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Förord 
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Abstract 

 
Road with transit traffic in urban areas entails meeting between relatively high-speed 

vehicle traffic and unprotected road users in a residential environment. In Sweden 

there are many, small and large urban areas that are crossed by roads in their central 

parts. These roads can cause traffic at relatively high speed to affect and create 

problems for the residential environment in the urban area. Roads in urban areas 

become problematic in relation to safety because traffic is to interact with unprotected 

road users. With the citizens' movement pattern as a starting point, this study 

illustrates how the design of the road can be adapted to the citizens to reduce the risk 

of accidents. The aim of this study was to investigate the unprotected road users' 

experience and movement patterns in the road environment at Storgatan in the urban 

area Robertsfors. The focus is on safety for the unprotected road users and to provide 

suggestions to improve safety. 

This study had a qualitative design and based on observation of movement's patterns 

among people using Storgatan as well as eight semi-structured interviews. The result 

showed that unprotected road users, expressed the need to reduce the speed of vehicles 

early in the urban area, to clearly visualize and protect unprotected road users and the 

importance of the road being part of the urban area and not a transit road. It also 

emerged that vehicle traffic has a prominent role in urban environment and should be 

questioned, as the urban area should be perceived as a safe and attractive environment 

for the residents. The interaction between vehicle traffic and unprotected road users is 

clearly unequal based on the results of this study. 

 

Keywords: Transit road, safety, unprotected road users, physical environment, 

experiences
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1. INLEDNING 
 
År 1997 fastställdes nollvisionen i Sverige (Trafikverket 2012). Den innebär att ingen 
ska skadas allvarligt eller dödas i vägtrafiken. För att uppnå visionen ska 
trafiksäkerheten förbättras i linje med människans förutsättningar. Säkrare vägmiljöer 
och lägre hastigheter ses som några av de främsta faktorerna för att förhindra dödsfall 
och olyckor i vägtransportsystemet. Chansen att överleva en krock i 30 km/h är 
betydligt större än i 50 km/h. De flesta människor dör om de blir påkörda i 50 km/h, 
medan de flesta överlever vid 30 km/h. 
 
Gehl (2006) poängterar att bilismens framväxt har medfört att människans 
förutsättningar samt sociala aspekter har förbisetts i vägmiljöer. Han menar att 
vägutformning allt för ofta utgår ifrån bilens förutsättningar vilket missgynnar 
mångfald, mötesplatser och trygghet. Han menar att trygghet skapas genom närhet 
och kontakt mellan människor. Marshall (2005) och Gehl (2010) uttrycker kritik mot 
stadsplanering under modernismen som överordnade biltrafik och därför förstörde 
gatumiljöer för människor. Aktiviteter blev utspridda med långa avstånd och vägen 
blev något eget utan samspel med byggnader. 
 
Gatorna i våra städer är samtidigt en plats som bidrar till samhällets karaktär. Dessa 
gator har till stor del utgjort en förutsättning för ortens tillväxt och innefattat flera olika 
aktiviteter och behov. Att en del gator har använts som genomfartsled har skett på 
bekostnad av oskyddade trafikanters säkerhet samt problematiserar att platsen ska 
uppfylla samhällets andra aktiviteter, exempelvis boendemiljö. Idag ställs många krav 
på en huvudgata i ett samhälle. Den ska förutom att fungera som väg för bilister och 
transporter, även gynna tryggheten och de sociala värdena. Gatan bör tillgodose 
tillgänglighet för fordon samt uppfylla krav om låga bullernivåer och inte utgöra en 
säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 
2009). 
 
I Sverige finns det många, små och stora, tätorter som i sina centrala delar korsas av 
landsvägar. Dessa vägar kan medföra att trafik med relativt hög hastighet påverkar och 
skapar problem för boendemiljön i tätorten. Landsvägar i tätorter blir problematiska 
på grund av att trafiken ska samspela med oskyddade trafikanter (cyklister och gående) 
och tätortens andra aktiviteter, till skillnad från landsvägar utanför tätort. Cirka två 
tredjedelar av de som omkommer inom tätorter är oskyddade trafikanter. Minskad 
biltrafik i stadskärnan kan, förutom att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, 
öka attraktionen och livsmiljön i staden. Tillväxt och handel anses gynnas av att fler 
använder stadens gaturum (SKL & Vägverket 2008). 
 
I planeringsarbetet är det väsentligt att undersöka hur samhällets utformning påverkar 
människors rörelsemönster och hur samspel mellan trafikslag kan ske på ett tryggt och 
säkert sätt. För att staden ska vara en attraktiv plats för människor finns motsättningar 
mellan behovet av transporter och säker boendemiljö. Dessutom finns en problematik 
i om platsen uppfattas som en landsväg, stadsgata eller en kombination. 
Sammanfattningsvis innefattar problemet en övervägning mellan tre aspekter för att 
uppnå en attraktiv stadsmiljö, om vägen ska planeras för framkomlighet, säkerhet eller 
människors trygghet. Det är av stor betydelse att en väg utformas för god 
framkomlighet, är en säker miljö för trafikanter samt att människor upplever miljön 
som trygg. 
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För att reducera hastigheterna bör vägmiljön anpassas efter hur platsen och vägen ska 
användas. Hur hastigheterna påverkas av vägens utformning och interaktion mellan 
olika trafikanter är således intressant i ett planeringssammanhang. Med medborgares 
rörelsemönster som utgångspunkt belyser denna studie hur vägens utformning kan 
anpassas efter medborgarna i tätorten och samtidigt minska risken för olyckor. Detta 
för att bidra till tätortens attraktivitet och nollvisionen. Den här studien genomförs i 
samarbete med Robertsfors kommun som vill arbeta för att öka säkerhet och 
tillgänglighet längs Storgatan (se figur 2) samt stärka centralorten Robertsfors. Idag 
ser tjänstemän i kommunen problem med tung genomfartstrafik, höga hastigheter och 
bristande säkerhet för oskyddade trafikanter. Storgatan som sträcker sig genom 
Robertsfors delar inte bara tätort i två delar utan även servicefunktioner i centrum. 
 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka oskyddade trafikanternas upplevelse och 
rörelsemönster i vägmiljön vid Storgatan i tätorten Robertsfors. Fokus är säkerheten 
för oskyddade trafikanter samt att ge förslag på åtgärder för att förbättra säkerheten. 
 

 Hur används och upplevs Storgatan idag samt hur ser oskyddade trafikanter 
på en förändring? 

 Vilka åtgärder kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter? 
 

1.2 Avgränsningar 
 

Studien kommer geografiskt att avgränsas till Storgatan, väg 651, en sträcka om totalt 
ca 1500 meter, som sträcker sig genom Robertsfors tätort (se figur 2). Problematiken 
studeras för att få förståelse för medborgarnas erfarenheter och synpunkter. Fokus har 
legat vid medborgares synpunkter och på deras upplevda trygghet och därför har inga 
analyser gällande tekniska eller ekonomiska aspekter som exempelvis bärighet, 
underhåll eller anläggningskostnader genomförts. 
 

1.3 Disposition 
 

Det första kapitlet ger en introduktion till studiens bakgrund, syfte och 
frågeställningar. I kapitel två presenteras centrala begrepp och studiens teoretiska 
förankring. Denna litteraturgenomgång beskriver främst bilen och människans roll i 
staden, trafiksäkerhet samt riktlinjer för åtgärder. Det tredje kapitlet redovisar 
metodvalet för studien och bearbetning av empirin, samt innefattar en 
metoddiskussion. 
 
Kapitel fyra innefattar en presentation av studieområdet för förståelse av situationen 
på platsen. I kapitel fem kommer studiens resultat att presenteras. Observation av 
platsen beskrivs samt fyra exempel på åtgärder som tagits fram av SKL (2009) för att 
öka säkerheten i blandtrafik, trafik som inkluderar gående, cyklister och bilister. Dessa 
åtgärder har använts i intervjuerna för att få respondenterna att resonerar kring 
vägsträckan. Resultatet innefattar även teman som framkommer i intervjuerna enligt 
en tematisk analys. Kapitel sex innefattar diskussion utifrån de tre temana som 
återkopplar till litteraturen. 
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2. CENTRALA BEGREPP OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
 

2.1 Centrala begrepp 
 

Vägmiljö är ett återkommande begrepp som används i studien. Begreppet vägmiljö 
innefattar enligt SKL & Vägverket (2008) vägen och dess intilliggande omgivning, en 
typ av gaturum. I denna studie kommer vägmiljö användas för att beskriva platsen som 
används av fordonstrafik, trafikanter i närheten av vägen såsom gående och cyklister 
samt andra aspekter som kan påverka upplevelsen i närheten av vägen. En väg som till 
stor del används som förbifart i exempelvis en tätort för stora trafikvolymer benämns 
som genomfartsled eller genomfartsväg (SKL & Vägverket 2008). Genomfartstrafik är 
den trafik som använder en genomfartsled som förbifart. De trafikanter som benämns 
som oskyddade trafikanter är de som utsätts för större risk vid olyckor i vägtrafiken 
(SKL & Vägverket 2008). I denna studie används oskyddade trafikanter som ett 
samlingsord för cyklister och fotgängare. 
 
Trygghet är individens upplevda känsla av att inte känna sig utsatt eller oroad 
(Nationalencyklopedin u.å.). Människans känsla av trygghet eller otrygghet är 
individens egen uppfattning och inte nödvändigtvis detsamma som platsens verkliga 
säkerhet. Begreppet säkerhet beskrivs enligt Trafikverket (2012) som motsats till risk 
för olyckor. Åtgärder kan minska risken för olyckor och därmed öka säkerheten. 
 

2.2 Litteraturgenomgång 
 

2.2.1 Trafiken som funktion 

 
Att kunna förflytta sig har historiskt sett förändrats i och med utveckling av teknik och 
infrastruktur (Wahl och Jonsson 2008). I mitten av 1900-talet fick t.ex. bilen sitt 
genombrott i Sverige vilket medförde en stor förändring för människors 
rörelsemönster. Vägnätet blev viktigt för persontransport och bilen representerade 
frihet för den enskilda individen. Bilen förde med sig att restid förkortades och att 
avstånd mellan olika platser därför krympte, med även möjligheten att lokalisera 
verksamheter och bostäder på nya platser. Denna omstrukturering kan dock ses som 
ett beroende av bilen, där rörelsemönstret för individer utan bil begränsas. Bilen 
dominerade trafikplaneringen och det fanns ett mål om att separera fordonstrafiken 
från bostäder och gång- och cykeltrafik. 
 
Att bilens framkomlighet dominerade vägnätet kan ses som betydelsefullt både lokalt 
och regionalt. Ett tillgängligt vägnät för transporter möjliggör för stadens 
verksamheter. Vägnätet innebär även möjlighet för arbetspendling och att människor 
kan bosätta sig utanför tätorter (SKL & Vägverket 2008). Transporter kan 
effektiviseras genom att koncentrera bostäder, service och verksamheter för att minska 
utsläpp samt nyttja gemensamma resurser (SKL 2015). Trafikverket (2012) menar att 
säkerhet är en betydande komponent för god mobilitet och bör därför inte ses som 
motsättning till framkomlighet. Alla transportslag bör genomsyras av säkerhet och 
framkomlighet vilket har medfört nytt tänkande och utformning av trafiksäkerhet i 
Sverige. 
 
