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Abstract  

This essay deals with cyclists preferences when it comes to good bike 
paths and if this plays a part in the choice of bike path the cyclists’ 
choose for their trip or if there are other factors that are central to the 
paper. The text is based on students at Umeå University and their 
opinions. The study is based on a case study in which an area called "Öst 
på stan" in Umeå in northern Sweden, located between the University 
and the city center, was used as a study area. Background to this study 
area is based on the fact that "Öst på stan" has been given a new bike 
path with improved standard. Students were were asked to participante 
through interviews and a survey. A total of 70 people participated. The 
result shows that cyclists appreciate good cycling routes. However, this is 
not the factor that is crucial when it comes to the bike path they use. The 
most important component of route selection is the perceived availability 
and speed of getting to the location. 
 
Key words: bike, cycle network, bike preferences, availability, bike road 
design. travel behaviour. 
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1 Inledning  
 
När bilen gjorde sitt inträde i västvärlden under mitten av 1900-talat 
ansågs detta som det moderna sättet att resa. Denna syn gjorde att 
västerländska samhällen omfamnade och anpassade städers utformning 
efter bilens behov och förutsättningar. Detta har därav lett till att 
stadsrummet blivit mindre anpassat till andra transportsätt såsom gång 
och cykel (Nyström & Tonell, 2012). 
  
Konsekvensen av detta är att många resor idag sker med bil vilket leder 
till negativ inverkan på miljön genom bilens utsläpp (Gatersleben & 
Appleton, 2007). I och med denna medvetenhet har intresset för 
alternativa resemedel ökat vid när det kommer till planering av staden 
(Nyström & Tonell, 2012). Ett av dessa färdmedel är cykeln. I och med 
att cykeln som transportsätt är relativt billigt innebär detta i sin tur att 
stora delar av befolkningen kan äga en cykel (Gatersleben & Appleton, 
2007). På grund av den förändrade synen på cykeln som transportsätt 
har behovet för utbyggnad av cykelvägnätet därmed ökat. Resultatet av 
denna ökning innebär att många städer idag planerar in cykelbanor där 
dessa får plats inom ramen av redan befintliga vägnät. En sådan strategi 
innebär emellertid att etablering av cykelbanor riskerar att få lägre 
framkomlighet gentemot cykelbanor som planeras förutsättningslöst och 
utformas från grunden utan rådande strukturer i vägnätet (Sagaris, L, 
2015). Nyström & Tonell (2012) bedömer att cykeln är attraktivt för en 
stad och dess utveckling och därför börligen borde satsas på under 
2000-talet.  
 
Boverket anser att möjligheterna för cykeln som transportmedel har stor 
potential i framtiden. Så som Sagaris menar Boverket att i och med att 
cykeln idag oftast inte planeras som ett separat färdmedel riskerar 
därmed utvecklingspotentialen bli lidande (Boverket, 2013a). Detta 
innebär i förlängningen negativiteter för såväl miljön som hälsan. Därför 
är det viktigt att skapa förutsättningar för att locka fler till att cykla 
förutom den grupp som redan nu uppskattar detta, och som kan tänka 
sig cykla under de flesta omständigheter. De grupper som kan tänka sig 
cykla som inte gör detta anser att det finns olika barriärer. Dessa 
barriärer kan vara sämre cykelvägar, hinder och dylikt som hindrar dem 
från att tänka sig genomföra en resa med cykel. Den grupp som inte kan 
tänka sig cykla har ofta föreställningen att de ej bör göra detta, då de kan 
nyttja andra resealternativ. Samt att de förväntar sig att cykeln är till för 
yngre människor och sålunda inte passar in på uppfattningen om sig 
själv (Gatersleben & Appleton, 2007). 
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De förutsättningar Gatersleben & Appleton syftar till är samma som 
Sagaris, L (2015) att speciellt tre områden måste satsas på, dels 
beteendemässiga förändringar, ekonomiska åtgärder och stadsplanering.  

