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Abstract 
Purpose: Pedestrians and cyclists have traditionally been grouped within the same 
traffic type in the planning process and often lead to the same traffic area. With a large 
speed difference between pedestrians and cyclists, the relationship between non-
functioning separation on the pedestrian- and bicycle path will cause accidents. The aim 
of the study is to create a greater understanding of the interaction between cyclist and 
pedestrians. As well as identifying the problems that arise between these actors and 
what factors affect any possible conflicts. 
 

Method: The main approach is a quantitative with elements of qualitative studies. The 
choice of conducting the study with these two methods is to have good support behind 
the results and that there should be opportunity for further research. The method of the 
work includes document analysis, observational field study and structured interviews. 
 
Findings: Pedestrians need clearer guidelines to be in the right area. Platforming as part 
of the separation should perhaps be avoided as it does not suit all types of pedestrians 
and becomes a disruptive element. However, the separation between pedestrian and 
bicycle traffic with a dashed road line and that the bi-directional bicycle section is 
equipped with a dashed center line which clarifies both for cyclists but also gets 
pedestrians to pay more attention. 
 

Implications: If the load on pedestrian and bicycle paths increases and whether it 
continue to be planned for cyclists and pedestrians to share traffic space. Then the lanes 
need good conditions for the separation capacity to be sufficient for cyclists and 
pedestrians. Since the pedestrian movement pattern is unpredictable, one needs to raise 
the awareness of the individual. Clearer rules and that the pattern for pedestrian and 
bicycle lanes is similar to each other. It creates security and makes it easy for the 
individual to know which area it should be in. However, this is difficult in today's 
situation as separation is not sufficiently consistent. 
 
Limitations: The study only looks at certain pedestrian and bicycle paths in the city of 
Jönköping. Of course, excluding all road-users other than cyclists and pedestrians is 
importance, the movement pattern and traffic flow are different from the one presented. 
Excluding gender and age is superficially a delimitation that felt natural when people 
are dissimilar and will continue to be so regardless of gender or age. 
 

Keywords: Pedestrian and Bicycle Path, Pedestrian Path, Bicycle Path, Cyclist, 
Pedestrian, Separation, Conflict, Flow.
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Sammanfattning 
Syfte: Fotgängare och cyklister har traditionellt grupperats inom ett och samma 
trafikslag i planeringsprocessen och leder till att det ofta åberopas till samma trafikyta. 
Med stor hastighets skillnad mellan fotgängare och cyklister kommer sambandet mellan 
en ej fungerande separering på gång- och cykelbana orsaka olyckor. Syftet med denna 
studie är att skapa en större förståelse till samspelet mellan cyklister och fotgängare. 
Samt identifiera det problem som uppstår mellan dessa parter och vilka faktorer som 
påverkar eventuella konflikter. 
 

Metod: Det huvudskapliga angreppsättet är kvantitativ med inslag av kvalitativa 
studier. Valet av att utföra studien med dessa två metoder är för att ha bra stöd bakom 
studiens resultat samt att det ska finnas möjlighet för vidare forskning. Arbetets 
undersökningsmetoder innehåller dokumentanalys, observerande fältstudie och 
strukturerade intervjuer. 
 

Resultat: Fotgängare behöver tydligare riktlinjer för att befinna sig på rätt område. 
Plattläggning som en del av separationen kanske ska undvikas då det inte passar alla 
typer av gående trafikanter utan blir ett störningsmoment. Dock är separering mellan 
gång- och cykeltrafiken med streckad väglinje samt att den dubbelriktade cykeldelen 
utrustas med streckad mittlinje som förtydligande både för cyklister men också får 
fotgängare att bli mer uppmärksamma.  
 
Konsekvenser: Om belastningen på gång- och cykelbanor ökar och om det fortsatt ska 
planeras för att cyklisterna och fotgängarna ska dela trafikyta. Då behöver banorna goda 
förutsättningar för att separeringens kapacitet ska vara tillräcklig för cyklister och 
fotgängare. Eftersom fotgängares rörelsemönster är oförutsägbart behöver man öka 
medvetenheten hos individen. Tydligare regler och att mönstret för gång- och 
cykelbanor är i likhet med varandra. Det skapar trygghet och gör det enkelt för 
individen att veta vilket område det ska befinna sig på. Dock är detta svårt i dagens läge 
då separering inte är tillräckligt konsekvent. 
 

Begränsningar: Studien kollar endast på vissa gång- och cykelbanor i Jönköpings stad.  
Att utesluta alla andra trafikanter än cyklister och fotgängare har naturligtvis betydelse, 
rörelsemönstret och trafikflödet är annorlunda än den som presenteras. Att exkludera 
kön och ålder är ytligare en avgränsning som kändes naturlig då människor är 
oliktänkande och kommer fortsatt vara så oavsett kön eller ålder. 
 
Nyckelord: Gång- och cykelbana, Gångbana, Cykelbana, Cyklist, Fotgängare, 
Separering, Konflikt, Flöde. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs under höstterminen 2019 med examination vårterminen 
2020 och är en del i utbildningen Husbyggnadsteknik med inriktning på väg och vatten, 
180 högskolepoäng vid Tekniska högskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng och skrivs i samarbete med Jönköpings kommun. Följande kapitel 
innehåller studiens bakgrund, problembeskrivning, mål och frågeställningar, 
avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
I dagens läge finns visioner om att reducera biltrafiken i högsta möjliga mån. Femtio 
procent av resor med bil gjorda i Sverige är kortare än fem kilometer. Dessa avstånd 
kan de flesta av medborgarna cykla (Gång-, cykel- och mopedtrafikhandbok, 2010). 
Jönköpings kommun strävar efter att få fler av medborgarna att välja cykel eller gång 
och detta medför till en högre belastning på gång- och cykelbanor (Jönköpings 
kommun, u.å.). Mängden cyklister ställer även nya krav på anpassningar och 
funktionalitet. Trots att cykelfrågan har fått ökad fokus både lokalt och regionalt och 
att insatserna på cykelnätet har blivit fler, finns det fortsatt utvecklingsbehov och 
potential till ett mer anpassat och funktionellt cykelnät (Regeringskansliet, 2017). För 
att stimulera daglig rörelse vilket är viktigt för folkhälsan i samhället krävs att 
transportsystemet ger rätt förutsättningar för skyddade och lockande färdmiljöer. Det 
är därför avgörande för cyklister och gående att ökad och säker rörelse hanteras som en 
helhet (Trafikverket, 2018a). Det är inte bara för folkhälsan detta är en prioritet utan 
även för att utveckla hållbar transport, då dessa färdsätt inte släpper ut avgaser eller 
buller och är samtidigt energieffektiva (GCM-handbok, 2010). 
 
Traditionellt sätt har fotgängare och cyklister grupperats inom ett och samma trafikslag 
i planeringsprocessen och leder till att det ofta åberopas till samma trafikyta (Trivector, 
2015) och detta kan skapa kollisioner och olyckor mellan båda parter. Cyklisterna är en 
heterogen grupp och det finns ofta olika krav mellan de olika grupperna. Gemensamt 
för cyklister är att öka deras trygghet genom att ha ett jämt underlag, vingelutrymme 
och god drift och underhåll. Data visar att medelhastigheten för cyklar varierar mellan 
15 till 25 km/h (Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017a). De senaste åren 
har antalet el-cyklar ökat markant på Sveriges cykelbanor (Trafikverket, 2018b) men 
enligt rapporten (Fyhri, Johansson & Bjørnskau, 2019) ger el-cykeln ej större skador 
vid konflikter än konventionell cykel. Fotgängarens känsla för god trygghet varierar 
men enligt Kang och Fricker (2016) har fotgängare mer tolerans mot cyklister om 
vägbanan är bred och cykelhastigheterna är reglerade. Dock kan bredare cykelbana ge 
högre hastigheter och bli mer obehagligt för fotgängare.  
 