Trafik är ett samspel mellan människan, maskinen och miljön. Hydén (2008) menar 
att olyckor inte kan begränsas till att förklaras endast med människan. Det är i trafiken 
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trafikanter skapas och trafikmiljön uppmanar till olika beteenden. Problematiken kan 
anses vara att trafikmiljön inbjuder till höga hastigheter samt att fordonets kapacitet 
kan medföra höga hastigheter. Vidare uttrycker Hydén att människan endast har varit 
bilförare en begränsad tid och att vi har svårigheter att hantera allt som bilkörning 
består av. Vi har begränsad reaktionsförmåga, högsta hastighet på bilar överskrider 
långt över våra hastighetsbegränsningar och samspel med andra trafikanter gör 
trafiken komplex. 
 
Utöver människans begränsade förmåga att hantera bilen riktar Marshall (2005) kritik 
mot stadsplanering i modernistisk anda, att bland annat separera funktioner i staden. 
Han menar att separation av trafikslag och separation mellan olika professioner inom 
stadsplanering skapar problem i staden. Trafikseparation innebär att flödet av biltrafik 
hålls åtskilt från fotgängare. Motortrafiken är ett flöde utan konflikt med andra 
trafikslag. Bostadsområden utformas för att undvika motortrafik. Marshall resonerar 
vidare att uppdelningen av gatans olika delar även innebär en ansvarsuppdelning 
mellan professioner. Marshall menar att transportingenjörer ansvarar för järnväg och 
motorväg, landskapsarkitekter för de öppna ytor mellan byggnader och vägar samt 
arkitekter som ansvarar för byggnadsdesign. 
 
Marshall kritiserar att gatan under modernistiskt inflytande förlorade sin identitet och 
urbanitet genom enformig design. Vägen blev en transportsträcka som förlorade sina 
tidigare relationer till byggnader, rörelsemönster och offentliga rum. Bilen blir 
överordnad andra trafikslag och resulterar i bristande mångfald av olika trafikslag, 
med endast en huvudfunktion. Stadsgatan bör främja ett sampel med kollektivtrafik, 
gång- och cykeltrafik. Marshall (2005) vill planera en hållbar stad som tillgodoser 
människan oberoende av transportmedel. 
 

2.2.2 Säkerhet och risker med trafik 

 
En rad andra problem med biltrafiken uppmärksammades under 70- och 80-talet. Det 
uppkom mer tankar om kollektivtrafik, utsläpp som bilen förorsakade och att bevara 
miljövärden (Wahl och Jonsson 2008) Ericsson och Ahlström (2008) menar att 
trafiksystemet förorsakar luftföroreningar, buller, barriäreffekter samt påverkan på 
natur och landskapsbild. Utsläpp i stadsmiljöer ger upphov till nedsmutsning och vid 
inandning negativ påverkan på människors hälsa. Buller kan anses vara störande och 
påverka sömn och utevistelse negativt. Bostäder som utsätts för buller får generellt ett 
lägre värde. En väg kan ge barriäreffekter exempelvis komplicera för människors 
rörelsemönster och att kontakten mellan de olika sidorna av vägen försvåras. 
 
Hydén (2008) påpekar, utöver tidigare nämnda konsekvenser av biltrafiken, att 
dödsfall i vägtrafiken är ett aktuellt problem. Han lyfter fram att globalt skadas 20 
miljoner allvarligt och 1,3 miljoner människor dör i vägtrafiken varje år. I Sverige har 
svårt skadade och dödade i vägtrafiken minskat sedan 70-talet, men samtidigt har 
antalet lindrigt skadade ökat. Jämfört med andra europeiska länder har Sverige ett lågt 
antal döda per 100 000 invånare. 2006 hade Sverige 4,9 dödade per 100 000 invånare 
i vägtrafiken i jämförelse med Belgien som hade 10,2. År 2015 hade dödsantalet i 
Sverige minskat till 2,6 dödade per 100 000 invånare (Transportstyrelsen u.å.). Vidare 
menar Hydén (2008) att det finns tre olycksfaktorer som påverkar trafiksäkerheten 
idag. Det som medför de största riskerna i vägtrafiken är hög hastighet, 
alkoholpåverkan och bilanvändande utan bilbälte. 
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Det finns således många samhällsproblem kopplade till trafik. Trafikverket (2012) 
beskriver att sedan Nollvisionens införande 1997, ses människokroppens 
begränsningar som utgångspunkt för trafiksäkerhetsfrågor. För att uppnå att ingen 
allvarligt ska skadas eller dö i trafiken måste samspelet mellan vägar, fordon och 
trafikanter fungera. Enligt Trafikverket är det av största vikt att hastigheten anges för 
att minska risken för allvarliga skador samt att oskyddade trafikanter överlever en 
eventuell kollision. Exempelvis uppmuntrar en cirkulationsplats till lägre hastighet än 
en korsning, vilket medför lägre risk för allvarliga skador vid en kollision. Med lägre 
hastighet blir möjligheten att hinna bromsa innan eventuell kollision större. Ökad 
säkerhet enligt Trafikverket (2012) innebär att risken för olyckor minskar. Genom att 
motverka riskfaktorer, exempelvis höga hastigheter och ouppmärksamhet, ökar 
säkerheten i trafiken. 
 
I likhet med tidigare nämnda riskfaktorer kan landsvägar som korsar genom mindre 
tätorter och tenderar att användas till genomfartstrafik anses problematiska (SKL & 
Vägverket 2008). Detta för att genomfartstrafik som endast passerar tätorten och inte 
har något ärende på platsen ofta innebär relativt höga hastigheter. Vägen används som 
en transportsträcka. Dessa flöden kan innebära problem för samhällen då det uppstår 
konflikt mellan oskyddade trafikanter i tätorten och genomfartstrafiken. Av de som 
omkommer i trafikolyckor inom tätort står de oskyddade trafikanterna för två 
tredjedelar. För att vägen och dess hastighetsnivå ska vara säker bör utformningen 
vara förenligt med gatans funktion. Trafikolyckor ska förhindras men människor kan 
göra misstag vilket gör det viktigt att minska risken för allvarliga olyckor. Med säkra 
gator och fordon minskar risken för kritiska konsekvenser. För att tilltala människor 
att använda samhällets gaturum och öka trafiksäkerheten bör vägmiljöer i tätort 
utformas för att uppmana att bilister håller hastighetsbegränsningen (SKL 2009). 
Breda vägbanor kan medföra höga hastigheter och allt för breda gator inom tätort kan 
anses som överdimensionerade i förhållande till trafiken. Gatans funktion och 
önskvärda hastighet bör återspeglas i gatans utformning (SKL & Vägverket 2008). 
 

2.2.3 Attraktiv och trygg miljö 

 
Under 2000-talet genomsyras planeringen av hållbar utveckling och att vägmiljöer ska 
vara tillgängliga, effektiva samt attraktiva. Trafikolyckor ska minskas och säkerheten 
för de oskyddade trafikanterna öka. Fysiskt och psykiskt välbefinnande eftersträvas 
(Wahl och Jonsson 2008). 
                           
Gehl, arkitekt och professor i stadsplanering, anser att dagens planering påverkas av 
bilens överordnade roll under modernismen. Gehl (2010) ger kritik mot vad bilismens 
framfart medförde för stadsutvecklingen, att funktioner separerades och att staden 
inte blev tilltalande för människan. Bilismen bidrog till ett förändrat stadsliv där 
trottoarer reducerades till fördel för biltrafiken. För att förbättra staden för andra 
trafikanter bör inte biltrafik överordnas dessa. Gehl (2010) menar på att det 
fortfarande finns många exempel där utformning av staden gynnar motorfordon 
framför andra trafikanter. 
 
Staden som skapades under modernismen innefattade utspridda aktiviteter, långa 
avstånd och gaturum där gångtrafikanter åsidosatts. En missgynnande utformning för 
gångtrafikanter leder till att människor väljer att inte använda gaturummet och att 
istället välja bilen. För att skapa en trygg stad med social hållbarhet diskuterar Gehl att 
planeringen bör sträva efter korta avstånd, få barriärer samt låga hastigheter. 
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Allmänna platser som förekommer som trygga och inbjudande mötesplatser för 
gångtrafikanter resulterar i att människor även upprätthåller sig på platsen (Gehl 
2006). 
 
Gehl (2006) vill för att uppnå en attraktiv stad skapa livliga gator med mänsklig 
kontakt. Han likt Jacobs (2005) menar att kontakt med andra människor i en stad 
medför trygghet men samtidigt avskildhet. En levande stad tillgodoser kontakt 
samtidigt som kontakten inte behöver vara privat. Tryggheten i staden bildas i en livlig 
stad med ett flöde av människor (Gehl 2006, Jacobs 2005). Jacobsen (2003) menar 
att ett högt flöde av människor bidrar till en säkrare vägmiljö. Han skriver att bilister 
anpassar sitt beteende efter antalet gående och att färre olyckor uppstår med ett högt 
flöde av människor, jämförelsevis med ett lägre flöde. Jacobsen (2003) betonar att 
bilförare antar ett mer försiktigt förhållningssätt när vägmiljön innefattar fler antal 
gående. 
 
Holmberg et al. (2008) argumenterar för att vårt samhälle troligtvis är säkrare än 
någonsin förr, men att vi alltid försöker eftersträva en ökad trygghet. Föräldrar väljer 
exempelvis att skjutsa sina barn trots åtgärder som låga hastigheter vid skolor och 
säkerhetsanpassade övergångsställen. Vilket i sin tur ökar motortrafiken i miljöer med 
närhet till barn. Känslan av otrygghet kan leda till att situationer undviks “i onödan” 
och att människor begränsas i sitt rörelsemönster. I motsats kan även en falsk känsla 
av trygghet medföra risker i trafiken. Exempelvis har studier visat att vid 
övergångsställen minskar gångtrafikanters uppmärksamhet vilket ökar risken för 
olyckor. I detta avseende anses det vara säkrare att korsa vägbanan utanför markerat 
övergångsställe då gångtrafikanter tenderar att vara uppmärksam för biltrafiken. 
 
Trots att stor uppmärksamhet betraktas minska riskerna är det även en viktig 
utgångspunkt att trafikanter känner sig trygga i vägmiljön. Trygghet grundas i 
subjektiva aspekter och är individens uppfattning av platsen (Holmberg et al. 2008). 
För att uppnå en säker utformning är det av största vikt att arbetet grundas på 
medborgarnas upplevelser och de lokala förhållandena. Dock medför den subjektiva 
aspekten även att det blir omfattande och problematiskt att trygghetsåtgärder i 
trafikmiljöer tar hänsyn till allas synpunkter. Transportsystemet ska vara tillgängligt 
för alla men upplevelsen av en plats som otrygg minskar tillgängligheten. Sveriges 
kommuner och landsting (2008) skiljer på upplevd och verkliga säkerheten och menar 
att dessa inte alltid är förenliga med varandra. 
 
Genom att sträva efter att ta hänsyn till olika synpunkter kan planerare uppleva 
problematik med förändring i samhället, då individer ofta har negativa attityder till 
förändring i dess närområden (Schively 2007). Detta kan förklaras med en teori som 
menar att medborgare kan ha en kritisk inställning till en typ av omställning. Schively 
(2007) resonerar att befolkningen kan se en förändring som väsentlig men att 
etablering bör ta plats på en annan lokalisering. Motsättningarna avtar med avstånd 
från individens närområde. Nyetableringar kan dock godtas om det förväntas medföra 
positiva konsekvenser för området. Omfångsrika etableringar förväntas även ställas 
inför större motstånd än mindre omfattande. Hon menar på att dessa attityder kan 
bero på en negativ inställning till beslutsfattare och planerare. Ökat förtroende kan 
uppnås med hjälp av medborgardeltagande då allmänheten kan få förståelse för 
etableringen men även bidra med synpunkter. 
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Söderlind (1998) menar att varken en helt negativ eller positiv inställning till bilismen 
är lämplig. Måttlighetsbilism är enligt honom hur bilismen bör hanteras. Bilen bidrar 
med möjligheter och frihet samt ska kunna medföra persontransporter för pendling 
eller semester. Bilen innebär även transporter som är nödvändiga. Baserat på detta bör 
det inte planeras för bilen men inte heller mot bilen. Användandet av bilen i staden ska 
vara på stadens villkor och inte med bilen som norm. Stadsmiljön ska minska 
bilbehovet och tvinga bilen att anpassas efter stadens förutsättningar. Likt Söderlind 
(1998) poängterar Jane Jacobs (2005) att bilen ska på grund av städerna försvinna och 
inte aktivt tas bort. Genom att se till andra trafikanters intressen minskar bilismens 
tillgänglighet och därmed även bilanvändandet till fördel för andra transportmedel. 
Får bilen utrymme i staden kommer behovet att fortsätta öka. 
 

