyklister får det bättre, och därmed cyklar mer. 
Utgångspunkt för detta är en ekonomisk tankemodell (the economic man). En förutsättning 
för denna tankemodell är att varje åtgärd som gör någon färdväg (med något färdmedel) 
mer attraktiv än den tidigare var, samtidigt gör det mer attraktivt att använda färdmedlet i 
fråga. Det beror på att den sammantagna, typiska uppoffringen för färdmedlet förändras. 
Av en åtgärd som förbättrar en länk i nätet kan man således inte bara förvänta sig att just 
den länken förbättras utan att det sker en förändring också av färdmedelsvalet. Hur stor 
effekten blir beror givetvis på förbättringens betydelse – en förbättring med liten betydelse 
för färdmedlets sammanlagda kostnad ger små effekter på färdmedelsfördelningen.  

3.2 Kvalitetsdimensioner i cyklistperspektiv  

En cyklist väger in en rad aspekter när denna beslutar sig för att cykla och bestämmer 
resväg. Enligt Eriksson (2009) måste cykelvägnätet vara minst lika bra som bilvägnätet 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

14 

vad gäller genhet, framkomlighet, komfort och säkerhet för att cykeln ska kunna 
konkurrera med bilen på cykeldistanser. Hydén m.fl. (2008) tar upp en rad kvaliteter som 
påverkar cyklister, både i valet att cykla, i valet av resväg och i upplevelsen av resan. 
Hydén m.fl. (2008) nämner bland annat tillgänglighet och framkomlighet, trygghet, god 
estetisk utformning och omgivningen som viktiga kriterier. Avseende vägvalseffekter 
menar Nilsson och Brundell-Freij (2004) att främst effekter i form av ändrad restid och 
bekvämlighets-/trygghetsvinst (restidsvärdering för olika komponenter) har betydelse för 
cyklister. Nedan beskrivs några av de kvalitetsdimensioner som är viktiga för cyklister. 

3.2.1 Avstånd och genhet  

Avståndet har en stor inverkan på personers val att cykla, cyklisters val av resväg och 
värdering av resan (Lindelöw 2008). Cyklister använder sin egen energi och muskelkraft 
för att ta sig fram och strävar därför normalt åt att minimera reseavståndet. För rekreations- 
och träningscyklister kan avståndet dock ha motsatt betydelse.  

 

En undersökning som genomfördes 2000 visar att avståndet är ett av de två viktigaste 
skälen till varför många Stockholmare inte cyklar till arbetet (Ericson 2000). Cykelnätets 
utformning och täthet har stor betydelse för genheten. Ett mer finmaskigt nät medför mer 
direkta vägar och kortare avstånd mellan fler målpunkter. Enligt Eriksson m.fl. (2009) 
väljer de flesta cyklister i Stockholm den väg som är snabbast och enklast, det vill säga på 
samma sätt som bilister väljer färdväg. Därför väljer cyklister främst huvudvägarna, 
eftersom det nästan alltid betyder den kortaste vägen.  

3.2.2 Framkomlighet och färdhastighet  

Cyklister ställer generellt höga krav på god framkomlighet. I en enkätundersökning i 
Stockholm uppgav 44 procent att de helt instämmer i att de gärna väljer en cykelväg som 
tar dem snabbt dit de ska. 52 procent instämde delvis i påståendet. (Ericson och Erson 
2004) Stopp och inbromsningar medför fördröjningar och en förlust av fart och energi. 
Cyklisters framkomlighet påverkas negativ av bland annat korsningar, i synnerhet 
signalreglerade korsningar, och andra fysiska hinder. Cyklisters framkomlighet kan också 
påverkas negativt av andra trafikanter. Både andra cyklister, gående och motorfordon kan 
störa och hindra cyklister.  

 

Restidsändringar för cyklister kan vara en följd av fysiska åtgärder för cykeltrafiken samt 
av drift och underhållsåtgärder. Fysiska åtgärder för cykeltrafiken kan leda till restidsvinst 
för cyklister och påverkar den totala restiden. Drift- och underhållsåtgärder påverkar främst 
cyklisters färdhastighet över en befintlig sträcka, vilket bidrar till den totala restiden. 
(Nilsson och Brundell-Freij 2004) Naturvårdsverket (2005) menar att åktid och 
fördröjningar är några av de viktigaste faktorerna som behöver inkluderas för att uppskatta 
den totala nyttan av cykelåtgärder. I samhällsekonomiska kalkyler bör både effekten av 
minskad åktid och effekten av fördröjningar för befintliga cyklister inkluderas. 

3.2.3 Bekvämlighet/komfort 

Bekvämlighet är en subjektiv uppfattning som bland annat beror på fysiska egenskaper. 
Fysiska egenskaper i trafikmiljön som påverkar bekvämligheten är bland annat underlaget 
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och jämnheten, hur stolpar placeras, kurvradier och backar (Nilsson och Brundell-Freij 
2004). Även halka och snö, säker cykelparkering, trygghet och tydlig skyltning påverkar 
hur bekvämt det är att cykla (Cykalk 1.0 manual och bakomliggande formler). 
Bekvämlighet är en effekt som Naturvårdverket (2005) menar är en av de viktigaste för 
cyklister. Naturvårdsverket (2005) inkluderar upplevd säkerhet i begreppet bekvämlighet 
(se nedan). 

3.2.4 Upplevd risk/säkerhet och trygghet 

Cyklister värderar den upplevda risken för olyckor, den subjektiva trafiksäkerheten, högt 
eftersom de är relativt oskyddade. Den upplevda risken för olyckor påverka både valet att 
cykla och valet av resväg. Den subjektiva trafiksäkerheten beror bland annat på om det 
finns cykelanläggning (cykelbana/cykelfält) och närheten till bilar och bilarnas hastigheter. 
Busstrafik, lastbilar, stor biltrafik, höga hastigheter, parkerande bilar, öppnande bildörrar 
m.m. ökar den subjektiva osäkerheten. (Nilsson och Brundell-Freij 2004) I en 
enkätundersökning i Stockholm uppgav 47 procent att de helt instämmer i att de gärna 
väljer en viss cykelväg för att den är trafiksäker och 45 procent instämde delvis i 
påståendet (Ericson och Erson 2004).  

 

Även tryggheten, den sociala säkerheten, är viktig för cyklister (Nilsson och Brundell-Freij 
2004). Negativ inverkan på tryggheten har bland annat rädsla för kriminalitet och våld, 
oöverskådliga gator, nischer vid portar eller hållplatser, buskage, otillräcklig belysning och 
folktomma miljöer. Även slum och förstöring kan framkalla eller förstärka rädslan. Platser 
som ofta upplevs som hotfulla är till exempel industriområden, parker, stationer och 
tunnlar. Trygghetsaspekter är framförallt viktiga nattetid.  

 

Upplevelsen och vikten av säkerhet och trygghet är mycket individuellt. Vissa personer är 
mer riskbenägna än andra. En upplevd säkerhet och trygghet är ofta viktigt för barn och 
äldre som kan känna sig osäkra i trafiken. Trygghet när det är mörkt är generellt viktigare 
för kvinnor än för män.  

3.2.5 Omgivningen 

Cyklister ställer större krav på attraktiva och tilltalande trafikmiljöer än till exempel 
motorfordonsförare, eftersom cyklister färdas direkt i omgivningen och inte i ett fordon 
som skärmar av dem från omgivningen (Hydén m.fl. 2008). Omgivningen kan förhöja eller 
försämra färdupplevelsen för cyklister. Exempel på positiva faktorer i omgivningen är 
byggnader med historisk betydelse, människor, blandning av funktioner, kontinuerlig 
rumsgestaltning och växtlighet. Buller och avgaser är exempel på faktorer som upplevs 
negativt. (Nilsson och Brundell-Freij 2004) I den tidigare nämnda enkätundersökningen i 
Stockholm svarade 24 procent att de instämmer helt och 56 procent att de instämmer delvis 
i att de gärna väljer en viss cykelväg för att omgivningen tilltalar dem (Ericson och Erson 
2004). 

3.2.6 Upplevd restid 

Restiden är relaterad till avstånd, genhet och framkomlighet. Utöver faktisk restid har även 
den upplevda restiden betydelse för resenärers val av färdmedel och cyklisters val av 
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resväg. Resenärer värderar färd- och väntetid olika. Trafikanter uppfattar generellt tid man 
väntar som längre än tid man är i rörelse. Omvägar kan uppfattas ta längre tid än vad de 
faktiskt tar. Bekvämlighet, den omgivande miljön och upplevelsen av trygghet/otrygghet 
kan också inverka på den upplevda restiden (Nilsson och Brundell-Freij 2004). 

3.3 Samhälls- och trafikplaneringens betydelse 

Valet att cykla och valet av resväg påverkas av den fysiska utformningen som i sin tur 
påverkas av samhället genom planering och byggnation. Storskalig/övergripande 
samhällsplanering avgör vilka avstånden blir mellan målpunkter och påverkar hur 
konkurrenskraftig cykeln är som transportmedel.  

 

Utformningen av cykelnätet och i vilken mån det täcker in målpunkter har betydelse för 
bland annat direkthet och genhet. Cykelnätets utformning påverkar också bland annat 
vilken sorts miljöer cyklister färdas genom. Cykelnätets utformning påverkar på så vis 
både valet att cykla och valet av resväg. Även detaljutformningen av vägar, cykelstråk, 
gaturum och omgivningen har också stor betydelse för cyklisters transportkvalitet, olika 
resvägars attraktivitet och valet att cykla. 
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4 Metod: Kanomodellen – för att 
identifiera kunders behov och 
kvalitetshöjande attribut 

4.1 Produkter och kvalitet 

4.1.1 Produkter och attribut 

Med en produkt menas i allmänhet något som skapas eller tillverkas. Det kan vara en 
konkret produkt eller en tjänst. (Produkt)attribut är alla de egenskaper och faktorer som 
tillsammans bildar en produkt eller tjänst. Produktattributen och deras kvalitet inverkar på 
den totala upplevelsen av produkten.  

4.1.2 Kvalitet  

Kvalitet handlar om hur vi uppfattar och bedömer saker. Kvalitet är relativt och vår 
bedömning av kvalitet beror på individuella tolkningar och avgörs av fysiska och 
psykologiska faktorer (Möllerud 1992). Det finns inte en entydig definition på begreppet 
och det kan användas inom många olika områden.  

  

På marknader och i konkurrenssituationer är kundernas bedömningar av produkternas 
kvalitet mycket betydelsefullt. Kvalitet i detta avseende avser hur väl produkter och 
tjänster tillfredsställer kundernas krav, behov och förväntningar (Möllerud 1992).  

 

Några definitioner av begreppet kvalitet är: 

”förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 

”uppfyllande av satta krav” 

”lämplighet för sitt syfte” 

”…should be aimed at the needs of the customer, present and future” 

”till den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, d.v.s. behov eller för-
väntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (ISO 9000) 

 

Olika dimensioner av kvalitetsbegreppet 

I skriften Arkitektonisk kvalitet diskuterar Jerker Lundequist (1992) kvalitetsbegreppet. 
Lundequist menar att kvalitet beror på tre typer av egenskaper: egenskaper som är 
kvantitativa och objektivt mätbara som längd, bredd och kostnad; egenskaper som 
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uppfattas subjektivt genom de fem sinnena; och kvaliteter som är beroende av värderingar, 
som fult och vackert, rätt och fel.  

 

I många fall, i synnerhet när det handlar om produkter, är den tekniska/funktionella 
kvaliteten av stor betydelse. Det är ofta den sortens kvalitet man först tänker på när man 
pratar om kvalitet – att produkterna uppfyller funktionella behov och förväntningar. 
Teknisk/funktionell kvalitet handlar ofta om att minimera fel och misstag så att kunderna 
inte blir missnöjda. Teknisk/funktionell kvalitet utvärderas ofta kvantitativt och objektivt. 
Det internationella standardsystemet ISO 9000 är exempel på metoder för att mäta denna 
typ av kvalitet.  

 

Lundequist (1992) menar att förutom teknisk/funktionell kvalitet finns en etisk/estetisk 
dimension av kvalitetsbegreppet. Etiskt/estetisk kvalitet är svårare att definiera än 
teknisk/funktionell kvalitet och handlar om vad som är ”vackert” och ”passar”. Det handlar 
om helhetsupplevelser men också om ett långsiktigt synsätt. Nordin (1992) adderar 
historisk kvalitet till dimensionerna teknisk/funktionell och etisk/estetisk kvalitet.  

 

Kvalitetsbegreppet kan delas in på andra vis och i andra dimensioner.  

4.1.3 Kundbehov, kundnöjdhet och kvalitetsutveckling 

Kvalitet är ett av de viktigaste medlen i konkurrensen på marknader (Bergman och Klefsjö 
2001). I konkurrens-situationer är det ofta inte tillräckligt att sträva efter nöjda kunder och 
att undvika missnöjda kunder. Ofta måste man också överträffa kundens förväntningar för 
att kunderna ska vara nöjda och för att vinna nya kunder.  

 

Kvalitetsbegreppet kan lätt misstolkas. Det är lätt att tro att man alltid ska sträva efter så 
hög kvalitet som möjligt. Men kvalitet är ett medel för att vinna kunder på marknaden. I 
konkurrensen på marknaden handlar det om att designa, producera och sälja produkter som 
tillgodoser kunderna. Då spelar även priset en stor roll och det är inte konkurrenskraftigt 
att producera produkter om priset är för högt för kunderna, oavsett vilken kvalitet de håller. 
Att producera produkter av ”bra” kvalitet handlar alltså om att producera varor av en 
kvalitet och till ett pris som lockar kunder.  

 

Ofta när man strävar efter att utveckla kvalitet för att vara konkurrenskraftigare på 
marknaden jobbar man med kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling. Det handlar om att 
förbättra produkternas kvalitet på ett effektivt sätt, det vill säga utveckla rätt sort kvaliteter 
till ett pris som kunderna är beredda att betala för.  

 

Kvalitetsutveckling handlar om att identifiera och förstå kunders behov och önskemål och 
sedan översätta behoven och önskemålen till egenskaper på produkten. Målet med 
kvalitetsutveckling är att skapa ökad kundtillfredsställelse. Det är viktigt att utveckla 
produkter utifrån ett säkerställt behov hos kunderna. Detta innebär bland annat att hitta en 
optimal mix av produktegenskaper. 
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Att arbeta med förbättring av kvalitet kan delas in i stegen 1) att ta reda på vilka kunderna 
(och potentiella framtida kunder) är, 2) att ta reda på kundernas behov och förväntningar 
och 3) att utveckla produkten så att den uppfyller, och helst överträffar, kundernas behov 
och förväntningar. 

 

Viktigt inom kvalitetsutveckling är att basera beslut på fakta, som är väl underbyggda. Det 
är också viktigt att skaffa och analysera olika typer av information och utnyttja olika 
arbetssätt för att skapa tillräcklig förståelse för kundernas behov.  

 

Viktigt att poängtera är också att eftersom kunder inte har samma behov och förväntningar 
och inte bedömer kvalitet likadant kan man inte öka alla kunders tillfredsställelse med 
samma metoder. Det kan finnas olika typer av kundgrupper som man vinner, eller behåller, 
på helt olika sätt. Kundernas preferenser kan också skilja sig mellan olika länder och 
ändras med tiden. Därför är det nödvändigt att konstant samla information om kunders 
behov och önskemål och sträva efter att ständigt utveckla och förbättra sina produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Teoretisk bakgrund till Kanomodellen  

Kanomodellen är utvecklad av Noriaki Kano. Kanomodellen bygger på en teori av 
Herzberg et. al. (1959). Enligt Hertzbergs teori är det skillnad på faktorer som skapar 
nöjdhet och faktorer som skapar missnöjdhet. Kano byggde vidare på detta synsätt och 
enligt Kanos teori finns olika sorters kundbehov och olika produktattribut hör ihop med 
olika sorters behov. Enligt Kanos teori har vissa produktattribut påverkan på kunders 
nöjdhet, andra på deras missnöjdhet och andra attribut påverkar både och (se t.ex. Witell 
och Löfgren 2007, Berger et al 1993).  

 

Syftet med Kanos modell är att kategorisera en produkts attribut utifrån deras bidrag till 
kunders totalupplevelse av produkten och kundtillfredsställelse (se t.ex. Witell och Löfgren 
2007, Berger et al 1993). Kanomodellen innebär att man undersöker kundernas behov 
genom enkätundersökning, där enkätutformningen och resultaten utvärderas på ett särskilt 
vis.  

  

Tidigare ansågs sambandet mellan produktattributens kvalitet och dess inverkan på 
den totala kundtillfredsställelsen vara linjärt. Man ansåg då att en förbättring av ett 
attribut automatiskt gav en ökad kundtillfredsställelse. Numer anser forskare att 
sambandet är mer komplext än så och det finns studier som visar att en produkts 
attribut är av olika karaktär och bidrar på olika sätt till hur nöjda kunderna blir. 
Enligt Watson (2003, se Witell, Fundin 2005) finns det en modell som behandlar 
frågan kring attributens olika karaktär och som blivit erkänd under de senaste tjugo 
åren – Kanomodellen. 
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4.3 Användningsområden 

Kanomodellen används för att undersöka kunders behov och vilka attribut som kan 
tillgodose och överträffa behoven (se t.ex. Witell och Löfgren 2007, Berger et al 1993). 
Modellen kan bl.a. vara en hjälp för företag som vill utveckla sina produkter så att de 
möter och överträffar kundernas förväntningar. Det som skiljer Kanomodellen från andra 
liknande undersökningsmetoder är att man genom Kanomodellen kan identifiera olika 
sorters kundbehov och förstå vilka av produktens attribut som är mest betydelsefulla för att 
kunderna inte ska bli missnöjda, vilka som är betydelsefulla för att kunderna ska bli nöjda 
och vilka attribut som kan göra så att produkten överträffar kundernas förväntningar. 
Kanomodellen gör det möjligt för produktutvecklare att på ett systematiskt sätt prioritera 
mellan kunders behov för att på ett effektivt sätt utveckla sina produkter så att de 
tillfredsställer ”rätt” sorts kundbehov.  

4.4 Enkätutformning enligt Kanomodellen 

4.4.1 Frågeformulering 

Grundidén i Kanomodellen är att för varje attribut man vill undersöka ställer man två 
frågor (se t.ex. Witell och Löfgren 2007, Berger et al 1993). En fråga ställer man i 
funktionell form och en ställer man i dysfunktionell form. Den funktionella formen innebär 
att man frågar hur respondenterna upplever produkten om den har ett visst attribut. Med 
denna fråga mäter man hur viktigt attributet är för att kunden ska bli nöjd med produkten. 
Den dysfunktionella frågan undersöker hur respondenterna ställer sig till att produkten 
saknar samma attribut. Med den dysfunktionella frågan mäter man hur viktigt det är att 
attributet finns för att kunderna inte ska bli missnöjda med produkten.  

 

Exempel på frågeutformning  

Funktionell (positiv) fråga: 

Om produkten har egenskapen x, vad tycker du om det? 

 

Dysfunktionell (negativ) fråga: 

Om produkten saknar egenskapen x, vad tycker du om det? 

4.4.2 Svarsalternativ 

Enligt Kanomodellen finns fem svarsalternativ till varje fråga. Samma svarsalternativ finns 
till frågorna i funktionell och i dysfunktionell form. Svarsalternativen är ursprungligen 
formulerade på engelska och i svenska Kanoenkäter har några olika 
formuleringar/översättningar förekommit (tabell 1). 
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Tabell 1. Formulering av svarsalternativ i denna enkät och tidigare svenska enkäter enligt Kanomodellen. 

Svarsalternativ Formulering på 
engelska 

Formuleringar i tidigare svenska enkäter  

a I dislike it that 
way 

 

Jag tycker inte om att det är så. 

Jag ogillar det. 

Jag tycker inte om det. 

b  I can accept it to 
be that way 

  

 

Jag kan acceptera att det är så. 

Jag kan acceptera det. 

Det är inte viktigt. 

Jag klarar mig. 

c 

 

I am neutral 

  

 

Jag är neutral till det. 

Jag är neutral. 

Jag förhåller mig neutral till det. 

d I am expecting it 
to be that way 

  

Det är nödvändigt att det är så. 

Jag förväntar mig det. 

Jag förväntar mig att det ska vara så. 

Det måste vara så. 

e I like it that way 

 

Jag tycker om att det är så. 

Jag tycker om det. 

Jag gillar det. 

Jag tycker att det är positivt. 

4.5 Slutsatser och tillämpning i det fortsatta arbetet  

En mängd faktorer styr resenärers val att cykla och cyklisters val av resvägar. Valet att 
cykla styrs bland annat av den totala upplevda kostnaden för att cykla jämfört med den 
totala upplevda kostnaden för andra färdmedel. På motsvarande sätt kan man anta att 
cyklister väljer resvägar, det vill säga att valet av resväg styrs av bland annat den totala 
upplevda kostnaden för en resväg jämfört med den totala upplevda kostnaden för andra 
resvägar. Den fysiska utformningen har stor betydelse för hur attraktiv cykeln är som 
transportmedel och hur attraktiva olika vägar är.  

 

Det fortsatta arbetet fokuserar på detaljutformning och enskilda fysiska utformningar och 
åtgärder, inte nätutformning och storskalig fysisk utformning. I den kommande lit-
teraturstudien undersöks vilken betydelse olika fysiska utformningar och fysiska åtgärder 
har för valet att cykla och valet av resväg.  

 

Kanomodellen gör det möjligt att undersöka hur olika attribut hos en produkt bidrar till 
kundtillfredsställelse och vilka attribut som kan öka konkurrensfördelarna och skapa 
mervärde för kunderna. Kanomodellen kan på så vis bidra till kunskap om vilka attribut 
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som bör prioriteras för att skapa produkter av acceptabel kvalitet och för att skapa 
mervärde för kunderna.  

 

Ett syfte med examensarbetet är att öka kunskaperna om cyklisters preferenser och om hur 
cyklister uppfattar olika utformningar/faktorer i trafik- och stadsmiljön samt att bidra med 
kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras om en stad vill få fler att cykla och öka 
kvaliteten för dem som redan cyklar. En undersökning av fysiska utformningar i trafik- och 
stadsmiljön enligt Kanomodellen bedöms kunna bidra till studiens syfte och ett urval av de 
utformningar/faktorer som identifieras i litteraturstudierna undersöks i enkätstudie enligt 
Kanomodellen. 

 

Vid tillämpningen av Kanomodellen i detta sammanhang ses cyklister som konsumenter 
som väljer mellan olika resvägar. En resväg ses som en produkt som består av en mängd 
attribut. Attributen är fysiska faktorer och utformningar. Attributen bidrar på olika sätt till 
totalupplevelsen av resvägen. Vissa attribut antas påverka cyklisternas ”kundtill-
fredsställelse” mer än andra. Vissa attribut antas ha stor betydelse för att en resväg ska 
uppfattas som ”cykelvänlig” och vissa attribut antas kunna göra redan ”cykelvänlig” vägar 
ännu bättre.  

 

Metoden antas kunna bidra till det övergripande målet att bidra med kunskap som kan 
användas vid prioritering av åtgärder om en stad vill få fler att cykla och öka kvaliteten för 
dem som redan cyklar. 
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5 Resultat litteraturstudie: Faktorer och 
utformningars betydelse för valet att 
cykla och valet av resväg 

5.1 Principutformningar på sträcka – grad av separering från 
biltrafik 

På sträckor finns olika principutformningar för cykeltrafiken. Utformningarna olika grader 
av separering mellan cyklister bil- respektive gångtrafiken eller att trafikslagen är 
blandade. I detta avsnitt beskrivs de olika principerna för cykelinfrastruktur som finns, med 
fokus på separering/blandning från biltrafiken. Olika sorters separeringsmetoder mellan 
cykel- och gångtrafik beskrivs mer detaljerat i nästa avsnitt.  

 

Det finns olika grader av separering mellan cykel- och biltrafiken. Separata 
cykelbanor/gång- och cykelbanor kan finnas längs med gator eller vara friliggande. 
Cykelfält är fält avsett för cykeltrafik på vägbanan. Om varken cykelbana eller cykelfält 
längs/på en gata finns får cyklister cykla på vägbanan tillsammans med 
motorfordonstrafiken.  

 

Cyklister föredrar olika typer av utformningar och vilken typ en cyklist fördrar kan variera 
mellan olika typer av cykelresor, olika tider på dygnet m.m. Cyklisters upplevelse av en 
cykelresa beror till stor del på vilken utformning som finns längs sträckorna (Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010). Separeringsgraden och avståndet till 
biltrafiken har betydelse för cyklisternas säkerhet, trygghet och komfort. (Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010, Vägverket och Svenska 
Kommunförbundet 2004) Enligt GCM-handboken bör motorfordonens hastighet och flöde 
vara vägledande för val av separeringsform för cyklister (Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Trafikverket 2010). Ju högre flöden och hastigheter, desto viktigare är det 
att separera biltrafiken från cykeltrafiken, med cykelbanor eller cykelfält.  