För att skapa ökad trygghet för fotgängare och cyklister är separering av gång- och 
cykelbana en bra lösning. Enligt Trafikverket (2012) innebär separering att skilja olika 
trafikslag åt antingen i rummet eller i tiden. Separering är alltså ett sätt att skilja 
fotgängare och cyklister åt på gång- och cykelbanor för att förhindra konflikter och öka 
framkomligheten för cykeltrafiken. I tätortsmiljö är en sedvanlig gångbana belagd med 
plattor och cykelbanan är belagd med asfalt (GCM-handbok, 2010). 
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Trafikskador i form av kollision mellan cyklister och fotgängare uppkommer dock 
endast till en procent enligt GCM-handboken (2010). Däremot är det allt mer vanligt 
med singelolyckor som kan bero på att cyklisten har varit tvungen att väja för en 
fotgängare eller att en fotgängare har blivit rädd och ramlat för att en cyklist kommer i 
en hög hastighet (GCM-handbok, 2010). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Med stor hastighetsskillnad mellan fotgängare och cyklister kommer sambandet mellan 
en ej fungerande separering på gång- och cykelbana orsaka olyckor (VTI, 2017a). 
Samtidigt som en fungerande separering kan leda till ökad säkerhet (Københavns 
Kommue, 2011). Trafikanternas primära uppgift är att ta sig från destination A till B 
oavsett om det är på deras fritid, jobbrelaterat eller i motionssynpunkt. Att konflikter 
uppstår mellan trafikanter är svårt att utesluta men att minska antalet konflikter 
underlättar framkomligheten och ger trafikanterna goda förutsättningar till ett bra flöde. 
Konflikter kan även uppstå vid användning av störningsmoment som påverkar vår 
medvetenhet om omgivningen i from av mobiltelefon eller hörlurar, en så kallad 
sekundär uppgift (Huemer, m.fl,  2019). Cyklister som använder sig av sekundära 
uppgifter uppvisar ett mer osäkert beteende än de cyklister som inte utför en sekundär 
uppgift enligt Terzano (2013). 
 
En högre belastning på gång- och cykelbanor leder till att flera olika typer av cyklister 
och fotgängare behöver samsas på samma yta (Regeringskansliet, 2017). Samtidigt 
utvecklas cykeln till att bli ett allt mer fortgående fordon. Problemet med ökad 
belastning och högre hastighetsskillnader på gemensamma gång- och cykelbanor är 
risken för fler konflikter och att trafikanternas framkomlighet blir bristande (GCM-
handboken, 2010). Eftersom fotgängares rörelsemönster är oförutsägbart (Mantuano, 
Bernardi & Rupi, 2017) blir det allt mer viktigt att separering på gång- och cykelbanor 
är tydlig. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Syftet är att studera och skapa en större förståelse till samspelet mellan cyklister och 
fotgängare på separerade gång- och cykelbanor. Genom att identifiera det konflikter 
som uppstår mellan dessa parter och vilka faktorer som påverkar. 

• Vilka konflikter uppstår mellan cyklister och fotgängare beroende på 
separering?  

• Hur påverkar flödet antalet konflikter vid de olika separeringarna?  
• Vad har separering för effekt på gång- och cykelbanor ur konfliktsynpunkt?  

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetets första avgränsning är att observationer endast görs i Jönköpings stad samt till 
tre utvalda platser. Studien kommer bara ta hänsyn till cyklister och fotgängare, alltså 
inte personer som åker skateboard, elskooter och andra rörliga fritidsaktiviteter. Studien 
kommer heller inte att skilja på kön eller ålder.  
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1.5 Disposition 
I Kapitel 2 presenteras en översiktlig beskrivning av genomförande och arbetsgång, 
där motiveras metodval och studiens trovärdighet. I detta avsnitt inkluderas även av 
insamlingsinformation kopplad till frågeställningar. 
 
Kapitel 3 redovisar den vetenskapliga grunden till rapportens ämnesområde som gett 
underlag till att besvara frågeställningar och uppnå målet. 
 
I Kapitel 4 redogörs insamlad empirisk data, utan värderingar eller personliga åsikter. 
 
Vidare analyseras i Kapitel 5 den insamlade empiri i förhållande till det teoretiska 
ramverket. 
 
I Kapitel 6 diskuteras och sammanfattas slutsatser utifrån arbetets gång och resultat. 
Kapitlet redovisar även förslag för vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras de undersökningsmetoder och den arbetsprocess som 
använts. Syftet är att andra ska kunna upprepa, analysera och tillämpa studien på andra 
projekt men också för att göra det möjligt för läsaren att bedöma studiens resultat.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Här presenteras undersökningsstrategin och det huvudskapliga angreppsättet för 
studien är kvantitativ med spår av ett kvalitativt inslag och kan läsas nedan i två 
uppdelade stycken samt ett avslutande stycke om hur studiens data kommer analyseras. 
Valet av att utföra studien med dessa två metoder är för att ha bra stöd bakom studiens 
resultat samt att det ska finnas möjlighet för vidare forskning. 
 
Det kvantitativa arbetssättet av den deskriptiva statistiken av studiens insamlade data 
används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och på så sätt 
illustrera forskningsproblemet (Patel och Davidson, 2011). Det metoder som valts att 
användas är naturalistiska observationer och strukturerade intervjuer. Den rådata som 
samlas in är statistik från cyklister och fotgängares konflikter mellan varandra. För att 
generalisera undersökningen ska det i detta fall enligt Patel och Davidson göras ett 
stickprov ur ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Personerna i observationerna 
kommer att vara omedvetna om att det deltar i studien. Dock är tiderna för 
observationerna förbestämda och inte slumpmässigt utvalda. Respondenterna som 
svarar på det strukturerade intervjuerna är slumpmässigt utvalda, där Patel och 
Davidson förklarar att det är extra viktigt att försöka motivera personerna att se nytta 
med att besvara frågorna genom att förklara syftet med intervjun så att personen kan 
relatera till sina egna mål. 
 
Det kvalitativa arbetssättet används för att få en mer djupare kunskap och genomförs 
med att analysera liknande studier samt information från vetenskapliga artiklar och 
anteckningar från observationer och intervjuer. Arbetet med den kvalitativa delen i 
studien görs kontinuerligt (Patel och Davidson, 2011). Relevant material från tidigare 
studier tas fram och textmaterialet bearbetas. Anteckningarna från observationerna 
skrivs ner löpande och omgående efter varje observationstillfälle, för att inte gå miste 
om värdefull information.  
 
Bearbetningen och analys av den kvantitativa informationen sker vanligtvis efter allt 
material är insamlad (Patel och Davidson, 2011). Data som samlas in ordnas i en 
frekvenstabell för att sedan framställas i ett stolpdiagram. Detta för att få med aspekter 
som är grundliga och så detaljerade som möjligt för studiens resultat. För den kvalitativa 
insamlade data sker analyserna löpande under hela arbetet för att skapa idéer på hur 
studien ska arbetas vidare men också för att inte mista information utan analysera när 
minnet är färskt. På så sätt kan ny oväntad information utökas och berika 
undersökningen (Patel och Davidson, 2011). Både anteckningarna från observationerna 
och svaren på den sista frågan i den strukturerade intervjun organiseras och skrivs 
samman för att sedan redovisas i en löpande text (Patel och Davidson, 2011).  Innan 
den slutliga bearbetningen läses allt textmaterial igenom ett antal gånger. Produkten av 
den kvalitativa bearbetningen kommer att vara observationsanteckningar varvat med 
egna synpunkter och uppfattningar. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I Figur 1 redovisas vilka datainsamlingsmetoder som ska ge svar på respektive 
frågeställning. Motivering och mer ingående förklaring av valen följer därefter. Efter 
att besvarat dessa frågor kommer en översiktlig observation och reflektion på det 
fullständiga arbetet göras för att kunna sammanfläta studien till ett fullständigt resultat. 
 

 
Figur 1.  Koppling mellan frågeställning och metoder för datainsamling. 

2.2.1 Vilka konflikter uppstår mellan cyklister och fotgängare beroende  
på separering? 
För att besvara frågan samlas data in genom naturalistiska observationer. Den 
kvantifierbara data från studien organiseras och sammanställs på ett konsekvent sätt. 
För att sedan analyseras för att se om det finns skillnader och likheter mellan platserna. 
Från den strukturerade intervjuerna kommer ytligare information att ges ur 
trafikanternas perspektiv och tillsammans med dokumentanalysen kommer svar på 
frågan att ges. 

2.2.2 Hur påverkar flödet antalet konflikter vid de olika separeringarna? 
Denna fråga besvaras genom det sammanställda resultatet från de tre olika 
observationsplatserna för att kunna se om olika flöden påverkar antalet konflikter. I 
observationerna antecknas antalet förbipasserande trafikanter och utifrån detta kan man 
besvara frågan med hjälpt av högt och lågt flöde. Tillsammans med relevant 
information från dokumentanalysen kommer frågan att besvaras.  

2.2.3 Vad har separering för effekt på gång- och cykelbanor ur 
konfliktsynpunkt? 
Tillsammans med observationerna och de strukturerade intervjuerna med trafikanter 
framställs information om vad separering har för betydelsefull roll ur konfliktsynpunkt. 
Dokumentanalysen ger ytterligare upplysning om vad för konflikter som speglar 
verkligheten. 
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2.3 Litteraturstudie 
I första stadiet i strategin för den strukturerade litteratursökningen var att utgå från 
undersökningens syfte och frågeställningar. Hitta central information samt att 
identifiera hur ämnesområdet kunde avgränsas (Patel och Davidson, 2011). Detta 
utfördes genom att bedöma vilken information som hade sin utgångspunkt i bakgrunden 
och den sökning som utförts inom området som var mest behövlig att undersökas mer 
i detalj.  När information sedan var kopplad och fastställd till frågeställningarna 
påbörjades strukturen av själva sökningen.  
 