1.1 Problembeskrivning  
Cyklisten är en s.k. vägresenär som till skillnad mot den som färdas med 
motorfordon inte skyddas av ett heltäckande hölje, samt saknar den 
energiresurs som motorfordon kan inneha. Detta gör cyklisten mer 
ömtålig för yttre faktorer. Därtill finns det diverse naturfenomen såsom 
väder och vind som påverkar cyklistens förmåga att förflytta sig från 
punkt a till b. (Wallberg. S, Grönvall. O, 2010). Vägens utformning har 
även en direkt inverkan på cyklistens möjligheter att cykla. I och med att 
cykeln drivs fram av muskelkraft blir cyklisten därmed känslig för hinder 
längs med cykelnätet. Dessa hinder identifieras som stopp längs vägen, 
omvägar, nivåskillnader, vägunderlag, och föremål som blockerar delar 
av körbanan. Cyklisten är även känslig för avstånd då statistik visar att 
cykling avtar om färdsträckan överstiger 5 km (Ibid)  
 
Även motortrafik ses som problematiskt i och med den potentiella 
skaderisken på grund utav att cyklisten måste ägna uppmärksamhet till 
motortrafiken samtidigt som uppmärksamheten också måste riktas mot 
körbanan (Ibid). Så som Wallberg. S, Grönvall stämmer Hydén (2008) 
in med att det finns många faktorer som spelar in huruvida vägnät 
upplevs välfungerande eller inte. Därtill anser Hydén att ovannämnda 
faktorer tillsammans också påverkar cykelnätets tillgänglighet och 
därmed cyklistens möjligheter att förflytta sig mellan punkt a till b. Detta 
har således en inverkan på huruvida en resa genomförs eller ej. En 
annan inverkan är den upplevda tillgängligheten som grundas i det som 
upplevs som tillgängligt eller inte. Detta påverkar huruvida en resa kan 
tänkas genomföras. Således är ett tillgängligt cykelnät inte detsamma 
som det faktiska utifrån utformning utan även speglar användarnas 
preferenser och föreställningar (Hydén, 2008). Därmed blir 
utformningen av vägar en viktig del när det rör sig om transporter med 
cykel (Wallberg. S, Grönvall. O, 2010). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet för denna studie är att studera vilka faktorer som påverkar valet av 
cykelväg i Umeå tätort, bland studenter. Frågeställningarna ser ut på 
följande sätt: 
  

-    Utifrån studenternas preferenser för cykelvägars utformning, vad 
kan identifieras som mer och mindre attraktiva inslag? 

-    Vilka andra beståndsdelar är viktiga när det kommer till val av 
cykelväg förutom utformning? 

1.3 Avgränsningar  
Studien avgränsas till att behandla resor som görs med cykel genom Öst 
på stan med universitetsområdet och centrum som start och målpunkt. 
Vidare avgränsar sig studien till att behandla vägval och preferenser 
gällande utformning kopplat till de fyra prioriterade cykelvägarna inom 
Öst på stan. Dvs Strandpromenaden, Kungsgatan, Nygatan och 
Östermalmsgatan (Se bilaga 1).  
  
Studien avgränsas till studenter vid Umeå universitet. Studien kommer 
inte att behandla hur dessa tar sig till centrum genom att gå, använda bil 
eller kollektivtrafik. Uppsatsen lyfter inte heller vilka alternativa vägar 
som kan vara aktuella för transport förutom de vägar inom 
studieområdet som är prioriterade cykelvägar av Umeå kommun. 
Studien behandlar inte heller resor som startas eller avslutas inom Öst 
på stan. Studien kommer inte heller fördjupa sig i vilka hälsomässiga och 
rumsliga effekter cykelanvändningen har på människan, staden samt 
vilka miljömässiga effekter detta resande har. Därtill läggs inte någon 
större tonvikt till bilismen mer än dess närvaro och inverkan på 
upplevelsen av att cykla. 