2.2.4 Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter 

 
Hydén (2008) presenterar några utgångspunkter som bör förverkligas för att öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter i tätort. Det som bör uppfyllas är:  
 

 Låg hastighet som anpassas efter vägmiljön. Dock medför inte endast 
hastighetsbegränsningar en anmärkningsvärd hastighetssänkning. Vidare 
arbete för att minska hastigheterna behövs kompletterande 
hastighetsdämpande åtgärder. Exempel på dessa är cirkulationsplatser och 
vertikala åtgärder. Dessa åtgärder medför lägre hastigheter och ökar 
trafiksäkerheten. 

 
 För att ett säkert samspel ska kunna ske bör de oskyddade trafikanterna vara 

tydligt synliga av biltrafiken. Gång- och cykelvägar som ansamlar oskyddade 
trafikanter kan med fördel utformas för att exponera dessa flöden. 

 
 Vidare bör trafikanter uppleva säkerhet i trafiken men inte tillräckligt mycket 

för att minska uppmärksamheten. Genom att förlita sig på företräde eller 
trafiksignal motiveras inte trafikanten att vara uppmärksam. Att ha i beaktande 
är att trafikregler endast poängterar var trafikanter ska lämna företräde inte ha 
företräde. Vid misstag kan denna brist på uppmärksamhet leda till allvarliga 
olyckor. 

 
 Slutligen bör jämlikhet och uppförande i trafiken beaktas. Istället för att 

motivera beslut med “störst först” ska trafiken vara ett tillmötesgående samspel. 
Samspel mellan biltrafik och oskyddade trafikanter är dock inte jämlikt då 
rörelseenergin och stoppsträckan skiljer sig markant mellan de olika 
trafikslagen. 

 

3. METOD 
 

3.1 Tillvägagångssätt och genomförande 
 
Studien påbörjades med inläsning av tidigare forskning och studier om samspel mellan 
fordon och människor i staden. Litteraturgenomgången grundas i hur forskare 
beskriver och diskuterar samspelet för att utforma en trygg och tilltalande stad, även 
vilka svenska riktlinjer som Transportstyrelsen eftersträvar i trafiken. Dessutom 
genomfördes observation av vägmiljön vid två tillfällen samt semistrukturerade 
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intervjuer med 8 personer. Baserat på genomförd observation och teoribakgrund, 
främst förslag från SKLs (2009) åtgärdskatalog, har tänkbara förslag till åtgärder för 
den specifika vägmiljön i Robertsfors lyfts fram. Dessa förslag användes vid 
intervjuerna för att diskuteras i relation till respondenternas upplevelse av vägmiljön. 
 
Studien har fokuserat på ett fenomen och belyst ett specifikt fall, även kallat fallstudie. 
Fallstudie används för att på ett djupgående sätt undersöka händelser, genom att 
studera på detaljnivå för att kunna analysera det generella (Denscombe 2009). För att 
uppfylla syftet med uppsatsen valdes en kvalitativ metod som ger förståelse för 
problematiken utifrån medborgare. För att få förståelse för respondenternas 
upplevelser har intervjuer genomförts. Intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att få 
förståelse för exempelvis känslor och erfarenheter (Denscombe 2009). Genom att 
använda semistrukturerade intervjuer ges möjlighet för respondenten att utveckla och 
öppet berätta om sina upplevelser och synpunkter. Som Denscombe (2009) beskriver 
utgår intervjun från formulerade frågor men intervjuaren är också lyhörd och 
anpassningsbar för hur intervjun utvecklas. Det betyder att intervjuaren använder sig 
av följdfrågor som fördjupar intervjun. Sammantaget grundas föreliggande studie på 
litteraturgenomgången samt intervjuer med medborgare. 
 

3.1.1 Observation 

 
För att få förståelse för samspel och eventuell problematik längs Storgatan 
observerades platsen som gångtrafikant och som bilist. Det första tillfället var mellan 
kl. 10-12 och det andra tillfället kl. 14-16, båda observationerna utfördes på vardagar. 
Observation används för att studera, iaktta och samla data om faktiska situationer 
(Denscombe 2009). Metoden ansågs betydande för förståelse av vägmiljön och för 
människors användning, då observationen medför iakttagelser om rörelsemönster och 
inte endast hur rörelsemönster beskrivs av trafikanter. Vid observationen noterades 
främst oskyddade trafikanters rörelsemönster men även samspel med fordonstrafik 
och vägsträckans utformning. 
 

3.1.2 Intervjuer 

 
För att undersöka oskyddade trafikanters rörelsemönster och synpunkter utformades 
en intervjuguide (se bilaga 1) för att sedan genomföras med 8 respondenter. 
Intervjuerna genomfördes i respondenternas bostad, arbetsplats eller på en servering 
i tätorten mellan 18-25 april 2017. Anteckningar fördes under intervjuerna som varade 
mellan 30 till 45 minuter. Intervjuerna inleddes med övergripande frågor om 
rörelsemönster för att vidare beröra frågor om trygghet intill Storgatan. Avslutningsvis 
presenterades och diskuterades förslagen på åtgärder för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. En karta användes vid intervjuerna för att respondenten skulle 
få en överskådlig bild av den avsedda vägsträckan och samtidigt kunna peka ut trygga 
eller mindre trygga platser (se bilaga 1). Det var även betydelsefullt att jag som 
intervjuare kunde använda kartan som utgångspunkt för att förstå beskrivningar av 
rörelsemönster och användning av vägen. Innan intervjuerna genomfördes en 
testintervju för att undersöka att frågorna var lätta att förstå. Vissa justeringar gjordes 
i frågorna efter genomförd testintervju. 
 
Genom att ge konkreta förslag till åtgärder ges möjlighet för intervjupersonen att ta del 
av åtgärder som grundas på teorier och nationellt utformade strategier. Alternativet 
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hade varit att endast ställa öppna frågor som enbart baseras på respondentens egna 
synpunkter. Schively (2007) resonemang om att människor ofta har en negativ attityd 
till förändring i sin närmiljö skulle med välgrundade åtgärder kunna motverka denna 
inställning. Med detta som motiv presenterades fyra åtgärder som en del i intervjuerna. 
Dessa åtgärder beskrivs som ändamålsenliga enligt SKL (2009) för att öka säkerhet för 
oskyddade trafikanter vid genomfartstrafik i tätort. Åtgärderna presenteras i 
Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort där cirka 40 åtgärder presenteras utifrån 
förbättring för gång- och cykeltrafik, blandtrafik, korsning, körbana eller övriga.  
 
De fyra åtgärderna valdes till intervjuerna då de bedömdes lämpliga utifrån den lokala 
kännedomen som baseras på observationerna. En åtgärd fokuserar vid framkomlighet, 
de följande två vid säkerhet och det sista förslaget ska bidra med trygghet, detta för att 
ge ett brett urval av åtgärder. Dessa åtgärder ska användas för att få förståelse för 
respondenten och hur personen resonerar kring vägsträckan. Vid intervjun 
presenterades åtgärdsalternativen efter en öppen fråga om respondentens synpunkter 
gällande åtgärder för vägsträckan, detta för att åtgärdsalternativen kan bidra med att 
respondenten får reflektera över andra idéer. Åtgärderna presenteras var för sig med 
illustration för att respondenten skulle kunna göra ett så väl övervägt ställningstagande 
som möjligt (se kapitel 5).  
 

3.2 Urval av respondenter  
 
Respondenterna har kontaktats genom Facebook och utifrån ett snöbollsurval. Genom 
att publicera en förfrågan på Facebook (se bilaga 3) kom jag i kontakt med 3 
respondenter. Förfrågan publicerades i gruppen “Robertsfors tips”, med 2188 
medlemmar den 11/4 kl. 11:00, där medlemmar i närheten av Robertsfors kan ställa 
frågor och tipsa andra medlemmar. Denscombe (2016) menar att sociala medier ger 
möjlighet att på ett snabb och lättsamt sätt kommunicera med många människor. Dock 
bör det nämnas att äldre människor i lägre utsträckning förväntas ha tillgång till 
sociala medier och att inlägget därför inte når ut till alla (Denscombe 2016). Detta har 
tagits i beaktande genom att komma i kontakt med denna grupp på andra sätt. Vidare 
kan urvalet även kännetecknas som ett snöbollsurval då urvalet av respondenter växer 
i och med att respondenter föreslog ytterligare lämpliga deltagare för undersökningen 
(Denscombe 2009). De som kontaktades genom Facebook föreslog i sin tur lämpliga 
deltagare för intervju. Totalt intervjuades 8 respondenter. 
 
Dessa urval grundas inte i syftet att vara representativt utan för att undersöka på ett 
relativt småskaligt sätt individers erfarenheter och uppfattning. De mest centrala 
kriterierna var att respondenterna använder och har erfarenheter av Storgatan. Även 
att respondenterna använder vägen som oskyddad trafikant. Utgångspunkten var att 
få en spridning av respondenterna gällande ålder och kön för att undersöka 
vägsträckan utifrån dessa olika aspekter. Nackdelen är dock att ett fåtal respondenter 
från exempelvis en viss åldersgrupp inte representerar den totala åldersgruppens 
synpunkter. Respondenternas upplevelser är subjektiva och kan därför inte används 
som åldersgruppens generella uppfattning. Att intervjuerna undersöker erfarenheter 
och upplevelser anses ha större betydelse än flertalet ytliga intervjuer, vilket inte 
förväntas ge samma förståelse. Dock kan fler intervjuer troligtvis bidra med bättre 
representativitet av invånarna. 
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3.3 Presentation av respondenter 
 
Samtliga intervjuade använder Storgatan och är bosatta i Robertsfors kommun. 
Majoriteten rör sig som gångtrafikant i vägmiljön men flertalet använder även vägen 
som bilist. De som var cyklister menar att användning av cykel är säsongsbaserat, 
under sommarhalvåret används cykeln och under vinterhalvåret är de gångtrafikanter. 
Respondenterna använder i stort sett vägmiljön kring Storgatan dagligen, varav fyra 
av respondenterna bor i direkt närhet till Storgatan. Presenterat i tabell 1 var de 
intervjuade mellan 18-75 år samt att fyra respondenter var män och fyra var kvinnor. 
Fyra respondenter var pensionärer, två var studerande och två var förvärvsarbetande.  
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna. 