5.1.1 Cykelbanor och gång- och cykelbanor  

Det finns helt separata cykelbanor och kombinerade gång- och cykelbanor. Gång- och 
cykelbanor kan bestå av en gemensam yta för båda trafikantgrupperna eller vara uppdelad 
(se följande avsnitt). Cykelbanor och gång- och cykelbanor kan ligga i anslutning till en 
gata eller vara friliggande. 

 

Generellt upplevs gång- och cykelbanor överlägsna andra utformningar av de flesta 
cyklister (Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010). Cykelbanor 
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upplevs ofta säkert, tryggt och komfortabelt. Cykelbanor som ligger på ett avstånd från 
biltrafiken är positivt med avseende på buller, avgaser och stänk.  

 

Det finns nackdelar med cykelbanor. Cykelbanor kan göra att är att gaturummen blir breda 
och svåröverskådliga. Om cykelbanorna utformas för smalt kan de också ge cyklister 
sämre framkomlighet, jämfört med cykelfält och blandtrafik där det ofta är enklare att 
cykla om andra. Underhållet kan ibland också vara sämre på cykelbanor jämfört med 
vägbanan, vilket försämrar cyklisters komfort. (Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Trafikverket 2010) Cykelbanor kan göra att cyklister ibland tvingas till omvägar, bland 
annat på grund av svårigheter att lokalisera separerade korsningar (Vägverket och Svenska 
Kommunförbundet 2004). Cykelbanor kan göra att framkomligheten (Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Trafikverket 2010) och säkerheten (Nilsson 2000) försämras i 
korsningar. Friliggande cykelvägar kan upplevas otryggt, särskilt när det är mörkt och/eller 
om det finns växlighet omkring. 

 

Enligt GCM-handboken krävs cykelbana på gator över 50 km/h och cykelbana eller 
cykelfält längs bilvägar med 40-50 km/h för god trafiksäkerhetsstandard. Valet mellan 
cykelbana och cykelfält längs den senare typen av gator avgörs då av sträckans 
nättillhörighet och sammansättningen gång-, cykel- och mopedtrafikanter. Cykelbana är att 
föredra om sträckan är del av lokalnätet för cykel samt vid högre bilflöden.  

 

Gång- och cykelvägar leder till ett ökat flöde enligt Elvik (1998). Med utgångspunkt från 4 
norska undersökningar av gång- och cykelvägar beräknades ett oviktat medelvärde som 
visar att cykeltrafiken ökar med 26 procent när gång- och cykelvägar anläggs. Siffrorna är 
mycket osäkra och gäller flödet på de aktuella sträckningarna och säger inget om cyklandet 
ökat generellt. Ökningen kan på så vis bero på vägvalsförändringar. (Elvik 1998 refererad i 
Nilsson och Brundell-Freij 20004) En utvärdering av ett Demonstrationsstråk för cykel i 
Stockholm visade att många cyklister valde att cykla i blandtrafik även efter att gång- och 
cykelbana anlagts. (Nilsson och Brundell-Freij 2004) 

 

Effekterna av cykelbanor är sämre undersökt än gång- och cykelbanor. Enligt 
Miljøverndepartementet - Samferdselsdepartementet – Vegdirektoratet i Norge (1996) ger 
enskilda nya cykelstråk bättre säkerhet, framkomlighet och drar till sig cyklister från 
parallella vägar med biltrafik. Det finns också studier som visat att ett nytt cykelstråk 
alstrat fler resor men totalt sett ger det inga betydande förändringar i färdmedelsvalet. 
Borger & Frøysadal (1995) undersökte effekterna av nya cykelstråk i två norska städer. 
Studien visade att befintliga cyklister cyklade 6 procent mer efter satsningar på 
cykelstråken. Även en studie av Rystam (1995) visar likande effekter i Göteborg (refererad 
i Nilsson och Brundell-Freij 2004). Förbättringar av ett befintligt stråk ledde till ett ökat 
cykelflöde mellan 50 och 100 procent. Ökningen antas bero på förändrade vägval.  

 

2004 genomfördes en enkätundersökning bland innerstadscyklister i Stockholm, med syfte 
att fånga in attityder och bedömningar av olika cykellösningar för de som cyklar i 
Stockholms innerstad (Ericson och Erson 2004). Cyklisterna besvarade bl.a. ett antal frågor 
om cykelbanor. Tre av fyra cyklister svarade att de föredrar att cykla på cykelbanor 
framför cykelfält. Sex av tio cyklister svarade att de alltid eller ofta kan hålla den hastighet 
de vill på cykelbanor, vilket är något mer än hur många som svarade att de kan hålla den 
hastighet de vill i cykelfält. En av tio instämmer helt i påståendet att det är gott om 
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utrymme på cykelbanorna. Cyklisterna i Stockholmsstudien från 2004 svarade också på 
vad de upplever som hinder på cykelbanor. Hälften upplever alltid/ofta att de hindras av 
fotgängare och ungefär lika många att de alltid/ofta hindras av parkerade fordon och 
fordon som lastar och lossar. Andra mindre vanliga hinder är hål och gropar i asfalten, 
andra cyklister, gatu- och vägarbeten samt träd och buskar. 

 

Enkelriktade gator och motriktade cykelbanor 

Cyklister får inte cykla mot färdriktningen på enkelriktade gator (Trafikförordning 
1998:1276). Enkelriktade gator kan göra att cyklister tvingas till långa omvägar. Det går att 
undanta cyklister från enkelriktningen och förkorta deras resvägar och restider genom att 
anlägga en motriktad cykelbanan. Motriktade cykelbanor kan av utrymmesskäl inte alltid 
anläggas. Ingen studie som undersöker effekterna av motriktade cykelbanor har påträffats 
men man kan anta att det ut cyklistperspektiv finns stora fördelar, framförallt för genheten, 
och få nackdelar med motriktade cykelbanor.  

 

Enkel-/dubbelriktade cykelbanor  

Jämfört med cykelfält innebär cykelbanor att antalet olyckor i korsningar ökar, särskilt där 
det är dubbelriktade cykelbanor (Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 
2010). Förklaringarna är att cyklister blir mindre synliga och kan komma ut i korsningen 
från båda hållen på cykelbanor. Enkelriktade cykelbanor är något säkrare än dubbelriktade 
eftersom de gör att samspelet mellan cyklister och bilister blir bättre.  

 

Cykelbanor och gång- och cykelbanor som går längs en gata kan finnas på en sida av gatan 
eller på båda sidor om gatan. När det finns cykelbanor på båda sidor är dessa ofta 
markerade med pil som anger i vilken riktning det är tänkt att cyklister ska åka. I grunden 
är dock alla cykelbanor dubbelriktade och för att en cykelbanan ska vara enkelriktad krävs 
en lokal trafikföreskrift och vägmärke som anger det. Det finns många cykelbanor som har 
målad pil men i juridisk mening inte är enkelriktade.  

 

Finns det bara cykelbana på den ena sidan brukar denna var dubbelriktad. Det finns av 
utrymmes- och kostnadsskäl sällan dubbelriktade cykelbanor på båda sidorna av gatan. 

 

På flera platser i Stockholms innerstad finns dubbelriktade cykelbanor. På vissa ställen är 
det trångt och stora cykelflöden vissa tider på dagen, till exempel genom Gamla stan. Då 
kan framkomlighets- och säkerhetsproblem uppstå (Gustafsson 2009). Cyklister kan 
behöva sänka farten eftersom det kan vara svårt att hitta en lucka för att cykla om andra 
cyklister och att cykla om andra cyklister innebär en chansning eftersom det finns risk att 
kollidera med mötande cyklister.  

 

Cykelfält  

Cykelfält är ett avgränsat fält på vägbana för cykeltrafik och mopedtrafik klass II 
(Trafikförordning 1998:1276). Cykelfält markeras med vit streckad cykelfältslinje eller 
spärrlinje samt cykelsymbol. När cykelfält avgränsats med streckad linje får motorfordon 
korsa cykelfält men inte stanna eller parkera i fältet. När det avgränsats med heldragen 
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linje får motorfordon inte heller korsa cykelfältet. Cykelfält innebär att cyklister har 
samma trafikregler som biltrafiken.  

 

Enligt GCM-handboken krävs cykelbana eller cykelfält för god trafiksäkerhets-standard 
längs bilvägar med 40-50 km/h (Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 
2010). Valet mellan cykelbana och cykelfält avgörs av sträckans nättillhörighet och 
sammansättningen gång-, cykel- och mopedtrafikanter. Cykelfält är att föredra om sträckan 
är del av huvudnätet för cykel och främst nyttjas av vuxna cyklister som prioriterar 
framkomlighet samt vid mindre biltrafikflöden.  

 

Cykelfält är jämfört cykelbanor utrymmessnåla, och billiga lösningar. Cykelfält kan 
användas konsekvent och i stor skala för att få sammanhängande cykelnät. Cykelfält ger 
cyklister direkta, snabba vägar med större bekvämlighet och trivsel. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Trafikverket (2010) har cykelfält framförallt fördelar och 
stärker cykelns konkurrenskraft, jämfört med cykling i blandtrafik. Cykelfält har också 
fördelar gentemot kombinerade gång- och cykelbanor eftersom de generellt tillåter högre 
hastigheter för cyklister och gör att trafikanterna på som delar yta har mer lika hastigheter. 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket (2010) är den främsta 
nackdelen med cykelfält att vissa cyklister upplever det otryggt.  

 

Mellan år 2000 och 2003 publicerade Annika Nilsson tre rapporter/avhandlingar om 
cykelfält. I och med det finns det relativt mycket kunskaper om cykelfält.  

 

Enligt Nilsson (2000) som är en litteraturgenomgång av 23 utländska studier om cykelfält 
anses cykelfält generellt inte ge god standard för cyklister i Sverige men i andra länder är 
det klassat högre. Nilsson (2000) identifierar få studier som undersöker cykelfältens effekt 
på cykelns konkurrenskraft/attraktivitet. Det finns dock studier som visar att cykelfält leder 
till en ökning av cyklisters hastigheter på sträcka, att cykelfält har en positiv effekt på 
färdmedelsval (att fler väljer att cykla), andelen som cyklar på gatan och omfattningen av 
cykling samt att cyklister upplever det tryggare att cykla i cykelfält jämfört med i 
blandtrafik. Studier visar också att cyklister i högre grad cyklar i rätt riktning och på rätt 
yta när det finns cykelfält. Nilsson (2000) drar slutsatsen att cykelfält kan öka cykelns 
konkurrenskraft/ attraktivitet samt att cykelfält kan öka cyklisters säkerhet. Nilsson (2000) 
ser framförallt fördelar med cykelfält på gator utan parkering, med litet behov för 
angöring, med få sidogator, med trottoar, inte högre motortrafikmängder än 10 000 fordon 
per dygn och cykeltrafikmängder över 50 cyklister per timme. Nilsson (2000) 
rekommenderar att cykelfält är 1,5 meter breda, avgränsade med en heldragen linje och 
finns på båda sidorna av gatan. De bör markeras genom korsningar med mindre sidogator 
och i signalreglerade korsningar bör det finnas cykelboxar (se kap 4.6). På gator med 
parkering bör cykelfälten ligga till vänster om parkeringarna med en skyddsremsa emellan. 

 

I rapporten Cykelfält i svenska kommuner: användning, erfarenheter och framtidspotential 
redogörs för resultat från en enkätundersökning cykelfält (Nilsson 2001). Enkäten 
skickades ut till trafikingenjörer i samtliga svenska kommuner. Undersökningen visade att 
cykelfält är ovanliga i Sverige. Av de kommuner som svarade (71 procent) hade 31 procent 
cykelfält. Vanligast var att kommunerna bara hade cykelfält på ett fåtal platser och 84 
procent hade cykelfält på högst fyra platser. Knappt en fjärdedel av kommunerna hade 
cykelfält i korsningar. Kommunerna såg cykelfält som en lösning på enskilda sträckor där 
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det inte går att ha cykelbanor. De såg inte cykelfält som en storskalig lösning. Den 
vanligaste anledningen till att kommunerna anlägger cykelfält var ändå säkerhet. 
Kommunerna som hade cykelfält hade generellt positiva erfarenhet av cykelfälten och såg 
positivt på deras effekter. Kommunerna bedömde att de framförallt har positiva effekter 
avseende cykelns konkurrenskraft där de anlagt cykelfält på gator som tidigare haft 
blandtrafik. De bedömde effekterna för cyklisters säkerhet och trygghet som mindre. 
Kommunerna såg också positivt på cyklisters upplevelser och beteenden när man anlagt 
cykelfält. De var också positiva vad det gäller renhållning av cykelfälten och bilisters 
beteenden.  

 

Nilssons doktorsavhandling Utvärdering av cykelfälts effekter på cyklisters säkerhet och 
cykelns konkurrenskraft mot bil undersöker effekterna av cykelfält på 13 gator i fem 
svenska kommuner (Nilsson 2003). Studierna bestod i huvudsak av före-efterstudier, 
bestående av bland annat cykelräkningar, hastighetsmätningar av motorfordon, 
vägkantsintervjuer med cyklister och konfliktstudier. Samtliga gator hade ingen anläggning 
för cykel i föresituationen. Slutsatser i studien är bland annat att cykelfält kan öka cykelns 
konkurrenskraft gentemot bil men att cykelfält inte bör anläggas på lågtrafikerade 
uppsamlingsgator utan mittlinje i bostadsområden. Studierna visade inte på någon generell 
signifikant ökning av att cykelflödet på en gata när ett cykelfält anläggs men att cyklisters 
vägval kan förändras när ett cykelfält anläggs. På tre av fyra undersökta gator ökade 
andelen som cyklade, i genomsnitt med 12 procent. Förändringen kan förklaras med att 
cyklisters vägval förändras när cykelfält anläggs. Studierna tyder på att tidsåtgången för 
cyklister minskar när cykelfält anlagts. Antalet störningar för cyklister och antalet hinder 
på deras utrymme verkar dock öka. Cyklisterna upplevde gatorna generellt bättre efter att 
cykelfält anlagts. Mer än hälften av cyklisterna tyckte att gatan blivit bättre efter att 
cykelfält anlagts, och att förbättringen berodde på cykelfälten. Det cyklisterna framförallt 
tyckte var positivt var att man har tänkt på cyklister i planeringen. Cyklisterna tyckte också 
att säkerheten, framkomligheten och beläggningen blivit bättre.  

 

Den tidigare nämnda enkätundersökningen bland cyklister i Stockholm från 2004 var 
cyklisterna mindre positiva till cykelfält än till cykelbanor (Ericson och Erson 2004). Färre 
svarade att de kan hålla den hastighet de vill i cykelfält än på cykelbanor och bara en av 
tjugo instämmer helt i påståendet att det är gott om utrymme i cykelfälten. Cyklisterna 
svarade också på vad de upplever som hinder i cykelfälten. Två av tre upplever alltid/ofta 
att de hindras av bilar som parkerar/stannar i cykelfälten och en tredjedel att de alltid/ofta 
hindras av bilar som tränger dem respektive bildörrar som öppnas mot cykelfältet. Andra 
mindre vanliga hinder är fotgängare och andra cyklister. 

 

Cykling i blandtrafik  

Om det finns cykelbana ska cyklister cykla där och saknas det cykelbanan men finns 
cykelfält på en gata ska cyklister cykla där. Cyklister får med andra ord bara cykla i 
blandtrafik om det varken finns cykelbanan eller cykelfält. Samma regler gäller för alla 
cyklister, oavsett färdhastighet och typ av cykel (exempelvis el-cykel). Enligt GCM-
handboken ger blandtrafik god trafiksäkerhetsstandard på gator upp till 30 km/h. Cyklisters 
trygghet och komfort beror på andra faktorer, som förekomsten av parkerade bilar (se 
nedan). (Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010) Nilsson (2003) visar 
att cykelfält generellt har en positiv effekt jämfört med att det inte finns någon anläggning 
för cykeltrafik på en gata.  
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5.2  Separering mellan gående och cyklister  

Cyklister är helt separerade från fotgängare på gator med blandtrafik och på gator med 
cykelfält, eftersom cykelfältet endast är avsett för cykel och moped klass II. Det finns även 
separata cykelbanor. Separata cykelbanor kan vara friliggande eller ligga intill gångbanor, 
så kallade gång- och cykelbanor. Gång- och cykelbanor kan också vara helt oseparerade, 
med en gemensam yta för båda trafikslagen. 

 

Separering av gående och cyklister på gång- och cykelbanor gör att cyklister får bättre 
framkomlighet eftersom gående ofta hindrar cyklister på oseparerade gång- och cykelbanor 
(Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004). Separering av gående och cyklister 
påverkar förutom cyklisters framkomlighet också deras bekvämlighet och tillgänglighet 
eftersom det, förutsatt att banbredden är tillräcklig, gör att de kan cykla mer obehindrat.  

 

Separering mellan gående och cyklister påverkar däremot inte trafiksäkerheten nämnvärt. 
Endast cirka 1 procent av cyklisternas respektive fotgängarnas trafikskador beror på 
kollisioner mellan cyklister och gående (Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Trafikverket 2010). 

 

Det finns olika typer av separeringsformer på gång- och cykelbanor, till exempel målad 
linje och olika sorters beläggningar. Enligt VGU är separering mellan fotgängare och 
cyklister framförallt angeläget när en länk har funktion både i lokalnät och i huvudnät, om 
gång- och cykelflödena är stora, om många gående med särskilda behov såsom äldre, barn 
eller funktionshindrade använder sträckan, om det är dålig sikt, om det finns anledning att 
styra cykeltrafiken till viss yta till exempel på gågator samt om cyklister håller hög 
hastighet (Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004). En studie vid Lund Tekniska 
Högskola undersöker hur väl olika separeringsformer mellan gående och cyklister fungerar 
genom observationsstudier och vägkantsintervjuer med fotgängare och cyklister (Jonsson 
och Hydén 2005). Syftet med studien var att studera i vilken mån fotgängare och cyklister 
håller sig till sina respektive ytor vid olika typer av förhållanden. Studien visar bland annat 
att separering genom olika beläggningsmaterial eller målad linje påverkar trafikanternas 
beteende så att fler håller sig till rätt sida. Allra bäst fungerar separering genom 
plattor/asfalt och 3-4 rader smågatsten eller nivåskillnad som separeringslinje. 
Vägkantsintervjuer visade att fotgängare och cyklister uteslutande var positiva till 
separering. Ytterligare resultat i studien var att gångytan bör ligga längst ifrån vägen, 
eftersom betydligt fler fotgängare gick på fel sida om gångytan var närmast vägen. Målad 
cykelsymbol, som inte har någon juridisk betydelse, visade sig ha inverkan på både 
fotgängares och cyklisters beteende, medan skylt inte har någon inverkan på vilken sida av 
banan de vistas på.  

 

Några studier undersöker cyklisters inställningar till olika typer av separeringsformer samt 
hur väl de olika typerna fungerar. I tidigare nämnd enkätundersökning bland cyklister i 
Stockholm från 2004 fick cyklisterna bedöma olika typer av cykelbanor, med tanke på 
separering från gångbana (Ericson och Erson 2004). Cyklisterna föredrar de typer som är 
tydligast separerade från gångbana. Nästan 80 procent svarade att man föredrar helt 
separerad cykelbanan. Cyklisterna bedömde också säkerheten på samma typer av 
cykelbanor. Cyklisterna känner sig också mest säkra då de cyklar på cykelbanan helt 
separerad från gångbanan.  
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5.3  Kantstensparkering  

Med kantstensparkering menas längsgående parkering i färdriktningen utmed vägbanans 
sidor. Kantstensparkering är vanligt på gator i de centrala delarna av svenska städer och på 
lokalgator i bostadsområden. Kantstensparkering kan finnas på en sida av gatan eller på 
båda sidorna. Parkeringsplatserna kan vara markerad med skyltar, målade rutor eller 
avvikande beläggning. (Evenäs m.fl. 2010) Kantstensparkering finns på gator med 
cykelbanor (till höger om parkeringen), cykelfält (vanligtvis till vänster om parkeringen) 
och på gator utan cykelbanor eller cykelfält.  

 

VGU rekommenderar kantstensparkering på bredare gator där det inte påverkar bilars eller 
cyklisters framkomlighet (Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004). Som tidigare 
nämnts rekommenderar Nilsson (2000) framförallt cykelfält på gator utan parkering. Om 
cykelfält ändå anläggs på gator med parkering rekommenderas cykelfält till vänster om 
parkeringarna med en skyddsremsa mellan cykelfältet och bilparkeringsplatserna. 

 

I den tidigare nämnda enkätundersökningen bland cyklister i Stockholm från 2004 fick 
cyklisterna bedöma cykelfält med och utan parkerade bilar till höger om cykelfälten 
(Ericson och Erson 2004). Sju av tio cyklister svarade att de känner sig mycket eller 
ganska säkra som trafikanter då de cyklar i cykelfält utmed kantsten, det vill säga utan 
parkerade bilar intill sig, och lika många svarade att de känner sig osäkra när de cyklar i 
cykelfält med parkerade bilar till höger om cykelfältet. I studien framkommer också att en 
av tre cyklister alltid/ofta upplever att de hindras av bildörrar som öppnas mot cykelfältet.  

 

Evenäs (2010) undersöker effekterna av kantstensparkering med fokus på trafiksäkerhet. I 
studien ingick litteraturstudier, studier av olycksdata på 61 centralt belägna gator med 
kantstensparkering, beteendestudier på tre gator samt intervjuer med kommunala 
tjänstemän och med fotgängare. På 45 av de studerade gatorna finns varken cykelbana eller 
cykelfält, på 14 finns cykelbanor och på en av gatorna finns cykelfält. Utifrån de 
genomförda studierna konstateras att kantstensparkeringar på centralt belägna gator endast 
leder till lindriga skador och inte är en stor trafiksäkerhetsrisk. Studierna ger inget svar på 
vilken effekt kantstensparkeringar i mindre centrala gator har. En slutsats i studien är att 
det på gator med kantstensparkering är positivt att cyklisterna är separerade från biltrafiken 
på egen cykelbanan, men att det då uppstår andra risker i korsningspunkterna då bilister 
inte uppmärksammar cyklisterna på samma sätt som om de cyklar i gatan. Studierna visar 
också att (motorfordons-)hastigheterna är lägre på gator med kantstensparkering än på 
gator utan, vilket är positivt ut trafiksäkerhetssynpunkt. Enligt Evenäs (2010) innebär 
kantstensparkering att framkomligheten både för bilister och cyklister till viss del 
försämras. Cyklisters framkomlighet påverkas när de tvingas hålla uppe sin 
uppmärksamhet på bilar i rörelse och på parkerade bilar. Analyser i studien visade att det 
finns samband mellan gatans bredd och antalet olyckor som beror på kantstensparkering 
och att färre olyckor sker på bredare gator. Beteendestudierna som genomfördes på två 
gator visar att cyklister cyklar närmare parkerade bilar på den samlare gatan. Olycksstudier 
visade också att det sker fler olyckor på den smalare av de två gatorna, vilket kan beror på 
att cyklisterna tvingas cykla närmare bilarna. På de två gatorna hamnade 10 respektive 14 
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procent av cyklisterna i en interaktion
1
. En relativt stor andel av interaktionerna cyklisterna 

hamnade i skedde på grund av kantstensparkeringarna. Vanligast är att en interaktion beror 
på att en bil parkerar eller kör ut från sin parkeringsplats.  

 

Vidare menar Evenäs (2010) att kantstensparkering kan ha negativ effekt för cykeltrafiken 
genom att det inte finns utrymme för cykelbanor eller cykelfält på en del gator med 
kantstensparkering. Evenäs (2010) menar att kantstensparkeringar kan ha olika effekt för 
upplevelsen av stads- och gatumiljö. Det kan bidra till ett urbant intryck som stärker vissa 
gators karaktär och bidra till liv och rörelse. Det kan också göra att breda gator känns 
ödsliga om parkeringarna står tomma och parkerade bilar kan skymma fasader och 
skyltfönster. På två gator som detaljstuderats sker cykling i blandtrafik.  

 

Nilsson (2001) undersöker förekomsten och utformning av cykelfält i svenska kommuner 
samt kommunernas erfarenhet, bedömningar och intresse av cykelfält genom en 
enkätundersökning bland till trafikingenjörer i svenska kommuner. Undersökningen visade 
att kommunerna som har cykelfält tycker att cykelfält fungerar relativt bra på gator med 
parkering. Av 44 kommuner som besvarade påståendet cykelfält fungerar där det finns 
parkeringsplatser innanför blev medelomdömet 2,7 på en skala mellan 1 (stämmer inte 
alls) och 4 (stämmer mycket väl).  