1.4 Disposition  
Disposition för denna uppsatts inleds med avsnittet metod och 
genomförande. Inom detta kapitel redogörs den metodologiska upplägg 
som använts för denna studie. Teoretiska perspektiv & studier behandlar 
det teoretiska ramverk för denna studie. Därefter kommer kapitlet 
planering för cykling och cykelstråk genom Öst på stan, som behandlar 
kommunens perspektiv på cykelvägar. Där förståelse för det geografiska 
området ges. Efterföljande kapitel är enkätundersökning med följande 
kapitel intervjustudie som rör cyklisters preferenser gällande cykelvägar. 
Uppsatsen avslutas med en diskussion där studenternas resonemang 
sätts i kontext.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Forskningsteori och forskningsmetod 
Forskningsdesignen för denna studie bygger på en fallstudie. Därtill en 
metodkombination för att belysa ämnet från olika synvinklar. Detta för 
att åstadkomma en triangulering där fynd från vardera metod jämförs 
(Denscombe, 2016). Den kvalitativa data som inkom analyserades 
genom en tematisk analys där teman identifierades och togs fram (Braun 
& Clarke, 2006). 

2.2 Fallstudie  
Fallstudien undersöker ett aktuellt förhållande i dess kontext. I detta fall 
etableringen av en ny cykelväg med bättre standard. Denscombe (2016) 
menar att det som studeras ska ha en distinkt gräns där fenomenet och 
studieområdet inte smälter samman med andra fenomen. Vad som 
kännetecknar denna studieform är att ett eller några få 
undersökningsenheter studeras för att skapa insikter som ej skulle vara 
möjlig genom större studie. Detta innebär vidare att förståelse genereras 
för att kunna förklara hur saker är sammanlänkade (Denscombe, 2016). 
För denna studie innebär detta att en förståelse ges för hur människor 
tänker i valet av transportväg med cykel, och vilka faktorer som spelar in 
i valet. Styrkan med en fallstudien är att generella kunskap genereras 
utifrån ett tydligt fall. I detta sammanhang resor som görs med cykel 
genom Öst på stan med universitetsområdet och centrum som start och 
målpunkt. Det resultat som uppkommer och de slutsatser som dras kan 
sedan användas för att förstå andra cykelnät utanför detta studieområde. 
Det innebär sålunda att fallstudien sätter en begränsad ram för 
studieområdet. När det gäller vilka faktorer som är väsentliga i valet av 
cykelväg går detta att applicera på andra områden (Ibid). 
 
Som forskare ägnas uppmärksamheten inom metodområde till frågor 
som hur och varför saker är som de är. Detta genom att metoden 
intresserar sig för hur saker fungerar, samt varför det fungerar på just 
detta vis. En förutsättning för att besvara dessa frågor är vidare att 
studien bedrivs ut i den miljö som är av intresse (Ibid). Valet att 
genomföra en fallstudie inom området Öst på stan grundas utifrån den 
typiska undersökningsenheten. Vilket för denna studie får representera 
de skillnader som finns i vägnätet gällande standarder. Genom att en av 
de prioriterade cykelvägarna byggdes om för att hålla hög standard för 
cykeltransport. Detta är inte unikt just för denna plats utan går att se 
inslag över hela Umeå stad och andra svenska städers cykelnät (Ibid).  
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2.3 Metodkombination 
För denna studie har en metodkombination används för att belysa 
cyklisters preferenser. Metodkombination innebär att två metoder 
kombineras för att belysa ett ämne ur två olika infallsvinklar. 
Beträffande denna studie kombineras en kvantitativ enkätstudie och en 
kvalitativ intervjustudie (Denscombe, 2016). Valet att genomföra en 
metodkombination grundas i att öka validiteten för arbetet. Validitet står 
för den säkerhet och giltighet i vad som mäts. Detta uppnås i denna 
studie genom att kombinera dessa två metoder. Dels genom att det ges 
en bred bild genom den kvantitativa metoden och dels genom att ge en 
djupare och mer specifik bild av upplevelser och synsätt genom det 
kvalitativa. En annan fördel är att dessa metoder kan komplettera 
varandras svagheter när det kommer till brädd och detaljrikedom och 
därigenom stärka validiteten (Ibid). 
 