Respondent Ålder Kön Sysselsättning 

Nr 1 23 år Man Studerande 

Nr 2 18 år Man Studerande 

Nr 3 73 år Man Pensionär 

Nr 4 72 år Kvinna Pensionär 

Nr 5 75 år Kvinna Pensionär 

Nr 6 71 år Man Pensionär 

Nr 7 51 år Kvinna Förvärvsarbetande 

Nr 8 57 år Kvinna Förvärvsarbetande 

 

3.4 Analysmetod 
 
Den analysmetod som har använts i studien för att analysera intervjuerna är tematiskt 
analys. Tematisk analys fångar främst likheter mellan de olika intervjuerna vilket 
sammanställs i teman (Bryman 2011). Även skillnader och olikheter uppmärksammas. 
Metoden är passande att använda vid analys av kvalitativa data. Data från intervjuerna 
analyserades för att urskilja återkommande teman. De teman som urskildes baserades 
på flertalet intervjuer för att undvika slutsatser enbart på enskilda respondenternas 
synpunkter. Empirin ska ses i sin helhet och återkommande teman visar på 
betydelsefulla resultat ur intervjuerna. Dock är det fortfarande viktigt att belysa olika 
synpunkter för att få en bred förståelse, även fast det nödvändigtvis inte 
överensstämmer med majoriteten. Respondenternas resonemang, för de presenterade 
åtgärderna, sammanställdes med avseende på konsekvenser för olika målgrupper samt 
vilka alternativ som förordades. De återkommande teman och subteman som 
urskiljdes presenteras i resultatet. 
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3.5 Metoddiskussion 
 
Att bevittna händelser och platser genom observation genomförs i syfte att undersöka 
verkliga situationer men observatörens tidigare erfarenheter har inverkan på hur 
materialet tolkas (Denscombe 2016). Även att det skiljer sig mellan individer vad som 
memoreras och att erfarenheter påverkar vilka situationer observatören fokuserar vid. 
Observationerna genomfördes endast under dagtid på vardagar och inte på ett 
systematiskt sätt, vilket medför att det finns bortfall gällande observation av platsen 
från kvällen. Detta val gjordes främst för att människor förväntas röra sig under dagtid, 
när exempelvis affärerna är öppna, och att observationen inte i först hand används som 
datainsamling utan med en kombination av intervjuer för att uppnå studiens syfte. 
 
Att ha i beaktande är att respondenten kan svara olika beroende på intervjuaren, även 
kallade intervjueffekten. Detta har sin grund i intervjuarens identitet och 
respondenten kan korrigera sina svar baserat på föreställningen om vad intervjuaren 
förväntar sig (Denscombe 2009). Intervjuareffekten togs i beaktande genom att 
undvika personliga värderingar och formulera öppna frågor som inte leder svaren. Med 
öppna frågor ges möjligheten att respondenten kan svara med egna ord. 
 
Valet av plats vid genomförande av intervjuerna baserades på att intervjun skulle 
kunna fortlöpa ostört med avskildhet och att respondenten känner sig bekväm med 
platsen. Att använda den studerade platsen för intervju kan öka och underlätta för 
förståelse och resonemang men platsen kan även medföra oljud och störningsmoment. 
Utifrån detta valde jag att genomföra intervjuer på lugna platser och använda kartor 
som komplement.  
 
Resultat grundas i medborgares upplevelser i Robertsfors gällande genomfartstrafik i 
tätorter och bristande säkerhet för oskyddade trafikanter på platsen. Andra platser har 
andra förutsättningar gällande trafik, utformning och befolkning vilket betyder att 
resultatet troligtvis skiljer sig åt och därför bör studiens resultat användas för att 
främst belysa Storgatans vägmiljö. Dock kan erfarenhet från denna studie komma till 
nytta för orter med liknande utformning. 
 

3.5.1 Validitet och reflexivitet 

 
För att studien ska ses som tillförlitlig bör tidigare forskning sammankopplas med 
studiens syfte. Vidare för att understryka studiens validitet grundas även 
intervjufrågorna på studiens syfte (Denscombe 2009). För att hantera problematiken 
med att intervjusvar inte alltid överensstämmer med verkliga handlingar har även 
observationer genomförts på plats för att studera människors rörelsemönster och 
vägens utformning. För att garantera validiteten kontrollerades svaren med 
respondenten efter intervjun för att säkerställa att svaren var riktiga och uppfattades 
på rätt sätt. 
 
Att analysera kvalitativ data bör eftersträvas med objektivitet och att egna värderingar 
ska undvikas. Reflexivitet kan beskrivas som insikt om forskaren och hur tidigare 
erfarenheter och värderingar kan ha inverkan på studien (Denscombe 2009). För att 
kunna arbeta objektivt har det varit av största vikt att jag bortser från personliga 
preferenser och värderingar. Vidare att under arbetet vara medveten om hur min 
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identitet, som 23-årig kvinna, påverkar studien samt beaktat intervjuareffekten. En 
annan aspekt att beakta är mig som tolkare av den empiriska datan. Mina erfarenheten 
kan trots inställningen att vara så objektiv som möjligt påverka analysprocessen. Det 
har varit en utmaning att särskilja olika teman då intervjupersonerna beskrev en helhet 
av sin uppfattning av vägmiljön och de olika temana är därför interagerande samt har 
betydelse för varandras innehåll. Exempelvis i temat Användande och rörelsemönster 
beskrev respondenter sitt rörelsemönster kopplat till känsla av otrygghet. 
 

3.5.2 Etiska överväganden 

 
Det är betydelsefullt att beakta etiska överväganden i studien gällande intervjuerna. 
Det innebär exempelvis att respondenterna underrättas muntligt och skriftligt om 
studien och dess syfte. Respondenterna informeras om att deltagandet är helt frivilligt, 
deltagandet kan avbrytas utan att ange orsak. Den personliga informationen skyddas 
då deltagandet är anonymt, endast kön, ålder och sysselsättning återges. Rekrytering 
av intervjupersoner skedde till en början genom sociala medier vilket betydde att 
respondenterna deltog på eget initiativ. Respondenternas integritet respekteras genom 
att tolkade data presenteras så ingen individ kan identifieras. Trots att känsliga teman 
inte behandlades ansågs detta vara angeläget då Robertsfors är en relativt liten ort och 
att antalet deltagare är begränsat. Alla människors intressen ska representeras och 
bearbetas oberoende om empirin följer eller motsätter sig tidigare trender i studien 
(Denscombe 2009). Att bli intervjuad om personliga upplevelser kan fungera som en 
bekräftelse för individen att personens synpunkter är betydelsefulla. 
 

3.5.3 Källkritik 

 
Litteraturen som har legat till grund för studien omfattar främst forskare inom ämnet 
samt Trafikverket och SKL som anses vara tillförlitliga. Boken Den Amerikanska 
storstadens liv och förfall skriven av Jane Jacobs, ursprungligen skriven 1961, har 
använts med god medvetenhet om dess debatterande resonemang samt 
publiceringsdatum. Att vidare ha i beaktning är att litteraturen i första hand beaktar 
städer, särskilt i USA, vilket skiljer sig från den tätort som studeras i fallstudien. 
Tätorten är betydligt mindre, men trots denna storleksskillnad anses tankegången i 
litteraturen ändå vara relevant idag i tätorter i Sverige. Detta för att det innefattar 
resonemang kring problematik mellan trafikanters samspel (bilister och oskyddade 
trafikanter) som kan urskiljas trots storleksskillnaden. 
 

4. STUDIEOMRÅDET 
 
Här presenteras Robertsfors bakgrund och trafiksituation. Robertsfors kommun är 
geografiskt lokaliserad enligt figur 1, i Västerbottens län mellan Umeå och Skellefteå 
kommun. Robertsfors kommun hade år 2016 knappt 6800 invånare (Statistiska 
centralbyrån [SCB] 2017a), enligt SCB (2017b) bodde det år 2015 lite drygt 2000 
personer i tätorten Robertsfors. Storgatan, väg 651, är en statlig väg genom tätorten 
Robertsfors. Årsmedeldygnstrafik för fordon (ÅDT) för vägen är cirka 1900, varav 
knappt 200 fordon är lastbilar (Trafikverket 2016a). Jämförelsevis är ÅDT för 
Europaväg 4 i Robertsfors kommun, som är lokaliserad angränsande till väg 651, 
mellan 4000-5000 varav cirka 1000 är uppmätt att vara tung trafik. Industrier och 
verksamheter i inlandet använder Storgatan som transportled ut till E4an.  
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Figur 1. Illustration av Robertsfors kommuns lokalisering (Källa: Google maps, 2017). 
 
Figur 2 visar den delen av vägen som studeras inom tätorten Robertsfors. Vägen är 
angiven med en grå linje samt med hastighetsbegränsningar och övergångsställen. 
Inom tätorten är hastighetsbegränsningen 40 km/h förutom mellan symbolerna som 
visar 30 km/h. Vägen sträcker sig rakt genom tätorten och är rak vilket ger en bra sikt. 
Att Storgatan går genom tätorten betyder att förutom genomfartstrafik använder sig 
boende av vägen för att röra sig mellan olika delar av tätorten. Det finns exempelvis två 
skolor i tätorten som båda är lokaliserade på norra sidan av vägen, även ett 
äldreboende som finns i närheten av ICA. Tundalsskolan, åk 4-9, är enligt figur 2 
skolan till väst och Jenningsskolan, förskoleklass- åk 3, skolan till öst. Övrig handel 
och service finns utspritt längs Storgatan men främst åt väst, vid ICA och COOP. 
Busstation för regionaltrafik finns vid Strandvägen, vägen innanför COOP, markerat 
med BUSS i figur 2. 
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Figur 2. Karta över Robertsfors tätort. Storgatan är markerad som en grå linje, hastighetsbegränsningar 
och övergångsställen är utmärkta (Källa: hitta.se, 2017 samt omarbetning av författaren). 
 

5. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet är strukturerar i tre rubriker 

med tillhörande underrubriker. Till en början beskrivs observationen av platsen, 

därefter presenteras fyra exempel på åtgärder för att öka säkerheten i blandtrafik. 

Dessa åtgärder är från SKLs (2009) åtgärdskatalog, som utifrån observationen anses 

lämpliga för Storgatan. De fyra åtgärderna har vidare använts i intervjuerna för att få 

respondenterna att resonerar kring vägsträckan. Sista delen av resultatet innefattar 

intervjuerna utifrån de teman som framkom enligt en tematisk analys. 

5.1 Observation 
 

Min uppfattning av trafiken på Storgatan är att andelen tung trafik utgör en betydande 

del, vilket överensstämmer med Trafikverkets mätningar. Generellt upplevde jag att 

både trafiken och andelen tung trafik var större än mina förväntningar. Innan hade jag 

uppfattningen om att vägen skulle innefatta ett lägre trafikflöde. Dock tror jag att 

storleken på den tunga trafiken bidrar till att de tydligt uppmärksammas och att jag 

vid observation noterade dem. 

Utifrån min observation rörde sig människor främst mellan affärer, butiker, 
kommunhuset och skolorna. Jag fick uppfattningen av att en del av fordonstrafiken 
passerade genom tätorten men utöver detta även till platser som exempelvis ICA, 
COOP och OKQ8. Gående och ett fåtal cyklister rörde sig längs cykelvägen samt mellan 
butikerna. På den norra sidan av vägen finns en trottoar och på den södra sidan finns 
en cykelbana. Vägen korsades av oskyddade trafikanter på olika platser längs vägen 
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och inte endast på övergångsställen. Längs Storgatan finns flertalet fyrvägskorsningar 
med, enligt mig, relativt god sikt. Jag uppfattade att väjningsplikt för huvudled (som 
Storgatan är) efterföljs och att korsningarna därför inte upplevs som problematiska. 
Troligtvis är korsande trafik till Storgatan medveten om genomfartstrafiken, speciellt 
den tunga trafiken, och agerar därför uppmärksamt vid korsningar. 
 