5.4  Utrymme och möjligheter att cykla om andra cyklister 

2009 genomfördes ett examensarbete om pendlingscyklisters framkomlighet i Stockholm 
(Gustafsson 2009). Studien bygger på en datainsamling genomförd av 17 
pendlingscyklister i Stockholm. Cyklisterna utrustades med GPS med loggningsfunktion 
och en kamera som placerades på cykelstyret. Cyklisterna cyklade med utrustningen till 
arbetet på morgonen samt hem under eftermiddagen. Även cyklisternas egna upplevelser 
samlades in genom elektroniska dagböcker. Den insamlade datan analyserades i syfte att 
identifiera framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem i cykelvägnätet. Cyklisterna 
cyklade mellan Stockholms förorter in till city. Alla cyklisterna cyklar mer än sju kilometer 
enkel väg. Flera cyklar över en mil. Alla cyklar året om och till/från arbetet tre-fyra dagar 
per vecka.  

 

Studien visar att cyklisters framkomlighet påverkas mycket av bredden på cykelbanor och 
cykelfält, hur många cyklister som ska ta sig fram och hastighetsskillnader mellan 
cyklisterna (Gustafsson 2009). Stora cykelflöden i kombination med begränsad yta gör att 
det blir svårt att cykla om. En infrastruktur som inte tillåter passage samt antalet och 
utformningen av korsningspunkter är de främsta framkomlighetsproblemen i Stockholms 
innerstad. Framkomlighetsproblemen gör att cyklisternas medelhastighet sjunker markant.  

 

Enligt Gustafsson (2009) är framkomlighetsproblem på grund av trängsel på cykelvägarna 
framförallt stora i innerstaden på infarterna mot innerstaden. I innerstaden är ytorna 

                                                 
1 Med interaktion menar författaren troligtvis konflikt.   
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begränsade och cykelbanor och cykelfält smala. I cykelfälten blir det köbildning under 
stora delar av dagen, på grund av att cykelfälten ofta är smala. Framkomlighets- och 
säkerhetsproblem i innerstaden uppstår också där det finns dubbelriktade cykelbanor där 
passage av en annan cyklist innebär en chansning eftersom det finns risk att kollidera med 
en mötande cyklist när det är mycket cyklister på väg i motsatt riktning. I stadens 
ytterkanter är det god tillgång till cykelbanor och där är det enkelt för cyklister att förflytta 
sig och hålla en hög medelhastighet. Ju närmare city cyklisterna kommer ju färre 
alternativa vägar finns det för cyklisterna, vilket gör att stora mängder cyklister strålar 
samman på några få infarter mot city. På broarna och på anslutning till broarna mot city 
identifierades markanta framkomlighetsproblem.  

 

I den tidigare nämnda enkätundersökningen i Stockholm från 2004 svarade cyklisterna på 
ett antal påståenden om framkomligheten på cykelbanor och i cykelfält (Ericson och Erson 
2004). Sex av tio cyklister instämmer helt i att cykeln är det snabbaste sättet att förflytta 
sig i Stockholm innerstad. Sex av tio cyklister tycker att de alltid eller ofta kan hålla den 
hastighet de vill på cykelbanor. Något färre tycker att de kan hålla den hastighet de vill i 
cykelfält. Cyklisterna tycker att det är ont om utrymme på cykelbanorna och i cykelfälten. 
Endast en av tio instämmer helt i att det är gott om utrymme på cykelbanorna och en av 
tjugo instämmer helt i att det är gott om utrymme i cykelfälten. 

5.5  Underlaget, jämnhet och skötsel av cykelvägar 

Standarden på vägytan har betydelse för cyklisters komfort, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Vägytans standard beror på vilken beläggning den har samt skötseln 
(Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010). 

 

Rapporten Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift och 
underhåll redogör för litteraturstudier, intervjuer med kommunala tjänstemän, 
fokusgrupper med cyklister samt jämnhetsmätningar på cykelvägar. Fokus i studierna var 
vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållsperspektiv. Enligt 
studierna har vägytan stor betydelse för cyklisters bedömning av standardnivån på en 
cykelväg. Drift- och underhållsstandard på cykelvägnätet har också betydelse för statusen 
på cykeln som transportmedel och välskötta cykelvägar kan få fler att cykla mer. Cyklister 
föredrar asfalt framför betong, gatsten och grus, eftersom asfalt ger en hård, jämn och 
vattentät yta. Asfalt ger god friktion och litet rullmotstånd och är lätt att underhålla och 
snöröja. Snöröjning är den underhållsåtgärd som har störst betydelse för cyklisters 
framkomlighet. Snö börjar bli svårhanterligt för cyklister ungefär vid tre centimeters djup. 
Vägytans jämnhet påverkar rullmotståndet och ger energiförluster och vibrationer. 
Cyklisters komfort påverkas negativt främst av ojämn beläggning, rullgrus och glaskross. 
De senare faktorerna har också betydelse för cyklisters säkerhet. (Niska 2011) Även 
målning, exempelvis cykelsymboler, gör att underlaget blir mer ojämnt.  

 

Vad cyklister tycker om olika standardnivåer på underlaget och vilken standard som 
cyklister anser vara acceptabel är inte fastställt. Niska (2011) menar att den dokumenterade 
forskningen kring standardnivåer för drift och underhåll av cykelvägar är begränsad och att 
det tycks finnas en skillnad mellan den standard som cyklisterna upplever och den som 
väghållarna säger sig erbjuda.  
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Underlaget påverkar också cyklisters säkerhet. Enligt Niska (2011) är mer än 70 procent av 
cykelolyckorna är singelolyckor och hälften av de svåra skadefallen med cykel beror på 
singelolyckor. Drygt 40 procent av cyklisternas singelolyckor kan relateras till drift och 
underhåll av cykelvägnätet. Framförallt halkbekämpning har betydelse för cyklisters 
säkerhet. Snö och is på marken ger upphov till olyckor och även målning, exempelvis 
cykelsymboler, kan bli särskilt halt. Cyklisters säkerhet påverkas också av samma saker 
som påverkar komforten negativt, det vill säga ojämn beläggning, rullgrus och glaskross.  

 

I det tidigare nämnda examensarbetet om framkomlighets- och trafiksäkerhets-problem för 
pendlingscyklister i Stockholm från 2009 identifierades dålig beläggning (dålig asfalt) som 
ett framkomlighetsproblem (Gustafsson 2009). Bristfälligt underlag och underhåll är ett 
problem i hela Stockholms cykelvägnät men det är mer markant i ytterområdena. Sprucken 
och ojämn beläggning samt håligheter är mycket vanligt. På infarterna mot city 
identifierades även dåliga broskarvar som problem för cyklisterna. Sprickor, håligheter och 
andra ojämnheter kan förutom framkomlighetsproblem även orsaka trafiksäkerhetsproblem 
eftersom det kan vara en källa singelolyckor. Framkomlighetsproblem i ytterstaden på 
grund av dålig beläggning noterades framförallt i analysen av insamlad GPS-data. Enligt 
cyklisternas egna noteringar upplever de dessa problem som marginella jämfört med 
problemen i innerstaden, eftersom de trots beläggningsproblemen kan cykla utan att vara 
fullt koncentrerade. Framkomlighetsproblemen i innerstaden, som handlar om 
korsningsutformning och trängselproblem gör däremot att cyklisterna inte kan slappna av 
utan måste vara fullt koncentrerade (se kap 4.6 nedan). Cyklisterna noterade dock en del 
tillfälliga underhållsproblem, såsom väghållning med halkbekämpning och snöskottning 
vintertid och buskage som skymmer sikten sommartid.  

 

Enligt enkätundersökningen bland cyklister i Stockholm från 2004 är en majoritet av 
cyklisterna nöjda med skötseln av cykelbanorna och cykelfälten (Ericson och Erson 2004). 
Sex av tio är ganska eller mycket nöjda. En av tio upplever dock att de alltid eller ofta 
hindras av hål och gropar i asfalten på cykelbanorna. De som är missnöjda med skötseln av 
cykelbanor är missnöjda med just hål och gropar i asfalten samt med grenar och buskar 
som hänger ut i cykelbanan. De som är missnöjda med skötseln av cykelfält är framförallt 
missnöjda med att målningen/markeringen i gatan är otydlig. I enkäten ställdes inga frågor 
om vinterväghållning.  

5.6  Korsningar och korsningsutformning 

Korsningar och trafiksignaler är ett stort framkomlighetsproblem för cyklister. 
Framkomligheten påverkas negativt varje gång en cyklist tvingas stanna eller sänka farten. 
Ett stopp eller en inbromsning innebär en energiförlust som cyklisten måste ta igen för att 
återfå samma hastighet efter stoppet. För att minska antalet stopp väljer många cyklister en 
annan väg än den närmsta (Gustafsson 2009). Både korsningar med motorfordonstrafik, 
fotgängare och andra cyklister påverkar cyklister negativt. Signalreglerade korsningar 
innebär en särskilt stor uppoffring eftersom cyklister måste stanna helt när det är rött ljus. I 
andra korsningar kan det ibland räcka med att bromsa in. Den fördröjning som korsningen 
orsakar beror på hur korsningen är utformad och om den är signalreglerad på hur långa 
rödljusfaserna är. 
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I examensarbetet om framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem för pendlingscyklister i 
Stockholm som genomfördes 2009 noterades framkomlighetsproblem på de flesta rutter i 
Stockholms cykelvägnät (Gustafsson 2009). Gustafsson (2009) noterade att korsningarna 
och trafiksignaler är en stor orsak till de framkomlighetsproblem som. Analysen visar 
tydligt att cyklisterna tvingas till många stopp utmed de flesta rutter. Även insamlingen av 
cyklisternas upplevelser visar att alla cyklisterna upplever stora framkomlighetsproblem i 
innerstaden, bland annat på grund av många stopp och trafiksignaler (se nedan). 
Cyklisterna upplever ofta att de måste stanna i onödan. Cyklisterna upplever också att de 
måste vara fullt koncentrerade när de cyklar i innerstaden, i korsningar och på sträckor där 
det är trängsel.  

 

Hur en korsning är utformad påverkar också den faktiska och den upplevda säkerheten. De 
flesta konflikter mellan motorfordon och cyklister inträffar i korsningar. Enligt Stockholms 
stads utformningshandbok är de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna att möjliggöra ett gott 
samspel mellan cyklister och motorfordonsförare samt att säkerställa låga 
motorfordonshastigheter (Eriksson m.fl. 2009). Enligt handboken medför cykelfält inga 
särskilda problem i korsningar.  

 

Enligt en litteraturstudie av Nilsson (2000) är säkerheten i korsningar högre om anslutande 
sträckor har cykelfält jämfört med om de har cykelbanor. I väjningsreglerade korsningar är 
säkerheten sämre om anslutande sträckor har cykelfält jämfört med om det varken finns 
cykelfält eller cykelbanan. I signalreglerade korsningar är det säkerhetsmässigt tvärt om. 
Det är dock få av de studier som undersöker säkerhetsmässiga effekterna av cykelfält som 
ger statistiskt säkerställda resultat.  

5.6.1 Trafiksignaler 

Analysen av cyklisternas registrerade rutter som genomfördes inom examensarbetet om 
pendelcyklisters framkomlighets- och säkerhetsproblem i Stockholm visar att det är 
vanligare med signalreglerade korsningar i innerstaden och att cyklisterna som deltog i 
studien behövde stannade oftare i innerstaden än i ytterstaden (Gustafsson 2009). Den 
procentuella andelen stopptid är också högre för dem som cyklar stora delar av sin rutt i 
city. Även insamlingen av cyklisternas upplevelser visar att alla cyklisterna upplever stora 
framkomlighetsproblem med många stopp och trafiksignaler i innerstaden. Cyklisterna 
upplever ofta att de måste stanna i onödan. Om det finns möjlighet, till exempel om ingen 
annan trafik ska passera korsningen, väljer många att cykla mot rött.  

 

Gustafsson (2009) noterade att i innerstaden finns framförallt framkomlighetsproblem vid 
korsningar/noder i anslutning till infarterna till staden och vid större trafikplatser. Det 
gäller bland annat korsningarna vid Hornstull, Skanstull, Västerbroplan och Ropsten. 
Dessa korsningar kan vara besvärliga att passera bland annat på grund av att 
trafiksignalerna har många faser. Cyklisterna blir ofta nedprioriterade och i vissa fall måste 
cyklister som ska svänga vänster vänta på grönt i två icke synkroniserade trafiksignaler 
medan motorfordonen bara behöver passera en signal. Ett ytterligare problem vid 
signalreglerade korsningar, framförallt större och mer komplicerade korsningar, är att 
trafiksignalerna kan skapa förvirring i trafiken, eftersom det inte alltid är tydligt vilken 
signal man som cyklist ska följa.  

 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

34 

Ett annat problem med signalreglerade korsningar som Gustafsson (2009) noterade är att 
den gröna vågen inte är anpassad för cyklister, som normalt håller en något lägre hastighet 
än motorfordonen. Cyklister måste därför ofta stanna även vid signalreglerade korsningar 
som ligger i följd längs en sträcka. Att den gröna vågen inte är anpassad till cyklister är ett 
problem cyklisterna själva ofta noterade i den dagbok de skrev under datainsamlingen.  

 

Enligt enkätundersökningen bland pendelcyklister i Stockholm som genomfördes 2004 
tycker en av tre cyklister att det alltid eller ofta blir köbildning av cyklister vid 
trafiksignaler (Ericson och Erson 2004). Tre av tio upplever att de sällan eller aldrig hinner 
med gröna vågen. Åtta av tio svarar ändå att de ofta hinner över trots att det är rött och 
hälften att de alltid eller ofta fastnar vid rött ljus.  

 

Enligt enkätundersökningen cyklar två tredjedelar av cyklisterna någon gång mot rött ljus 
(Ericson och Erson 2004). En av fyra cyklar alltid eller ofta mot rött ljus. Cyklisterna 
cyklar både mot rött ljus vid signalreglerade cykelöverfarter vid cykelbanor och i 
signalreglerade vägkorsningar. Cyklisterna fick också svara på frågan varför de cyklar mot 
rött ljus. Av de svarsalternativ som fanns svarade åtta av tio att trafiksituationen är sådan 
att det går bra att cykla mot rött. En av tre svarade att de cyklar mot rött för att det tar för 
lång tid innan signalen slår om. Något färre svarade att de inte vill tappa farten. Bara några 
få svarade att det inte finns någon anledning att stanna. Cyklisterna angav själva några 
ytterligare orsaker såsom trafiksignalerna i gatan inte är anpassade för cyklister och att 
signalerna inte är meningsfulla för cyklister. Endast en av tio svarade dock att det finns 
platser i innerstaden där trafiksignalerna är onödiga. En av tio svarade också att det finns 
platser där det saknas trafiksignaler i innerstaden.  

 

Automatisk detektering 

Enligt enkätundersökningen bland cyklister i Stockholm som genomfördes 2004 svarade 
en majoritet av cyklisterna (tre av fyra) att trafiksignalerna sällan eller aldrig slår om 
automatiskt (Ericson och Erson 2004). Lika många svarade att de alltid eller ofta måste 
trycka på knappen för att det ska bli grönt. Få cyklister tycker att tryckknappen alltid eller 
ofta är felplacerad.  

 

Cykelbanor till höger om signalstolpen  

Om en cykelbana passerar till höger om signalstolpen vid en signalreglerad korsning gäller 
inte trafiksignalen för cyklister på cykelbanan. Utformningen kallas fri högersväng. Enligt 
Stockholm stads utformningshandbok för cykelstråk bör signalreglerade korsningar 
utformas så att cykelbanan för högersvängande cyklister leds till höger om signalstolpen, 
om det inte medför risk för allvarliga konflikter mellan cyklister och gående (Eriksson 
m.fl. 2009).  

 

I enkätundersökningen bland Stockholmscyklister som genomfördes 2004 svarade 
cyklisterna på frågor om cykelbanor dragna till höger och till vänster om signalstolpen 
(Ericson och Erson 2004). Till frågorna fanns bilder på cykelbanor till höger och till 
vänster om signalstolpen där ett övergångsställe korsar en cykelbana. Enligt 
undersökningen tycker nio av tio cyklister att cykelbanan till höger om trafiksignalen är en 
mycket eller ganska bra utformning. Fyra av tio tycker att cykelbanan dragen till vänster 
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om trafiksignalen är mycket eller ganska bra och en av tre tycker att det är en ganska eller 
mycket dålig utformning.  

5.6.2 Cykelöverfarter 

En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av 
moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med 
vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av 
en polisman och i annat fall obevakad. Cykelöverfarter markeras med vita kvadrater i 
vägbanan (vägmarkering M16). (Förordning 2001:651 om vägtrafikdefinitioner) 
Cykelöverfarter kan anläggas separat eller intill övergångsställen. Om cykelöverfarten 
ligger intill ett övergångsställe finns endast en rad vita markeringar.  

 

Väjningsreglerna vid en cykelöverfart beror på utformningen, vilken riktning korsande 
fordon kommer ifrån och vilka lokala trafikföreskrifter som antagits (Pauna m.fl. 2009). 
Generellt har cyklister väjningsplikt mot övrig trafik vid cykelöverfarter eftersom cyklister 
lämnar en cykelbana. I vissa fall har även fordonstrafiken på korsande väg väjningsplikt, 
vilket innebär att två korsande trafikanter kan ha väjningsplikt samtidigt. Motorfordon har 
till exempel väjningsplikt om de svängt i en korsning eller cirkulationsplats innan de korsar 
cykelöverfarten eller om det är bestämt genom lokala trafikföreskrifter.  

 

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har i flera studier undersökt trafikanters 
väjningsbeteende vid olika typer av cykelöverfarter (Jonsson och Hydén 2007, Pauna m.fl. 
2009). Studierna visar att det finns en stor variation i hur enskilda trafikanter beter sig vid 
cykelöverfarter. Studierna visar också att utformningen inte alltid överensstämmer med 
vilka regler som gäller. Studierna visar tendenser till att trafikanter ser mer till efter 
utformningen än agerar efter vilka regler som egentligen gäller. Även Nilsson (2009) 
konstaterar att gatuutformningen inte alltid understödjer trafikreglerna. En spridning 
mellan trafikanternas beteenden kan ge upphov framkomlighetsproblem och 
säkerhetsproblem. Framkomlighetsproblemen beror på att cyklister kan tro sig ha 
väjningsplikt när de inte har det och bromsar ”i onödan”, då motorfordonsföraren också 
bromsar. Säkerhetsproblemen beror på att både cyklisten och motorfordonsföraren istället 
kan anse sig ha företräde och strunta i att bromsa.  

 

Dubbelriktade cykelöverfarter 

Dubbelriktade cykelbanor innebär en trafiksäkerhetsrisk eftersom cyklister korsar 
körbanan från ”fel” håll. Det är därför viktigt att dubbelriktade cykelbanor utformas så att 
det tydligt framgår att cyklister kan komma från båda hållen. Enligt Stockholm stads 
handbok för utformning av cykelstråk är lämpliga utformningar genomgående cykelbanor 
eller förhöjda cykelöverfarter med avvikande färg eller beläggning (Eriksson m.fl. 2009). 
Sådana åtgärder förbättrar samspelet mellan cyklister och motorfordon genom att det 
minskar motorfordonens hastigheter och höjer motorfordonsförares uppmärksamhet.  
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5.6.3 Utformning av vägkorsningar - lilla/stora svängen, cykelfält i mitten av 
körbanan  

Det finns två möjliga sätt för cyklister som ska svänga vänster att passera en vägkorsning 
(med vägkorsning menas en korsningspunkt mellan två vägar och inte en korsningspunkt 
mellan en väg och en cykelbana, det vill säga inte en cykelöverfart/passage). Den så 
kallade lilla svängen innebär att cyklisten placerar sig till vänster i körbanan/i det vänstra 
körfältet innan korsningen och färdas på samma sätt som vänstersvängande 
motorfordonstrafik genom korsningen. Den så kallade stora svängen innebär att cyklisten 
ligger till höger i/om körbanan och korsar ett korsningsben i taget. Cyklister som ska 
svänga vänster i korsningen behöver då vänta på lucka eller grönt ljus två gånger. Då det 
finns cykelbanor längs de gator som ansluter till en vägkorsning utformas normalt 
korsningspunkterna mellan cykelbanorna och körbanorna som cykelöverfarter. Stora 
svängen innebär längre resväg och restid för cyklister. 

 

Ett generellt problem för cyklister som färdas i vägkorsningar är att det kan vara svårt att 
både färdas snabbt och säkert/tryggt. Lilla svängen förkortar cyklisters resväg och restid 
genom korsningen men om cyklister vill minska fördröjningarna genom att göra lilla 
svängen finns alltid en trafiksäkerhetsrisk om inte samspelet mellan cyklister och 
motorfordon inte fungerar, speciellt på gator med mer än ett körfält i tillfarten (Eriksson 
m.fl. 2009). Om utformningen å andra sidan tvingar cyklister att göra stora svängen 
innebär det normalt försämrad framkomlighet och fler stopp. 

 

I korsningar med cykelfält/blandtrafik på de anslutande gatorna kan cyklister normalt välja 
mellan lilla eller stora svängen. I korsningar som har cykelfält på anslutande gator är 
ibland cykelfälten markerade mellan körfälten. Annars kan cyklister som anländer till 
oreglerade korsningar eller under grönfasen i signalreglerade korsningar bryta ut ur fältet 
(Eriksson m.fl. 2009). Enligt enkätundersökningen som genomfördes i Stockholm 2004 
tycker fyra av tio cyklister att cykelfält i mitten av körbanan är en bra lösning och lika 
många tycker att det är en dålig lösning (Ericson och Erson 2004). Fler cyklister tycker att 
tillbakadragen stopplinje och cykelbox är en bättre lösning (se nedan). 

 

I korsningar med cykelbanor på de anslutande gatorna finns enligt Eriksson m.fl. (2009) 
ingen riktigt bra allmän lösning för vänstersvängande cyklister. I sådana korsningar måste 
man avgöra vilka åtgärder som är lämpliga för respektive korsning, utifrån förutsättningar 
som utrymme, trafikmängder och antal svängande cyklister. En möjlig åtgärd är att avsluta 
cykelbanan en bit från korsningen, så att cyklister leds ut i cykelfält eller blandtrafik. På så 
vis möjliggörs lilla svängen. Det gör också att cyklisterna blir tydligare för bilister och mer 
integrerade med biltrafiken, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

5.6.4 Cykelboxar  

I signalreglerade korsningar kan stopplinjen för motorfordonstrafik dras tillbaka så att 
cyklister kan ställa upp sig framför stopplinjen, i en så kallad cykelbox. Cykelboxar finns 
framförallt på gator med cykelfält eller där cyklister färdas i blandtrafik (Eriksson m.fl. 
2009). Cykelboxar kan finnas i signalreglerade vägkorsningar och i korsningar utan 
signalreglering. Enligt Stockholm stads utformningshandbok ska signalreglerade 
korsningar alltid utformas med cykelboxar vid blandtrafik, cykelfält och cykelbanor som 
avslutas innan korsningen (Eriksson m.fl. 2009).  
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Enligt enkätundersökningen som genomfördes i Stockholm 2004 tycker mer än hälften av 
cyklisterna att tillbakadragen stopplinje och cykelbox är en bra lösning (Ericson och Erson 
2004). En av fem tycker att det är en dålig lösning. Det är alltså fler som tycker att 
cykelbox är en bra lösning jämfört med cykelfält i mitten av körbanan (se ovan).  

5.6.5 Markering av cykelöverfarter samt cykelfält och cykelbanor genom 
korsningar 

Cykelfält kan markeras genom vägkorsningar. Så är enligt Stockholm stads 
utformningshandbok för cykelstråk normalfallet i Stockholm. (Eriksson m.fl. 2009)  

 

Cykelfält och cykelöverfarter kan också markeras med avvikande färg. Det görs bara för 
att öka motortrafikanternas uppmärksamhet och sänka deras hastighet. Det har ingen 
regelmässig effekt och ger alltså inte cyklister prioritet i korsningen. Enligt Stockholm 
stads utformningshandbok för cykelstråk markeras cykelfält normalt med avvikande färg i 
trafikplatser och i korsningar mellan gator på huvudnätet (Eriksson m.fl. 2009). Enligt 
GCM-handboken används färgad beläggning för att väcka bilisternas uppmärksamhet samt 
för att ge cyklister ett tydligt utrymme genom korningen. Effekten av åtgärden är endast 
positiv om antalet färgade passager är begränsat. Kontrasten mot övrig beläggning, 
jämnheten samt att friktionen inte avviker från den som cyklister ansluter till/från är 
viktiga aspekter (Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010).  