Nackdelen med att använda just en metodkombination återfinns i just 
den tid det kan ta att sätta sig in i vardera metod, samt att det kan uppstå 
situationer där motstridigheter i det resultat de olika metoderna 
genererat (Denscombe, 2016).    

2.4 Enkätundersökning  
För arbetet genomfördes en enkätundersökning för att identifiera vilka 
vägar studenter väljer för färd med cykel mellan universitetsområdet och 
centrum. Samt identifiera vilka preferenser användarna har gällande 
vägens utformning och egenskaper. Enkäten har distribuerats på två 
sätt. Dels genom en internetbaserad enkät som via det sociala nätverket 
Facebook delades ut till samhällsplanerare och turismstuderande 
studenter vid Umeå universitet. Därefter en fysisk enkät där studerande 
på Umeå universitet ombads fylla i frågorna på plats. 
  
Valet av denna kvantitativa enkätstudie gjordes i och med möjligheten 
att kunna nå ut till en stor grupp studenter för att inhämta deras åsikter. 
Detta är viktigt för att ge denna studie en så verklighetsenig bild av vad 
gruppen studenter tänker om cykelnätet inom Öst på stan. Som metod 
har enkätundersökningen nackdelen att det ej i efterhand går att 
kontrollera med studenterna gällande missuppfattningar vid ifyllnad. 
Även möjligheten att följa upp svaren som ges blir lidande. Därtill kan 
även utformningen av frågor i formuläret spegla forskarens 
ställningstagande och därmed leda in respondentens svar på fel väg 
gentemot dennes egna ståndpunkt (Denscombe, 2016). Därutav ligger 
enkätstudien till grund för vidare utformning av intervjustudie för att ta 
fasta på djupare insikter och därmed likaledes förstå enkätsvaren bättre. 
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2.5 Enkätens genomförande och utformning  
Webbenkäten genomfördes genom Webbenkater.com vilket är ett 
webbaserat enkätprogram som tillåter analysering av de svar som ges. 
Först genomfördes en förstudie för att utröna att de frågor som ställdes 
var begriplig för respondenterna. Mellan 14 April till 24 April 2017 var 
den slutgiltiga versionen öppen för ifyllnad ute på Webbenkäter via 
Facebook. Totalt sett svarade 26 respondenter på webbenkäten. 
Enkätundersökningen genomfördes även i fysisk form där enkäten 
delades ut till studenter i Samhällsvetarhuset, Mit-huset, Teknikhuset 
och KBC-huset på Umeå universitet. Utdelningen genomfördes dagarna 
18-19 april mellan klockan 11-12 respektive 13-14. Totalt deltog 35 
respondenter i den fysiska enkätundersökningen. Dessa fördes sedan 
manuellt in i Webbenkater.com för att all genererad data skulle finnas på 
en och samma plats. 
  
Enkäten som användes innehöll 16 frågor. Åtta av dessa var slutna frågor 
varav två gav fler svarsmöjligheter. Dessa behandlade kön, ålder, 
bostadsort och hur ofta personerna cyklar samt vilka vägarna de 
använder och föredrar. En polariserings fråga ställdes där cykel 
preferenser mättes. Slutligen ställdes åtta tabellfrågor i form av 
likertskala, dvs en skala som sträcker sig från ett till fem. Där 
respondenterna ombads värdera vad som är en bra cykelväg samt hur 
olika vägarna förhåller sig till användarnas preferenser utifrån att 
markera ställningstagande med kryss. Se (bilaga 2) 
  
Sammanlagt svarade 61 personer på formuläret, 31 kvinnor och 30 män 
mellan åldern 18-34 år deltog. Alla förutom tre studerade på Umeå 
universitet. Svarsfrekvensen på webbenkäten var 31 procent av de ca 80 
som såg inlägget. Svarsfrekvensen på den fysiska enkäten var 90 procent 
av de 40 tillfrågade. 