Science Direkt och Diva är de primära databaser som har används för att hitta relevanta 
vetenskapliga artiklar och rapporter som har publicerats inom ämnet. Databaserna 
valdes då det är välanvända och pålitliga. För att få fram de artiklar som är väsentlig för 
studien inledes arbetet med att ta fram sökord, på både svenska och engelska. För att 
hitta sökord som är relevanta diskuterades centrala delar inom varje område, synonymer 
samt översättningar till engelska (Patel och Davidson, 2011). För att säkerställa att 
sökorden gav många träffar utfördes provsökningar. För att sedan få en bra och 
strategisk sökning inleddes sökningen med ett eller två sökord. Efter utvecklades 
konstellationen för att sökorden skulle få ett smalare och vara mer begränsat för att visa 
mer relevanta artiklar för ämnet. 
 
När sökningen bedöms vara klar inleddes strategin att hitta lämplig artikel. Sökningen 
begränsades till artiklar som inte var mer än fem år gamla med titlar av betydelse. Efter 
klar sållning av artiklar lästes först sammanfattningen för att bedöma om artikeln berör 
den särskilda teorin. Till sist lästes artikeln för att se om det finns material att hämta 
som kan stödja studiens resultat och diskussion (Patel och Davidson, 2011). 
 
Tabell 1.  Sökord för litteraturstudie. 
Engelska Svenska 
Behavior Beteende 
Interaction Samspel 
Separation Separering 
Cyclist Cyklister 
Pedestrian Fotgängare 
Secondary tasks Sekundära uppgifter 
Traffic Trafik  

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Datainsamling av flera olika metoder har valts för att samlas in exempelvis 
observationer, intervjuer och dokument, detta kallas enligt Patel och Davidson (2019) 
triangulering. Detta för att få så omfattande bild som möjligt. 

2.4.1 Naturalistisk observation 
Naturalistisk observation är ett sätt för att få fram information om vår omgivning 
(Fournier, 2018). Denna insamlingsmetod är användbart när studien ska besvara 
frågeställningar som berör händelseförlopp i naturliga situationer vid den tidpunkt som 
det äger rum (Patel och Davidson, 2019). Vid observationstillfället tittas det på 
individers beteende utan att ingripa (Fournier, 2018). Denna observation är strukturerad 
där information samlas och registreras på ett systematiskt sätt. Den data som har samlats 
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är både statistik och egna upplevelser från situationer. Detta används som grunden för 
vidare studier inom arbetet samt möjligheten att använda den data till andra tekniker för 
att samla mer information. 

2.4.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalys används för att samla in data som är korrekt och som stödjer det som 
ska bevisas. Det tillämpas för att ge svar på frågeställningar kring faktiska 
omständigheter och händelseförlopp. För att analysen av dokumenten som presenteras 
ska bli trovärdigt fastställs sannolika antaganden genom att vara källkritisk (Patel och 
Davidson, 2019). De dokument som analyseras är statistik från Strada (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) och är ett informationssystem för data om skador och 
olyckor inom vägtransportsystemet och bygger på källor från polis och sjukvård. 

2.4.3 Strukturerad intervju 
Strukturerad intervju kan förklaras och jämföras med hur stort svarsutrymme 
respondenten har. I denna studie intervjuas respondenterna med fasta svarsalternativ 
och är därmed helt strukturerade (Patel & Davidson, 2019).  Detta för att kunna göra en 
kvantitativ analys av intervjuerna som i sin tur kan komplettera och förstärka svaren på 
studiens frågeställningar. 

2.5 Arbetsgång 
För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå det mål som satts för studien har 
arbetsgången utförts systematiskt. Nedan beskrivs i organiserad ordning hur studien har 
tagit sin form. 

2.5.1 Observation 
Första steget i studien var att genomföra observationer på tre utvalda platser i 
Jönköpings stad (Kyrkogatan (1), Södra Strandgatan (2) och Vätterstranden (3)). Dessa 
platser och tider har valts efter diskussion med Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings 
kommun (se Figur 2), för att se om mängden medtrafikanter påverkar för vilken 
separering som används. Platserna har olika typer av separering och studeras under 
förbestämda dagar och tider. Observationerna genomfördes under låga trafikflöden, 
lunch 14:00-15:00 samt vid höga trafikflöden på morgonen mellan 07:30-08:30 och 
kvällstid mellan 16:30-17:30. Observationerna utfördes i cyklisternas och fotgängarnas 
naturliga miljö utan vetskapen att det blir betraktade liknande Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (2017b) studie. 
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Figur 2.  En översiktskarta på observationsplatserna. Hämtad från 

http://www.hitta.se. 
Efter beslut om vilka platser som skulle observeras utfördes en testobservation, där det 
endast observeras utan att anteckna, detta för att kunna utforma ett relevant observations 
formulär som kom att användas för att föra anteckningar (se Bilaga 1). Vid 
testobservationen fastställdes att en lämplig sträcka att observera var ungefär 90 meter. 
På den sträckan kunde händelseförloppet observeras från start till slut. Det fastställdes 
även att det lämpligaste sättet att anteckna konflikt var att fokusera på cyklisternas 
framkomlighet. För att systematisera observationen kategoriseras det olika grader av 
konflikter beroende på hur separeringen används av trafikanterna samt vart konflikten 
uppstår. Om en konflikt uppstår och möjlig orsak till konflikt är sekundär uppgift som 
exempelvis mobil eller hörlurar antecknas detta separat. Om cyklist signalerar med 
hjälp av ringklocka för att bereda väg antecknas även detta separat. 
 
Platserna observeras vid utvalda tidpunkter hösten 2019 och för att öka trovärdigheten 
i mätningarna utfördes mätningarna två gånger på varje plats och tid. Efter varje 
observation gavs tid till reflektion och dagbok fördes för att hålla minnet färskt. När 
alla platser hade observerats sammanställdes data systematiskt och analyserades sedan 
tillsammans med dagbokens anteckningar. 

Kyrkogatan 

Kyrkogatan separeras genom plattor på gångytan och cykelbanan är belagd med asfalt 
samt uppdelad med hjälp av en streckad vit mittlinje (se Bilaga 2). Den dubbelriktade 
cykelbanan separeras även med en streckad vit linje. Bredden på cykeldelen är 2,42 
meter och gångbanan är 2,50 meter. Bredden på linjen är 0,10 meter. 

Södra Strandgatan 
Södra Strandgatan separeras genom plattor på gångytan och cykelbanan är belagd med 
asfalt (se Bilaga 3). Cykeldelen är 2,30 meter bred och gångdelen är 1,75 meter.  



Metod och genomförande 

9 

Vätterstranden 

Längs Vätterstranden är hela gång- och cykelbanan belagd med asfalt och separeringen 
är endast gjord med hjälp av en heldragen väglinje (se Bilaga 4). Både cykelbanan och 
gångbanan är 1,90 meter breda. Bredden på linjen är 0,10 meter. 

2.5.2 Dokumentanalys 
Statistik analyseras från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som 
bygger på källor från sjukvård och polis där anmälan om skador rapporterats. Dock sker 
olyckor som ej rapporteras in till sjukvården eller polis vilket gör att det finns mörkertal 
i statistiken bland cyklister och gående då olyckorna inte blivit alvarliga. Vägledning 
från GCM-handboken används för att jämföra de utvalda gång- och cykelbanornas 
utformning. 

2.5.3 Strukturerad intervju 
För att intervjuerna skulle kunna genomföras på ett strukturerat sätt utformades ett 
intervjuformulär där efter (se Bilaga 5). Frågorna grundas i de observationer som gjorts 
men även för att besvara studiens frågeställningar. Detta för att se om intervjuerna kan 
stärka det som observerats samt att få in en verklig uppfattning från användarna av 
gång- och cykelbanor i Jönköpings stad. Respondenter har slumpmässigt valts ut på det 
olika observationsplatserna för att besvara intervjufrågorna, samtliga deltagare besvarar 
alla frågor i intervjuformuläret i samma ordning. Resultatet från intervjuerna 
analyserades och sammanställdes systematiskt. 

2.6 Trovärdighet 
För att få ett trovärdigt resultat utgår studien från begreppen validitet och reliabilitet. 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å. a) definieras validitet som utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Reliabilitet anger man 
tillförlitligheten, ett mått på hur stark eller pålitligt uppmätta värden är 
(Nationalencyklopedin, u.å. b). Genom diskussion med stadsbyggnadskontoret har 
observationsplatserna valts ut då dessa platser är enligt dessa sakkunniga personer mest 
rörelse på i Jönköpings stad samt där separering av cyklister och fotgängare hanteras 
på olika sätt.  
 