 

Inga studier som undersökt effekterna av markering av cykelfält eller cykelbanor har 
hittats.  

5.7  Omgivande miljö 

Omgivningen har betydelse för hur cyklister väljer resväg och hur de uppfattar och 
värderar resor. Omgivningen kan förhöja eller försämra färdupplevelsen för cyklister 
(Nilsson & Brundell-Freij 2004). 

 

Enligt Nilsson & Brundell-Freij (2004) är det positivt om omgivningen innehåller 
byggnader med historisk betydelse, människor, blandning av funktioner, kontinuerlig 
rumsgestaltning, växtlighet mm. Även till exempel vatten, vyer och utsikt brukar 
förknippas med positiva känslor. Positiva omgivningar kan dock ha negativa bieffekter. På 
öppna platser och vid vatten blåser det ofta. Gröna områden, såsom skogar och parker kan 
uppfattas som otrygga om där inte finns bra belysning. Buller och avgaser är exempel på 
negativa omgivningsfaktorer. 

5.8  Bullerskydd  

Bilar och annan motorfordonstrafik genererar ljud, buller (oönskat ljud). Buller från 
motorfordon upplevs otrevligt och vid mycket höga ljudnivåer eller långvarig utsatthet för 
buller kan bullret också påverka människors hälsa och välbefinnande genom bland annat 
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hörselskador, sömnstörningar, påverkan på talkommunikation, prestation och inlärning, 
psykosociala effekter och symptom.  

 

Cykelvägar går ofta längs bilvägar. På cykelvägar längs med större bilvägar kan det vara 
mycket bullrigt. Buller påverkar cyklister negativt framförallt genom att det upplevs 
otrevligt. Buller kan också göra det svårt för cyklister som cyklar tillsammans att 
kommunicera. Inga riktlinjer för hur bullrigt det får vara längs ett cykelstråk finns 
(Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004). För att minska störningar på 
omgivningen från trafikbuller kan bullerskydd anläggas i sidoremsan mellan vägen och 
cykelbanan (Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004). 

  

Att en cykelbana går en bit ifrån en större väg är positivt ur bullersynpunkt eftersom bullret 
minskar med avståndet. Även omgivningen och topografin längs en väg påverkar hur 
bullret sprids. Om vägen ligger på bank sprids ljudet längre. Om vägen ligger i skärning 
fungerar skärningen som bullervall och dämpar bullret. Vegetation betyder lite för 
bullerspridningen (Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004).  

5.9  Cykelparkering 

Stöldrisken en betydande faktor varför många människor väljer bort cykeln. Enligt en 
undersökning som Vägverket genomförde 2000 svarade en tredjedel av potentiella 
cyklister att risken för cykelstöld är en orsak till varför man inte cyklar. (Vägverket 2000 
refererad i Naturvårdsverket 2005) Enligt Olofsson (2011) är cykelstöld det vanligaste 
egendomsbrottet som allmänheten utsätts för i Sverige. År 2010 polisanmäldes över 60 000 
cykelstölder i Sverige. Ett stort antal cyklar stals troligtvis utan att bli anmälda. Sverige är i 
en internationell jämförelse ett av de länder som har högst andel cykelstölder.  

 

Envall (2011) har genomfört en litteraturstudie om cykelparkeringar och deras betydelse. 
Studien bygger på en litteratursökning på artikeldatabaser samt en genomgång av kända 
nordiska och engelskspråkiga handböcker inom området. Studien omfattar drygt 40 
svenska och utländska studier. Studien beskriver bland annat kunskapsläget avseende hur 
viktig god cykelparkering är för cykeltrafikanter i större städer. Envall (2011) refererar till 
svenska studier som indikerar att cykelparkeringar har ett samhällsekonomiskt värde för 
användarna och utländska studier som visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar 
kan öka antalet cykelresor. Beroende på investeringarnas storlek och vilka åtgärder som 
genomförs kan cykelresorna öka med mellan 8 och 13 procent. Investeringar i stöldsäkra 
cykelgarage vid arbetsplatser (där sådana inte finns innan) har visat på störst potential att 
öka cyklandet.  

 

Slutsatser i studien är bland annat att cykelparkeringars kvalitet beror på ett flertal faktorer, 
såsom: 

 Närhet till målpunkt/huvudentré 

 Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning 

 Stöldsäkerhet (till exempel låsa fast cykelns ram eller låsta garage) 

 Väderskydd 
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 Kapacitet (i förhållande till efterfrågan) 

 Upplevd trygghet när det är mörkt  

 

Vikten av respektive faktor varierar mellan cyklister och olika faktorer kan vara olika 
betydelsefulla i olika situationer. Man kan anta att i vissa situationer måste 
cykelparkeringen hålla en viss standard för att den ska betraktas som användbar. 
Exempelvis kan trygghetsaspekter vara avgörande för var cyklister väljer att parkera när 
det är mörkt och möjligheten att kunna låsa fast cykeln kan vara avgörande för vissa 
cyklister. Platser där cyklister ofta parkerar längre, till exempel vid kollektivtrafiknoder 
och arbetsplatser, kan möjligheten att låsa fast cykeln vara särskilt viktig.  

 

2008 gav Stockholm stad ut en handbok om cykelparkering, Cykelparkering i staden. 
Utformning av cykelparkeringar i Stockholms stad (Glitterstam m.fl. 2008). Ett syfte med 
handboken är att ge riktlinje för utformning av cykelparkeringar så att de håller högre 
standard så att cykling mer trovärdigt som transportmedel. Enligt handboken finns brister i 
innerstadens parkeringar men även vid lokala centra i ytterstaden och vid större 
kollektivtrafikknutpunkter, särskilt vid pendeltågs- och tunnelbanestationer. Enligt 
Stockholm stads cykelplan från 2006 bör antalet cykelparkeringsplatser på gatumark bör 
öka ännu snabbare än ökningen i antalet cyklister för att inte bristen ska ytterligare. Fler 
cykelparkeringar i anslutning till stora knutpunkter för kollektivtrafiken pekas ut som 
särskilt viktigt.  

 

Handboken lyfter fram vikten av cykelparkeringars lokalisering (Glitterstam 2008). 
Cykelparkeringen bör vara nära målpunkter. Närhet till målpunkten är särskilt viktigt vid 
korttidsparkering. Vid långtidsparkering, till exempel kollektivtrafiknoder kan något längre 
avstånd mellan cykelparkeringar och målpunkten accepteras. Vid långtidsparkering pekas 
förutom närhet även att antal ytterligare faktorer ut som extra viktiga för cykelparkeringar, 
såsom hög säkerhet mot stöld, lättillgänglig, ljus, överblickbar och trygg, lätt att hitta till, 
bekväm att komma in i och ut ur, estetiskt utformad och ha en design som passar in i 
omgivningen/tillskott till den yttre miljön, enkla och lättanvändbara cykelställ som går att 
låsa fast sin cykel i, väderskyddad samt service åt cyklister (pump, vatten, förvaring, 
verktyg, information med mera).  

 

Enligt handbokens kravspecifikation ska det gå att låsa fast cykelns ram med vajer, bygel 
eller liknande i stadens cykelparkeringar (Glitterstam 2008). Enligt handboken ska cykeln 
även kunna stöttas mot cykelstället. Cykelställen skall vara gedigna, enkla och 
användarvänliga samt estetiskt passa in i miljön.  

 

I en enkätundersökning bland cyklister i Stockholm 2004 undersöktes bland annat vilka 
modeller av ställ cyklisterna föredrar och hur de anser att möjligheterna att hitta cykelställ 
är (Ericson och Erson 2004). Åtta av tio cyklister svarade att de föredrar en typ som gör det 
möjligt att enkelt låsa fast cykelns ram i. En av tio föredrar traditionellt framhjulsställ. 
Flest cyklister föredrar modellerna cykelpollaren (två av fem cyklister) och bågen (två av 
fem cyklister). En tredjedel uppgav att de sällan eller aldrig hittar en cykelparkering när de 
behöver parkera cykeln. En tredjedel svarar att det inte finns plats i det ställ de vill parkera 
cykeln i. En annan studie från år 2000 visar att stockholmare anser att möjligheten att 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

40 

kunna förvara cykeln säkert under dagen är ett av de viktigaste skälen till varför man 
cyklar eller inte cyklar till arbetet (Ericson 2000).  

5.10 Belysning 

Belysningsstandarden är viktig för cyklandet och för cyklisters vägval, särskilt för kvinnor. 
Belysning har störst betydelse under de mörkare delarna av året. För kvinnor kan belysning 
vara en avgörande faktor för valet att cykla och valet av resväg (Niska 2011). Upplevelsen 
av trygghet kan vara avgörande för om en cyklist använder en vägsträcka eller inte. Även 
för synskadade och äldre är belysning extra viktigt. De behöver mer ljus än andra för att se 
ordentligt och de är också mer känsliga för att bli bländade (Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Trafikverket 2010).  

 

Belysning längs cykelvägar fyller flera behov. Bristfällig belysning när det är mörkt 
upplever många som otryggt. Det kan också vara ett trafiksäkerhetsproblem eftersom 
cyklister då syns sämre och ser andra trafikanter och eventuella hinder sämre. Antalet 
mörkerolyckor med skadade gång- och cykeltrafikanter minskar med ungefär 60 procent 
vid införandet av vägbelysning (Niska 2011). Dålig belysning kan också vara ett 
framkomlighetsproblem eftersom cyklister inte vågar cykla på i samma hastighet som om 
det hade varit ljus, på grund av risken att inte se eller synas.  

 

Det finns inga lagar som säger att gatubelysning ska finnas eller hur den ska utformas. Det 
är upp till kommunerna själva att bestämma hur belysningen ska vara. Det är dock praxis 
att vägar och gator i tätorter ska var belysta. (Niska 2011) Utformningen av belysning bör 
göras efter platsens/stråkets förutsättningar och utifrån en sammanvägd bedömning av 
arkitektoniska, sociologiska, trafiksäkerhetsmässiga och driftsekonomiska aspekter 
(Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket 2010). Generellt är lågt placerade 
ljuspunkter med svagt naturligt sken som sprider ljus åt sidorna bra för tryggheten. Ur 
trygghetssynpunkt är det särskilt viktigt med bra belysning i och i anslutning till tunnlar. 
Även vid korsningar är belysning extra viktigt, främst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Längs 
cykelstråk är avståndet mellan belysningsstolparna viktigt för att belysningen ska vara 
tillräcklig. 

5.11 Övriga utformningar/åtgärder med betydelse 

I kapitel 5.1-5.10 ovan beskrivs ett antal fysiska faktorer och utformningar som har 
betydelse för valet att cykla och valet av resväg. Dessa har på något vis koppling till de 
faktorer som valts ut att studeras vidare i en enkätundersökning. Utöver dessa finns en 
mängd faktorer som också ha betydelse men inom ramen för detta examensarbete beskrivs 
inte fler faktorer.  

 

Värt att poängtera är dock att åtgärder riktade mot motorfordonstrafiken, exempelvis 
åtgärder för att minska motorfordonsflöden eller sänka motorfordons hastigheter, har stor 
betydelse för valet att cykla och valet av resväg.  
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Det kan också vara värt att återigen nämna att vad cyklister uppskattar och inte uppskattar 
är individuellt och kan skilja sig mycket mellan olika typer av cyklister. Något en cyklist 
uppskattar kan en annan cyklist ogilla.  
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6 Utformning och distribuering av 
enkäten 

6.1 Urval av attribut att undersöka  

Utifrån litteraturstudierna om vad som påverkar valet att cykla och valet av resväg valdes 
attribut/egenskaper i trafik- och stadsmiljön ut för att undersökas vidare i 
enkätundersökningen. Urvalet är gjort utifrån två aspekter: 

 

1 Det finns empirisk data som visar att attributet har betydelse för cyklisters val av      

   resväg eller upplevelse av resväg, eller  

   Det finns en allmän uppfattning bland planerare att attributet har betydelse för  

   cyklisters val av resväg eller upplevelse av resväg, eller  

   Attributet omnämns i handböcker om utformning för cykeltrafik. 

 

2 Det ska vara möjligt att undersöka attributet enligt Kanos modell, vilket bland annat   

   innebär att det ska, på ett relativt bra sätt, gå att urskilja/avgränsa attributet från  

   andra attribut i trafikmiljön  

 

Följande 13 faktorer/utformningar (attribut) valdes ut:  

 Separat cykelbana  

 Cykelfält 

 Enkel-/dubbelriktade cykelbanor 

 Separeringsprinciper mellan gång- och cykeltrafik 

 Parkerade bilar utmed cykelfält respektive cykelbanor 

 Automatisk detektering vid trafiksignaler  

 Cykelbanor som leds till höger om trafiksignal  

 Cykelparkering av typ som går att låsa fast ramen i 

 Bullerskydd 

 Träd/grönska längs cykelvägar i stadsmiljö 

 Cykelstråk längs sido-/huvudgator (med affärer, restauranger m.m.)  

 Ojämnt underlag/kantstenar 

 Belysning 
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6.2 Arbetsgång vid enkätutformning 

Arbetet med enkätutformningen kan delas in i fyra faser. Den första fasen är 
inledningsfasen då ett urval av de utformningar och faktorer som identifierades i 
litteraturstudierna valdes ut. I denna fas påbörjades formuleringen av frågorna för att testa 
vilka utformningar/faktorer som lämpar sig för enkäten. När den första fasen övergår i en 
andra fas har frågorna börjat ta form. Under den andra fasen bearbetades frågorna och 
svarsalternativen i flera omgångar. Även olika lay outer av enkäten testades. Under denna 
fas gav flera experter synpunkter och tips. Under den tredje fasen genomfördes en pilot-
studie med fyra ”vanliga” personer. Efter pilotstudien utformades den slutgiltiga enkäten. 
Även under denna fas gav experterna råd och synpunkter.  

6.3 Utformning av enkäten 

Enkäten består av tre delar (se nedan). Enkäten i sin helhet visas i bilaga 1. 

6.3.1 Del 1 – Inledande frågor  

Del 1 av enkäten består av frågor kring den resa cyklisterna gjorde vid tillfället då de tog 
emot enkäten. Här ställs två frågor. Den första handlar om i vilket ärende cyklisterna 
cyklade när de tog emot enkäten. Den andra handlar om hur lång resan var, angivet i 
distans eller i tid.  

 

Ett syfte med valet av utdelningsplatser och tider var att fånga cyklister på väg till eller 
från arbetet, så kallade transport-/pendelcyklister. Ett syfte med frågorna i del 1 är att 
säkerställa att det är denna typ av cyklister som svarat på enkäten. Ett vidare syfte med den 
första delen av enkäten är att ge respondenterna instruktioner kring hur de ska besvara 
frågor. Hur dessa instruktioner formulerades beskrivs nedan.  

6.3.2 Del 2 – om attribut och egenskaper i trafikmiljön  

Del 2 är enkätens huvuddel. Den består av frågor om utformningar och faktorer i 
trafikmiljön. Frågorna och svaren i denna del är utformade enligt Kanomodellen.  

 

Formulering av frågorna  

Enligt Kanos enkätmodell ställs två frågor om varje attribut som ska undersökas. En fråga 
ställs i funktionell form och en fråga i dysfunktionell form. Den funktionella formen 
innebär att respondenten (cyklisten) svarar hur han/hon känner om attributet finns. Den 
dysfunktionella frågan undersöker hur respondenten känner om attributet inte finns.  

 

Metoden tillämpas i detta fall genom att egenskaper/utformningar i trafik- och stadsmiljön 
motsvarar produktattribut som tillsammans bidrar till totalupplevelsen av resvägen. 
Frågorna formuleras så att den funktionella frågan undersöker hur cyklister känner om 
egenskap x finns där de cyklar och den dysfunktionella formen undersöker hur de känner 
om egenskap x inte finns.  
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Till varje fråga formulerades en inledning där vissa förutsättningar fastställdes. Detta 
gjordes för att avgränsa just den egenskap som ska undersökas och minska risken att 
respondenterna svarar på annat än det som vill undersökas.  

 

Tabell 2. Generell frågeutformning. 

Frågeformulering (del 2 i enkäten)  Typ av fråga enligt Kanos modell 

 Anta att du cykla under x förhållanden….  

Vad tycker du då om att…  

Inledning 

…egenskap x finns? Funktionell fråga 

…egenskap x inte finns? Dysfunktionell fråga 

De flesta frågorna formulerades enligt tabell 2. Ett antal frågor formulerades av olika skäl 
på annat vis. Detta förklara i bilaga 5. 

 

Inledning och bilder  

För att säkerställa vad det är cyklisterna svarar på, det vill säga vilken situation och vilka 
miljöer de förknippar med det som beskrivs i frågorna vidtogs några åtgärder. Dels 
formulerades en inledning för att ge instruktioner om hur man ska svara på enkäten, dels 
kompletterades frågorna med bilder samt de inledningar som beskrevs ovan. I inledningen 
finns följande instruktioner: ”Vi vill veta hur du upplever olika utformningar av gator och 
cykelvägar i Stockholms inner- och ytterstad. Bedöm utformningarna på följande sidor 
utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten (fråga 1). Kryssa i det svar 
som bäst stämmer överens med din uppfattning.”  

 

Instruktionerna om att man ska bedöma utformningarna utifrån det ärende man gjorde när 
man fick enkäten upprepas på varje sida. Syftet med att respondenterna ska besvara 
frågorna utifrån att de cyklar i ett bestämt ärende är att veta vad enkätsvaren betyder.  

 

Tidigt i enkätutformningen bedömdes det nödvändigt att komplettera frågorna med foton. 
Syftet med fotona är att förtydliga vilka utformningar som avses. Fotona till de 
funktionella frågorna visar miljöer där respektive utformning/egenskap finns och fotona till 
de dysfunktionella frågorna visar likande miljöer där samma utformning/egenskap inte 
finns.  
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Formulering av svarsalternativen  

Enligt Kanos modell har både den funktionella och den dysfunktionella frågan fem 
svarsalternativ. Respondenterna ska ange ett av dessa svarsalternativ till varje fråga. I 
tidigare svenska studier där Kanos modell tillämpas har något olika formuleringar av 
svarsalternativen förekommit. Följande formuleringar valdes till denna enkät:  

a. Jag tycker inte om att det är så  

b. Jag kan acceptera att det är så  

c. Jag är neutral till det  

d. Det är nödvändigt att det är så  

e. Jag tycker om att det är så 

6.3.3 Del 3 – bakgrundsfrågor  

Del 3 består av bakgrundsfrågor. Syftet med frågorna är att ta reda på vilka som svarat på 
enkäten och säkerställa undersökningens resultat. Frågorna är formulerade för att kunna 
jämföras med tidigare studier. Frågorna gäller: 

 Kön 

 Ålder 

 Körkortsinnehav 

 Tillgång till bil 

 Sysselsättning 

 Inkomst 

 Hur ofta man cyklar till olika ärenden, under sommar- respektive vinterhalvåret 

6.4 Distribuering av enkäten 

6.4.1 Distributionsplatser 

I enkäten finns frågor om egenskaper/attribut som finns både i inner- och ytterstaden. 
Därför valdes distributionsplatser i snittet mellan inner- och ytterstaden. På så vis ökar 
chansen att de som svarar på enkäten upplevt och har en uppfattning om alla attribut som 
undersöks. Innerstadssnittet i Stockholm bildas av tio passager. Fem av dessa valdes som 
utdelningsplatser. För att få en geografisk spridning valdes Skanstull, Hornstull, Alvik, 
Solnabron (norr om bron) samt Gamla Lidingöbron (väster om bron) (figur 1). I anslutning 
till alla platserna sker årligen manuella cykelräkningar (tabell 3). 
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Figur 1. Distributionsplatserna 1 Skanstull, 2 Hornstull, 3 Alvik, 4 Solnabron samt 5 Gamla Lidingöbron. 

 

Tabell 3. Antal cyklister som passerade mätplatser i närheten av distributionsplatserna vid två genomförda 

mätningar, 2008 respektive 2011. 

Mätplats 
Cyklister/dygn 

2008 2011 

Skanstullsbron 7500 8440 

Liljeholmsbron  8000 9600 

Tranebergsbron Uppgift saknas 5480 

Solnabron  4700 4300 

Gamla Lidingöbron  4200 Uppgift saknas 

Skanstullsbron och Liljeholmsbron är de mest trafikerade infarterna i de södra delarna i 
staden och Tranebergsbron, Solnabron och Gamla Lidingöbron de mest trafikerade i de 
norra delarna. 

 

Innan distribueringen kontrollerade platserna och exakta utdelningsplatser valdes. 
Platserna valdes i syfte att dela ut enkäterna där cyklister naturlig stannar eller bromsar in. 
Vid Skanstull, Hornstull, Alvik och Solnabron delades enkäterna ut intill signalreglerade 
korsningar (figur 2-5). Vid Gamla Lidingöbron valdes en tre-benad cykelbanekorsningen 
strax väster om bron (figur 6) som utdelningsplats.  
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Figur 2. Korsningen norr om Skanstullsbron där utdelningen ägde rum.  

 

 
Figur 3. Korsningen norr om Liljeholmsbron där utdelningen ägde rum.  

 

 
Figur 4. Korsningen väster om Tranebergsbron där utdelningen ägde rum.  
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Figur 5. Korsningen norr om Solnabron där utdelningen ägde rum.  

 

 
Figur 6. Platsen där cykelbanan delar upp sig sydväst om Gamla Lidingöbron och där utdelningen ägde rum. 

6.4.2 Utdelning 

Enkäterna delades ut personligen genom att passerande cyklister tillfrågades om de ville 
delta i en undersökning. De som ville delta fick en mindre papperspåse (som går att hänga 
på styret) innehållande enkäten, missivbrev bland annat med kontaktuppgifter och syfte, 
förfrankerat svarskuvert samt några godisbitar. 

 

Totalt delades 500 enkäter ut på fem platser. På varje plats delades 100 enkäter ut. 
Utdelningen skedde under fem vardagar. Tre dagar delades enkäterna ut på morgonen med 
start klockan 07.00 och två dagar delades enkäterna ut på eftermiddagen med start klockan 
16.00. Syftet med att dela ut enkäterna på morgonen och eftermiddagen var att få en hög 
andel pendlingscyklister bland de svarande. Enkäterna delades ut onsdag 2 juni vid 
Skanstull (morgonen), torsdag 3 juni vid Hornstull (morgonen), fredag 5 juni vid Alvik 
(eftermiddagen), måndag 8 juni norr om Solnabron (morgonen) och tisdag 9 juni väster om 
Gamla Lidingöbron (eftermiddagen). Utdelningen gjordes 2010. 
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7 Resultat enkätundersökning - 
Svarsfrekvenser och något om de som 
svarat 

7.1 Svarsfrekvens  

Av de 500 enkäter som delades ut skickades 63 procent (314 enkäter) tillbaka. Med tanke 
på att ingen påminnelse skickades ut till dem som fått enkäten kan detta anses vara en hög 
svarsfrekvens (Börjesson 2009). Responsen från cyklisterna som passerade var generellt 
positiv. De allra flesta som passerade, både långsammare och snabbare cyklister, stannade 
eller bromsade och hann tillfrågas om att delta i undersökningen. Få cyklister tackade nej 
till att ta emot enkäten. 

 

Några personer som passerade platserna vid utdelningen hann dock inte stoppas. Detta 
berodde framförallt på att bara en person delade ut enkäterna och då var upptagen med att 
dela ut enkäter till andra cyklister. Uppskattningsvis var det lika många långsamma som 
snabba cyklister som cyklade förbi utan att få erbjudande om att delta. På eftermiddagarna, 
det vill säga vid Lidingöbron och Alvik verkade det dock som att en del cyklister inte 
stannade för att de var stressade. 

 

64 procent av de inkomna svaren kommer från personer som tog emot enkäten på 
morgonen, det vill säga vid Skanstull, Hornstull eller Solna. 36 procent av de svarande tog 
emot enkäten på eftermiddagen, vid Lidingöbron eller Alvik. Av de 314 enkäterna delades 
22 procent ut i Skanstull, 21 procent i Hornstull, 20 procent vid Solnabron, 19 procent vid 
Gamla Lidingöbron och 18 procent vid Alvik.  

7.2  Vilka svarade? 

52 procent av de svarande är kvinnor och 48 procent är män. 94 procent är 25-64 år och 
medelåldern är 46 år. De flesta har körkort (92 procent) och vanligtvis tillgång till bil (77 
procent). 72 procent har en årsinkomst på 200 000 – 500 000 kronor. 