2.6 Enkät Urval 
Urval för enkäten baserades på ett bekvämlighetsurval där studerande 
vid Umeå universitet tillfrågades att svara på den fysiska enkäten. 
Detsamma gällde för den internetbaserade undersökningen. Valet att 
genomföra ett bekvämlighetsurval baseras på forskningens tidsram 
vilket begränsar studiens utformning. I och med ett bekvämlighetsurval 
blir selektionen explorativt. Detta innebär att de insikter som 
uppkommer av svaren ej kan ses som ett tvärsnitt av populationens 
åsikter. Vilket innebär att studien ingalunda kan antas ge en statistisk 
säker bild av vad som framkommer (Denscombe, 2016). 
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I och med att urvalet för denna studie är ett bekvämlighetsurval så 
tillkommer det även problematik. En del av de tillfrågade 
respondenterna studerar samhällsplanering vid Umeå universitet under 
den aktuella period för denna studie. De svar som uppkommit kan vara 
influerade utifrån de kunskaper som lärs ut på lärosättet. Dvs 
stadsplanering, rörelsemönster och andra kunskaper som är 
karakteristisk för samhällsplanering. Kurskamraterna kan även blivit 
påverkade genom att de känner mig och därmed svara vad de tror att jag 
i min forskarroll vill höra. Detta är likafullt ett problem som gäller all 
forskning i och med att respondenter kan bli påverkade av forskaren på 
ett eller annat sätt. (Denscombe, 2016) 
 
Enkäter som delades ut till personer vid ett och samma bord kan tänkas 
blivit påverkade i och med att dessa individer troligen har samma 
studiebakgrund eller att dessa är bekanta med varandra. Detta kan då 
betyda att de blivit influerade av varandra i både rörelsemönster samt 
hur de väljer att svara. En annan kritik som kan riktas mot denna studie 
är urvalet. Detta genom att urvalet av respondenter ej är representativt 
för samtliga utbildningssektioner som finns på Umeå universitet. I och 
med att utdelningen enbart gjordes på Samhällsvetarhuset, Mit-huset, 
Teknikhuset och KBC-huset.  

2. 7 Intervju undersökning  
Valet att använda intervjuer grundas  i metodens förmåga att fångar upp 
värderingar, känslor och erfarenheter hos respondenterna. Vilket ger 
denna studie en djupare insikt i vad dessa personer tänker och resonerar 
kring cykelnätet mellan Universitetet och centrum. I och med intervjuns 
egenskaper kompletteras därmed enkätstudie mer opersonliga struktur 
(Denscombe, 2016). Strukturen på intervjun föll till förmån för en 
semistrukturerad intervjumetod. Detta på grund utav dess flexibilitet 
och dess styrka i att både vara strukturerad utifrån vad som ska 
behandlas samtidigt som intervjun tillåter respondenten att utvecklas 
sina idéer och fördjupa de ämnen respondenten samtalar om (Ibid). 

2. 8 Intervju genomförande och utformning 
För studien har tre intervjuer hållits. Två av dessa var gruppintervjuer. 
Den första intervjun genomfördes den 20 April på Umeå universitet. 
Fem respondenter närvarade under frågestunden. Dessa var i åldern 21-
25, två män och tre kvinnor. En andra intervju hölls den 4 maj. Tre 
respondenter deltog i åldern 21-25 år, samtliga var kvinnor. Intervjun 
behandlade vad respondenterna upplever som bra respektive sämre 
egenskaper hos en cykelväg. Därefter behandlades vilka av de fyra 
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prioriterade cykelvägarna de använder samt vilka tankar de har om 
vardera väg. Slutligen behandlades vilka faktorer som påverkar deras val 
av cykelväg. Se (bilaga 3) 
  