Vid observationen innefattade trafiken främst personbilar men även en del tung trafik 
såsom lastbilar och bussar. Lastbilarna var i första hand långa lastbilar som i figur 3, 
eller timmerlastbilar. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h utanför tätorten fram till 
tätbebyggt område där hastighetsbegränsningen övergår till 40 km/h. Hastigheten på 
trafiken upplevdes något högre än 40 km/h, speciellt i utkanten av tätorten. Mitt 
intryck är att trafikvolymen var relativt hög och även att tung trafik utgjorde en 
framträdande del av trafikflödet. Detta varierar troligtvis beroende på tidpunkt under 
dagen. Tung trafik som är arbetsrelaterat förväntas vara högst under arbetstid och 
trafikflöde av personbilar vid tidpunkter före och efter skola och arbete. Uppfattningen 
under observation var att fordonstrafiken präglade vägen i jämförelse med gång- och 
cykeltrafiken. Figur 3 visar att bostadshus samt trottoar och cykelbana finns i direkt 
anslutning till vägen. 
 

 
Figur 3. Storgatan sedd österut från OKQ8 samt västerut från ICA (Källa: Författaren). 
 

5.2 Exempel på åtgärder 
 

SKL (2009) åtgärdskatalog presenterar åtgärder för att öka säkerheten i blandtrafik i 
tätort. Katalogen ska fungera som utgångspunkt för kommunalt arbete och redovisar 
även förväntade effekter av åtgärderna. Nedan presenteras fyra tänkbara åtgärder för 
att öka säkerheten för oskyddade trafikanter längs Storgatan. Åtgärderna kategoriseras 
på så vis att en åtgärd prioriterar framkomlighet, de följande två åtgärderna prioriterar 
säkerheten och den sista åtgärden fokuserar vid trygghet och sociala aspekter. 
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5.2.1 Åtgärd för förbättrad framkomlighet 

 
I figur 4 visas ett exempel på hur ett räcke kan användas för att koncentrera 
spridningen av oskyddade trafikanter som korsar vägen. För att minska spridning av 
oskyddade trafikanter som korsar vägen på olika platser kan räcken ansamla flöden vid 
lämpliga och tydligt utmärkta platser, vilket tydliggör för platser där fordon bör öka 
uppmärksamheten. Räcken medför en skyddsbarriär mellan mötande trafik vilket 
även minskar risken för olyckor. 
 

 
Figur 4. Räcke som förväntas minska spridningen av oskyddade trafikanter som korsar vägen (Källa: 
SKL 2009). 
 
Denna åtgärd leder till att vägen blir något avsmalnad och fordons uppmärksamhet 
förväntas ökar, vilket enligt Trafikverket (2012) minskar risken för olyckor. Jacobsen 
(2003) menar att ett koncentrerat flöde av gående medför att bilister ökar 
uppmärksamheten och anpassar hastigheten, jämfört med ett lägre flöde. Genom att 
tydligt markera var vägbanan korsas av oskyddade trafikanter minskar risken för 
”överraskningar”, att vägbanan korsas på ouppmärkta platser. Då Hydén (2008) 
poängterar människans begränsade reaktionsförmåga är det av största vikt, för att 
minska risken för olyckor, att bilister är förberedda och uppmärksamma på korsande 
flöden. 
 

5.2.2 Åtgärder för förbättrad säkerhet 

 
Ett övergångsställe med “mittrefug” illustreras i figur 5. Ett övergångsställe ses som en 
metod för att öka fotgängares framkomlighet och bör därför kopplas samman med 
exempelvis en hastighetsdämpande mittrefug för att ses som en säkerhetsåtgärd. En 
mittrefug vid ett övergångsställe minskar hastigheten på fordonen eftersom vägbanan 
avsmalnar. Detta förväntas öka förarens uppmärksamhet samt ökar även 
framkomligheten för oskyddade trafikanter då vägen kan korsas i två etapper. Vidare 
kan mittrefugen försvåra för omkörning vid övergångsställe. Det faktum att gående 
kan känna en falsk känsla av trygghet vid övergångsställen (Holmberg et al. 2008) kan 
motivera anläggandet av en mittrefug då trafiken tydligare uppmärksammar 
övergångsstället. 
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Figur 5. Övergångsställe med mittrefug för att sänka hastigheten på fordon och öka oskyddade 
trafikanters framkomlighet (Källa: SKL 2009). 
 
Avsmalning eller hinder på vägbanan förväntas öka bilisternas uppmärksamhet och 
kan i likhet med Trafikverkets (2012) resonemang förbättra säkerheten i trafiken, då 
de främsta faktorerna är höga hastigheter och ouppmärksamhet. Som SKL & vägverket 
(2008) poängterar bör vägens bredd och utformning avspegla vägens ändamål, i detta 
fall en plats med ett övergångsställe för oskyddade trafikanter. 
 
En mittremsa, som visas i figur 6, eller mittlinje (överkörbar eller inte) avsmalnar 
vägen vilket kan sänka hastigheten på fordon. Denna åtgärd minskar känslan av vägen 
som en barriär och ökar framkomligheten för exempelvis gående som korsar vägen för 
att röra sig mellan butiker. Mittremsan möjliggör för gående att korsa gatan i två steg 
och ökar därför framkomligheten. Mittremsan kan vara målad, utformas med gatsten 
eller exempelvis stolpar, belysning och växtlighet. Tilltalande vägmiljöer med 
växtlighet bidrar till ytterligare lägre hastigheter. Att skilja gång- och cykeltrafik från 
biltrafik genom en refug mellan väg och cykelbana kan bidra till en säkrare miljö på 
exempelvis trottoar eller cykelbana. 
 

 
Figur 6. Mittremsa som minskar fordonshastighet samt ökar framkomlighet för gående (Källa: SKL 
2009). 
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Att mittremsan möjliggör för gående att korsa vägen i två etapper kan öka 
framkomligheten över vägen, vilket enligt Ericsson och Ahlström (2008) förenklar för 
människors rörelsemönster. Vidare betyder en mittremsa avsmalning av vägbanan 
som minskar hastigheten för fordon och därmed även risken för olyckor (Trafikverket 
2012). Enligt Holmberg et al. (2008) resonemang att gående minskar sin 
uppmärksamhet vid övergångsställen på grund av en känsla av falsk trygghet, skulle 
gående som korsar gatan på annan plats ha högre uppmärksamhet. I och med att den 
som korsar vägen är uppmärksam minskar risken för olyckor. 
 

5.2.3 Åtgärd för förbättrad trygghet 

 
Upphöjt övergångsställe ökar samspel mellan olika trafikanter då biltrafiken generellt 
väjer för oskyddade trafikanter mer än vid ett vanligt övergångsställe. Åtgärden leder 
även till att fordon sänker hastigheten mer än på platser med endast skyltade 
hastighetsbegränsningar. Lägre hastigheter kan även medföra bättre framkomlighet 
för oskyddade trafikanter då det känns tryggare att korsa gatan. Exempel på 
utformning av upphöjt övergångsställe presenteras i figur 7.  
 

 
Figur 7. Upphöjt övergångsställe som förväntas minska fordonshastigheten (Källa: SKL 2009). 
 
Ökad uppmärksamhet och lägre hastighet som ett resultat av ett upphöjt 
övergångsställe ökar enligt Trafikverket (2012) säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Denna åtgärd medför samspel mellan olika trafikslag vilket Marshall (2005) 
förespråkar, även för att minska bilens överordnade roll. Genom detta förväntas 
framkomligheten för oskyddade trafikanter främjas, vilket kan leda till ett högre flöde 
av människor på denna plats. I sin tur kan ett tydligt flöde av människor förbättra 
säkerheten då fordon tenderar att bli mer uppmärksamma (Jacobsen 2003). Ett 
upphöjt övergångsställe får bilföraren att anpassa sig efter de oskyddade trafikanterna 
i tätorten och är enligt Söderlind (1998) en förutsättning för att minska bilens 
överordnade roll.  
 

5.3 Intervjuer  
 

De teman och subteman som har utvecklats från intervjuerna presenteras under denna 
rubrik. Först behandlas temat Användande och rörelsemönster i vägmiljön. Andra 
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temat redogör för respondenternas beskrivning av Otrygghet i vägmiljön. Temat 
Otrygghet i vägmiljön kategoriseras utifrån följande subteman: att hastigheten är hög, 
brister i vägens utformning och särskilt utsatta grupper i vägmiljön. Vidare redovisas 
temat Förändringar som behandlar hur respondenterna resonerar kring åtgärder i 
vägmiljön. Detta tema kategoriseras utifrån önskvärda förändringar och mindre 
önskvärda förändringar. 
 

5.3.1 Användande och rörelsemönster 

 
Alla respondenter använder främst vägen för att ta sig till affärer längs Storgatan. 
Övriga platser som ansågs användas frekvent av andra boende i Robertsfors var 
skolorna och äldreboendet (se figur 2). Respondenter korsar vägen för att ta sig till sin 
vardagliga sysselsättning, några av respondenterna går till busstationen för att pendla 
med buss. De berättar att de inte använder övergångsställen för att korsa vägen på 
grund av att övergångsställena är placerade på fel platser. De väljer den snabbaste 
vägen. 
 
Respondenterna är i första hand gångtrafikanter men även bilister vid exempelvis 
veckohandling och för transport till exempelvis andra orter. De var genomgående 
överens om att en betydande del av de som använder vägmiljön är barn och äldre. Att 
skolorna ligger på norra sidan innebär att boende från den södra sidan korsar vägen 
för att komma till skolan. Det berättades att trafikanter tenderar att vara bekant med 
platsen och att detta riskerar att de blir ouppmärksamma. Dessutom att bilister kör 
över cykelbanan samt svänger utan att titta och blinka, vilket leder till ett riskfyllt möte 
mellan olika trafikanter. Vidare beskrevs rörelsemönster på Storgatan, att “folk går 
som de vill” återspegla och förklaras med hur andra platser i Robertsfors används. 
Även avsaknaden av övergångsställen och trottoarer på andra platser avspeglar 
agerandet vid Storgatan. 
 
“Övergångsställena används inte. Om ingen stannar vid övergångsställen spelar det 
ändå ingen roll var man går över.” (Respondent 7) 
 
Trots att respondenterna känner sig som trygga i vägmiljön uppger de att det finns 
aspekter som medför problematiska och otrygga situationer. Detta beskrivs exempelvis 
genom att biltrafiken, som överstiger hastighetsbegränsningen, medför otrygghet men 
att den goda sikten på större delen av vägen resulterar i en känsla av trygghet. 
Exempelvis beskrev respondenterna att de känner sig trygga men upplever samtidigt 
oro för andras säkerhet. Vidare framkom det att respondenterna endast litar på sig 
själva i trafiken och att Storgatan kräver uppmärksamma trafikanter för att undvika 
olyckor. 
 
“Vi ska känna oss trygga på övergångsställen men vi är inte trygga där.” 
(Respondent 8) 
 
Utöver att det finns situationer för oskyddade trafikanter som upplevs som 
problematiska lyfter två respondenter hur de också upplever otrygghet som bilist. Att 
oskyddade trafikanter korsar vägen på ouppmärkta platser, särskilt barn, medför en 
oro för olyckor. Även att närvaron av äldre i trafiken, som bilister och gående, beskrevs 
kunna leda till riskfyllda situationer. Dessa äldre, främst pensionärer, beskrevs som 
ouppmärksamma i trafiken. 
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Sammanfattningsvis finns många målpunkter längs Storgatan som både bilister och 
oskyddade trafikanter rör sig mellan. Respondenterna beskrev att oskyddade 
trafikanter korsar vägen på andra platser än vid övergångsställen samt att 
övergångsställen upplevs som otrygga. Detta visar tydligt behovet av att obehindrat 
kunna röra sig mellan målpunkter utan att ställas inför riskfyllda situationer i samspel 
med fordonstrafiken. Att Storgatan jämfördes i relation till andra mindre gator i 
tätorten kan även tolkas som att respondenterna önskar kunna röra sig lika obehindrat 
av trafiken som på dessa platser.  
 