 

Cyklisterna som svarat på enkäten kan kategoriseras som så kallade pendelcyklister. 96 
procent har arbete som sin huvudsakliga sysselsättning och 95 procent av de som svarat var 
på väg till/från arbete eller skola då de tog emot enkäten. 
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Cyklisterna cyklar relativt långt till arbetet. Medelreslängden är 10,5 kilometer och 
medelrestiden är 31 minuter för den resa cyklisterna gjorde när de tog emot enkäten, enligt 
cyklisternas egna uppskattningar.  

 

De som besvarat enkäten cyklar ofta, särskilt under sommarhalvåret (tabell 4). Under 
sommarhalvåret cyklar 60 procent till/från arbete eller skola 5-7 dagar i veckan och 80 
procent cyklar några dagar per vecka eller mer. 40 procent cyklar till/från inköp eller 
service och till/från fritidsaktiviteter minst några dagar per vecka under sommarhalvåret. 
Under vinterhalvåret cyklar de som svarat inte lika ofta. 35 procent cyklar till/från arbete 
eller skola någon/några dagar/vecka eller oftare. 

 

Tabell 4. Hur ofta svarspersonerna cyklar. Många har inte besvarat alla frågor kring hur ofta de cyklar till 

olika ärenden. 

22. Hur ofta cyklade du till följande ärenden under det senaste sommar- respektive vinterhalvåret? 

 

5-7 

dagar/vecka 

Någon/några 

dagar/vecka 

Några 

dagar/månad 

Några 

dagar/år 
Aldrig  

 ant % ant % ant % ant % ant % n 

Under sommarhalvåret (april-september) 

Till/från arbete eller skola 226 74 % 74 24 % 3 1 % 1 0 % 1 0 % 305 

Ärende i tjänsten 19 7 % 35 13 % 41 15 % 48 18 % 126 47 % 269 

Till/från inköp eller service 

(mataffären, posten etc.) 
29 10 % 119 42 % 87 31 % 21 7 % 26 9 % 282 

Till/från fritidsaktiviteter, nöje 

eller för att besöka någon 
29 10 % 117 41 % 95 33 % 30 11 % 14 5 % 285 

Annat 8 17 % 14 30 % 8 17 % 5 11 % 12 26 % 47 

Under vinterhalvåret (oktober-mars)  

Till/från arbete eller skola 57 19 % 74 24 % 46 15 % 30 10 % 97 32 % 304 

Ärende i tjänsten 5 2 % 11 4 % 25 9 % 35 13 % 192 72 % 268 

Till/från inköp eller service 

(mataffären, posten etc.) 
7 3 % 56 20 % 67 24 % 49 18 % 99 36 % 278 

Till/från fritidsaktiviteter, nöje 

eller för att besöka någon 
6 2 % 41 15 % 71 25 % 61 22 % 103 37 % 282 

Annat 2 3 % 7 12 % 5 9 % 6 10 % 38 66 % 58 

7.3 Jämförelse med andra studier 

I några tidigare genomförda enkätundersökningar i Stockholm har en liknande cyklistgrupp 
besvarat enkäten.   
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2009 genomfördes en enkätundersökning i Stockholm, med syfte att undersöka cyklisters 
värdering av tid och bekvämlighet vid cykling (Börjesson 2009). Även i denna studie 
rekryterades cyklister på morgonen (kl 07-10) och eftermiddagen (kl 15-18). Svarsgruppen 
i studien från 2009 påminner om svarsgruppen i denna studie. 86 procent av de som deltog 
i studien var på väg till eller från arbetet. Medelreslängden till arbetet var 7 kilometer och 
medelrestiden var 29 minuter. Det är något kortare än i denna studie.  

 

2004 genomfördes en enkätundersökning för att inhämta kunskap om hur det är att cykla i 
Stockholms innerstad (Ericson och Erson 2004). Svarspersonerna rekryterades på 
vardagsmorgnar (kl 07-09.15) vid 9 passager till innerstaden. I stort sett alla som 
rekryterades var på väg till arbetet (93 procent). Cyklisterna i studien från 2004 cyklar 
mycket. Drygt 60 procent av de svarande cyklar dagligen under juni-september, vilket är 
jämförbart med cyklisterna i denna studie.  
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8 Resultat enkätundersökning - Vad 
tycker cyklisterna? 

8.1 Kanos behovs-/attributskategorier 

Enligt Kanos teori finns olika typer av attribut som på lika sätt bidrar till kundtillfredsställe 
(figur 7).  

Figur 7. Kanos teori om attributskategorier och kundtillfredsställelse. Den horisontella axeln (Degree of 

Achievment) visar hur väl attributet är uppfyll och den vertikala axeln (Customer Satisfaction) visar vilken 

kundtillfredsställelse det motsvarar. Attractive = attraktiva attribut, One-dimensional = förväntade attribut, 

Must-be = nödvändiga attribut, Indifferent = betydelselösa attribut, Reverse = omvända attribut. (Witell och 

Löfgren 2007) 
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Nödvändiga attribut – grundläggande behov 

Nödvändiga attribut motsvarar kundernas grundläggande krav (Witell och Löfgren 2007, 
Berger et al 1993). Om dessa egenskaper inte är uppfyllda blir kunderna missnöjda. 
Kunderna tar dessa egenskaper såpass mycket förgivet att de inte ökar nöjdheten mer än till 
en godkäntnivå hos kunderna om de finns. De nödvändiga attributen är så självklara för 
kunderna att de inte säkert skulle uttrycka att de önskar denna sorts egenskaper om de 
tillfrågas.  

 

Förväntade attribut – uttalade behov 

För förväntade attribut finns ett linjärt samband mellan attributet och kundtillfredsställelse 
(Witell och Löfgren 2007, Berger et al 1993). Förväntade attribut gör kunderna nöjda om 
de är uppfyllda men om de inte är uppfyllda blir kunderna missnöjda. Kunder och 
producenter är generellt medvetna om denna sorts egenskaper och det är ofta med dessa 
egenskaper producenterna konkurrerar.  

 

Attraktiva attribut – omedvetna behov  

Attraktiva attribut bidrar starkt till kundtillfredsställelse (Witell och Löfgren 2007, Berger 
et al 1993). Attraktiva attribut är den sortens egenskaper hos produkter som gör kunderna 
mer nöjda om de är uppfyllda men om egenskaperna inte är uppfyllda blir kunderna inte 
missnöjda. Det beror på att kunderna inte är medvetna om eller förväntar sig att produkten 
ska ha dessa egenskaper. Attraktiva attribut kan beskrivas som överraskningar eller 
”delighters”. Eftersom kunderna inte är medvetna om att de önskar dessa egenskaper frågar 
de inte efter dem.  

 

Betydelselösa attribut – inga behov 

Betydelselösa attribut påverkar varken kunders nöjdhet eller missnöjdhet eftersom de inte 
uppfyller några behov kunderna har (Witell och Löfgren 2007, Berger et al 1993). 
Betydelselösa attributen kan finnas i pro-dukten men de kan också tas bort, utan att 
kunderna blir mer nöjda eller missnöjda med produkten.  

 

Omvända attribut – omvända behov (jämfört med förväntade) 

Omvända attribut fungerar tvärt emot förväntade attribut, det vill säga kunderna blir 
missnöjda om produkten har dessa egenskaper och de blir nöjda om egenskaperna saknas 
hos produkten. 

8.2 Analysmetoder och tolkning av resultat  

8.2.1 Kategorisering av attribut  

Utifrån respondenternas svar på den funktionella och den dysfunktionella frågan 
klassificeras svaren för respektive attribut i följande kategorier: 

 Attraktivt attribut (A) 

 Förväntat attribut (F) 
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 Nödvändiga attribut (N) 

 Betydelselöst attribut (B) 

 Omvänt attribut (O) 

 Ifrågasatt (ev. felställd fråga) (I) 

 

Klassificeringen görs med hjälp av en utvärderingsmatris (diagram 1). Klassificeringen 
görs utifrån kombinationen av svar på den funktionella och den dysfunktionella frågan.  

 

Diagram 1. Klassificering av attribut utifrån svar på den funktionella och på den dysfunktionella frågan enligt 

Kanomodellen.  
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a. Tycker inte 
om 

I O O O O 

b. Kan acceptera N B B B O 

c. Neutral N B B B O 

d. Nödvändigt N B B B O 

e. Tycker om F A A A I 

 

Utöver attributskategorierna attraktiva, förväntade, nödvändiga, omvända och 
betydelselösa attribut finns svarskombinationer som klassificeras som ifrågasatt. I denna 
kategori hamnar de svar som respondenterna kan ha missförstått om frågan var konstigt 
formulerad eller om respondent av misstag kryssat i fel svar. Denna svarskombination 
borde inte förkomma (Berger et al 1993). 

 

När varje respondents svar analyserats enligt klassificeringsmetoden är det lämpligt att 
räkna ut hur stor andel av svaren som klassificerats i respektive kategori (se t.ex. Berger et 
al 1993). Detta sammanställs lämpligtvis i en tabell. Om ett attribut får väsentligt många 
svar som klassificeras som Ifrågasatt bör man vara särskilt noggrann och uppmärksam vid 
vidare analyser av svaren.  

8.2.2 Prioritering av attribut 

Klassificeringen av attribut i de olika kategorierna kan användas för att se vilka attribut 
som ska prioriteras. Syftet med Kanos kategorisering är att identifiera vilka attribut som 
flest kunder värderar som attraktiva, förväntade och nödvändiga attribut. 
Prioriteringsregeln N>F>A>B bör gälla (bl.a. Berger et al 1993, Matzler et al 1996). 

 

Prioriteringsregeln innebär att nödvändiga attribut ska prioriteras före förväntade. 
Förväntade attribut ska i sin tur prioriteras före attraktiva och betydelselösa. Det spelar ju 
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ingen roll hur mycket företag satsar på att utveckla attraktiva attribut om kunderna ändå är 
missnöjda med produkten på grund av att nödvändiga och attraktiva attribut inte är 
uppfyllda. Omvända attribut ska undvikas.  

 

Viktigt att poängtera är att kunder värderar attribut olika. Dessutom är det sannolikt att 
kundernas preferenser ändras med tiden. Om en producent introducerar en ny, positiv 
egenskap hos en produkt klassas denna som ett attraktivt attribut. Med tiden kan denna 
egenskap dock bli något kunderna förväntar sig så att de blir missnöjda om det inte 
uppfylls, det vill säga ett förväntat eller nödvändigt attribut.  

8.2.3 Beräkning av kundtillfredsställelsevärden 

Utifrån respondenternas svar och andelen svar i respektive kategori går det att beräkna så 
kallade kundtillfredsställelsekoefficienter (Berger et al 1993). Två typer av 
kundtillfredsställelsevärden går att beräkna, better och worse.  

 

Det positiva kundtillfredsställelsevärdet better visar i vilken grad attributet påverkar 
kundernas nöjdhet om det är inkluderat i produkten. Värdet är mellan 0 och 1, ju närmare 1 
desto större påverkan på kundens tillfredsställelse. Better beräknas genom att man 
dividerar summan av alla svar som kategoriseras som attraktiva och förväntade attribut 
med summan av alla svar som kategoriseras som attraktiva, förväntade, nödvändiga och 
betydelselösa attribut:  

 

 

 

Det negativa kundtillfredsställelsevärdet worse mäter hur stor inverkan attributet har på 
kunders missnöjdhet om det inte finns inkluderat i produkten. Värdet är mellan 0 och 1, ju 
närmare 1 desto större är påverkan på kundens missnöjdhet. Worse beräknas genom att 
man dividerar summan av alla svar som kategoriseras som nödvändiga och förväntade 
attribut med summan av de svar som kategoriseras som attraktiva, förväntade, nödvändiga 
och betydelselösa attribut:  

 

 

 

Ett vanligt sätt att illustrera attribut utifrån kundtillfredsställelsevärdena är i ett diagram (se 
t.ex. Berger et al 1993). Om den horisontala axeln visar det positiva 
kundtillfredsställelsevärdet (skala 0-1) och den vertikala axeln visar det negativa värdet 
(skala 0-1) hamnar nödvändiga attribut i det övre västra hörnet av diagrammet (låg positiv 
och hög negativ koefficient). Förväntade attribut hamnar i det övre högra hörnet (hög 
positiv och hög negativ koefficient), attraktiva attribut i nedre högra hörnet (hög positiv 
och låg negativ koefficient) och betydelselösa attribut i det nedra vänstra hörnet (låg 
positiv och låg negativ koefficient) (diagram 2).  
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Diagram 2. Illustration över diagram som visar nödvändiga, förväntade, attraktiva och betydelselösa attribut 

utifrån beräknade kundnöjdhetskoefficienter (Berger et al 1993). 

 
 

Total Strenght (TS) kan också användas som mått på hur mycket attributet bidrar till 
kundtillfredsställelse. TS är den totala procentsatsen av kategorierna nödvändiga, 
förväntade och attraktiva attribut. TS indikerar om attributet bidrar till 
kundtillfredsställelse. Högt TS-värde indikerar hög påverkan på kundtillfredsställelse. 

8.2.4 Statistisk signifikans  

Vissa attribut kan visa sig bli kategoriserade som en kombination mellan två kategorier. 
För att testa om det finns en signifikant skillnad mellan kategorierna (den med högst och 
den med näst högs svarsfrekvens) kan man beräkna olika koefficienter. I denna studie 
används koefficienterna Category Strenght (CS) och Questionable (Q). 

 

Category Strenght (CS) beräknas som skillnaden i procentandelar mellan den kategori som 
har högst procentandelar och den som har näst högst. Ju större CS desto större signifikans. 
(Högström 2010) I en tidigare studie av Högström (2010) gjordes även t-tester för att 
beräkna den statistiska signifikansen mellan olika kategorier. I studien anlyserades 270 
svar. Attribut med CS-värden under 9,3 beräknades ej statistiskt signifikanta och 
kategoriserades som en kombination mellan två attributskategorier.  

 

Questionable (Q) är antalet ifrågasatta (I) svar. Det ger indikationer på om respondenterna 
förstod frågorna och resultatens pålitlighet (Matzler et al 1996).  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

N
eg

a
ti

v 
ku

n
d

n
ö

jd
h

et
sk

o
ef

fi
ci

en
t 

 -
P

å
ve

rk
a

n
 p

å
 m

is
sn

ö
jd

h
et

 o
m

 a
tt

ri
b

u
t e

j 
u

p
p

fy
ll

t

Positiv kundnöjdhetskoefficient -
Påverkan på nöjdhet om attribut uppfyllt

Nödvändigt attribut

Förväntat attribut

Attraktivt attrubut

Betydelselöst attribut



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

57 

8.3 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån cyklisternas svar på de funktionella och de dysfunktionella frågorna i enkäten 
kategoriseras de 13 undersökta utformningarna efter Kanos attributskategorier. Tabell 5 
visar hur attributen kategoriserats. Kolumn 8 ”Kategori” visar den slutgiltiga 
kategoriseringen för respektive attribut. Kolumn 2 visar vilken kategori som fått högst 
svarsandel och i kolumn 3 visas procentandelen. I kolumn 4, 5, 6 och 7 visas vilka 
kategorier som fått näst högst och tredje högst svarsandel samt procentandelarna.  

 

Enligt Kanos teori har attribut olika stor påverkan på cyklisters (kunders) nöjdhet om 
attributen finns respektive missnöjdhet om de inte finns. Kundtillfredsställelsevärdena 
better, worse indikerar attributens inverkan på cyklisternas nöjdhet om attributet finns och 
inverkan på missnöjdhet om det inte finns. Better och worse visas i kolumn 9 och 10 i 
tabell 5 samt illustreras i diagram 3. TS i kolumn 11 i tabell 5 ger också indikationer på hur 
mycket attributet bidrar till kundtillfredsställelse. Kolumn 12 (CS) och 13 (Q) visar 
mätvärden som indikerar kategoriseringens pålitlighet. 

 

Notera att better och worse ger en annan inbördes ordning i fråga om betydelse jämfört 
med kategoriseringen i nödvändiga, förväntade, attraktiva, omvända respektive 
betydelselösa attribut. Kanos teori handlar i första hand om att identifiera vilken typ av 
attribut olika attribut tillhör. Därför bör detta resultat studeras i första hand och better och 
worse bör användas som en ytterligare indikator på attributens inverkan på nöjdhet och 
missnöjdhet. Till exempel har attributet separat cykelbana högst worse-värde men det 
betyder inte att det bör prioriteras först, eftersom det är ett förväntat attribut. Förväntade 
attribut bör prioriteras först när (nödvändigt attribut) är uppfyllda.  
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Tabell 5. Hur cyklisterna uppfattar de olika attributen enligt Kanos modell. 

Attribut 

Svarsanalys/attributkategorisering enligt 

Kanos modell
1
 

Kundtillfredsställelsevärden Signifikansvärden 

n 
1a 

kategori 

2a 

kategori 

3e 

kategori 
Kategori Better

2
 Worse

3
 TS

4 
(%) CS

5 
(%) Q

6 
(%) 

Separat cykelbana F 52% A 25% N 14% F 0,78 -0,67 91 27 0,6 308 

Cykelfält N 43% F 18% B 16% N 0,35 -0,67 75 25 5,5 309 

Enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan A 54% F 16% B 14% A 0,80 -0,23 74 37 5,8 310 

Olika beläggning på intilliggande gång- och cykelbana A 49% B 19% I 13% A 0,72 -0,11 58 30 12,9 307 

Belysning längs cykelbana F 50% N 26% A 17% F 0,68 -0,77 93 23 0,0 301 

Ej parkerade bilar till höger om cykelfält F 41% A 40% B 10% komb 0,82 -0,49 88 1 0,7 307 

Automatisk detektering vid signalreglerad korsning A 46% F 41% B 7% komb 0,88 -0,47 92 5 0,0 303 

Cykelbana till höger om trafiksignal vid övergångsställe A 41% F 38% B 11% komb 0,84 -0,44 82 3 1,6 308 

Cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykelns ram A 37% F 36% B 15% komb  0,74 -0,47 84 1 0,3 306 

Bullerplank mellan cykelbanan och större bilväg A 56% B 30% F 11% A 0,69 -0,12 67 26 0,7 307 

Cykelstråk längs gator med affärer, restauranger och caféer B 49% O 25% A 18% B 0,31 -0,08 23 23 2,6 304 

Planterade träd längs cykelbanan i stadsmiljö A 50% B 29% F 12% A 0,68 -0,13 62 21 3,5 309 

Ej parkerade bilar till vänster om cykelbana B 39% A 38% F 11% komb 0,56 -0,14 51 0 4,9 305 

Avfasad kantsten F 67% N 18% A 12% F 0,79 -0,85 96 49 0,0 305 
1
 A-attraktivt attribut, F-förväntat attribut, N-nödvändiga attribut, O-omvänt attribut, B-betydelselöst attribut, I-ifrågasatt (ev. felställd fråga).  

2
 Påverkan på nöjdhet om attribut finns/är uppfyllt. 

3
 Påverkan på missnöjdhet om attribut ej finns/ej är uppfyllt. 

4 
Total Strenght = total procentsats av kategorierna nödvändiga (N), förväntade (F) och attraktiva (A). TS indikerar om attributet bidrar till kundtillfredsställelse. Högt TS 

indikerar hög påverkan på kundtillfredsställelse.  

5 
Category Strenght = skillnad i procentandelar mellan den kategori som har högst respektive näst högst svarsfrekvens. Ju högre CS desto större sannolikhet för 

signifikans. 

6 
Questionable = antal ifrågasatta (I) svar  
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Diagram 3. Attributens påverkan på nöjdhet respektive missnöjdhet.   
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Fyra attribut är kategoriserade som attraktiva attribut. Två attribut är förväntade attribut, 
ett attribut är ett nödvändigt attribut och ett är betydelselöst. Fem attribut är kategoriserade 
som kombinationer, eftersom den högsta och den näst högsta kategorin fått liknande 
procent och därmed inte är signifikanta. Inget av de undersökta attributen har 
kategoriserats som ett omvänt attribut eller ifrågasatt attribut.  

 

Av tabell 5 och diagram 3 framgår att samtliga undersökta attribut fått högre värde på 
kundtillfredsställelsevärdet better än på worse. Attributen har med andra ord generellt 
starkare inverkan på cyklisters nöjdhet om de finns jämfört med inverkan på missnöjdhet 
om de inte finns. Better ligger mellan 0,35 och 0,88 och en majoritet av attributen har ett 
värde på better är högre än 0,5. Worse har större spridning. Worse ligger mellan 0,08 och 
0,85.  

 

Undersökningens resultat beskrivs mer noggrant för respektive attribut nedan. I kapitel 9 
Analys enkätundersökning finns vidare analyser kring attributens betydelse och hur de bör 
prioriteras. 

8.4 Beskrivning av resultatet   

Cyklisterna är mer positivt inställda till att cykla på cykelbanan än i cykelfält i innerstaden. 
Enligt data som samlats in med Kanos modell anser drygt hälften av cyklisterna att en 
cykelbana är ett förväntat attribut längs en gata i innerstaden. Knappt hälften anser att 
cykelfält är ett nödvändigt attribut. Båda attributen har relativt höga CS-värden (27 
respektive 25), vilket indikerar att skillnaden mot den näst högst kategorin är statistiskt 
säkerställd. Cykelbana och cykelfält har lika höga värden på worse (-0,67) men relativt 
olika värden på better (0,78 respektive 0,35), vilket ger ytterligare indikationer på att 
cykelfält är ett mer grundläggande krav medan cykelbana kan höja kvaliteten ytterligare på 
en väg.  

 

En majoritet av cyklisterna anser att enkelriktade cykelbanor på båda sidor om en gata, 
istället för en dubbelriktad cykelbana på den ena sidan av gatan, är ett attraktivt attribut. 
Attraktiva attribut kallas också delighters. Attributet har ett högt CS-värde (37) och bedöms 
därför statistiskt säkerställt.  

 

Cyklisterna är mer positiva till att intilliggande gång- och cykelbanor har olika 
beläggningar jämfört med att banorna är separerade med en målad linje. Hälften av 
cyklisterna anser att olika beläggning på gång- och cykelbanan är ett attraktivt attribut. 
Attributet har ett relativt högt CS-värde (30), vilket indikerar att kategoriseringen är 
statistiskt säkerställd men 13 procent av svaren är kategoriserade som ifrågasatt. Det 
indikerar att frågan kan vara svår att tolka och att en del respondenter kan ha missuppfattat 
frågan.  

 

Attributen ”ej parkerade bilar till höger om cykelfält” respektive ”ej parkerade bilar till 
vänster om cykelbana” kan inte kategoriseras i en attributskategori. Fyra av tio cyklister 
anser att ”ej parkerade bilar till höger om cykelfält” är ett förväntat attribut och ungefär 
lika många anser att det är ett attraktivt attribut. Ungefär 40 procent anser att ”ej parkerade 
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bilar till vänster om cykelbanor” är ett betydelselöst attribut. Ungefär lika många anser att 
det är ett attraktivt attribut. Båda attributen har mycket låga CS-värden (1 respektive 0), 
vilket ger ytterligare indikationer på att skillnaden mellan den högsta och näst högsta 
kategorin inte är statistiskt signifikant.   

 

Ungefär hälften av cyklisterna anser att automatisk detektering är ett attraktivt attribut. 
Nästan lika många anser att det är ett förväntat attribut. Ungefär lika många anser att en 
cykelbana som leds till höger om signalstolpen vid övergångsställen är ett attraktivt attribut 
och lika många anser att det är ett förväntat attribut. Skillnaden mellan den högsta och näst 
högsta kategorin är inte statiskt säkerställd för något av de två attributen (CS-värde 5 
respektive 3).  

 

Fyra av tio cyklister anser att cykelställ som man kan låsa fast cykelns ram i, så kallade 
ramställ, är ett attraktivt attribut och lika många anser att det är ett förväntat attribut. 
Skillnaden mellan kategorierna är inte statistiskt säkerställd (CS-värde 1).  

 

Attributet avfasad kantsten fick tydligast kategorisering. Två av tre cyklister anser att en 
avfasad kantsten är ett förväntat attribut. Attributet har högst CS-värde (49) och inga svar 
är kategoriserade som Ifrågasatt (Q).  

 

Hälften av cyklisterna anser att belysning längs en cykelbanan som går genom en park är 
ett förväntat attribut. En fjärdedel av cyklisterna uppfattar belysning längs en cykelbanan 
som ett nödvändigt attribut, det vill säga något som inte gör dem mer nöjda om det finns 
men som gör dem missnöjda om det inte finns. Attributet har ett relativt högt CS-värde 
(23), vilket indikerar att skillnaden mellan den högsta och näst högsta kategorin kan anses 
statistiskt säkerställd. 