Den tredje intervjun var en informantintervju där Marie Frostvinge 
intervjuades i egenskap av att vara trafikplaneringschef på Gator och 
parker på Umeå kommun. Informantintervjuer riktar sig till personer 
som utifrån sin ställning och sakkunnighet förväntas bära på kunskap 
som kan ge klarhet i det som undersöks. I detta fall hur kommunen ser 
på de prioriterade cykelvägarna (Esaiasson. P, 2017). Intervjun ägde rum 
den 27 april 2017. För studien ställdes nio frågor som i förväg var 
utdelad till informanten. Intervjun behandlade frågor vad som är god 
cykelplanering samt planering i Umeå i helhet och det specifika området 
Öst på stan. För området Öst på stan fokuserade intervjun på de fyra 
prioriterade cykelvägarnas funktion idag och framöver. Se (bilaga 4) 
De kommentarer som Frostvinge ger om Öst på stan ska betraktas som 
en introduktion till platsen samt att sätta denne i en kontext och därmed 
underlätta för läsarens förförståelse för studenternas resonemang.   

2.9 Intervju Urval 
Två gruppintervjuer med studenter genomfördes även för denna studie. 
Totalt deltog åtta respondenter uppdelad på fem respektive tre deltagare.  
Varje intervju spelades in för senare behandling. Valet av gruppintervju 
grundas i att respondenterna tillsammans ska kunna resonera och utbyta 
åsikter och därmed tillföra studien insikter som eventuellt inte skulle 
uppkommit vid intervju mellan forskare och respondent (Denscombe, 
2016). Dessutom innebär denna typ av intervjuform en minskning 
gällande tid vid bearbetning, vilket skulle varit större vid enskilda 
intervjuer. Likafullt innebär denna form även problem i och med att det 
kan bli svårare att urskilja vad varje individ sade i och med att många 
röster gör sig hörda. Samt att gruppdynamiken kan påverka vad som 
respondenterna väljer att säga och inte (Denscombe, 2016). Urvalet av 
respondenter skedde genom snöbollsurval där bekanta personer ombads 
ta med sig bekanta till intervjutillfället (Denscombe, 2016). 

2.10 Tematisk analysmetod  
Vad som kännetecknar en tematisk analys är identifiering, analysering 
och rapportering av mönster i den data som är av intresse.  
I detta fall handlar deta om de transkriberade texterna från dessa tre 
intervjuer. Analysmetoden är flexibel i sitt utförande. Det finns ett 
grundläggande tillvägagångssätt vid denna analysmetod för att uppnå 
gott resultat. Först ska den data som analyseras läsas igenom tills 
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mättnad uppkommer gällande kännedom om materialet. Därefter 
kodades underlaget in i koder som speglar det ämne som behandlas. 
Efter kodningen grupperas likartad koder in under olika huvudteman 
som speglar de identifierade koderna. När alla teman är urskild ska 
dessa sorteras och slås samman med likartade teman för att slutligen 
namnges efter vad det slutgiltiga temat behandlar. Denna process 
gällande identifiering och kodning är ej linjär. Vanligt förekommande är 
att gå fram och tillbaka i processen för att rätta till misstag i tematisering 
(Braun, 2006) 
De identifierade temana som används i denna studie är: 
 
Gruppintervju: 
- Tillgänglighet 
- Säkerhet 
- Preferenser 
- Vägar och upplevelser 
 
Informantintervju: 
- Allmänt om cykelvägnätet 
- Fyra prioriterade cykelstråk genom Öst på stan 
- Vägval 

2.11 Litteraturstudier 
För att skapa förståelse och kunskap inom ämnet cykelplanering och 
tillgänglighet har en litteraturstudie genomförts för att inhämta relevant 
material för denna uppsats. Material som använts för detta arbete har 
inhämtats dels från litteratur som behandlas under 
samhällsplanerarprogrammet. Vidare har litteratur inhämtats genom 
UmUB bibliotekstjänst och Google scholar. Sökord som använts: bicycle, 
cycling, mobility, time geography, travel behaviour. Därtill har även 
material och rapporter från Sveriges kommuner och landsting och 
Boverket erhållits för att belysa cykelfrågan. 