5.3.2 Otrygghet i vägmiljön 

 
Detta tema innefattar respondenternas upplevelser av otrygghet i vägmiljön längs 
Storgatan. Otryggheten beskrivs utifrån att fordonshastigheten är hög, att det finns 
brister i vägens utformning och att det finns särskilt utsatta grupper i vägmiljön. 
 

5.3.2.1 Att hastigheten är hög 

 
Alla respondenter beskrev att hög hastighet på fordon på olika sätt bidrar till otrygghet, 
speciellt för oskyddade trafikanter. Nästan alla respondenter menade att dagens 
hastighetsbegränsningar är lämpliga för vägen men att alla fordon inte håller 
hastighetsbegränsningarna. Det var särskilt den tunga trafiken som ansågs hålla för 
hög hastighet. 30 km/h och 40 km/h upplevdes vara bra hastighetsbegränsningar för 
oskyddade trafikanter men det uttrycktes även att begränsningarna är för låga ur 
bilistens perspektiv. Detta resonemang baserades på trafikmängden och storleken på 
tätorten, att lägsta tillåtna hastighet borde vara något högre. 
 
De respondenter som menar att fordon emellanåt överstiger hastighetsbegränsningen 
poängterar att tätortens första hastighetsbegränsning (40 km/h) från öst inte 
upprätthålls. Exempelvis upplevelsen att många bilister endast “släpper på gasen” vid 
40-skylten och rullar över krönet i närheten av Jenningsskolan (se rött kryss i figur 8). 
Respondenternas förklaring till de höga hastigheterna är att bilisterna inte upplever 
att samhället börjar förrän efter krönet, utformningen av vägen innan och i tätorten 
beskrevs som liknande. Detta anses i sin tur bli problematiskt då det innebär höga 
hastigheter vid skolan samtidigt som sikten är skymd. Från andra hållet upplevs fordon 
även öka hastigheten efter 30-skylten och bibehålla denna hastighet genom tätorten. 
Ett par respondenter poängterar att det borde finnas någon skylt mellan 40- och 80-
skylten, exempelvis 60 km/h eller “förvarna” för 40 km/h. 
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Figur 8. Till vänster: rött kryss markerar problematiskt krön på Storgatan (Källa: hitta.se, 2017 samt 
omarbetning av författaren). Till höger: bild på krönet med vägsträckning in mot tätorten (Källa: 
Författaren) 
 
Ett övervägande antal respondenter tror att förändringen från 80 km/h utanför tätort 
till 40 km/h i tätort är en för stor skillnad för att efterfölja. De menar att vägen 
uppfattas på samma sätt som utanför tätorten samt att bilisten blir något 
“hastighetsblind” och att det är därför svårt att sakta ner till 40 km/h. Att vägen är rak, 
bra och utan gupp kan medföra att fordon kör fort utan att tänka på det. Det uttrycktes 
att detta kan vara en orsak till varför få fordon stannar vid övergångsställen. Flertalet 
respondenter poängterade att övergångsställena är osäkra eller problematiska.  
 
“Bilister visar dålig respekt för de oskyddade trafikanterna. Ingen stannar vid 
övergångsställen utan många blåser förbi istället.” (Respondent 7) 
 
Flertalet respondenter beskrev upplevelse av otrygghet vid övergångsställen på grund 
av de relativt höga hastigheterna och för att få fordon lämnar företräde. Exempelvis 
menar respondenterna att de väntar vid övergångsstället tills bilen har stannat, detta 
för att vara säker att fordonet verkligen kommer att stanna. Vidare uttrycker ett fåtal 
respondenter att det som leder till otrygghet för bilisterna är att folk sällan använder 
övergångsställen för att passera över vägen. Med detta menat att som bilist har man 
uppfattningen av att ett fåtal använder övergångsställena och på grund av detta tas 
sällan hänsyn till de oskyddade trafikanterna. I motsats till detta uttrycker ett fåtal 
respondenter att samspelet vid övergångsställena fungerar bra och att det lämnas 
företräde. 
 

5.3.2.2 Brister i vägens utformning 

 
Respondenterna var överens om att vägmiljöns utformning har betydelse för 
tryggheten och upplevelsen av vägen. Samtliga påpekade att vägen är rak och att sikten 
är god. Flertalet respondenter påpekade att vägen är rak kan vara en bidragande orsak 
till varför hastigheterna kan överstiga hastighetsbegränsningarna. Det blev även 
tydligt att det krön som finns i närheten av Jenningsskolan (se rött kryss i figur 8) 
medför sämre sikt och att detta, med de relativt höga hastigheterna och en del tung 
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trafik, leder till att den delen av vägen brister i känsla av trygghet. Samtliga 
respondenter vill se en förändring för att öka säkerheten vid Jenningsskolan, flertalet 
respondenter önskar särskilt ett ytterligare övergångställe.  
 
Respondenterna underströk problematiken vid övergångsställena längs vägen. De 
menar att det finns få övergångsställen och att det borde finnas ett till övergångsställe 
vid krönet i närheten till Jenningsskolan. De övriga övergångsställena anses brista i 
utformning då de är något otydligt markerade samt har dålig belysning. Dessa brister 
framträder som tydligast under vinterhalvåret när de vita ränderna på vägen delvis blir 
osynliga på grund av snön. 
 
“Det behövs bättre utmärkta övergångsställen. Som bilist blir jag ibland överraskad 
över att det kommer ett övergångsställe.” (Respondent 3) 
 
Ett fåtal respondenter gjorde en tydlig koppling mellan den upplevda problematiken 
vid krönet i närheten av Jenningsskolan och utformningen på trottoaren på den norra 
sidan av vägen. De poängterade att på grund av att det känns otryggt att passera vägen 
i närheten av krönet väljer många att använda trottoaren på norra sidan. Det beskrevs 
ytterligare som ett problem att cyklister använder trottoaren istället för cykelbanan på 
södra sidan. Detta medför att det blir trångt på trottoaren och att oskyddade trafikanter 
ibland väljer att använda bilarnas körfält för att underlätta vid möte på trottoaren. Att 
använda bilarnas körfält uttrycktes som otryggt då trafiken innefattar tung trafik och 
relativt höga hastigheter. Trottoaren upplevs utöver detta, av flertalet respondenter, 
som smal och lutande mot vägen vilket anses problematisk för exempelvis äldre 
personer med rullatorer. 
 

5.3.2.3 Särskilt utsatta grupper i vägmiljön 

 
Vid intervjuerna framkom det att respondenterna kände sig relativt trygga i vägmiljön 
men att det finns grupper som upplevs som särskilt utsatta. Äldre och barn beskrivs 
som utsatta på grund av sämre reaktionsförmåga eller att de är mindre 
uppmärksamma. Barn framställs med sämre förmåga än äldre att uppfatta trafik och 
faror, medan äldre kan ha nedsatt syn, hörsel och reaktionsförmåga. Med detta som 
utgångspunkt upplevs samspelet mellan trafikanter på Storgatan som problematiskt. 
 
Tidigare nämnda brister i utformningen (se rubrik 6.2.2) där krönet i närheten av 
Jenningsskolan beskrivs som otryggt, framställs som särskilt problematiskt på grund 
av närvaron av barn. Trots att det inte finns något övergångsställe beskrivs barnen 
korsa vägen i närheten till skolan, där sikten är skymd. Att barn, som beskrivs tendera 
ha begränsad trafikförståelse, korsar vägen på ouppmärkta platser med skymd sikt 
framställs som det mest problematiska på Storgatan enligt flera respondenter. Denna 
problematik framställs först och främst som oro för barnens trygghet. Det framkom att 
det även känns otryggt att vara bilist vid Jenningsskolan för att barn korsar vägen på 
olika platser utan att se sig för. 
 
“Utanför Jenningsskolan är det problematiskt, det måste ordnas! Bilar kör för fort, 
det är dålig sikt, många barn som går och cyklar och inte ser sig för.” (Respondent 
4) 
 
De äldre trafikanterna beskrivs även korsa vägen på ouppmärkta platser men att de, 
till skillnad från barn, inte tar sig över vägen lika snabbt. Några respondenter 
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poängterade problematiken med att äldre, särskilt de med rullatorer, korsar vägen 
utanför övergångsställen. De menar att de med rullatorer och exempelvis cykel tar 
längre tid på sig att korsa vägen på grund av de höga trottoarkanterna. 
 
“Är man dålig på att gå tar man den kortaste vägen. Höga trottoarer gör att det tar 
längre tid att korsa vägen med rullator men även med cykel.” (Respondent 7) 
 
I närheten av OKQ8 och äldreboendet beskrivs många äldre korsa vägen och att 
vägmiljön anses som otrygg för dem. Övergångsstället som finns längst till väst på 
vägen beskrevs till stor del användas av äldre samt att den är något felplacerad, att 
övergångsstället är otydligt för bilister. Ett fåtal respondent poängterar tydligt att äldre 
som bilister även bidrar med otrygghet i vägmiljön. Exempelvis att de äldre inte alltid 
är “att lita på bakom ratten”. Det uttrycktes en känsla av oro för att som bilist bli påkörd 
eller som oskyddad trafikant hamna i en riskfylld situation på grund av äldres 
bristande uppmärksamhet. 
 
Sammanfattningsvis beskrev respondenterna att otrygghet i vägmiljön till stor del 
grundas i höga hastigheter och tung trafik. Troligtvis upplevs tung fordonstrafik som 
mer riskfylld för att en kollision med ett tungt fordon leder till mer skada än ett lättare 
fordon i samma hastighet. Att det finns delade uppfattningarna om vad eller vilka 
platser som är otrygga kan exempelvis förklaras om respondenten resonerar som bilist 
eller som oskyddad trafikant. Att respondenterna framför allt använder vägmiljön som 
oskyddade trafikanter kan förklara varför krönet vid skolan och övergångsställen 
beskrevs som de mest otrygga platserna. För att vägmiljön och tätorten ska upplevas 
som attraktiv är det betydelsefullt att vägmiljön upplevs som trygg och att människor 
kan röra sig mellan målpunkter i tätorten på ett säkert sätt. 
 

5.3.3 Förändringar 

 
Alla åtta respondenter beskrev någon typ av förändring kopplat till problematik eller 
otrygghet för oskyddade trafikanter vid Storgatan. Vad man beskrev för typ av 
förändring som var nödvändig i vägmiljön för att öka säkerheten varierade mellan de 
olika respondenterna. Sammantaget var respondenterna positiva till någon typ av 
förändring som kunde förbättra säkerheten, ett antal förändringar beskrev dock som 
mindre önskvärda. Förändringar som framfördes av respondenterna beskrivs nedan 
enligt “önskvärda förändringar” och “mindre önskvärda förändringar”. 
 

5.3.3.1 Önskvärda förändringar 

 
Respondenterna vill se förändring som medför lägre hastigheter och ökar trygghet för 
oskyddade trafikanter, särskilt äldre och barn. De platser som lyftes under intervjuerna 
som behöver förbättras var krönet vid Jenningsskolan samt vägmiljön intill 
äldreboendet. Även att förbättra vägens belysning och att övergångsställen ska vara 
tydligt utmärkta. Flertalet respondenter beskrev att det bristande samspelet mellan 
olika typer av trafikanter vid övergångsställena bidrar till otrygghet och att 
övergångsställena bör vara tydligare för att bilister ska lämna företräde för oskyddade 
trafikanter. Det poängterade att även oskyddade trafikanter bör ta bättre hänsyn till 
andra trafikanter exempelvis att cyklister ska vara mer uppmärksamma i trafikmiljön 
och att gående inte går i bredd vid möte. 
 