 

Hälften av cyklisterna anser att attributet att ett cykelstråk går längs gator med affärer, 
restauranger eller caféer är ett betydelselöst attribut. En fjärdedel av cyklisterna anser att 
det är ett omvänt attribut, det vill säga att det är positivare om cykelstråket inte går långs 
gator med affärer, restauranger och caféer. Attributet har ett relativt högt CS-värde (23), 
vilket indikerar att skillnaden mellan den högsta och näst högsta kategorin kan anses 
statistiskt säkerställd. 

 

Hälften av cyklisterna anser att planterade träd längs en cykelbana i innerstaden är ett 
attraktivt attribut. En tredjedel av cyklisterna tycker att det är ett betydelselöst attribut. 
Attributet har ett relativt högt CS-värde (21), vilket indikerar att skillnaden mellan den 
högsta och näst högsta kategorin kan anses statistiskt säkerställd. 

 

Drygt hälften av cyklisterna uppfattar bullerskydd mellan en cykelbana och större bilväg 
som ett attraktivt attribut. En av tre anser att det är ett betydelselöst attribut. Attributet har 
ett relativt högt CS-värde (26), vilket indikerar att skillnaden mellan den högsta och näst 
högsta kategorin kan anses statistiskt säkerställd. 
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9 Analys enkätundersökning – 
prioritering av åtgärder  

9.1 Prioriteringsordning enligt Kanos teori 

Med hjälp av enkätundersökningen och resultatutvärderingar enligt Kanos modell har de 
undersökta attributen kategoriserats som nödvändiga, förväntade, attraktiva eller 
betydelselösa attribut eller som en kombination av dessa kategorier. Attributskategorierna 
motsvarar olika typer av betydelse och inverkan på cyklisters nöjdhet respektive 
missnöjdhet (se kap 3 Teoretisk bakgrund: om vad som påverkar valet att cykla samt 
nedan).  Även de beräknade kundtillfredsställelsevärdena better, worse och TS ger 
indikationer på attributens betydelse. 

 

Kategoriseringen av attributen kan användas som underlag vid prioritering mellan åtgärder. 
Enligt Kanos teori ska attribut prioriteras enligt regeln (Matzler et al 1996): 

 

Nödvändiga > Förväntade > Attraktiva > Betydelselösa 

 

Det betyder att nödvändiga attribut ska prioriteras före förväntade attribut och förväntade 
attribut ska prioriteras före attraktiva och betydelselösa attribut. Det spelar ju ingen roll hur 
mycket man satsar på att utveckla attraktiva attribut om användarna ändå är missnöjda 
med produkten på grund av att nödvändiga och förväntade attribut inte är uppfyllda. 
Omvända attribut bidrar till negativ kundtillfredsställelse och ska därför undvikas.   

 

Nedan analyseras hur de undersökta attributen bör prioriteras om man följer 
undersökningens resultat och Kanos teori om produktattribut och dessa prioriteringsregler. 
Resultatet från enkätundersökningen jämförs också med resultatet från litteraturstudien 
(om vetenskapliga studier och rekommendationer i handböcker), om det finns resultat från 
litteraturstudien som är relevant. 

9.2 Prioritet 1 - Nödvändiga attribut 

Ett av de undersökta attributen klassificeras som ett nödvändigt attribut. Enligt Kanos teori 
motsvarar de nödvändiga attributen cyklisters grundläggande krav och är de attributen som 
har störst inverkan på cyklisters missnöjdhet om de inte finns. Nödvändiga attribut har 
därmed stor betydelse för att en väg uppfattas som ”cykelvänlig”. Om man vill se till att en 
väg är ”cykelvänlig” bör man därför i första hand se till att nödvändiga attribut finns.  
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9.2.1 Att det finns cykelfält längs en gata i innerstaden 

– Ett nödvändigt attribut (43 %) 

 

Enligt enkätundersökningen uppfattar cyklisterna cykelfält längs en gata i innerstaden som 
ett nödvändigt attribut (figur 8). Resultaten från enkätundersökningen visar cyklister i 
första hand föredrar cykelbanor men om cykelbanor inte finns är cykelfält nödvändigt

2
. 

Det är med andra ord viktigt att en gata i innerstaden åtminstone har cykelfält för att 
cyklister ska uppfatta att gata har acceptabel kvalitet.  

 

Resultaten från enkätundersökningen styrker tidigare undersökningar och den generella 
uppfattningen att cyklister föredrar cykelbanor framför cykelfält och att cykelfält 
framförallt har positiv effekt jämfört med att det inte finns någon anläggning för 
cykeltrafik längs en gata (figur 9). Bra balans mellan text och illustrationer 

  

                                                 
2 Tolkningen är gjord utifrån frågeformuleringen (cykelfält ställs i motsats till en gata utan varken cykelfält eller 

cykelbana) och svaren på frågorna om cykelbana. 
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Figur 8. Cykelfält vid sidan om bilarnas körfält. 

 

 
Figur 9. Gata utan cykelbana eller cykelfält. 
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9.3 Prioritet 2 - Förväntade attribut  

Två av de undersökta attributen kategoriseras som förväntade attribut. Förväntade attribut 
har, likt nödvändiga attribut, betydelse för att cyklister inte ska bli missnöjda och för att en 
väg ska uppfattas som ”cykelvänlig”. Förväntade attribut har enligt teorin dock inte lika 
stor inverkan på cyklister missnöjdhet som nödvändiga attribut. Däremot påverkar 
förväntade attribut också cyklisters nöjdhet. De förväntade attributen kan således både 
bidra till att en väg uppfattas ha acceptabel kvalitet och bidra till högre kvalitet.  

9.3.1 Att kantstenarna är avfasade där en cykelbana ansluter till en gata 

- Ett förväntat attribut (67%) 

 

Attributet ”avfasad kantsten” fick tydligast kategorisering i enkätundersökningen (figur 
10). Nästan 70 procent av cyklisterna anser att det är ett förväntat attribut. Ytterligare 
nästan 20 procent anser att det är ett nödvändigt attribut. Attributet fick också högst worse-
värde bland de undersökta attributen (-0,85). 

 

Om attributet inte är uppfyllt, det vill säga om det inte finns avfasningar så att cyklister 
måste cykla över en kantsten, har det mycket stor negativ inverkan på cyklisters 
missnöjdhet och cyklisters bedömning av en väg (figur 11).  

Attributet har också relativt stor inverkan på cyklisters nöjdhet (better-värde 0,79). 
Kantstenar påverkar med andra ord inte bara negativt om de inte är avfasade, avfasade 
kantstenar kan ha positiv inverkan och höja kvaliteten på en väg. 

 

Flera utformningshandböcker framhåller att underlagets jämnhet påverkar cyklisters 
komfort, framkomlighet och trafiksäkerhet. Tidigare studier visar att underlaget och 
vägytan har stor betydelse för cyklisters bedömning av standardnivån på en cykelväg och 
att det påverkar cykelns status som transportmedel och att välskötta cykelvägar kan få flera 
att cykla mer. Inga tidigare studie som undersöker hur cyklister uppfattar ett avbrott i 
underlaget, som en kantsten, har hittats vid litteraturstudierna.  
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Figur 10. Kantsten mellan cykelbana och gata. 

 

 
Figur 11. Avfasning mellan cykelbana och gata. 

9.3.2 Att det finns belysning längs en cykelbana som går genom parken  

- Ett förväntat attribut (50%) 

 

Belysning har stor påverkan på hur tryggt det upplevs att cykla när det är mörkt. Enligt 
enkätundersökningen bedömer hälften av cyklisterna att det är nödvändigt att det finns 
belysning genom en park när det är mörkt. Attributet verkar framförallt ha betydelse för 
om en väg har acceptabel kvalitet (worse-värde -0,77) men det har också ha en 
kvalitetshöjande effekt (better-värde 0,68).  

 

Resultaten från enkätundersökningen styrker tidigare studier som visat att belysning kan 
vara en avgörande faktor för valet av resväg (Niska 20110).  

9.3.3 Att det finns cykelbana längs en gata i innerstaden  

- Ett förväntat attribut (52%) 

 

Enligt enkätundersökningen tycker hälften av cyklisterna att cykelbana längs en gata i 
innerstaden är ett förväntat attribut, det vill säga ett attribut som påverkar gatans kvalitet 
negativt om det inte finns och positivt om det finns (figur 12). Undersökningen visar också 
att cyklisterna föredrar cykelbanor framför cykelfält.   
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Resultaten från undersökningen överensstämmer med tidigare studier och den allmänna 
uppfattningen i fråga om att cykelbanor är positivt både jämfört med cykelfält och jämfört 
med att det inte finns någon cykelinfrastruktur längs en gata (figur 13).  

 

 
Figur 12. Cykelbana med kantsten mot bilarna.  

Figur 13. Gata utan cykelbana eller cykelfält. 

9.4 Prioritet 3 - Förväntade/attraktiva attribut  

Fem av de undersökta attributen kan inte säkert klassificeras i en attributskategori. Fyra av 
dessa hamnade mellan attributskategorierna förväntade och attraktiva attribut, och 
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klassificeras som en kombination mellan dessa kategorier. Gemensamt för förväntade och 
attraktiva attribut är att de påverkar cyklisters nöjdhet om de finns. Däremot är det bara 
förväntade attribut som också påverkar missnöjdhet om de inte finns. Attributen som 
hamnat mellan de två kategorierna antas därför främst ha betydelse för nöjdhet, men de 
påverkar missnöjdhet mer än attraktiva och betydelselösa attribut.   

9.4.1 Att det är fritt från parkerade bilar till höger om cykelfält  

- Ett förväntat (41%) / attraktivt attribut (40%) 

 

Enkätundersökningen visar att attributet ”ej parkerade bilar till höger om cykelfält”, det 
vill säga cykelfält direkt intill kantstenen, ligger mellan kategorierna förväntat attribut och 
attraktivt attribut (figur 14). Det betyder att attributet främst har positiv betydelse om en 
gata är utformad så. Om en gata med cykelfält har kantstensparkering har det dock viss 
negativ inverkan (figur 15).  

 

Undersökningen visar också att cyklisterna är mer negativa till kantsetansparkering på 
gator med cykelfält än till kantstensparkering på gator med cykelbanor. Det är alltså 
viktigare att det finns cykelbanor längs gator med kantstensparkering eller, med andra ord, 
viktigare att det inte finns kantstensparkering på gator med cykelfält än på gator med 
cykelbana.  

 

Resultaten från enkätundersökningen stämmer väl överens med slutsatser i Evenäs (2010) 
och Nilsson (2000) och Nilsson (2000). Evenäs (2010) kommer fram till att det är positivt 
om cyklister är separerade på egen bana på gator med kantstensparkering. Nilsson (2000) 
rekommenderar cykelfält framförallt på gator utan parkering. Resultaten från 
enkätundersökningen stämmer dock inte så bra med de inställningar trafikingenjörer i 
svenska kommuner har. En undersökning som genomfördes 2001 visar att de kommunala 
trafikingenjörerna tycker att cykelfält fungerar relativt bra på gator med parkering. 
(Nilsson 2001)    
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Figur 14. Cykelfält utan parkerade bilar till höger.  

 

 
Figur 15. Cykelfält med parkerade bilar till höger.  

9.4.2 Att det går att låsa fast cykelns ram i cykelparkeringen  

- Ett attraktivt (37%) / förväntat attribut (36%) 

 

Enkätundersökningen visar att möjligheten att kunna låsa fast cykeln i ett cykelställ i 
innerstaden ligger mellan kategorierna förväntat och attraktivt attribut (figur 16). Det 
betyder att cyklisterna uppfattar attributet som positivt och kvalitetshöjande och att det har 
viss men inte så stort negativ inverkan om det inte går att låsa fast ramen i cykelstället 
(figur 17). 

 

Stöldsäkerheten är enligt tidigare studier ett av flera kvalitetskrav cyklister ställer på 
cykelställ (Envall 2011). Stöldsäkerheten beror bland annat på om cykelställen är 
utformade så att det går att låsa fast cykelns ram i dem. Även en tidigare studie bland 
Stockholm visar att en klar majoritet av pendelcyklister föredrar cykelställ som det är 
möjligt att enkelt låsa fast cykelns ram i (Ericson och Erson 2004). Detta stämmer också 
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väl överens med Stockholms stads rekommendationer om hur cykelställ ska vara 
utformade (Glitterstam 2008).  

 
Figur 16. Cykelparkeringar som man kan låsa fast ramen i.  

 

 
Figur 17. Cykelparkeringar som man inte kan låsa fast ramen i. 

9.4.3 Att cyklister detekteras automatisk vid en signalreglerad korsning  

- Ett attraktivt (46%) / förväntat attribut (41%) 

 

Enkätundersökningen visar att cyklisterna som svarat på denna enkät (det vill säga 
pendlingscyklister) anser att automatisk detektering ligger mellan kategorierna attraktivt 
och förväntat attribut. Attributet har ett mycket högt positivt kundtillfredsställesevärde 
(better). Det betyder att automatisk detektering har en mycket positiv inverkan på en 
korsning/vägsträcka. Om det däremot inte finns automatisk detektering, utan cyklister måst 
trycka på en knapp för att detekteras, har det en viss negativ betydelse.  
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Enligt tidigare undersökningar är antalet stopp och korsningsutformningar mycket viktig 
för cyklisters framkomlighet, säkerhet, upplevda säkerhet och reskvalitet och många 
cyklister väljer inte den närmsta vägen för att minska antalet stopp. För pendlingscyklister 
är bra framkomlighet särskilt viktigt. (bl.a. Gustafsson 2009, Eriksson m.fl. 2009). Det 
finns en rad åtgärder/utformningar som kan minska korsningars negativa effekt. 
Automatisk detektering kan göra att cyklister inte behöver stanna vid en korsning, till 
exempel automatisk detektering av cyklister. Detekteras inte cyklister som närmar sig en 
korsning automatiskt måste de alltid stanna och trycka på en knapp för att signalen ska slå 
om till grönt. 

 

Resultaten från enkätundersökningen styrker således tidigare undersökningar och litteratur 
som säger att åtgärder som minskar fördröjningar och gör att cyklister inte behöver stanna 
är positivt och att det kan göra en sträcka attraktivare. Det styrker också till viss del andra 
studier som visar att cyklister väljer bort vägar/sträckor där de måste stanna. 

9.4.4 Att en cykelbana leds till höger om trafiksignalen vid ett korsande 
övergångsställe 

- Ett attraktivt (41%) / förväntat attribut (38%) 

 

När en cykelbanan som går längs en gata som korsas av ett övergångsställe kan cykelbanan 
gå till höger eller vänster om signalstolpen (figur 18 och 19). Går cykelbanan till vänster 
om signalen gäller samma stoppregler för cyklister som för bilar, det vill säga stopplikt vid 
rött ljus. Går cykelbanan istället till höger om signalen behöver cyklister inte följa 
signalen. Är övergångsstället markerat över cykelbanan har de däremot väjningsplikt 
gentemot fotgängare. Oavsett övergångsstället är markerat eller inte behöver cyklister vara 
uppmärksamma på fotgängare som korsar cykelbanan. 

 

Enkätundersökningen visar att en cykelbanan som leds till höger om signalstolpen ligger 
mellan kategorierna attraktivt och förväntat attribut och har ett relativt högt positivt 
kundtillfredsställesevärde (better). Att cykelbanan går till höger om signalstolpen har 
således stor positiv inverkan på hur cyklister uppfattar en cykelbana. Går en cykelbana till 
vänster om signalen uppfattar cyklister cykelbanan mer negativt. 

 

Tidigare undersökningar visar att cyklister uppfattar stopp och inbromsningar negativt och 
att cyklister upplever att de ofta måste stanna i onödan, till exempel om ingen annan trafik 
ska passera korsningen. Då väljer många att cykla mot rött. (bl.a. Gustafsson 2009, 
Eriksson m.fl. 2009) Övergångsställen som korsar cykelbanor är troligtvis ett exempel på 
något som cyklister uppfattar som onödiga stopp. Ofta kommer inga större strömmar av 
fotgängare och cyklister skulle enkelt och utan fara kunna passera övergångsstället även 
när det är röd signal. Enligt en tidigare undersökning bland pendelcyklister i Stockholm 
tycker nio av tio cyklister att cykelbanan till höger om trafiksignalen är en mycket eller 
ganska bra utformning (Ericson och Erson 2004).   
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Figur 18. Cykelbana till höger om trafikljuset.  

 

 
Figur 19. Cykelbana till vänster om trafikljuset. 

9.5 Prioritet 4 - Attraktiva attribut 

Fyra av de undersökta attributen är kategoriserade som attraktiva attribut. Attraktiva 
attribut har stor påverkan på hur positivt cyklister uppfattar en väg och hur nöjda cyklister 
blir med en väg. Attraktiva attribut beskrivas ibland som överraskningar eller ”delighters”. 
Attraktiva attribut har däremot ingen eller liten negativ påverkan om de inte finns. 
Attraktiva attribut bör därför prioriteras på vägar som redan har acceptabel kvalitet (det vill 
säga där nödvändiga och förväntade attribut finns) och syftet är att göra åtgärder som höjer 
kvaliteten på stråket ytterligare.  
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9.5.1 Att det finns ett bullerplank mellan cykelbana och en större bilväg  

- Ett attraktivt attribut (56%) 

 

Buller är otrevligt för cyklister och andra trafikanter. Buller längs cykelvägar kommer ofta 
från intilliggande vägar. För att minska störningarna från vägen kan bullerplank anläggas 
mellan vägen och cykelbanan (figur 20). Enkätundersökningen visar att bullerplank mellan 
en cykelbanan och en större bilväg är ett attraktivt attribut. Ett bullerplank mellan en 
cykelbana och en större bilväg höjer kvaliteten på cykelstråket. Om det däremot inte finns 
bullerplank har det ingen större negativ effekt och sänker inte kvaliteten på cykelbanan 
(figur 21). Resultaten visar också att en tredjedel av cyklisterna inte tycker att bullerplanket 
höjer kvaliteten på cykelstråket, och att det inte har någon negativ effekt om det inte finns.  

 

Ingen tidigare studie som undersöker hur cyklister uppfattar buller från intilliggande gator 
har identifierats. Det finns inga riktlinjer för hur bullrigt det får vara längs en cykelbana 
(Vägverket och Svenska Kommunförbundet 2004).  
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Figur 20. Cykelbana intill bilväg, med bullerplank mellan. 

 

 
Figur 21. Cykelbana intill större bilväg, utan bullerplank mellan. 

9.5.2 Att det finns cykelbanor på båda sidor om gatan  

- Ett attraktivt attribut (54%) 

 

Enkätundersökningen visar att cyklisterna föredrar att det finns enkelriktade cykelbanor på 
båda sidorna om en gata jämfört med att det finns en dubbelriktad cykelbana på en sida av 
gatan (figur 22 och 23). Enkelriktade cykelbanor på båda sidorna om en gata, istället för en 
dubbelriktad cykelbanan på den ena sidan av gatan, klassificerat som ett attraktivt attribut. 
Det höjer kvaliteten på stråket men försämrar inte kvaliteten nämnvärt om det inte finns. 

 

Enligt Gustafsson (2009) kan dubbelriktade cykelbanor i Stockholms innerstad innebära 
framkomlighets- och säkerhetsproblem för cyklister eftersom de ofta är smala och det 
innebär en chansning att passera en annan cyklist eftersom det finns risk att kollidera med 
mötande cyklister. Enkelriktade cykelbanor gör det enklare att cykla om andra cyklister 
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eftersom den som ska cykla om då inte behöver ta hänsyn till mötande cyklister. 
Enkelriktade cykelbanor upplevs troligen också generellt säkrare, eftersom det inte finns 
några cyklister i motsatt riktning som man skulle kunna krocka med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Enkelriktad cykelbana, finns på båda sidorna av gatan.  

 

 
Figur 23. Dubbelriktad cykelbana på en sida av gatan. 

9.5.3 Att det är olika beläggningar som separerar intilliggande cykel- och 
gångytor 

- Ett attraktivt attribut (49%) 

 

Om en cykelbana ligger intill en gångbana föredrar cyklisterna att cykel- och gångytan har 
olika beläggningar framför att de är separerade med en målad linje, enligt 
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enkätundersökningen (figur 24 och 25). Attributet ”olika beläggningar på intilliggande 
cykel och gångytor” är klassificerat som ett attraktivt attribut.  

 

Cyklisterna föredrar troligen olika beläggningar för att olika beläggningar gör att fler 
gående och cyklister håller sig på rätt yta (Jonsson och Hydén 2005). Om gående och 
cyklister håller sig på sina respektive ytor kan cyklister cykla mer obehindrat. Det påverkar 
framförallt cyklisters framkomlighet positivt men är också positivt för bekvämligheten och 
gör att cyklister inte behöver oro sig för att kollidera med gående.      

 

Resultaten från enkätundersökningen visar också att cyklister inte är särskilt negativt 
inställda till att det inte är olika beläggning på intilliggande gång- och cykelbanor (worse-
värde -0,11). Resultaten kring separeringsmetoder mellan gående och cyklister är dock 
något osäkra. 13 procent av cyklisterna verkar inte ha uppfattat frågan korrekt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Olika beläggningar som separering mellan cykel- och gångbana. 

 

 
Figur 25. Målad linje som separering mellan cykel- och gångbana. 

9.5.4 Planterade träd längs en cykelbana i stadsmiljö  

- Ett attraktivt attribut (50%) 

 

Grönska uppfattas normalt som positivt. Många tycker att det är trevligt att cykla 
genom/vid en park eller skog. Träd kan göra stadsmiljöer vackrare och göra att 
gaturummet upplevs smalare. Grönska, främst parker och skogar, kan dock upplevas 
negativt och otrygg när det är mörkt. 
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Enkätundersökningen visar att en majoritet av cyklisterna tycker att planterade träd längs 
en gata i innerstaden är ett attraktivt attribut, det vill säga de tycker att det är positivt med 
trädplanteringar längs gator i innerstaden men att cykelstråkets kvalitet inte sänks om det 
inte finns (figur 26 och 27). Relativt många (30 procent) tycker dock att träd varken har en 
positiv eller negativ effekt. De som besvarat enkäten är pendelcyklister och de har besvarat 
frågorna för den typen av resor. Troligtvis har trädplanteringar, och andra förskönande 
föremål, större betydelse för andra typer av cyklister/vid andra typer av cykelresor.  
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Figur 26. Cykelbana med planterade träd vid sidan.  

 

Figur 27. Cykelbana utan planterade träd vid sidan. 

9.6 Mindre betydelsefulla attribut 

Enligt Kanos teori finns förutom de tre attributskategorierna nödvändiga, förväntade och 
attraktiva attribut också betydelselösa attribut. Betydelselösa attribut påverkar varken 
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cyklisters nöjdhet eller missnöjdhet eftersom de inte uppfyller några behov. Betydelselösa 
attributen kan finnas eller tas bort, utan att cyklister blir mer nöjda eller missnöjda med 
produkten. Ett av de undersökta attributen klassificeras som ett betydelselöst attribut och 
ett av de undersökta attributen hamnade mellan attributs-kategorierna attraktivt och 
betydelselöst attribut och klassificeras som en kombination mellan dessa. Kombinationen 
av attributskategorierna attraktivt och betydelselöst attribut innebär att attributet har en 
mycket liten positiv inverkan om det finns. 

9.6.1 Att det är fritt från parkerade bilar till vänster om cykelbana  

- Ett attraktivt (39%) / betydelselöst attribut (38%) 

 

Enkätundersökningen visar att attributet ”ej parkerade bilar till vänster om cykelbanor”, 
ligger mellan kategorierna attraktivt attribut och betydelselöst attribut (figur 28). Att det 
inte finns kantstensparkering intill cykelbanor har således en marginell positiv effekt (figur 
29). Undersökningen visar också att cyklisterna är betydligt mer negativa till 
kantstensparkering på gator med cykelfält än till kantstensparkering på gator med 
cykelbanor (se ovan). Detta resultat styrks av tidigare studier som visar att 
kantstensparkering längs cykelfält har negativa effekter (Evenäs 2010).   
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Figur 28. Cykelbana utan parkerade bilar till vänster. 

 

 
Figur 29. Cykelbana med parkerade bilar till vänster. 

9.6.2 Att ett cykelstråk går längs en gata med affärer, restauranger och caféer  

- Ett betydelselöst attribut (49%) 

 

Enkätundersökningen visar att attributet ”cykelstråk som går längs gator med affärer, res-
tauranger och caféer” är ett betydelselöst attribut (figur 30). Det betyder att de flesta 
cyklisterna tycker att det är oviktigt om ett cykelstråk som går längs gator med affärer, res-
tauranger och caféer eller inte. En fjärdedel av cyklisterna i denna undersökning anser att 
det är bättre om cykelstråket inte går längs den typen av gator (omvänt attribut). 