Innan observationerna påbörjades genomfördes en testobservation för att ta fram ett 
lämpligt formulär. Med observations formuläret blev det enkelt att anteckna de 
konflikter som uppstod, detta ökar validiteten i studien. Vid observationstillfällena stod 
båda gruppmedlemmarna tillsammans, där en observerade medans den andra 
antecknade. Detta för att inte missa någon konflikt under tiden man kollar ner för att 
anteckna och på så vis upprätthålla reliabiliteten. För att ytligare underlätta, 
observerades endast konflikter mellan cyklister och fotgängare. Varje plats 
observerades två morgnar, två eftermiddagar samt två kvällar för att sedan beräkna 
medelvärdet, detta för att stärka reliabiliteten i studien. Observationen genomfördes 
under hösten vilket kan sänka reliabiliteten eftersom antalet cyklister och fotgängare 
minskar när vädret blir mindre gång- och cykelvänligt.  
 
Utöver att observera trafikanterna i deras verkliga miljö ökar studiens trovärdighet då 
den strukturerade intervjun ger ytligare information ur trafikanternas egna perspektiv. 
Ett intervjuformulär utformades och en testintervju genomfördes för att kontrollera 
frågorna och öka validiteten. Vid intervjuerna ställdes bland annat frågor om vad 
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separering är för att säkerställa att respondenten förstod ämnet samt förklaring av 
konflikt för att minska missförstånd och bibehålla reliabiliteten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt redovisar det teoretiska ramverket samt koppling till studiens 
frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 
Figur 3.  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

 

3.2 Separering 
Enligt regeringskansliets (2017) nationella cykelstrategi är ett sammanhängande och 
välskyltat cykelvägnät med så enhetlig standard som möjligt viktigt. Utformningen på 
cykelnätet behöver både utformas så att det blir attraktivt och trafiksäkert med goda 
framkomligheter. Cykelnätet ska vara tillgängligt och lätt att använda för olika grupper 
av medborgare. Cykelinfrastrukturen behöver även klara av en större mångfald av 
cyklister vilket gör att flera olika typer av cyklister och fotgängare behöver samsas på 
delad yta. Därför kan det finnas behov av att separera delar av cykelvägnätet 
(Regeringskansliet, 2017). Separering av gång- och cykelbanor kan även leda till ökad 
säkerhet för trafikanterna (Københavns Kommue, 2011). 
 
Separering innebär att skilja olika trafikslag åt antingen i rummet eller i tiden. 
Separering är alltså ett sätt att skilja fotgängare och cyklister åt på gång- och cykelbanor 
för att förhindra konflikter och öka framkomligheten för cykeltrafiken. Separering 
rekommenderas av trafikverket när det är fler än 200 cyklister och 200 fotgängare per 
timme eller när mer än 300 cyklister och 50 fotgängare per timme använder trafikleden 
(GCM- handbok, 2010). Behovet av separering mellan dessa parter bedöms även med 
hänsyn till tre faktorer enligt VGU (Vägar och gators utformning). Förbindelsens 
funktion, cykeltrafikens hastighet, flödets funktion och sammansättning (GCM-
handbok, 2010). 
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Separeringar kan se ut på olika sätt och kan utformas exempelvis genom heldragen linje, 
skiljeremsa, såsom gatsten, höjdskillnader/kantsten och stenläggning kombinerat med 
asfalt (GCM-handboken, 2010). Enligt Vägverket (2010) ska gångytorna utformas så 
att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att 
personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Gångbanan ska vara jämna, fasta och 
halkfria. För personer med synnedsättning och personer med olika 
orienteringssvårigheter är kontraster och markeringar viktiga för att upptäcka och 
kunna följa gångbanan. Gångytor och viktiga målpunkter skall därför utformas så att 
de tydligt framträder mot omgivningen. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas 
genom material i avvikande struktur och ljushet (Vägverket, 2010). 
 

Enligt en sammanställning gjord av Trivecto på uppdrag av Vägverket (2010) gör 
separering med vägmarkering (vit heldragen linje) generellt sett att de flesta fotgängare 
och cyklister håller sig på rätt sida. Separeringstypen passar bäst där flödena är låga, 
annars riskerar cyklisternas framkomlighet störas och fotgängarnas känsla av otrygghet 
att öka. Separeringen är gynnsam för framkomligheten då enkla omkörningar för 
cyklister är möjligt eftersom separeringen endas är visuell. Däremot kan 
framkomligheten begränsas beroende på andelen fotgängare som befinner sig på fel 
område. Vid en enkätundersökning svarade endast hälften av de tillfrågade rätt på 
vilken sida fotgängaren ska befinna sig på. Separeringstypen kräver löpande underhåll 
i form av målning för att den skall behålla sin funktion. Där emot kräver separering med 
heldragen linje inte mycket utrymme och är den billigaste utformningstypen 
(Vägverket, 2010).  
 

Separering med plattor för fotgängare och asfalt för cyklister är en av de vanligaste 
separeringstyperna enligt rapporten från Vägverket (2010). Den antas vara effektiv och 
tydlig främst beror detta på att den är såpass vanligt förekommande. Separeringen är 
gynnsam för framkomligheten då den medger omkörning för cyklister, samtidigt som 
andelen fotgängare som befinner sig på fel område vanligtvis är låg. Separeringen med 
plattsättningen kan medföra snubbelrisk för personer med funktionshinder, på grund av 
skarvarna mellan plattorna om plattsättningen inte är korrekt gjord eller om sättningar 
i marken skulle uppstå. Separering med plattor för fotgängare och asfalt för cyklister 
medför inga större svårigheter för drift och underhåll, kräver inte mycket utrymme och 
är en jämförelsevis billig utformningstyp (Vägverket, 2010). 
 
Flera studier i Vägverkets rapport visar att separering med plattor för fotgängare och 
asfalt för cyklister var bättre än separering endast med heldragen linje oberoende av 
flöde och bredd. På gång- och cykelbanan med endast plattsättning och asfalt utan 
skiljeremsa befann sig 24% av fotgängarna och 6% av cyklisterna på fel sida. Det var 
främst möten som gjorde att så många av trafikanterna befann sig på fel sida.  För gång- 
och cykelbana med plattsättning och asfalt med skiljeremsa av vit heldragen linje 
befann sig 14% av fotgängarna och 16% av cyklisterna på fel sida. Även här beror detta 
främst på möten som orsakade att många av trafikanterna befanns sig på fel område 
(Vägverket, 2010).  
 
I Mantuano, Bernardi och Rupi (2017) studie har det istället undersökts separering i 
form av målad vägmarkering och separering genom visuella attribut. Resultatet visade 
att den visuella separeringen underlättade cyklisternas uppmärksamhet att kunna 
fokusera på riskfyllda element så som korsningar och övergångställen istället för 
fotgängare. Detta för att fotgängarnas rörelser antas vara mer oförutsägbara att tyda. 
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Vid separering i from av målad markering var cyklisternas uppmärksamhet för 
riskfyllda element bristande när närvaron av fotgängare ökar. Det optimala förhållandet 
för en cyklist är när uppmärksamheten mellan fokus på cykelbanan och omgivande 
miljö är jämnt fördelat mellan varandra. 

3.3 Konflikter 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å. c) är definitionen av en konflikt när “två eller flera 
parter vid samma tidpunkt eftersträvar värden eller resurser som inte enkelt kan fördelas 
dem emellan”. I denna studie handlar konflikten om när fotgängare eller cyklister 
hindras av respektive trafikant som stör deras framkomlighet. 
 
I Hatfield och Prabhakharan (2016) studie kan konflikter uppstå då fotgängare oväntat 
ändrar riktning i sin gångbana eller när cyklister inte ger fotgängare tillräckligt med 
utrymme. En högre belastning på gång- och cykelbanor skapar vissa problem i 
samspelet mellan fotgängare och cyklister. Det är mer sannolikt att konflikter uppstår 
när cyklister och fotgängare reser i samma riktning än i motsatt detta för att fotgängaren 
inte uppfattar att cyklisten närmar sig bakifrån. I samma studie observerades att 
cyklister inte saktar ner farten när de passerar en fotgängare samt att cyklisterna inte 
signalerar innan de passerar bakifrån. 
 