24 
 

“Bra med tydligt var man går över för att vara synlig för bilisterna. Om det fanns 
fler övergångsställen tror jag fler skulle använda dom.” (Respondent 3) 
 
För att få en tryggare vägmiljö längs Storgatan menar flertalet att de relativt höga 
hastigheterna bör motverkas i utkanten av tätorten. Alla respondenter menade att det 
bör finnas något övergångsställe vid Jenningsskolan för att underlätta för barnen att 
korsa gatan. Flertalet respondenter nämnde även övergångsställe med trafikljus eller 
hastighetskamera. Dock framhölls det även i motsats till detta att ett vanligt 
övergångsställe, eller ett övergångsställe med trafikljus, inte nödvändigtvis förbättrar 
samspel mellan trafikanter eller medför lägre hastigheter. På grund av den skymda 
sikten vid krönet beskrevs det som önskvärt att de oskyddade trafikanterna leds ner 
mot en planare del av vägen med hjälp av staket. Även att bredda trottoaren för att 
möjliggöra möte mellan de oskyddade trafikanterna var ett förslag. 
 
Att komplettera övergångsställen med mittrefug ansågs sänka hastigheterna något och 
gynna de oskyddade trafikanterna, särskilt de äldre som kan stanna efter halva vägen. 
Dock hävdar nästintill alla respondenter att vägen troligtvis är för smal för denna 
förändring. Det som betraktades som positivt med en mittrefug vid ett övergångsställe 
var att övergångsstället blir tydligt för fordonstrafiken och att det förhoppningsvis 
leder till ökad uppmärksamhet. Att kunna stanna efter halva vägen ansågs angeläget 
vid äldreboendet. 
 
För att uppnå en trygg vägmiljö och få ner hastigheterna på trafiken framhöll flertalet 
respondenter att ett upphöjt övergångsställe är en lämplig förändring. En upphöjning 
markerar tydligt att det är ett övergångsställe och medför troligtvis en bättre 
uppmärksamhet samt att fler fordon stannar för oskyddade trafikanter.  
 
“När man saktar ner ser man de oskyddade trafikanterna, det ser man inte i 40 km/h. 
Det är en stor skillnad från att bara ha ett skyltat övergångsställe. Det är liknande 
de små idiotiska rondellerna, de är värdelösa men man kör sakta. Då får man 
fundera över vad som är viktigast: att tjäna 30 sekunder eller att någon överlever?” 
(Respondent 7) 
 
Den främsta anledningen till varför en upphöjning förväntas sänka hastigheterna är 
för att bilisterna inte vill skada sina fordon. Flertalet respondenter poängterar att 
upphöjningar inte uppskattas av bilister men att det är nödvändigt för att sänka 
hastigheten. Med detta menat att skyltar och sträck är lätta att ignorera men att ingen 
vill köra sönder sin bil. Att placera ut upphöjningar i utkanten av tätorten menar 
flertalet av respondenterna kommer sänka hastigheten längs hela Storgatan. Förutom 
i utkanten av tätorten kan ett upphöjt övergångsställe vid ICA (se figur 8) underlätta 
för äldre att korsa vägen samt minska barriären mellan de olika butikerna. 
 

5.3.3.2 Mindre önskvärda förändringar 

 
Det fanns många idéer gällande förändringar på Storgatan men även några 
förändringar som respondenterna inte ville se. Att skilja oskyddade trafikanter från 
fordonstrafik med exempelvis en refug beskrevs förbättra tryggheten för de oskyddade 
trafikanterna. Att ha staket för de oskyddade trafikanterna beskrevs i relation till när 
det blir möte på trottoaren och att trafikanter ibland väljer att använda fordonens 
vägbana. Dock diskuterade respondenterna vidare om att detta kanske endast är en 
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falsk trygghet, att det inte minskar fordonens hastigheter. Även att högre hastigheter 
bidrar till försämrad trygghet för de som ska korsa vägen.  
 
Staket kan göra att det går fortare för bilisterna för att det blir färre möten. Går man 
bara över på vissa platser är det bara att köra på, då är bilisterna inte lika 
uppmärksamma på andra platser.” (Respondent 2) 
 
Det var delade meningar huruvida ett upphöjt övergångsställe skulle förändra 
vägmiljön på Storgatan. De som inte förespråkar ett upphöjt övergångsställe menar att 
nivåskillnader är irriterande och ett störmoment i trafiken. Även att det bidrar med 
mer utsläpp och buller vid start och stopp. Trots detta uppmärksammades det att en 
upphöjning sannolikt innebär lägre hastigheter.  
 
“Dom här hatar jag [...] så besvärligt. Det blir ännu mer buller från lastbilarna! 
Det låter tillräckligt redan nu.” (Respondent 8) 
 
Sammanfattningsvis vill respondenterna skapa en känsla av att vägen är en del av 
tätorten, inte en genomfartsväg, för att få ner hastigheten på fordonstrafiken. Detta 
kan enligt respondenterna uppnås genom att i utkanten av tätorten placera 
hastighetsbegränsande åtgärder, gärna ett upphöjt övergångsställe. Det är önskvärt att 
fordonstrafiken tydligt påminns om oskyddade trafikanter i vägmiljön och deras behov 
av att kunna röra sig mellan delar av tätorten och korsa vägen på ett tryggt sätt. Med 
lägre hastigheter, som ett resultat av åtgärder tidigt i tätorten, samt tydliga skyltar 
beskrevs tryggheten i vägmiljön öka. Det övergripande intrycket av respondenternas 
önskan var att Storgatan ska kunna användas och upplevas som en gata i tätort och 
inte en väg för genomfartstrafik. 
 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Människors användande och rörelsemönster 
 
Det framkom tydligt att respondenterna använder och rör sig frekvent i vägmiljön vid 
Storgatan. Wahl och Jonsson (2008) diskuterar att bilen och dess dominerande roll i 
vägmiljöer har ett stort inflytande hur människor rör sig, vilket delvis överensstämmer 
med respondenterna i denna studie. Respondenterna menade att de känner sig trygga 
med att använda vägen men att de påverkas av fordonstrafiken genom exempelvis 
svårigheten att korsa vägen. Det är korta avstånd mellan olika delar av tätorten vilket 
enligt Gehl (2006) gynnar gående i vägmiljöer. Dock kan de känslor som skildrades 
gällande känsla av en barriär samt höga hastigheter leda till otrygghet. I enlighet med 
Gehl poängterade respondenterna att höga hastigheter medför känsla av otrygghet.  
 
Att respondenter beskrev att de upplever otrygghet vid övergångsställen som i likhet 
med Holmberg et al. (2008) leder till begränsning i människors rörelsemönster. Som 
respondenterna beskrev väljer oskyddade trafikanter att exempelvis vänta tills 
fordonet stannat eller passerat innan personen korsar vägen. Detta samt att 
respondenterna endast litar på sig själva i trafiken tyder på att de oskyddade inte 
nödvändigtvis minskar sin uppmärksamhet vid övergångsställen. Holmberg et al. 
(2008) menar att otrygga situationer kan uppstå, genom bristande uppmärksamhet av 
oskyddade trafikanter (falsk trygghet), vid övergångsställen. Dock menar 
respondenterna att de höga hastigheterna på fordonen och bristande samspelet mellan 
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trafikslag innebär otrygghet och att de därför ökar sin uppmärksamhet vid 
övergångsställen. Att den tunga trafik som använder vägen uppfattas bidra till 
otrygghet, mer än persontrafiken, tolkas grundas att respondenternas tydligt uppfattar 
tung trafik på grund av dess storlek. Även uppfattningen av att tung trafik innebär 
större risker vid eventuell kollision tolkas som en bidragande faktor till otryggheten. 
Att respondenterna resonerar likt SKL och Vägverket (2008), nämligen att den 
mänskliga faktorn i trafiken medför risker och att uppmärksamhet därför är viktigt. 
Det blir tydligt utifrån respondenterna att deras rörelsemönster och användning blir 
påverkade av vägmiljön och uppfattningen av trygghet. 
 
Trafiken längs Storgatan beskrevs av respondenterna innefattas av tung trafik samt 
genomfartstrafik som inte är ämnade för tätorten. Det framkom en konflikt mellan 
trafiken och de som lever och bor i tätorten då vägen till stor del anses vara anpassad 
för fordonstrafik. Även att genomfartstrafik i likhet med SKL och Vägverket (2008) 
beskrevs innebära höga hastigheter och därmed risker för oskyddade trafikanter. 
Respondenter beskrev i likhet med Jane Jacobs (2005) att bilen plats och utrymme bör 
begränsas till fördel för andra trafikanters behov och trygghet. 
 

6.2 Upplevelser i vägmiljö 
 
Återkommande gällande upplevelse av vägmiljön var att respondenterna till en början 
beskrev vägen som trygg men längre in i intervjun antog ett mer diskuterande och 
kritiskt angreppssätt och beskrev otrygghet utifrån sig själv och andras perspektiv. Det 
blev framträdande att vägmiljöns utformning utgör en stor del för människors 
upplevelse av trygghet eller otrygghet i vägmiljö. Som Hydén (2009) diskuterar kan 
utformningen påverka fordonens hastigheter, höga hastigheter och att korsa vägen vid 
begränsad sikt beskrevs som otryggt. För att kunna vara en tilltalande tätort för boende 
att bo och röra sig i är trygghet en utgångspunkt. Upplevelsen av otrygghet beskrevs 
oberoende av vägmiljöns verkliga säkerhet och tolkas som det mest betydande för hur 
respondenterna upplever och använder vägen. På så sätt kan en orts attraktivitet eller 
en plats säkerhet först och främst grundas i individers upplevelse. 
 
Som Holmberg et al. (2008) beskriver grundas trygghet i erfarenheter och subjektiva 
aspekter, vilket överensstämmer då respondenter kopplade egna erfarenheter av 
vägmiljön till otrygghet. Dock beskriver respondenterna att de känner sig relativt 
trygga men att de känner oro för andras utsatthet i vägmiljön. Detta beskrivs inte som 
erfarenhet av riskfyllda situationer för dessa grupper utan mer som en uppfattning om 
att det kan ske. Såsom Sveriges kommun och Landsting (2008) poängterar kan den 
upplevda tryggheten och verkliga säkerheten skiljas åt. På så sätt kan den otryggheten 
som beskrivits grundas i den subjektiva uppfattningen av trygghet och inte hur 
säkerheten verkligen är på platsen. Att poängtera är att trots att tryggheten inte 
nödvändigtvis överensstämmer med säkerheten påverkar trafikanternas upplevelser 
deras rörelsemönster. 
 
Att hastigheten upplevs för hög kan bero på att utformningen inte återspeglar vilken 
hastighet som eftersträvas (SKL och Vägverket 2008). Utformningen påverkar även till 
stor del hur trafikanter och dess beteende skapas (Hydén 2009) vilket på Storgatan 
tenderar att missgynna utsatta grupper som exempelvis äldre och barn. 
Respondenterna menar att dessa grupper är de som riskerar att utsättas för störst 
risker samt att Storgatans utformning främst gynnar bilister. Att trottoaren är 
begränsad kan enligt Gehl (2006) grundas i en historisk aspekt, att vägmiljön ger 
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fördel för bilen. Även trafikanternas beteende skapas i vägmiljöns utformning, som i 
detta fall är utformat till stor del efter bilen, och därför kan bidra med 
ouppmärksamhet för oskyddade trafikanter. 
 