2.12 Metoddiskussion 
Det metodval som valts för denna studie anses lämplig genom att 
metoden är utformad efter studiens förutsättningar och behov för att 
svara på de frågeställningar som utformats. För att besvara 
frågeställningarna valdes fallstudie som lämplig infallsvinkel för att 
identifiera lämpligt studieområde. Användandet av fallstudie grundar sig 
i att studien skulle bli berikad av förståelse genom att studera ett 
geografiskt område. Vilket inte skulle gå genom att enbart studera 
studenternas preferenser.  
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Ett alternativ till metodkombination skulle vara att enbart använda sig 
av kvantitativ respektive kvalitativt angreppssätt för att besvara 
frågeställningarna. Detta skulle vara möjligt, dock skulle enbart en 
kvalitativ alternativt kvantitativ metod inte ge lika omfångsrik bild av 
ämnet. Därmed risk för att viktiga samband skulle gå förlorad. Därutav 
föll valet till förmån för en metodkombination där olika data får 
samverka för att bilda en förståelse för studenters val. De frågor som 
ställdes till respondenterna gällande enkät och intervjuundersökningen 
baseras på vad som kommer fram i Teoretiska perspektiv och studier. 
Detta för att minimera forskarens inverkan och förförståelse för ämnet 
då erfarenhet av cykling finns. Valet att inkludera Marie Frostvinge föl 
för att ge en förförståelse för det geografiska området Öst på stan. Detta 
för att underlätta uppfattningen för de resultat som visas för denna 
studie. 
 
Som analysinstrument valdes tematiskanalys på grund av dennes 
flexibilitet och att denne belyser teman. Narrativ analysmetod skulle 
även gå att använda för att undersök upplevelser av att cykla och 
därifrån dra slutsatser från data. I och med att studien skulle behandla 
respondenter och informanter valdes den tematiska analysen för dess 
flexibilitet. För enkätstudien angavs en av vägarna som inbegreps i 
studien heta Blå vägen. Detta var en felaktig uppfattning, dess egentliga 
namnet är Östermalmsgatan. Inverkan av denna missuppfattning 
belyses närmare i diskussionen. Se (förord till diskussion) 

3 Teoretiska perspektiv & studier  

3.1 Reserestrektioner  
Hägerstrand grundare till den teoretiska utgångspunkten Tidsgeografi, 
resonerar att vi människor är tidsbundna varelser som av naturliga skäl 
har en tidsfrist. Detta påverkar därför vårt rörelsebeteende då vi ej kan 
överskrida den tid vi har i befogande. I och med detta begränsas våra 
resmönster av den tid som finns till berättigande. Detta innebär sålunda 
att vi med olika transportsystem kommer olika långt för samma utlagda 
tid. Genom teknisk utveckling för olika transportmedel och anpassning 
av vägnätet kan följaktligen en effektivare tidsresa göras. Sådana insatser 
kan sålunda inverka att individen kommer längre för samma utlagda tid 
som innan. Och därmed möjliggöra att resan blir av (Corbett. J, 2001). 
  