Enligt Kang och Fricker (2016) varierar fotgängarens känsla för god trygghet men att 
gående har mer tolerans mot cyklister om vägbanan är bred och cykelhastigheterna är 
reglerade. Dock kan bredare cykelbana ge högre hastigheter och bli mer obehagligt för 
fotgängare. De senaste åren har antalet el-cyklar ökat markant på Sveriges cykelbanor 
(Trafikverket, 2018b) men enligt Fyhri, Johansson & Bjørnskau (2019) ger el-cykeln ej 
större skador vid konflikter än konventionell cykel. För att cykeln ska vara 
konkurrerande som ett transportmedel måste cyklister kunna ha en hastighet på mer än 
10 km/h och utan att behöva sänka farten upprepade gånger för fotgängare. Därför anser 
Hatfield och Prabhakharan (2016) att fotgängare inte bör dela väg med cyklister som 
har en hastighet som är otrygg för dem. 
 
Resultatet från VTI:s studie (2017b) visar att en vanlig konflikt mellan cyklist och 
fotgängare var att fotgängare gick på cykelbanan än att en cyklist cyklade på 
gångbanan. Något som rapporten förklarar genom att gångbanan är för smal och att 
fotgängaren tvingas ut på cykelbanan på grund av att det finns fler hinder på gångbanan. 

3.4 Flöde 
I rapporten ”En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling” ser man en ökad 
satsning både lokalt och regionalt med snabba cykelstråk. Snabba cykelstråk avses 
längre stråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar med varandra. 
Tanken är att olika grupper av cyklister ska kunna ta sig fram snabbt, smidigt och 
bekvämt året runt samtidigt som stråken ska erbjuda säkerhet, god tillgänglighet och 
framkomlighet. Snabba cykelstråk förbättrar för dem som redan cyklar och kan 
samtidigt få fler att börja cykla (Regeringskansliet, 2017). Om man ser till en 
undersökning som gjorts av Danmark, där säger hela 48% av cyklisterna att det främsta 
skälet till att välja cykeln är att det är det snabbaste och lättaste sättet att ta sig fram på. 
För att inspirera fler människor att cykla är det viktigt att minska restiderna. Dock 
handlar det inte om att endast kunna cykla fort på banorna utan även att kunna välja 
vilket tempo som passar den enskilda personen. Studien menar att det mest effektiva 
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för att öka känslan av trygghet och säkerhet hos cyklister är cykelleder eller cykelfält 
(Københavns Kommue, 2011). 
 
Enligt GCM-handboken (2010) är gångbanan på en kombinerad gång- och cykelbana 
konstant 1,8 meter bred oavsett flöde på fotgängare. Medens cykelbanor har olika bredd 
beroende på flöde. Litet flöde menas vara mindre än 300 cyklister per timme och den 
separerad dubbelriktad cykelbanan bör inte vara mindre än 2,25 meter, detta för att göra 
omkörning möjlig. Är flödet mer än 5000 cyklister per dygn vilket i snitt är ungefär 210 
cyklister per timme klassas det ändå som ett högt flöde och bör ha en bredd på 3,0 
meter. Uppkommer antalet cyklister per dygn till 7000 skall cykelbanans bredd vara 3,5 
meter. VTI:s (2017b) studie visar att när flödet var högt var både cyklister och 
fotgängare mer disciplinerade och höll sig inom sin egen yta. Medan när flödet var lågt 
var andel komplicerade konflikter fler. Detta konstaterar även Hatfield och 
Prabhakharan (2016) då cyklisters tendens att hålla sig på sin del av banan var starkare 
än fotgängarens. 
 
Regeringskansliet (2017) tar upp i sin nationella cykelstrategi att det idag saknas 
riktlinjer för hur enhetliga cykelmätningar ska genomföras, informationen blir inte 
jämförbar över hela landet och från år till år. Vilket gör att det inte går att följa 
utvecklingen, det krävs en tillgänglig och mer enhetlig metod för att ta fram denna 
informationen. Tills vidare är det svårt att följa upp och dra generella slutsatser om 
cykeltrafiken i Sverige (Regeringskansliet, 2017). 

3.5 Sekundära uppgifter 
Trafikanternas primära uppgift är att ta sig från destination A till B oavsett om det är på 
deras fritid, jobbrelaterat eller i motionssynpunkt. Oavsett så finns det störningsmoment 
i trafiken i form av mobiltelefon eller hörlurar och är en sekundär uppgift enligt Huemer 
med fler (2019). Den primära uppgiften och sekundära uppgiften kan alltså utföras 
samtidigt. Utförandet av en sekundär uppgift i trafiken är inte bara osäkert för 
trafikanten själv utan också för medtrafikanter, cyklister som använde sig av sekundära 
uppgifter uppvisar ett mer osäkert beteende än de cyklister som inte utför en sekundär 
uppgift enligt Terzano (2013). Cyklister som konverserar med andra cyklister och 
användning av hörlurar var det vanligaste aktiviteterna som utfördes visade resultatet i 
en observationsstudie gjord av Huemer med fler (2019). Utav dessa är den sistnämnda 
det största problemet på grund av begränsad möjlighet att uppfatta omgivande ljud. 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
För att utveckla hållbar transport och öka användningen av gång- och cykelbanor krävs 
goda förutsättningar för att trafikanterna ska känner sig säkra. I det teoretiska ramverket 
har fyra ämnen presenterats som ligger till grund för detta. Att trafikanterna ska kunna 
utföra den primära uppgiften att ta sig från destination A till B är viktigast. Utöver den 
primära uppgiften kan trafikanterna bli distraherade genom användning av sekundära 
uppgifter som påverkar deras fokus i trafiken. Detta kan vara en anledning till att 
konflikter uppstår som påverkar övriga medtrafikanter. Konflikter kan även uppstå av 
andra anledningar, oavsett påverkar detta trafikflödet. Att använda sig av separering vid 
höga flöden rekommenderas och hjälper trafikanterna att leda dem rätt inom trafikytan.
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras insamlad empiri. Resultat från dokumentanalys, 
observation och intervju redovisar i avsnittet.  

4.1 STRADA 
Dokumentet som analyserats är uttaget från STRADA och är avgränsat till en 
femårsperiod (2013–2018) mellan cyklister och fotgängares olyckor i Jönköpings 
kommun. Det som utläses från dokumentet av olyckor redovisas i tabellen nedan. I 
dokumentet kunde det även utläsas utav 16 händelser mellan cyklist och fotgängare 
blev sju påkörda av en cyklist bakifrån, fem blev påkörd av cyklist när fotgängaren 
korsar cykelbanan och tre skadades av andra orsaker. Totalt under tidsperioden var det 
301 stycken trafikanter som var med om en olycka på en gång- och cykelbana. 
 
Tabell 2.  Olyckstyper i Jönköpings kommun. 
Olyckstyp Döds 

olyckor 
Alvarliga 
olyckor 

Måttliga  
olyckor 

Lindriga 
 olyckor. 

Fotgängare singel 1 3 180 194 
Cyklist singel 1 10 88 169 
Fotgängare – Cyklister 0 0 6 10 

 

4.2 Observation 
Som tidigare nämnt fördes observationsformulär vid varje observationsplats. I nedan 
stående figurer presenteras det olika konflikter som har observerats utifrån plats och 
flöde. Varje plats har observerats under sex tillfällen, två morgnar 07.30-08.30, två 
eftermiddagar 14.00-15.00 samt två på kvällstid mellan 16.30-17.30. Figurerna nedan 
är ett sammanställt medelvärde av dessa observationstillfällen.  
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I Figur 4 redovisas andelen konflikter som uppstod på respektive observationsplats 
utifrån antal förbi passerade cyklister som Tabell 3 redogör för.  
 

 
Figur 4. Sammanställning och fördelning av konflikter utifrån totalt antal 

passerade cyklister på respektive observationsplats. 
 
Tabell 3.  Flöde på respektive observationsplats. 

Plats  Cyklister Fotgängare 
Kyrkogatan 236st 585st 
Södra Strandgatan 152st 643st 
Vätterstranden  549st 123st 
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Figur 5 visar antalet konflikter utifrån flöde, där det höga flödet är ett medelvärde 
mellan de två observations tillfällena när flödet var högt (07:30-08:30 och 16:30-17:30). 
Antalet passerade cyklister och fotgängare för lågt receptive högt flöde redovisas i 
Tabell 4. Det uppstod fler konflikter när flödet var lågt oberoende av separeringstyp.  
 

 
Figur 5. Sammanställning och fördelning av konflikter utifrån flödet. 
 
Tabell 4.  Antalet cyklister respektive fotgängare utifrån lågt och högt flöde. 

Flöde Cyklister Fotgängare 
Lågt flöde 143st 426st 
Högt flöde 418st 457st 

 
 
Utifrån separeringstyp uppstod konflikter enligt följande. (I detta resultat har det åtta 
olika konflikttyperna som kan uppstå slagit samman).  
 