Att separera biltrafik från oskyddade trafikanter ansågs inte endast bidra med negativa 
aspekter utan respondenterna lyfte fram att det kan avlägsna avgaser och buller från 
bostadsområde, och att oskyddade trafikanter känner sig tryggare. Trafikens 
konsekvenser, exempelvis utsläpp, berördes inte i större utsträckning utan det 
viktigaste var att öka tryggheten för de utsatta grupperna. Att barn korsar vägen på en 
plats med begränsad sikt med relativt höga hastigheter beskrivs som det mest 
problematiska längs vägsträckan. 
 

6.3 Förändringar i vägmiljö 
 
I likhet med Trafikverket (2012) ansågs lägre hastigheter och hög uppmärksamhet leda 
till trygghet i trafiken. Trots att respondenterna först beskrev sig som trygga vill de se 
en förändring av vägen för att öka sin och framförallt andras trygghet. Fokus var att få 
utsatta i trafiken att kunna använda vägmiljön på ett tryggt sätt. 
 
Det var relativt genomgående att respondenterna ville att biltrafiken skulle ta mindre 
plats, eller i alla fall vara på en jämlik nivå med de oskyddade trafikanterna. Dock 
uppstod det utifrån några respondenter ett tydligt dilemma mellan bilens utrymme och 
att skydda trafikanter. Respondenter talar för att inte försvåra för biltrafiken, men vill 
samtidigt göra det tryggare för oskyddade trafikanter. Detta kan bekräfta bilens 
överordnade roll enligt Marshall (2005) men kanske även tanken om individens frihet 
som Wahl och Jonsson (2008) menar att bilen innebär. Samtliga respondenter uppger 
sig vara gående och även bilist vid vissa tillfällen. Deras resonemang gällande 
förändringar återspeglar tydligt hur de vill att en väg ska användas samt ger en insyn 
till hur de själva använder vägen.  
 
Gällande inställning till förändring överlappar önskvärda och mindre önskvärda 
förändringar något. Respondenter vill skydda de oskyddade trafikanterna i vägmiljön 
men är inte övertygad över att detta uppnås genom att ändra sitt beteende. Detta 
beteende kan till viss del förklaras med negativ inställning till förändring i individens 
närområde (Schively 2007). Dock är inte respondenterna kritiska till en förändring, 
men tveksam för en omställning som innebär att ändra sitt eget beteende. Några 
respondenter ändrade under intervjun sin inställning till vissa förändringar, vilket 
Schively menar kan visa att ny kunskap och förståelse för förändringar påverkar 
människors inställning. Det tydligaste exempel var den respondent som ansåg att 
nivåskillnader var irriterande men senare poängterade att det faktiskt kan medföra 
lägre hastigheter och förbättra vägmiljön. 
 
Jämförelsevis med Hydéns (2008) utgångspunkter för att öka säkerhet för oskyddade 
trafikanter beskriver respondenterna att låg hastighet, tydligt synliga oskyddade 
trafikanter och ett jämlikt samspel inte finns i tillräckligt stor utsträckning längs 
Storgatan. Dock beskriver respondenterna sig som trygga och uppmärksamma som 
oskyddade trafikanter, vilket enligt Hydén är en central del för att uppnå god säkerhet. 
Närvaron och synlighet av oskyddade trafikanter beskrevs öka tryggheten och även 
påverka bilisternas beteende i trafiken. Ett samspel mellan olika trafikslag bör 
eftersträvas för att inte trafikseparering ska öka hastigheterna ytterligare. 
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Förslaget att använda hastighetskamera ses som svåruppnåeligt på grund av att dessa 
placeras ut, av Trafikverket och polisen, baserat på sträckans olycksstatistik samt att 
medelhastigheten på vägen överstiger den tillåta hastigheten (Trafikverket 2016b). 
Detta sker främst på vägsträckor med hastighetsgränsen 70-90km/h. I likhet med 
Jacobsen (2003) beskrevs det av respondenterna att kontakt och flöde av gående 
skapar ett mer uppmärksamt beteende hos bilisterna. Med tydliga övergångsställen 
samt oskyddade trafikanter som använder dessa förväntas risken för olyckor minska 
och tryggheten öka. Känsla av trygghet kan i sin tur öka flödet av människor och bidra 
till livliga gator (Jacobs 2005). Trygghet blir därför en utgångspunkt för att gynna 
stadens verksamheter genom att oskyddade trafikanter kan röra sig på ett säkert sätt i 
vägmiljön. 
 

7. AVSLUTANDE REFLEKTION 
 
Landsvägar genom tätort med genomfartstrafik innebär möte mellan fordon med 
relativt höga hastigheter och oskyddade trafikanter i boendemiljö. Denna studie 
diskuterar hur landsväg i tätort påverkar användande av vägmiljön samt hur 
genomfartstrafik påverkar oskyddade trafikanter. Inriktningen har varit att undersöka 
hur oskyddade trafikanter upplever vägmiljön och ser på eventuella förändringar. För 
att kunna uppnå säkerhet för de oskyddade trafikanter har fokus varit att studera hur 
oskyddade trafikanter upplever trygghet och otrygghet i vägmiljön.  
 
Resultatet visade att utifrån de oskyddade trafikanternas användande och upplevelse 
framkom ett antal områden för åtgärder. Dessa var att tidigt i tätorten minska 
fordonens hastighet, tydligt synliggöra och värna om oskyddade trafikanter samt 
betydelsen av att vägen är en del av tätorten och inte en genomfartsväg. Det framkom 
att biltrafikens framträdande roll bör ifrågasättas i tätortsmiljö då tätorten ska 
uppfattas som en trygg och attraktiv miljö för de boende. Samspelet mellan biltrafik 
och oskyddade trafikanter är tydligt ojämlikt utifrån resultaten i studien. 
Respondenterna visade på denna konflikt, att det finns olika aspekter att ta hänsyn till 
vid utformning av en väg. Tre relevanta aspekter var fordonens framkomlighet, vägens 
säkerhet och människors trygghet. Det blev tydligt att respondenterna önskar trygghet 
i vägmiljön, som beskrevs vara en utgångspunkt för säkerhet, men samtidigt 
säkerställa god framkomlighet för fordon. Respondenternas resonerande kretsade 
kring dessa aspekter och illustrerar deras sätt att se på vad en väg i en tätort bör vara. 
 
Eftersom att respondenter ändrade sitt sätt att resonera under intervjun är det rimligt 
att anta att dialog och information kan bidra till att förståelsen för olika perspektiv 
ökar. Utifrån ett planeringsperspektiv blir det en självklarhet att medborgarnas 
delaktighet är nödvändig för att möta användarnas behov. Då blir trygghet en väsentlig 
del i benämningen säkerhet. Dessutom bör planeringsarbetet för trygghet i vägmiljöer, 
likaså offentliga platser, beaktas som en jämlikhetsfråga. Det är betydande att kunna 
använda vägmiljöer på ett tryggt sätt oberoende av trafikslag och därför bör även 
trafikmiljöer tillgodose samtliga trafikslag. Samtidigt finns ett dilemma att tillgodose 
alla aspekter i fysisk planering. Bilen har historiskt setts uppfattas som individens 
frihet men i dagens planering kan inte enbart bilistens aspekter gynnas utan även 
innefatta kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på likvärdig nivå. 
 
Denna studie lyfter fram den oskyddade trafikanters upplevelser och synpunkter i en 
mindre tätort där en genomfartsväg får stor påverkan för upplevelsen av trygghet. Det 
finns många liknande tätorter i Sverige där bilens framkomlighet prioriteras till fördel 
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för exempelvis effektiva transporter. Det är rimligt att anta att liknande problematik 
skulle beskrivas även på andra platser. Liknande problematik förekommer i större 
tätorter, i jämförelse med Robertsfors, men med andra förutsättningar gällande 
ekonomi, befolkning och trafikvolym. En ringled är en åtgärd som tillämpas och 
innebär tryggare miljö för oskyddade trafikanter, god framkomlighet för fordonstrafik 
samt att buller och utsläpp undviks i boendemiljöer. 
 
Med de gällande förutsättningar som finns i Robertsfors tätort ger föreliggande studie 
ett visst underlag från befolkningen hur Storgatan upplevs och vilka åtgärder som 
ansågs rimliga. För att uppnå en hållbar utformning finns dessutom behov av att 
ytterligare studera andra användares synpunkter om vägmiljön, exempelvis 
fordonstrafiken och tätortens verksamheter. Trots detta utgör studiens resultat ett 
betydande inlägg i kunskapen om hur den fysiska miljön påverkar rörelsemönster och 
trygghet för den oskyddade trafikanten.  
 

8. VIDARE STUDIER 
 
Det skulle vara intressant att vidare studera oskyddade trafikanters säkerhet vid 
landsvägar i andra liknande orter för att kunna jämföra upplevelse och rörelsemönster 
på olika platser. Detta för att få bättre förståelse för hur landsvägar, och vägens 
utformning, i tätort påverkar de oskyddade trafikanterna. Även att undersöka om 
beteende och synpunkter skiljer sig åt mellan mindre och större orter. Finns det 
exempelvis kulturella skillnader mellan stad och glesbygd i hur människors ser på 
trafikmiljö? 
 
Ett komplement och fördjupning till denna studie kan vara hur särskilda grupper ser 
på trygghet i vägmiljöer och hur det eventuellt skiljer sig mellan barn och äldre, men 
även andra grupper som frekvent använder vägmiljöer med genomfartstrafik. Gällande 
förändringar i vägmiljön hade det varit av betydelse för studien att undersöka 
konsekvenser av förändringar, vad olika förändringar kan få för betydelse för 
rörelsemönster och trygghet. Detta ses som angeläget då upplevelse av trygghet inte 
nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide som användes under samtliga intervjuer 
 
Ålder? Sysselsättning? 
 
Använder och vistas du på/intill vägen? 
•Bil   Ja, ofta           Ja, ibland       Nej 
•Cykel   Ja, ofta           Ja, ibland       Nej 
•Gångtrafikant  Ja, ofta           Ja, ibland       Nej 
Bor du intill vägen?                 Ja                      Nej 
 
Hur rör du dig i Robertsfors? 
 
Kan du berätta om och hur du upplever trygghet/otrygghet på/vid vägen? 
 
Vad tycker du om hastighetsbegränsningen? Hur upplever du hastigheten på bilar? 
 
Hur tycker du att samspel mellan bilister och oskyddade trafikanter (gående och 
cyklister) fungerar? 
 
Upplever du några speciella platser som trygga eller otrygga? 
 
Vilken förändring av vägen skulle du vilja se? 
 
Hur ser du på åtgärder som presenteras nedan, som används i tätort för att öka 
säkerhet för gående och cyklister?  
 
De fyra alternativ på åtgärder som presenteras under intervjun finns i kapitel 5 sidan 
15-18. 
 
Karta som visades under intervjun: 

 
(Hitta.se, 2017 samt omarbetning av författaren) 
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Bilaga 2 
 

Förfrågan på Facebook i gruppen “Robertsfors Tips” 
 
Hej! Jag heter Kajsa Jacobsson och skriver mitt avslutande examensarbete inom 
samhällsplanerarprogrammet. Jag studerar gående och cyklisters säkerhet vid 
genomfartsväg i tätort och det jag vill undersöka är Storgatan i Robertsfors. Jag söker 
personer i alla åldrar som brukar vistas intill Storgatan och vill dela med sig av sina 
upplevelser och synpunkter i en intervju. Skriv gärna ett meddelande till mig om ni 
kan tänka er att ställa upp. 
 
Tack på förhand! 
 