 

Affärer, restauranger och caféer längs en gata innebär generellt att mycket människor rör 
sig längs gatan. Enligt Nilsson & Brundell-Freij (2004) uppfattar cyklister människor och 
funktionsblandning som positiva inslag i omgivningen. Enligt Stockholms stads 
utformningshandbok väljer cyklister främst huvudvägarna, eftersom det nästan alltid 
innebär den kortaste vägen (Eriksson m.fl. 2009). Huvudgatorna innebär generellt att det 
finns affärer, restauranger, caféer och folkliv.  
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En förklaring till varför resultatet från enkätundersökningen skiljer sig från andra 
uppfattningar om vad cyklister tycker om att cykla längs huvudgator kan vara att det är 
pendelcyklister som besvarat enkäten. Pendelcyklister prioriterar generellt framkomlighet 
högt och man kan anta att de förknippar affärer, restauranger och caféer med fotgängare 
som hindrar deras framfart. 

 
Figur 30. Cykelstråk längs gata med affärer, restauranger och caféer. 

 

 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

82 

10 Diskussion och slutsatser 

10.1 Kanomodellens tillämplighet 

Ett syfte med denna studie är att testa hur användbar den metod som används, det vill säga 
Kanometoden, är i trafikplaneringssammanhang. Metoden som tillämpas valdes för att den 
har en teoretisk bakgrund och ett synsätt som är viktigt men relativt obeprövat i 
trafikplaneringssammanhang.  

 

Kanometoden har inte tidigare tillämpats i trafikplaneringssammanhang men metoden har 
tillämpats inom en rad undersökningar inom produktutvecklingsområdet. Inom 
examensarbetet har ett flertal sådana studier studerats och denna undersökning har baserats 
på dessa studier. Att tillämpa Kanometoden i trafikplaneringssammanhang har dock 
inneburit några svårigheter och ett antal antagenden och avsteg från den generella 
enkätutformningen enligt Kanomodellen har varit nödvändiga. Några sådana antaganden 
och avsteg beskrivs nedan. Metoden bedöms, trots att den behöver anpassas något, vara 
användbar i trafikplaneringssammanhang eftersom den bidrar med ny typ av kunskap om 
hur olika faktorer på olika sätt påverkar hur cyklister upplever en väg och att vissa faktorer 
är avgörande för att en väg ska ha acceptabel kvalitet. Att studien belyser och tillämpar 
detta synsätt kan vara studiens viktigaste lärdom och det finns ett stort behov av kunskaper 
inom detta område, bland annat för att kunna prioritera rätt åtgärder på rätt ställen. 

 

I studien har ett övergripande antagande gjorts i och med att cyklister setts som 
konsumenter som väljer mellan olika cykelvägar, som vid varje (del)resa väljer den väg 
som är mest attraktiv av de alternativa vägar som finns. Valet gör cyklisten utifrån sin 
totala uppfattning av vägen, som beror på alla ingående attribut. Det finns dock skillnader 
mellan ”vanliga” konsumenter som väljer produkter och cyklister som väljer mellan 
cykelvägar och produkten ”cykelvägar” skiljer sig från vanliga produkter. Den kanske 
största skillnaden är att ”vanliga” produkter alltid har ett pris som konsumenten ska betala 
och väga in i bedömningen, vilket inte gäller för cyklister som väljer bland olika 
cykelvägar. Å ena sidan kan man anta att denna skillnad har betydelse för hur tillämpbar 
metoden är i trafikplaneringssammahang. Å andra sidan kan pris ses som ett av flera 
produktattribut som kan ingå i en Kanoundersökning men som inte finns i ”produkten” 
cykelvägar. 

 

Grundläggande för undersökningar enligt Kanomodellen är att användare, och ibland 
potentiella användare, av produkten/tjänsten svarar på en funktionell (vad konsumenten 
tycker om produkten har attributet) och en dysfunktionell fråga (vad konsumenten tycker 
om produkten inte har attributet) för varje attribut som undersöks. En svårighet med att 
använda metoden i trafikplaneringssammanhang är att det i trafikmiljöer är svårt att 
urskilja/avgränsa enskilda attribut och beskriva att ett attribut ”inte finns”. Därför har ett 
antal dysfunktionella frågor i enkäten specificerats med vad som finns när det attribut som 
inte finns saknas (se till exempel fråga 4 om enkelriktade cykelbanor). Det finns i dessa fall 
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risk att svaren på de dysfunktionella frågorna inte bara motsvarar cyklisternas 
uppfattningar om vad de tycker om att det attribut som ska undersökas inte finns, utan 
också motsvarar vad de tycker om att en annan utformning finns. De flesta frågorna i 
enkäten har också kompletterats med bilder. Detta bedömdes nödvändigt för att 
respondenterna skulle förstå vad som avsågs, eftersom många inte vet innebörden av olika 
trafiktekniska begrepp (t.ex. cykelbana respektive cykelfält). Tanken med de bildpar som 
hör till motsvarande funktionell/dysfunktionell fråga är att visa så lika trafikmiljöer- och 
situationer som möjligt, bortsett från att det attribut som ska undersökas finns på den ena 
bilden och saknas på den andra. Det är dock inte möjligt att uppnå detta till fullo och andra 
olikheter än det attribut som undersöks på bilderna kan ha påverkat hur cyklisterna svarat. 

10.2 Prioritering av de undersökta attributen 

I denna studie har 13 fysiska attribut/faktorer undersökts. Underökningen ger indikationer 
på hur de 13 undersökta attribut bör prioriteras, om syftet är att prioritera 
pendlingscyklister (tabell 6).  

 

Studien består i huvudsak av en enkätundersökning. Drygt 300 cyklister har besvarat 
enkäten. Viktigt att tänka på när man studerar undersökningens resultat är att de cyklister 
som besvarat enkäten inte motsvarar en genomsnittlig cyklist. De cyklister som besvarat 
enkäten är så kallade pendlingscyklister som är vana att cykla och cyklar mycket. De sätter 
troligtvis ett relativt högt värde på kvaliteter som avstånd, genhet, framkomlighet, 
färdhastighet och utformningar/åtgärder som gör att de snabbt kan ta sig fram. 
Utformningar/faktorer som förbättrar säkerheten, tryggheten och omgivningen kan antas 
vara mindre viktiga för denna grupp.  

 

Resultatet från underökningen visar att de undersökta attributen har olika sorters betydelse 
(tabell 6). Vissa attribut motsvarar cyklisters grundläggande krav (nödvändiga och till viss 
del förväntade attribut) och vissa attribut snarare bidrar till att redan ”cykelvänliga” vägar 
blir ännu bättre (attraktiva attribut). Denna kunskap om attributens betydelse kan vara ett 
underlag för att prioritera rätt åtgärder. Generellt bör utformningar som motsvarar 
cyklisters grundläggande krav åtgärdas innan kvalitetshöjande åtgärder prioriteras.  

 

Generellt har de undersökta attributen en starkare positiv inverkan om de finns (påverkan 
på nöjdhet) än negativ inverkan om de inte finns (påverkan på missnöjdhet). 

 

Undersökningen visar bland annat att cyklister föredrar cykelbanor framför cykelfält men 
att cykelfält verkar vara nödvändigt för att en gata i innerstaden ska ha acceptabel kvalitet. 
Undersökningen visar också att cyklisterna tycker att cykelbanor är särskilt positivt på 
gator med kantstensparkering. 
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Tabell 6. Attributskategorisering och prioriteringsordning enligt pendlingscyklisters preferenser. Attributs-

kategorisering och prioriteringsordning enligt Kanomodellen.  

Prioritet Typ av attribut Undersökt attribut (utformning/åtgärd) 

Prioritet 1 Nödvändigt attribut  

- påverkar negativt om 
de inte finns.  

Cykelfält längs en gata i innerstaden (istället för 
att man får cykla i blandtrafik). 

Prioritet 2 Förväntade attribut  

- påverkar negativt om 
de inte finns och 
positivt om de finns. 

Att det finns belysning längs en cykelbana som 
går genom en park. 

Separat cykelbana längs en gata i innerstaden 
(istället för att man får cykla i blandtrafik). 

Prioritet 3 Förväntade/attraktiva 
attribut 

- påverkar till viss del 
negativt om de inte 
finns och positivt om de 
finns. 

Att det är fritt från parkerade bilar till höger om 
cykelfält. 

Cykelparkering som det går att låsa fast cykeln 
ram i. 

Cykelbana som leds till höger om trafiksignalen 
vid korsande övergångsställe. 

Automatisk detektering vid signalreglerad 
korsning. 

Prioritet 4 Attraktiva attribut  

- har en positiv 
påverkan om de finns. 

Enkelriktade cykelbanor på båda sidor om en 
gata (istället för dubbelriktade på en sida). 

Trädplanteringar längs cykelbana i stadsmiljö. 

Olika beläggning som separering mellan cyklister 
och fotgängare. 

Bullerplank mellan cykelbana och större bilväg. 

Mindre 
prioriterade 

Attraktiva/betydelselösa 
och betydelselösa 
attribut  

- har lite inverkan, både 
positivt och negativt. 

Att det är fritt från parkerade bilar till vänster om 
cykelbana. 

Att ett cykelstråk går längs en gata med folkliv 
och utbud. 

 

Viktigt att poängtera är att de 13 attribut som undersökts bara är ett mindre antal av alla de 
fysiska och icke-fysiska faktorer som har betydelse. Det finns många faktorer som inte är 
med i prioriteringslistan och vissa av dem kan vara nödvändiga att prioritera före de 
attribut som i denna undersökning visat sig vara viktigast.  

10.3 Förslag på fortsatta studier 

Studiens huvuddel består av en enkätundersking enligt Kanomodellen. Metoden, och till 
viss del även synsättet, är obeprövad i trafikplaneringssammanhanget. Det är därför svårt 
att jämföra och validera studiens resultat. I flera fall styrks studiens resultat av andra 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

85 

studier som visar att det aktuella attributet har en positiv betydelse men studiens resultat i 
fråga om attributens olika betydelse och prioritering går generellt inte att jämföra och 
validera. Ytterligare studier med samma eller liknande teoretiska bakgrund behövs för att 
kunna veta om studiens resultat stämmer med verkligenheten. 

 

Den grupp cyklister som deltagit i denna enkätundersökning kan kategoriseras som 
pendelcyklister. Studien ger således inte svar på hur andra typer av cyklister värdera de 
utformningar som undersökts. Studier som undersöker andra typer av cyklisters preferenser 
kan bidra med ytterligare underlag för prioritering mellan åtgärder, eftersom avsikten kan 
vara att prioritera andra typer av cyklistgrupper. Sådan kunskap kan också ge svar på 
frågan hur en åtgärd som görs för att prioritera en cyklistgrupp påverkar andra typer av 
cyklister. 

 

Studien är begränsad till att bara undersöka ett fåtal av alla de faktorer och utformningar 
som cyklister värdesätter. I litteraturstudierna identifierades en stor mängd 
utformningar/åtgärder som har betydelse för valet att cykla och upplevelsen av olika gator 
och cykelvägar. 13 av dessa valdes ut att undersökas med Kanomodellen. För att får en 
mer komplett bild av hur åtgärder bör prioriteras behöver fler utformningar och åtgärder 
undersökas med samma eller liknande synsätt. 
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Bilaga 1 - Enkäten 



       

En enkät till dig som cyklar

För att kunna göra trafiksystemet bättre för cyklister behöver vi veta mer om 
hur du som cyklar uppfattar trafikmiljön.

Undersökningen görs inom ett examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola. 
Studiens resultat kommer även att användas inom ett forskningsprojekt om 
cykelplanering.

Enkäten består av kryssfrågor. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna. 
Dina svar är helt anonyma. 

Skicka in dina svar i det förfrankerade svarskuvertet. Svara så snart som möjligt, 
helst redan idag.

Har du frågor om enkäten kontakta
Karin Jansson, student LTH & WSP Sverige AB
telefon 0706-38 76 96, e-post karin.jansson@wspgroup.se





Till/från arbete eller skola

Ärende i tjänsten

Till/från inköp eller service (mataffären, posten etc.)
Till/från fritidsaktivitet, nöje eller för att besöka någon

Del 2:
Frågor om utformningar i trafikmiljön

Vi vill veta hur du upplever olika utformningar av gator och cykelvägar i Stockholms inner- och ytterstad.

Bedöm utformingarna på följande sidor utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten (fråga 1).
Kryssa i det svar som bäst stämmer överens med din uppfattning.

Obs! 
Läs svarsalternativen noggrant eftersom de inte är rangordnade utan står för olika uppfattningar. 

2. Ungefär hur lång var den cykelresan (enkel väg)?

 .................km 

 .................minuter 

Annat ärende: ............................................... 

eller

Del 1:
Frågor om din cykelresa idag

1. I vilket ärende cyklade du när du fick enkäten?

1

Alvik



...det finns en separat cykelbana längs gatan?

...det finns cykelfält längs gatan?

...det inte finns cykelbana eller cykelfält längs gatan?

Cykelbana med kansten mot bilarna.

Cykelfält vid sidan om bilarnas körfält.

Anta att du någon gång under din resa cyklar längs en 
gata i innerstaden.

Vad tycker du då om att...

a

2

Gata utan cykelbana eller cykelfält.
 

 

 

b c d e

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så

a b c d e

a b c d e

Kantsten  och 
nivåskillnad

Målad linje

3.



...det finns cykelbanor på båda sidorna av gatan, där det är 
tillåtet att cykla i en riktning på vardera sidan?

...det inte finns cykelbanor på båda sidorna av gatan, men en 
cykelbana för båda riktningarna på den ena sidan av gatan?

...cykel- och gångbanan är åtskilda genom att de har olika 
beläggningar?

...cykel- och gångbanan inte har olika beläggningar men är 
åtskilda med en målad linje?

 

 

Enkelriktad cykelbana, finns på båda sidorna  av gatan. 

Dubbelriktad cykelbana på en sida av gatan.

Olika beläggningar som separering mellan  cykel- och 
gångbana. 

Målad linje som separering mellan cykel- och gångbana.

 

Anta att du cyklar längs en gata både på väg till och från ditt 
ärende. Längs gatan finns en eller flera cykelbanor. 
 

Vad tycker du då om att...

När du cyklar på en cykelbana som ligger intill en gångbana, 

vad tycker du då om att...

3

 

e. Jag tycker om att d
et är så

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

PlattorAsfalt

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

4.

5.

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så



4

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

Anta att du ska cykla på kvällen när det är mörkt. För din resväg 
finns ett lämpligt cykelstråk. Stråket går genom en park.  

Vad tycker du då om att...

...det i parken finns belysning längs cykelstråket?

...det i parken inte finns belysning längs cykelstråket? 

a b c d e

a b c d e

7.

...det finns parkeringsplatser för bilar till höger om dig?

...det inte finns parkeringsplatser till höger om dig?

Cykelfält med parkerade bilar till höger. 

När du cyklar i ett cykelfält längs en gata i innerstaden,
 

vad tycker du då om att... 

 

a b c d e

a b c d e

6.

Cykelfält utan parkerade bilar till höger. 

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så



...du som cyklar automatiskt detekteras på väg mot 
korsningen, så att cykelsignalen slår om till grönt? 

...du som cyklar inte automatiskt detekteras, utan behöver 
trycka på knappen vid korsningen för att cykelsignalen ska slå 
om till grönt?

...cykelbanan leds till höger om trafikljuset, så att du inte måste 
stanna när det är rött ljus (men behöver vara uppmärksam på 
korsande fotgängare)?

...cykelbanan inte leds till höger om trafikljuset, så att du måste 
stanna vid rött ljus?

Cykelbana till höger om trafikljuset.

Cykelbana till vänster om trafikljuset.

 

Tänk dig att du cyklar på en cykelbana på väg mot en 
korsning med trafiksignaler. 

Vad tycker du då om att...

Tänk att du cyklar på en cykelbana längs en gata som korsas 
av ett övergångsställe med trafiksignaler.

Vad tycker du då om att...

5

 

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

9.

8.e. Jag tycker om att d
et är så

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så



...cykelparkeringarna är utformade så att du kan låsa fast 
cykelns ram i dem?

...cykelparkeringarna inte är utformade så att du kan låsa fast 
cykelns ram i dem?

Cykelparkeringar som man kan låsa fast ramen i.

Anta att din destination ligger i innerstaden och att det i 
närheten av målet finns cykelparkeringar.

Vad tycker du då om att...

6

 

...det finns ett bullerplank mellan cykelbanan och bilvägen?

...det inte finns något bullerplank mellan cykelbanan och 
bilvägen?

Cykelbana intill bilväg, med bullerplank mellan.

Anta att du någon gång under din resa cyklar på en 
cykelbana bredvid en större bilväg.

Vad tycker du då om att...

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

Cykelparkeringar som man inte kan låsa fast ramen i.

Cykelbana intill större bilväg, utan bullerplank mellan.

Bilväg

Bullerplank

10.

11.

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så



...cykelstråket går längs gator med affärer, restauranger och 
caféer?

...cykelstråket inte går längs några gator med affärer, 
restauranger eller caféer?

...det finns planterade träd längs gatan?

...det inte finns planterade träd längs gatan?

Cykelstråk längs gata med affärer, restauranger och caféer.

Cykelbana med planterade träd vid sidan.

Anta att du ska cykla genom innerstaden och att det finns ett 
cykelstråk som är lämpligt för din resväg. 

Vad tycker du då om att...

När du cyklar längs en gata i innerstaden, 

vad tycker du då om att...

7

 

 

 

Cykelbana utan planterade träd vid sidan.

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

12.

13.

e. Jag tycker om att d
et är så

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så
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 Gör dina bedömningar utifrån att du cyklar i det ärende du gjorde när du fick enkäten. 
 Kryssa i ett svar per rad.

När du cyklar på en cykelbana längs en gata i innerstaden,
 

vad tycker du då om att... 

...det finns parkeringsplatser till vänster om dig?

Cykelbana med parkerade bilar till vänster. 

...det inte finns parkeringsplatser till vänster om dig?

 

a b c d e

a b c d e

14.

...det inte finns någon avfasning mellan cykelbanan och gatan?

Anta att du cyklar på en cykelbana som upphör men du vill 
fortsätta på en gata intill.  

Vad tycker du då om att...

 

Kansten mellan cykelbana och gata.

a b c d e

...det finns en avfasning mellan cykelbanan och gatan? 

Avfasning mellan cykelbana och gata.

a b c d e

Avfasad kantsten

15.

Cykelbana utan parkerade bilar till vänster. 

a. Jag tycker in
te om att d

et är så

c. Jag är neutral til
l det

e. Jag tycker om att d
et är så

d. Det är nödvändigt att d
et är så

b. Jag kan acceptera att d
et är så
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Vilken är din huvudskliga sysselsättning?

Arbetar

Studerar

Pensionär

Sysselsatt med annat, 
ange gärna vad: ...................................

Föräldraledig

Arbetssökande

Ungefär hur stor är din totala årsinkomst före skatt?
(med inkomst menas lön, pension, ersättning, bidrag,   
  studiemedel, inkomst av eget företag)

0 - 100 000 kr

100 000 - 200 000 kr

200 000 - 300 000 kr
300 000 - 400 000 kr

400 000 - 500 000 kr

500 000 - 600 000 kr

600 000 - 700 000 kr

700 000 kr eller mer

Är du...?

Kvinna

Man

Hur gammal är du? 

0 - 14 år

15 - 24 år

25 - 34 år
35 - 44 år

45 - 54 år

55 - 64 år

65 - 74 år 

75 år eller äldre 

Har du vanligtvis tillgång till bil?

Ja

Nej

Har du körkort?

Ja

Nej

Del 3:
Bakgrundsfrågor

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Till/från arbete eller skola

Ärende i tjänsten

Till/från inköp eller service (mataffären, posten etc.)

Till/från fritidsaktivitet, nöje eller för att besöka någon

aldrig
5-7 dagar /v

ecka

någon-några dagar /v
ecka

några dagar /å
r

några dagar /m
ånad

Hur ofta använde du cykeln till följande ärenden? 
(kryssa i ett svarsalternativ per rad)

Under det senaste sommarhalvåret (april - september)

Annat: ............................................... 

22.

Under det senaste vinterhalvåret (oktober - mars)

Till/från arbete eller skola

Ärende i tjänsten

Till/från inköp eller service (mataffären, posten etc.)

Till/från fritidsaktivitet, nöje eller för att besöka någon

Annat: ............................................... 

e. Jag tycker om att d
et är så



Stort tack för din medverkan!

Posta enkäten i det bifogade svarskuvertet till:
Lunds tekniska högskola
Institutionen för teknik och samhälle
Svarspost
Kundnummer 2000 52 941
221 00 Lund

Porto är redan betalt
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Har du några kommentarer på enkäten eller andra synpunkter du vill tillägga?23.
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Bilaga 2 - 
Svarsanalys/attributsklassificering enligt 
Kanomodellen 
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Attribut Attraktivt Nödvändigt Omvänt Förväntat Ifrågasatt Betydelselöst TOT 

 
       

Separat cykelbana 78 45 3 161 2 22 311 

 

25% 14% 1% 52% 1% 7% 100% 

 
       

Cykelfält 44 135 9 56 17 51 312 

 

14% 43% 3% 18% 5% 16% 100% 

 
       

Enkelriktade cykelbanor på båda 
sidor om  

167 11 23 51 18 43 313 

gatan 54% 4% 7% 16% 6% 14% 100% 

 
       

Olika beläggning på intilliggande 
gång- och  

152 9 33 18 40 58 310 

cykelbana 49% 3% 11% 6% 13% 19% 100% 

 
       

Belysning längs cykelbana 53 80 2 151 0 17 303 

 

17% 26% 1% 50% 0% 6% 100% 

 

       

Ej parkerade bilar till höger om 
cykelfält 

124 22 5 126 2 31 310 

 

40% 7% 2% 41% 1% 10% 100% 

 
       

Automatisk detektering vid 
signalreglerad  

142 17 2 125 0 20 306 

korsning 46% 6% 1% 41% 0% 7% 99% 
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Cykelbana till höger om trafiksignal 
vid  

127 11 16 118 5 34 311 

korsande övergångsställe 41% 4% 5% 38% 2% 11% 100% 

 
       

Cykelparkering med möjlighet att 
låsa fast  

115 33 4 111 1 45 309 

cykelns ram 37% 11% 1% 36% 0% 15% 100% 

 
       

Bullerplank mellan cykelbanan och 
större  

173 1 8 34 2 92 310 

bilväg 56% 0% 3% 11% 1% 30% 100% 

 
       

Cykelstråk längs gator med affärer,  55 3 78 14 8 149 307 

restauranger och caféer 18% 1% 25% 5% 3% 49% 100% 

 
       

Planterade träd längs cykelbanan i  157 1 15 36 11 92 312 

stadsmiljö 50% 0% 5% 12% 4% 29% 100% 

 
       

Ej parkerade bilar till vänster om 
cykelbana 

119 3 17 35 15 119 308 

 

38% 1% 6% 11% 5% 39% 100% 

 
       

Avfasad kantsten 36 54 2 205 0 10 307 

 

12% 18% 1% 67% 0% 3% 100% 
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Bilaga 3 - Svarsfrekvenser 

Fråga Svar Antal % 

Del 1: Frågor om din cykelresa idag 

  1. I vilket ärende cyklade du när du fick enkäten? 

  

 

Till/från arbete eller skola 298 95% 

 

Ärende i tjänsten 3 1% 

 

Till/från inköp eller service 1 0% 

 

Till/från fritidsaktiviteter, nöje eller för att besöka någon 10 3% 

 

Annat 1 0% 

 

Totalt 313 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 1 

 

    2. Ungefär hur lång var den cykelresan (enkel väg)? 

  

 

Kilometer  10,4 (medelvärde) 

 

Minuter 31,4 (medelvärde) 

Del 2: Frågor om utformningar i trafikmiljön 

  3. Anta att du någon gång under din resa cyklar längs en gata i innerstaden. Vad tycker du då 

om att… 

…det finns en separat cykelbana längs gatan? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 2 1% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 15 5% 

 

c. Jag är neutral till det 17 5% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 37 12% 

 

e. Jag tycker om att det är så 240 77% 

 

Totalt 311 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 3 

 

    …det finns cykelfält längs gatan? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 24 8% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 109 35% 

 

c. Jag är neutral till det 22 7% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 57 18% 
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e. Jag tycker om att det är så 100 32% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    …det inte finns cykelbana eller cykelfält längs gatan? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 208 67% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 80 26% 

 

c. Jag är neutral till det 20 6% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 1 0% 

 

e. Jag tycker om att det är så 3 1% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

  

4. Anta att du cyklar längs en gata både på väg till och från ditt ärende. Längs gatan finns en 

eller flera separata cykelbanor. Vad tycker du då om att… 

…det inte finns cykelbanor på båda sidor om gatan, men en separat cykelbanan för båda 

riktningarna på den ena sidan av gatan? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 63 20% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 156 50% 

 

c. Jag är neutral till det 42 13% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 17 5% 

 

e. Jag tycker om att det är så 36 11% 

 

Totalt 314 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 0 

 

    …det finns cykelbanor på båda sidor om gatan, där det är tillåtet att cykla i en riktning på 

vardera sidan? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 8 3% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 15 5% 

 

c. Jag är neutral till det 31 10% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 24 8% 

 

e. Jag tycker om att det är så 235 75% 

 

Totalt 313 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 1 

 

    5. När du cyklar på en cykelbanan som ligger intill en gångbana, vad tycker du då om att… 

…cykel- och gångbanan har olika beläggningar så att de skiljs åt? 