På Kyrkogatan var andelen konflikter 

• Vid högt flödet 0,2% av 195 stycken förbi passerade cyklister och antalet förbi 
passerade fotgängare var 205 stycken.  

• Vid lågt flöde var 9,8% av 41 stycken förbi passerade cyklister och antalet förbi 
passerade fotgängare 176 stycken. 
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På Södra Strandgatan var andelen konflikter 
• Vid högt flöde 15% av 65 stycken förbi passerade cyklister och antalet förbi 

passerade fotgängare var 218 stycken. 
• Vid lågt flöde 39% av 23 stycken förbi passerade cyklister och antalet förbi 

passerade fotgängare var 208 stycken.  
 

På Vätterstranden var andelen konflikter  
• Vid högt flöde 1,1% av 234 stycken förbi passerade cyklister och antal förbi 

passerade fotgängare var 35 stycken 
• Vid lågt flöde var 3,8% av 53 stycken förbi passerade cyklister och antal förbi 

passerade fotgängare var 53 stycken.  
 

4.2.1 Kyrkogatan 
Från det separata anteckningarna som fördes under observationen antecknas bland 
annat att fotgängare passerar sträckan i grupp och gärna i rad. Detta får konsekvensen 
att cyklisten väljer att väja, inte för att fotgängarna befinner sig på fel yta men att det 
tar upp hela gångytan och i trygghet håller avstånd. Övriga anteckningar var att 
fotgängare som har rullande objekt så som barnvagnar och rullstol gärna befann sig på 
cykeldelen. Vädret under observationen var mulet och ungefär fyra grader varmt. De 
sekundära uppgifter som noterades var när en fotgängare korsade cykelbanan och 
använde sig av mobiltelefon, cyklisten fick väja.  

4.2.2 Södra Strandgatan 
Separata anteckningar från observationen vid Södra Strandgatan var bland annat att 
cyklisterna signalerar för att fotgängarna befinner sig på fel yta. På sträckan finns entrén 
till ett hotell där gäster tar sig in och ut och är ganska ouppmärksamma på sin 
omgivning, ibland i grupp vilket tvingar både cyklister och andra fotgängare att förflytta 
sig från sin yta. Övriga anteckningar var att fotgängare som har rullande objekt så som 
barnvagnar och rullstol gärna befann sig på cykeldelen. Vädret under observationen var 
mulet och ungefär fyra grader varmt. 
 
På Södra Strandgatan antecknades totalt tre stycken konflikter där fotgängare använde 
sig av sekundära uppgifter. Två stycken kollade ner i mobiltelefonen och befann sig på 
fel område och ytligare en konflikt uppstod då en fotgängare använde sig av hörlurar 
och inte reagerade när cyklisten signalerade.  

4.2.3 Vätterstranden 
Utifrån de anteckningar som togs behövde en cyklist väja för en fotgängare som befann 
sig på fel område, fotgängaren använde sig av sekundära uppgifter i form av hörlurar 
och kollade ner i sin mobiltelefon. Utöver detta valde cyklister vid möte och omkörning 
av annan cyklist att utnyttja gångbanan för att skapa utrymme mellan varandra. Vädret 
vid observationstillfällena var varierande med varierande molnighet och ungefär tio 
grader varmt. En av dagarna då observationen genomfördes var det extra blåsigt.  
 
 
 



Empiri 

19 

4.3 Strukturerad intervju 
I den strukturerade intervjun deltog 18 stycken respondenter, där tre cyklister och tre 
fotgängare stoppades på det utvalda platserna och besvarade på fem frågor med 
bestämda svarsalternativ samt en avslutande fråga som gav möjlighet till egen åsikt.  
Respondenterna fick även svara på vilken typ av separering som är lättast att förstå där 
16 av 18 stycken svarar med jämn fördelning mellan cyklister och fotgängare att 
Kyrkogatan, separering med olika material på gång- och cykelbanan samt 
vägmarkering, är lättast att förstå.  
 
Figuren nedan redovisar en sammanställning från två av frågorna i den strukturerade 
intervjun. Frågorna behandlade ämnet om trafikanten har hamnat i en konflikt vid 
någon av det tre utvalda separeringstyperna (se Bilaga 5). Resultatet redovisas i antal 
respondenter som har varit med om en viss konflikt och vid vilken typ av separering. 
 

 
Figur 6. Sammanställning av de strukturerade intervjuerna. 
 
Tabell 5. Sammanställt resultat på frågan ”Vad tycker du om denna typ av 

separering?”  

 Fungerar bra Fungerar mindre 
bra 

Fungerar dåligt 

Kyrkogatan 5st 1st  
Södra Strandgatan 5st  1st 
Vätterstranden 1st  5st 
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4.3.1 Kommentarer på gång- och cykelbanor i Jönköpings stad 
På den sista frågan gavs utrymme att svara på en öppenfråga för att få åsikter mer 
generellt över gång- och cykelbanor i Jönköpings stad. Där flera kommenterade att 
cykelbanan på Vätterstranden är smal att mötas vid och att cyklisten gärna svänger över 
sin del av banan för att lämna plats till varandra. Andra kommentarer som ofta återkom 
var att skyltning och vägmarkering på gång- och cykelbanor måste bli tydligare. En 
specifik synpunkt citeras från en fotgängare, ”Det är otydligt med olika typer av 
separering som används. Välj en typ av separering och håll er till det”. En annan tycker 
att busshållplatser skapa många problem, då fotgängarna går rakt ut från bussen utan 
att titta sig för samt genar över cykelbanor för att ta den kortaste vägen till bussen. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin besår av dokumentanalys från STRADA. Empiri avsnittet 
innehåller även värden från både observationen och de strukturerade intervjuerna 
som har genomförts. Observationen visar att vanligaste anledningen till att 
konflikten uppstår är att fotgängaren befinner sig på fel område. Detta visar även 
svaren från de strukturerade intervjuerna. Antalet allvarliga konflikter som har 
uppstått är lågt enligt observationerna, intervjuerna men även i statistiken i 
STRADA. Samtliga värden kommer att analyseras och utvärderas i nästkommande 
kapitel tillsammans med de insamlade teoretiska ramverket. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras analys och resultat utifrån empiri och den teoretiska 
referensram som valts ut. 

5.1 Analys 

5.1.1 Dokumentanalys  
Dokumenten som analyserats är förhållandevis ganska kortfattad men innehåller 
relevant information på ett konkret sätt. Statistiken som tagits från STRADA visar antal 
olyckor på en fem års period där antalet olyckor är relativt låg vilket kan vara ett resultat 
av ett mörkertal som inte anmäler en sådan olycka. Det flesta av det anmälda olyckor 
mellan cyklister och fotgängare är att cyklisterna kör på fotgängarna bakifrån utan att 
den som går är medveten om att cyklist kommer, vilket kan kopplas till Hatfield och 
Prabhakharan (2016) studie som visar att konflikter kan uppstå då fotgängare oväntat 
ändrar riktning som då styrker denna analysens resultat.  

5.1.2 Observation 
Som Figur 4 visar i föregående avsnitt är det minst andel konflikter på Vätterstranden 
men det som ska tilläggas är antal förbipasserande fotgängare som var betydligt lägre 
än övriga platser. Dessutom var det ett större antal cyklister på sträckan vilket kan 
förklara att gång- och cykelbanan förbinder tre tätorter i Jönköpings kommun. Detta 
liknar vad Regeringskansliet kallar snabba cykelstråk (2017), som ska främja 
bekvämligheten för cyklister och öka användningen av cykelbanorna. Dock känner sig 
fotgängare tryggare och har mer tolerans mot cyklister om vägbanan är bred och 
cykelhastigheterna är reglerad enligt Kling och Fricker (2016). Vid Västerstranden är 
bredden på cykelbanan 1,9 meter vilket inte motsvarar GCM-handbokens (2010) 
hänvisningar där litet flöde motsvarar mindre än 300 cyklister per timme och 
cykelbanans bredd bör då vara 2,25 meter bred.  En annan analys som kan göras är att 
observationstillfället ägde rum på hösten. På grund av att gång- och cykelbanan är 
placerad vid Vättern är den mer vindkänslig än övriga platser vilket kan förklara den 
låga andelen fotgängare. Vid sommartid hade antalet besökare på Vätterstranden varit 
fler då strandmiljön lockar fler besökare. Från det anteckningar som fördes var det 
endast vid ett tillfälle från Vätterstranden då fotgängare använde både sin mobil och 
hörlurar där cyklisten fick väja och kan ha orsakat konflikten.  
 
Samma figur visar att Kyrkogatan har lågt antal konflikter förhållande till antalet 
trafikanter som befinner sig på området. Fotgängare och cyklister kunde mötas utan 
problem. Från Kyrkogatans anteckningar observerades att fotgängare passerade i grupp 
och gärna i rad. Detta kan ha att göra med närliggande busshållplats och skolor. 
Cyklisten väljer då att väja för att ge utrymme åt fotgängarna trotts att gångbanan 
uppfyller GCM-handbokens krav på bred (2010). Södra Strandgatan har flest 
konflikter, antalet fotgängare vid denna plats är hög och separeringen kan vara ganska 
diffus för fotgängarna då det i närheten finns busshållplatser som folk skyndar sig till. 
Cykelbanans bred uppfyller GCM-handbokens krav medans gångbanan är på gränsen 
till för smal (2010). I Figur 5 utläses att antalet konflikter utifrån flöde är högre när 
antalet cyklister och fotgängare är lågt. Det säger även studien från VTI (2017b) att när 
flödet var högt var både cyklister och fotgängare mer disciplinerade och höll sig inom 
sin egen yta. Vid Södra Strandgatan ligger ett hotell där gäster går ut och in och kan 
även samlas i grupp utan att vara uppmärksam på sin omgivning. Gemensamt för 
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Kyrkogatan och Södra Strandgatan är att rullande objekt så som barnvagnar och rullstol 
gärna befinner sig på den asfaltsbelagda delen. Där kan det antas få ett slätt och jämt 
underlag och slipper obehag ifrån plattläggningen dock stör detta cyklisternas flöde. 

5.1.3 Strukturerad intervju 
Den vanligaste konflikten som respondenter har varit med om är att cyklister saktar ner 
farten för fotgängare som befinner sig på fel område. I intervjun är de tillfrågade 
fotgängarna ärliga och erkänner att det har befunnit sig på fel område, vilket både kan 
ha att göra med otydlig separering men det kan också handla om fotgängares 
omedvetenhet om sin omgivning. Då sekundära uppgifter kan vara skälet till detta och 
begränsar både fotgängarens och cyklistens förmåga att uppfatta omgivande ljud 
(Huemer m.fl, 2019). Utifrån sammanställt värde av konflikter har separeringstyp 3 
(Vätterstranden) högst räknat antal. Minst antal konflikter var vid separeringstyp 1 
(Kyrkogatan). Enligt respondenterna fungerar Kyrkogatan och Södra Strandgatan bra 
dock upplevde de svarande att Vätterstranden fungerade dåligt. Vid anteckningar från 
den mer öppna frågan kan man se sambandet med att fler tycker att Vätterstranden 
känns smal och att det inte riktigt finns utrymme att mötas cykel-cykel. Cyklisten 
svänger därför gärna över sin del av banan för att lämna plats till varandra, vilket beror 
på att cykelbanan är för smal enligt GCM-handbokens hänvisningar som tidigare 
nämnts (2010). Vid frågan om vilken separering som var lättast att förstå var det 
överlägset separeringstyp 1 likt Kyrkogatan. Det kan ha att göra med att separeringen 
kombineras med olika typer av material. Vilket kan förstärka olika sinnen då människor 
har olika behov. 

5.2 Vilka konflikter uppstår mellan cyklister och fotgängare 
beroende på separering? 

Den vanligaste orsaken till konflikter är vid samtliga observationsplatser att cyklisterna 
väjer för fotgängare som befinner på fel område. Då det är vanligast att cyklisterna väjer 
för fotgängaren kan antas vara för att cyklisterna vill hålla uppe sin hastighet och inte 
behöva sänka den. Något som Hatfield och Prabhakharan (2016) beskriver som att det 
är ett måste för att cykeln ska vara ett konkurrerande transportmedel. Enligt intervjuerna 
är den vanligaste konflikten att cyklister får sakta ned för att fotgängare som befinner 
sig på fel område. Gemensam nämnare mellan observationer och intervjuer är att 
fotgängarna befann sig på fel område och är en vanlig orsak till konflikt. 

5.3 Hur påverkar flödet antalet konflikter vid de olika 
separeringarna? 

Studien visar att vid lågt flöde är antal konflikter fler än vid högt flöde. Liknande 
resultat fick VTI (2017b) i sin studie. Det gäller i denna studien oavsett separeringstyp. 
Vid Södra Strandgatan var andel konflikter betydligt fler när flödet var lågt än när flödet 
var högt, det samma gäller för Kyrkogatan. På Vätterstranden var andelen konflikter 
mellan högt och lågt flödet inte lika stort. Flödet på fotgängare påverkar eftersom 
fotgängares rörelse är mer oförutsägbar enligt Mantuano, Bernardi och Rupi (2017) och 
vid Vätterstranden är antalet fotgängare väldigt lågt i förhållande till de två andra 
separeringstyperna.  
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5.4 Vad har separering för effekt på gång- och cykelbanor ur 
konfliktsynpunkt? 

Det som kan utläsas av studien är att Kyrkogatan har enligt intervjuerna och 
observationen en tydlig separering med mindre konflikter. Gång- och cykelbanan 
uppfyller även GCM-handbokens krav på bredd (2010). Att kunna utesluta konflikter 
är omöjligt men att minska otydligheten och göra det lätt för trafikanterna att förstå gör 
så att konflikterna minskar.   

5.5 Koppling till målet 
Studiens mål är att skapa större förståelse till samspelet mellan cyklister och fotgängare 
på separerade gång- och cykelbanor. Sammanfattningsvis så är analysen av 
frågeställningarna att fotgängare behöver tydliga riktlinjer för att befinna sig på rätt 
område. Plattläggning som en del av separationen kanske ska undvikas då det inte 
passar alla typer av trafikanter utan blir ett störningsmoment. Dock är separering mellan 
gång- och cykeltrafiken med streckad väglinje samt att den dubbelriktade cykeldelen 
utrustas med streckad mittlinje som förtydligande både för cyklister men också får 
fotgängare att bli mer uppmärksamma. Ett koncept som verkar vara det tydligaste sättet 
att separera trafikanterna åt.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat och metodval, följt av studiens begränsningar. 
Därefter finns sammanfattande slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Den insamlade empirin baseras på naturalistiska observationer, strukturerade intervjuer 
och dokumentanalys. Resultatet anses vara trovärdigt tack vare att platserna observerats 
under två dagar med samma tider där ett medelvärde tagits ut av det konflikter som 
uppstod. Reliabiliteten har upprätthållits då båda gruppmedlemmarna var på plats och 
delade upp observationen på ett sådant sätt så att konflikter inte mistes. Platserna som 
valts ut och observerats har bestämts i samarbete med Jönköpings 
Stadsbyggnadskontor. Förbättringsområde på val av plats kan vara att mäta vilket flöde 
det är på vederbörande plats per dygn och skulle stärka valet av plats än mer. Dock tar 
Regeringskansliet (2017) upp i sin nationella cykelstrategi att det saknas riktlinjer för 
hur enhetliga cykelmätningar ska genomföras, informationen blir inte jämförbar över 
hela landet och från år till år. Vilket gör att det inte går att följa utvecklingen, det krävs 
en tillgänglig och mer enhetlig metod för att ta fram denna informationen. Tills vidare 
är det svårt att följa upp och dra generella slutsatser om cykeltrafiken i Sverige 
(Regeringskansliet, 2017). Att välja platser med likande omgivning ger ett mer 
jämförelsebart resultat. Studien skulle dock stärkas om observationerna utfördes under 
sommartid då det är mer gång- och cykelvänligt. Där av skulle observationerna från 
tillexempel Vätterstranden troligtvis haft mer fotgängare per timme och gett ett mer 
rättvist resultat av observationen och dess konflikter varit tydligare. 
 
Insamlandet av intervjuer visade att svarsmönstret hos de intervjuade personerna var 
likvärdigt och personerna uppgav vid flera tillfällen liknande svar på frågorna som 
ställdes vilket kan stärka trovärdigheten. Dock kan respondenternas erfarenhet av gång- 
och cykelbanorna variera och reliabiliteten kan tänkas vara bristfällig ur den 
synpunkten. Samtidigt är nyttjandet av gång- och cykelbanan ett användningsområde 
för alla och ska inte ha någon betydelse på erfarenhet. Däremot om mer tid hade funnits 
hade fler intervjuade personer varit till studiens fördel.  
 
Om likvärdig studie skulle genomföras på samma sätt så kan resultaten skiljas åt. 
Eftersom antalet trafikanter kan variera samtidigt som människan är oliktänkande och 
kan inte jämföras med varandra och deras val i trafiken.  

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som valts för att utföra studien var väl valda eftersom studiens mål var att 
studera och skapa en större förståelse till samspelet mellan cyklister och fotgängare. Att 
då observera fotgängare och cyklister i sin naturliga miljö var ett måste och blev det 
viktigaste metodvalet. Observationerna bidrog till egen uppfattning om ämnet samt att 
diskussioner kunde föras emellan konflikterna hur de olika platserna skiljdes åt. Detta 
kompletterades med intervjuer för att stärka observationen samt för att personliga 
åsikter skulle undvikas.  
 