 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 12 4% 
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b. Jag kan acceptera att det är så 20 6% 

 

c. Jag är neutral till det 48 15% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 23 7% 

 

e. Jag tycker om att det är så 209 67% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    …cykel- och gångbanan inte har olika beläggningar men är åtskilda med en målad linje? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 30 10% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 120 38% 

 

c. Jag är neutral till det 56 18% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 37 12% 

 

e. Jag tycker om att det är så 69 22% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

     

6. Anta att du ska cykla på kvällen när det är mörkt. För din resväg finns ett lämpligt 

cykelstråk. Det stråket passerar genom en park. Vad tycker du då om att 

...det i parken finns belysning längs cykelstråket? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 1 0% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 3 1% 

 

c. Jag är neutral till det 3 1% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 94 30% 

 

e. Jag tycker om att det är så 209 67% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    …det i parken inte finns belysning längs cykelstråket? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 231 76% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 59 19% 

 

c. Jag är neutral till det 9 3% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 2 1% 

 

e. Jag tycker om att det är så 2 1% 

 

Totalt 303 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 11 
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7. När du cyklar i ett cykelfält längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… 

…det finns parkeringsplatser för bilar till höger om dig? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 150 48% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 114 37% 

 

c. Jag är neutral till det 26 8% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 16 5% 

 

e. Jag tycker om att det är så 4 1% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    …det inte finns parkeringsplatser till höger om dig? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 5 2% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 10 3% 

 

c. Jag är neutral till det 20 6% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 25 8% 

 

e. Jag tycker om att det är så 250 81% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    8. Tänk dig att du cyklar på en cykelbana på väg mot en korsning med trafiksignaler. Vad 

tycker du så om att… 

…du som cyklar detekteras automatiskt på väg mot korsningen, så att cykelsignalen slår om 

till grönt?  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 1 0% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 3 1% 

 

c. Jag är neutral till det 15 5% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 20 6% 

 

e. Jag tycker om att det är så 269 87% 

 

Totalt 308 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 6 

 

    …du som cyklar inte detekteras automatiskt, utan behöver trycka på knappen vid korsningen 

för att cykelsignalen skal slå om til grönt? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 143 47% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 131 43% 

 

c. Jag är neutral till det 26 8% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 6 2% 

 

e. Jag tycker om att det är så 1 0% 
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Totalt 307 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 7 

 

    9. Tänk att du cyklar på en cykelbana längs en gata som korsas av ett övergångsställe med 

trafiksignaler. Vad tycker du så om att… 

…Cykelbanan leds till höger om trafikljuste, så att du inte måste stanna när det är rött ljus 

(men behöver vara uppmärksam på korsande fotgängare)? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 14 5% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 20 6% 

 

c. Jag är neutral till det 13 4% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 15 5% 

 

e. Jag tycker om att det är så 249 80% 

 

Totalt 311 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 3 

 

    …cykelbanan inte leds till höger om trafikljuset, så att du måste stanna vid rött ljus? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 131 42% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 136 44% 

 

c. Jag är neutral till det 22 7% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 14 4% 

 

e. Jag tycker om att det är så 9 3% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    10. Anta att din destination ligger i innerstaden och att det i närheten av målet finns 

cykelparkeringar. Vad tycker du då om att… 

…cykelparkeringarna är utformade så att du kan låsa fast cykelns ram i dem? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 1 0% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 3 1% 

 

c. Jag är neutral till det 25 8% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 54 17% 

 

e. Jag tycker om att det är så 227 73% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    …cykelparkeringarna inte är utformade så att du kan låsa fast cykelns ram i dem? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 145 47% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 118 38% 
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c. Jag är neutral till det 41 13% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 2 1% 

 

e. Jag tycker om att det är så 4 1% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    11. Anta att du någon gång under din resa cyklar på en cykelbana bredvid en större bilväg. 

Vad tycker du då om att… 

..det finns ett bullerplank mellan cykelbanan och bilvägen? 

 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 4 1% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 10 3% 

 

c. Jag är neutral till det 78 25% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 9 3% 

 

e. Jag tycker om att det är så 210 68% 

 

Totalt 311 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 3 

 

    …det inte finns något bullerplank mellan cykelbanan och bilvägen? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 35 11% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 163 53% 

 

c. Jag är neutral till det 98 32% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 6 2% 

 

e. Jag tycker om att det är så 8 3% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    12. Anta att du ska cykla genom innerstaden och att det finns ett cykelstråk som är lämpligt 

för din resa. Vad tycker du då om att… 

…cykelstråket går längs gator med affärer, restauranger och caféer? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 19 6% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 79 25% 

 

c. Jag är neutral till det 114 37% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 24 8% 

 

e. Jag tycker om att det är så 76 24% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 
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…cykelstråket inte går längs några gator med affärer, restauranger eller caéer? 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 18 6% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 53 25% 

 

c. Jag är neutral till det 147 37% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 6 8% 

 

e. Jag tycker om att det är så 83 24% 

 

Totalt 307 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 7 

 

    13. När du cyklar längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… 

…det finns planterade träd längs gatan? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 6 2% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 17 5% 

 

c. Jag är neutral till det 82 26% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 4 1% 

 

e. Jag tycker om att det är så 204 65% 

 

Totalt 313 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 1 

 

    …det inte finns planterade träd längs gatan? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 37 12% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 96 31% 

 

c. Jag är neutral till det 151 48% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 4 1% 

 

e. Jag tycker om att det är så 24 8% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    14. När du cyklar på en cykelbana längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… 

…det finns parkeringsplatser till vänster om dig? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 39 13% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 137 44% 

 

c. Jag är neutral till det 76 25% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 25 8% 

 

e. Jag tycker om att det är så 32 10% 

 

Totalt 309 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 5 
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…det inte finns parkeringsplatser till vänster om dig? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 2 1% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 20 6% 

 

c. Jag är neutral till det 113 37% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 5 2% 

 

e. Jag tycker om att det är så 168 55% 

 

Totalt 308 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 6 

 

    15. Anta att du cyklar på en cykelbana som upphör men du vill fortsätta på en gata intill. Vad 

tycker du då om att… 

…det inte finns någon avfasning mellan cykelbanan om gatan? 

 

 

a. Jag tycker inte om att det är så 260 84% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 36 12% 

 

c. Jag är neutral till det 10 3% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 0 0% 

 

e. Jag tycker om att det är så 3 1% 

 

Totalt 309 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 5 

 …det finns en avfasning mellan cykelbanan och gata? 

  

 

a. Jag tycker inte om att det är så 2 1% 

 

b. Jag kan acceptera att det är så 4 1% 

 

c. Jag är neutral till det 6 2% 

 

d. Det är nödvändigt att det är så 55 18% 

 

e. Jag tycker om att det är så 241 78% 

 

Totalt 308 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 6 

 

    Del 3: Bakgrundsfrågor 

  16. Är du… 

   

 

Kvinna 163 52% 

 

Man 148 48% 

 

Totalt 311 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 3 

 

    17. Hur gammal är du? 

  

 

0-14 år 0 0% 
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15-24 år 6 2% 

 

25-34 år 49 16% 

 

35-44 år 88 28% 

 

45-54 år 87 28% 

 

55-64 år 70 22% 

 

65-74 år 10 3% 

 

75 år eller äldre 2 1% 

 

Totalt 312 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    18. Har du körkort? 

  

 

Ja 290 93% 

 

Nej 22 7% 

 

Totalt 312 1 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 2 

 

    19. Har du vanligtvis tillgång till bil? 

  

 

Ja 246 79% 

 

Nej 64 21% 

 

Totalt 310 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 4 

 

    20. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

  

 

Arbetar 298 96% 

 

Studerar 7 2% 

 

Pensionär 5 2% 

 

Föräldraledig 0 0% 

 

Arbetssökande 0 0% 

 

Sysselsatt med annat, ange gärna vad: 1 0% 

 

Totalt 311 1 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 3 

 

    21. Ungefär hur stor är din totala årsinkomst före skatt? (med inkomst menas lön, pension, 

bidrag, studiemedel, inkomst av eget företag) 

 

0 - 100 000 kr 7 2% 

 

100 000 - 200 000 kr 7 2% 

 

200 000 - 300 000 kr 59 19% 
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300 000 - 400 000 kr 110 36% 

 

400 000 - 500 000 kr 55 18% 

 

500 000 - 600 000 kr 38 12% 

 

600 000 - 700 000 kr 12 4% 

 

700 000 kr eller mer 20 6% 

 

Totalt 308 100% 

 

Ej ifylld/felaktigt svar 6 

 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

119 

Bilaga 4 – Svarsfrekvenser (diagram) 
fråga 3-15 

 

Diagram 1. Cyklisternas svar på fråga 3 om cykelbanor, cykelfält och cykling i blandtrafik längs gator i 

innerstaden (n 311, 312, 312).  
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…det finns en separat 
cykelbana längs gatan?

…det finns cykelfält längs 
gatan?

…det inte finns 
cykelbana eller cykelfält 

längs gatan?

3. Anta att du någon gång under din resa cyklar längs en gata i innerstaden. 
Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 2. Cyklisternas svar på fråga 4 om enkelriktade och dubbelriktade cykelbanor (n 314, 313).  
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…det inte finns cykelbanor på båda 
sidor om gatan, men en separat 

cykelbanan för båda riktningarna på 

dne ena sidan av gatan?

…det finns cykelbanor på båda sidor 
om gatan, där det är ti l låtet att cykla i  

en riktning på vardera sidan?

4. Anta att du cyklar längs en gata både på väg till och från ditt ärende. Längs 
gatan finns en eller flera separata cykelbanor. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 3. Cyklisternas svar på fråga 5 om separeringsprinciper mellan gång- och cykelbanor (n 312, 312).  
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…cykel- och gångbanan har olika 
beläggningar så att de skiljs åt?

…cykel- och gångbanan inte har olika 
beläggningar men är åtskilda med en 

målad linje?

5. När du cyklar på en cykelbanan som ligger intill en gångbana, 
vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 4. Cyklisternas svar på fråga 6 om belysning i en park (n 310, 303). 
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...det i parken finns belysning längs
cykelstråket?

…det i parken inte finns belysning 
längs cykelstråket?

6. Anta att du ska cykla på kvällennär det är mörkt. För din resväg finns ett 
lämpligt cykelstråk. Det stråket passerar genom en park. 

Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 5. Cyklisternas svar på fråga 7 om parkerade bilar längs cykelfält (n 310, 310). 
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…det finns parkeringsplatser för bilar 
til l  höger om dig?

…det inte finns parkeringsplatser ti l  
höger om dig?

7. När du cyklar i ett cykelfält längs en gata i innerstaden, 
vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 6. Cyklisternas svar på fråga 8 automatisk detektering (n 308, 307). 
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…du som cyklar detakteras 
automatiskt på väg mot korsningen, 

så att cykelsignalen slår om til l  grönt? 

…du som cyklar inte detekteras 
automatiskt, utan behöver trycka på 

knappen vid korsningen för att 

cykelsignalen skal slå om til  grönt?

8. Tänk dig att du cyklar på en cykalbana på väg mot en korsning med 
trafiksignaler. Vad tycker du så om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 7. Cyklisternas svar på fråga 9 om cykelbanan till höger eller vänster om signalstolpen vid korsande 

övergångsställen (n 311, 312). 
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…Cykelbanan leds til l  höger om 
trafikljuset, så att du inte måste 
stanna när det är rött l jus (men 

behöver vara uppmärksam på 
korsande fotgängare)?

…cykelbanan inte leds til l  höger om 
trafikljuset, så att du måste stanna 

vid rött l jus?

9. Tänk att du cyklar på en cykelbana längs en gata som korsas av ett 
övergångsställe med trafiksignaler. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 8. Cyklisternas svar på fråga 10 om möjligheten att kunna låsa fast cykelns ram i cykelställ (n 310, 

310). 
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…cykelparkeringarna är utformade så 
att du kan låsa fast cykelns ram i 

dem?

…cykelparkeringarna inte är 
utformade så att du kan låsa fast 

cykelns ram i dem?

10. Anta att din destination ligger i innerstaden och att det i närheten av målet 
finns cykelparkeirngar. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 9. Cyklisternas svar på fråga 11 om bullerplank mellan cykelbanor och större bilvägar (n 311, 310). 
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..det finns ett bullerplank mellan
cykelbanan ochbilvägen?

…det inte finns något bullerplank 
mellan cykelbanan och bilvägen?

11. Anta att du någon gång under din resa cyklar på en cykelbana bredvid en 
större bilväg. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 10. Cyklisternas svar på fråga 12 om cykelstråk längs gator med affärer, restauranger och caféer (n 

312, 307). 
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…cykelstråket går längs gator med 
affärer, restauranger och caféer?

…cykelstråket inte går längs några 
gator med affärer, restauranger eller 

caéer?

12. Anta att du ska cykla genom innerstaden och att det finns ett cykelstråk som 
är lämpligt för din resa. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 11. Cyklisternas svar på fråga 13 om planerade träd längs gator i innerstaden (n 313, 312). 
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…det finns planterade träd längs 
gatan?

…det inte finns planterade träd längs 
gatan?

13. När du cyklar längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Diagram 12. Cyklisternas svar på fråga 14 om parkerade bilar längs cykelbanor (n 309, 308). 
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…det finns parkeringsplatser ti l l 
vänster om dig?

…det inte finns parkeringsplatser ti l l 
vänster om dig?

14. När du cyklar på en cykelbana längs en gata i innerstaden, 
vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så

 
 

 

Diagram 13. Cyklisternas svar på fråga 15 om kantstenar (n 309, 308). 
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…det inte finns någon avfasning 
mellan cykelbanan om gatan?

…det finns en avfasning mellan 
cykelbanan och gata?

15. Anta att du cyklar på en cykelbana som upphör men du vill fortsätta på en 
gata intill. Vad tycker du då om att…

a. Jag tycker inte om att det är så

b. Jag kan acceptera att det är så

c. Jag är neutral till det

d. Det är nödvändigt att det är så

e. Jag tycker om att det är så
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Bilaga 5 – Frågeformulering och 
förklaringar 

De flesta frågorna formulerades enligt ett bestämt upplägg. Tabell 1 visar den generella 
frågeutformningen. Tabell 2 visar hur frågorna i enkäten formulerades samt vilken delfråga 
som är i funktionell form och vilken delfråga som är i dysfunktionell form. Ett antal frågor 
formulerades av olika skäl på annat vis. Dessa är markerade med * i tabellen och förklaras 
ytterligare i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 1. Generell frågeutformning. 

Frågeformulering (del 2 i enkäten)  Typ av fråga enligt 

Kanos modell 

 Anta att du cykla under x förhållanden….  

Vad tycker du då om att…  

Inledning 

…egenskap x finns? Funktionell fråga 

…egenskap x inte finns? Dysfunktionell fråga 
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Tabell 2. Frågorna i enkäten 

Attribut/egenskap 

som undersöks  

Frågeformulering (del 2 i enkäten)  Typ av fråga enligt 

Kanos modell 

 

Separat cykelbana 

och cykelfält 

3. Anta att du någon gång under din resa cyklar längs en gata i innerstaden. Vad tycker du då 

om att… 

Inledning * 

…det finns en separat cykelbana längs gatan? Funktionell fråga 

…det finns cykelfält längs gatan? Funktionell fråga 

…det inte finns cykelbana eller cykelfält längs gatan? Dysfunktionell fråga 

Enkelriktade 

cykelbanor på båda 

sidor om gatan 

4. Anta att du cyklar längs en gata både på väg till och från ditt ärende. Längs gatan finns en 

eller flera separata cykelbanor. Vad tycker du då om att… 

Inledning * 

…det inte finns cykelbanor på båda sidor om gatan, men en separat cykelbanan för båda 

riktningarna på den ena sidan av gatan? 

Dysfunktionell fråga 

…det finns cykelbanor på båda sidor om gatan, där det är tillåtet att cykla i en riktning på 

vardera sidan? 

Funktionell fråga 

Olika beläggning på 

intilliggande gång- 

och cykelbana 

5. När du cyklar på en cykelbanan som ligger intill en gångbana, vad tycker du då om att… Inledning  

…cykel- och gångbanan har olika beläggningar så att de skiljs åt? Funktionell fråga 

…cykel- och gångbanan inte har olika beläggningar men är åtskilda med en målad linje? Dysfunktionell fråga 

Belysning längs 

cykelbana 

6. Anta att du ska cykla på kvällen när det är mörkt. För din resväg finns ett lämpligt 

cykelstråk. Det stråket passerar genom en park. Vad tycker du då om att… 

Inledning  

...det i parken finns belysning längs cykelstråket? Funktionell fråga 

…det i parken inte finns belysning längs cykelstråket? Dysfunktionell fråga 

Ej parkerade bilar 

till höger om 

cykelfält 

7. När du cyklar i ett cykelfält längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… Inledning * 

…det finns parkeringsplatser för bilar till höger om dig? Dysfunktionell fråga 

…det inte finns parkeringsplatser till höger om dig? Funktionell fråga 

 



Cykelvänliga och attraktiva cykelstråk 

129 

Attribut/egenskap 

som undersöks  

Frågeformulering (del 2 i enkäten)  Typ av fråga enligt 

Kanos modell 

 

Automatisk 

detektering vid 

signalreglerad 

korsning 

8. Tänk dig att du cyklar på en cykelbana på väg mot en korsning med trafiksignaler. Vad 

tycker du så om att… 

Inledning  

…du som cyklar detekteras automatiskt på väg mot korsningen, så att cykelsignalen slår om till 

grönt?  

Funktionell fråga 

…du som cyklar inte detekteras automatiskt, utan behöver trycka på knappen vid korsningen för 

att cykelsignalen skal slå om till grönt? 

Dysfunktionell fråga 

Cykelbana till höger 

om trafiksignal vid 

korsande 

övergångsställe 

9. Tänk att du cyklar på en cykelbana längs en gata som korsas av ett övergångsställe med 

trafiksignaler. Vad tycker du så om att… 

Inledning  

…cykelbanan leds till höger om trafikljuset, så att du inte måste stanna när det är rött ljus (men 

behöver vara uppmärksam på korsande fotgängare)? 

Funktionell fråga 

…cykelbanan inte leds till höger om trafikljuset, så att du måste stanna vid rött ljus? Dysfunktionell fråga 

Cykelparkering med 

möjlighet att låsa 

fast cykelns ram 

10. Anta att din destination ligger i innerstaden och att det i närheten av målet finns 

cykelparkeringar. Vad tycker du då om att… 

Inledning  

…cykelparkeringarna är utformade så att du kan låsa fast cykelns ram i dem? Funktionell fråga 

…cykelparkeringarna inte är utformade så att du kan låsa fast cykelns ram i dem? Dysfunktionell fråga 

Bullerplank mellan 

cykelbanan och 

större bilväg 

11. Anta att du någon gång under din resa cyklar på en cykelbana bredvid en större bilväg. Vad 

tycker du då om att… 

Inledning  

...det finns ett bullerplank mellan cykelbanan och bilvägen? Funktionell fråga 

…det inte finns något bullerplank mellan cykelbanan och bilvägen? Dysfunktionell fråga 

Cykelstråk längs 

gator med affärer, 

restauranger och 

caféer 

12. Anta att du ska cykla genom innerstaden och att det finns ett cykelstråk som är lämpligt för 

din resa. Vad tycker du då om att… 

Inledning  

…cykelstråket går längs gator med affärer, restauranger och caféer? Funktionell fråga 

…cykelstråket inte går längs några gator med affärer, restauranger eller caéer? Dysfunktionell fråga 
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Attribut/egenskap 

som undersöks  

Frågeformulering (del 2 i enkäten)  Typ av fråga enligt 

Kanos modell 

 

Planterade träd längs 

cykelbanan i 

stadsmiljö 

13. När du cyklar längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… Inledning  

…det finns planterade träd längs gatan? Funktionell fråga 

…det inte finns planterade träd längs gatan? Dysfunktionell fråga 

Ej parkerade bilar 

till vänster om 

cykelbana 

14. När du cyklar på en cykelbana längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… Inledning * 

…det finns parkeringsplatser till vänster om dig? Dysfunktionell fråga 

…det inte finns parkeringsplatser till vänster om dig? Funktionell fråga 

Avfasad kantsten 15. Anta att du cyklar på en cykelbana som upphör men du vill fortsätta på en gata intill. Vad 

tycker du då om att… 

Inledning * 

…det inte finns någon avfasning mellan cykelbanan om gatan? Dysfunktionell fråga 

…det finns en avfasning mellan cykelbanan och gata? Funktionell fråga 

* Frågeformuleringen förklaras i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Frågor som inte formulerats enligt det generella upplägget.   

Frågeformulering Kommentar/förklaring 

3. Anta att du någon gång under din resa cyklar längs en gata i innerstaden. Vad 

tycker du då om att… 

…det finns en separat cykelbana längs gatan? 

…det finns cykelfält längs gatan? 

…det inte finns cykelbana eller cykelfält längs gatan? 

Fråga 3 undersöker attributen cykelbana och cykelfält. Den 

första delfrågan motsvara funktionell form för attributet 

cykelbana. Den andra delfrågan funktionell form av 

attributet cykelfält. Den tredje delfrågan motsvarar 

dysfunktionell form av både attributet cykelbanan och 

cykelfält.  
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Frågeformulering Kommentar/förklaring 

4. Anta att du cyklar längs en gata både på väg till och från ditt ärende. Längs gatan 

finns en eller flera separata cykelbanor. Vad tycker du då om att… 

…det inte finns cykelbanor på båda sidor om gatan, men en separat cykelbanan för 

båda riktningarna på den ena sidan av gatan? 

…det finns cykelbanor på båda sidor om gatan, där det är tillåtet att cykla i en 

riktning på vardera sidan? 

Fråga 4 undersöker attributet enkelriktade cykelbanor på 

båda sidor om en gata. Den andra delfrågan motsvara 

funktionell form. Den dysfunktionella frågan (den första 

delfrågan) undersöker motsatsen, det vill säga att det inte 

finns två cykelbanor utan en dubbelriktad längs gatan.  

I inledningen fastställs förutsättningen att den svarande ska 

anta att den cyklar längs den aktuella gatan i båda 

riktningar. Syftet med detta är att betydelsen av omvägar 

inte ska påverka svaren.    

7. När du cyklar i ett cykelfält längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om att… 

…det finns parkeringsplatser för bilar till höger om dig? 

…det inte finns parkeringsplatser till höger om dig? 

Fråga 7 undersöker attributet att det inte finns parkerade 

bilar till höger om ett cykelfält. Den andra delfrågan 

motsvarar funktionell form. Den första delfrågan motsvarar 

dysfunktionell form, det vill säga att det (inte inte) finns 

parkerade bilar till höger om ett cykelfält.  

14. När du cyklar på en cykelbana längs en gata i innerstaden, vad tycker du då om 

att… 

…det finns parkeringsplatser till vänster om dig? 

…det inte finns parkeringsplatser till vänster om dig? 

Fråga 14 undersöker attributet att det inte finns parkerade 

bilar till vänster om en cykelbana. Den andra delfrågan 

motsvarar funktionell form. Den första delfrågan motsvarar 

dysfunktionell form, det vill säga att det (inte inte) finns 

parkerade bilar till vänster om en cykelbana. 

15. Anta att du cyklar på en cykelbana som upphör men du vill fortsätta på en gata 

intill. Vad tycker du då om att… 

…det inte finns någon avfasning mellan cykelbanan om gatan? 

…det finns en avfasning mellan cykelbanan och gata? 

Fråga 15 undersöker attributet avfasad kantsten. Den andra 

delfrågan motsvarar funktionell form och den första 

delfrågan dysfunktionell form.   

 