Intervjuerna påbörjades efter observationerna, detta vägledde oss till ett lämpligt 
frågeformulär eftersom otydligheter hade till viss del förklarats. Eftersom intervjuerna 
var strukturerade förenklade detta sammanställningen i analysen och en klar bild på hur 
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platserna upplevdes syntes tydligt. Att utföra ostrukturerade intervjuer hade försvårat 
sammanställningen och risk för att svaren skulle bli allt för spretiga och inte bidragit 
till vårt mål och frågeställning. Istället hade en enkätundersökning kunnat öka 
trovärdigheten då antalet personer som svarat varit fler men hade även kunnat sänka 
trovärdigheten då missförstånd kunnat uppstå och respondenten har då ingen att fråga.  
 
Informationen från dokumentanalysen har haft betydelse i form av statistik från olyckor 
och har bidragit till nyttig information som har samlats in. Dock har det inte varit lätt 
att hitta information om olyckor mellan just fotgängare och cyklister. Flera källor har 
nämnt att det finns ett stort mörkertal då dessa olyckor sällan rapporteras. För att få 
bredare dokumentanalys kunde fler analyser utförts, men exkluderades på grund av tid 
och resurs. 

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna har haft stor betydelse och fungerat som underlag i arbetet. Studien 
kollar endast på vissa gång- och cykelbanor i Jönköpings stad för att det varken finns 
tid eller resurser för att kartlägga ett större eller fler områden för att få ett mer 
omfattande resultat. Att utesluta all annan trafik på gång- och cykelbanor har 
naturligtvis betydelse, rörelsemönstret och trafik antalet är annorlunda än den som 
presenteras. Att exkludera kön och ålder är en avgränsning som kändes naturlig och 
som tidigare nämnt är människor oliktänkande och kommer fortsatt vara så oavsett kön 
eller ålder. Dessa avgränsningar kan påverka frågeställningens resultat i sin storhet. 
Även om avgränsningarna kan ändra förutsättningarna så är resultatet till viss del 
generellt giltigt på grund av att samspelet mellan trafikanterna bör vara 
överensstämmande.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Om gång- och cykelbanornas belastning ökar och om det fortsatt ska planeras för att 
fotgängarna och cyklisterna ska dela trafikyta. Då behöver banorna goda förutsättningar 
för att separeringens kapacitet ska vara tillräcklig för fotgängare och cyklister. Eftersom 
fotgängares rörelsemönster är oförutsägbart behöver man öka medvetenheten hos 
individen. Det är svårt att dra en slutsats om varför fotgängare befinner sig på fel sida 
om separeringen är tillräckligt tydlig. Därför tror vi att tydligare regler likt biltrafiken 
och att mönstret för gång- och cykelbanor är i likhet med varandra. Det skapar trygghet 
och gör det enkelt för individen att veta vilket område det ska befinna sig på och det 
kan läras ut redan i barns ålder. Dock är detta svårt i dagens läge då separering inte är 
tillräckligt konsekvent.  
 
Följande slutsatser och rekommendationer kan dras: 
 

• Det krävs en tydlig och gemensam plan för hur separering på gång- och 
cykelbanorna ska se ut i Jönköpings stad. 

• Separeringar i Jönköpings stad kan med fördel ha en gemensamt utseende för 
att förtydliga och minska förvirring. 

• Tydligare och tätare markering på marken som vägleder vart trafikanterna ska 
befinna sig. 

• Utforma ett informationsblad om trafikregler för cyklister och fotgängare så att 
förståelsen för varandra ökar i helhet. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara intressant att se hur samspelet mellan cyklister och 
fotgängare ser ut på en gång- och cykelbana som inte är separerad. Där tvingas 
trafikanterna att samarbeta. Blir följden av detta att trafikanterna blir mer 
uppmärksamma på sin omgivning eller skapar det mer konflikter? 
 
Det hade även varit intressant att utveckla denna studie genom att ta in alla typer av 
trafikanter som befinner sig på området. Men ett annat utvecklingsområde är att titta på 
hur stor påverkan busshållplatser har på gång- och cykelbanan där fotgängare korsar 
cykelbanan och se vilka åtgärder som kan utföras för att undvika konflikter.
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Bilagor 
Bilaga 1 Observations formulär 
Bilaga 2 Bild över separeringen vid Kyrkogatan 
Bilaga 3 Bild över separeringen vid Södra Strandgatan 
Bilaga 4 Bild över separeringen vid Vätterstranden 
Bilaga 5 Intervjuformulär 



Observations formulär Bilaga 1

Plats: Datum: 
Väder: Tid: 

Konflikt Kategori A B C
Fotgängare och cyklist möts utan konflikt 1
Cyklist saktar ned farten för fotgängare 2
Cyklist väjar för fotgängare 3
Cyklist bromsar hastigt för fotgängare 4
Fotgängare och cyklist koliderar 5
Antal cyklister passerar utan möte med fotgängare 0

Totalt antal passerade fotgängare
Totalt antal passerade cyklister 

Kommentar: A - Båda parter håller sig på "rätt" sida
B - Fotgängare befinner sig på fel område
C - Fotgängare korsar cykelbanan



Bilaga 2 
 
Bild över separeringen vid Kyrkogatan (Munter & Torebring, 2019). 
 

 
 
 



Bilaga 3 
 
Bild över separeringen vid Södra Strandgatan (Munter & Torebring, 2019). 
 

 
 
 



Bilaga 4 
 
Bild över separeringen vid Vätterstranden (Munter & Torebring, 2019). 
 

 
 

 
 

 
 



Bilaga 5 
 
Intervjuformulär - Strukturerad intervju   
 
Cyklist [ ] Fotgängare [ ]  Plats: _____________________________________  
 
1. Vet du vad separering av gång- och cykelbana är?   
[ ] JA  
[ ] NEJ  
Om nej: Separering av fotgängare och cyklister kan exempelvis ske genom att gång- och 
cykelytorna skiljs åt genom vägmarkering med heldragen linje, kantstöd, åtskilda banor= 
skiljeremsa eller i form av olika beläggningsmaterial.    
  
2. Har du hamnat i konflikt med en trafikant vid denna typ av separeringen?   
Konflikt innebär sakta ner farten, fått väja/gå åt sidan, bromsa hastigt/stannat eller hamnat i en 
kollision/olycka.   
[ ]  JA  
[ ] NEJ   
  
Om ja: Varför uppstod konflikten?   
  Cyklisten:    Fotgängaren:  
  Befann sig på fel område   Befann er på fel område   
  Korsar gångbanan    Korsar cykelbanan  
  Annan orsak:    Annan orsak:  

  
 
Vilken typ av konflikt har uppstått då?  
  Cyklisten:    Fotgängaren:  
  Saktar ner farten    Saktar ned farten.  
  Väja    Gå åt sidan 
  Bromsar in hastigt     Stanna 
  Kolliderar     Kolliderar   
  Annan konflikt:  

  
  Annan konflikt:  

  
3. Vad tycker du om denna typ av separeringen?   
[ ] Fungerar bra   
[ ] Fungerar mindre bra    
[ ] Fungerar dåligt  
 
4. Har du hamnat i konflikt med en trafikant vid en ANNAN typ av separering?   
[ ]  JA  
[ ] NEJ  
 
Om ja, vid vilken?  
1. [ ] Separering genom olika material och vägmarkering med streckad mittlinje.    
2. [ ] Separering genom olika material.  
3. [ ] Separering genom endas vägmarkering med heldragen linje.  
  
 
  



Bilaga 5 
 
Varför uppstod konflikten?   
  Cyklisten:    Fotgängaren:  
  Befann sig på fel område   Befann er på fel område   
  Korsar gångbanan   Korsar cykelbanan 
  Annan orsak:  

  
  Annan orsak:  

  
 
Vilken typ av konflikt har uppstått?  
  Cyklisten:    Fotgängaren:  
  Saktar ner farten    Saktar ned farten.  
  Väja    Gå åt sidan 
  Bromsar in hastigt     Stanna.  
  Kolliderar eller annan olycka uppstår   Kolliderar eller annan olycka uppstår 
  Annan konflikt:  

  
  Annan konflikt:  

  
 
5. Vilken typ av separering är lättast att förstå?   
1. [ ] Separering genom olika material och vägmarkering med streckad mittlinje.  
2. [ ] Separering genom olika material.  
3. [ ] Separering genom endas vägmarkering med heldragen linje.  
  
6. Har du något att tillägga gällande separeringen av gång- och cykelbanor i Jönköping 
stad?   
  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 