Förutom att tiden spelar in vid resor med cykeln så finns det även 
restriktioner gällande energiförbrukning menar Kölbl och Helbing 
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(2003). Denna restriktion innebär att kroppen gör av med olika mycket 
energi vid olika transportsätt. Transportsätten för Kölbl och Helbing 
studie var transporter till fots, cykel, buss, bil och tåg. Detta innebär i 
praktiken att individer kommer olika långt beroende på 
fortskaffningsmedel då dessa kan komma upp i olika hastigheter. 
Studien visade att det finns en övre energigräns på 150kalorier vid resor. 
Detta innebär att resor som kräver mer energi därmed kräver andra 
alternativt för att resan ska genomföras alternativt ställas in. I studien 
visade forskarna exempel på att en resa med cykel dagligen gjordes i 
snitt i 43 minuter. Den totala energiförbrukning var för detta resemedel 
ca 150 kalorier. För bilförare var den genomsnittliga restiden 72 min 
vilket resulterar i en energiförbrukning på ca 140 kalorier. Detta innebär 
i praktiken att resor med cykel kan vara tänkbart mellan två punkter 
inom den givna energi ramen. Om samma sträcka skulle bli mer 
energikrävande skulle resan genomföras med annat resealternativ 
alternativt ställas in. Detta innebär att god vägutformning är viktig för 
att reser ska bli attraktiva att genomföra. 

3.2 Mobilitet            
Sheller och Urry (2006) menar att vi idag är inne i ett mobilitets 
paradigm. Denna dag kan vi röra oss mellan platser som vi tidigare inte 
rört oss på i vanliga fall, detta kan båda vara positivt samt negativt. 
Samhället har dessutom blivit anpassat efter transportnätets möjligheter 
och därmed kräver att vi ska kunna förflytta oss. Vårt vardagsliv 
innehåller ständiga rörelser. Dessa rörelser är fundamentala när det 
kommer till att knyta ihop platser och människor. Förflyttningar 
fungerar även som något nödvändigt för att människors livspussel ska gå 
ihop. Vidare är denna mobilitet en viktig faktor för vårt 
identitetsskapande i dagens samhälle. Emellertid har denna rörlighet en 
negativ inverkan på människors hälsa. I och med att den teknisk 
utveckling förslappar människor. Detta leder till att högt utvecklade 
samhällen även har en högre andel överviktiga invånare.  
 
Som Sheller och Urry kommer Schiller B & Kenworthy (2010) fram till 
att vi människor transporterat oss på olika sätt genom historien. Innan 
den industriella revolutionen transporterade sig människor som oftast 
till fot eller med hjälp av djur. I och med bilens inträde in i samhället har 
detta transportsätt kommit att dominera människans vardag såväl inom 
planering som val av resesätt. Vad schiller B & Kenwort belyser är att 
trots detta mobilitets paradigm görs de flesta resor inom en och samma 
stad och att dessa resor tenderar att variera mellan en till fem kilometer.  
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3.3 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är enligt Nationalencyklopedin, definition något som är 
geografiskt möjligt att ta del av. Detta innebär således att individens 
fysiska kapacitet att förflytta sig och det geografiska avståndet är 
sammanlänkat för att förstå vad som är tillgängligt eller inte. 
  
Boverket (2002) definierar tillgänglighet utifrån fem kategorier: 
Fysisk tillgänglighet – Att personer ska kunna förflytta sig i staden 
utan att fysiska hinder förhindrar framkomligheten. 
Psykisk tillgänglighet – Att personer kan nyttja staden utifrån dess 
olika förutsättningar. 
Social tillgänglighet – Att kunna delta i staden och att ha tillgång till 
att möta människor. 
Organisatorisk tillgänglighet – Att användbar information finns 
inför resan. 
Ekonomisk tillgänglighet – Att ha råd att använda passande 
transportmedel. 
 
Hydén (2008) framställer begreppet tillgänglighet i samma termer som 
Ne Encyklopedin och som boverket. Hydén menar i linje med Boverket 
att tillgänglighet definieras även av kostnader, bekvämlighet och 
trygghet under resan och att dessa samverkar för att en plats ska 
upplevas tillgänglig eller inte. På individnivå handlar förmågor såsom 
rörelseförmåga in på tillgängligheten. Denna förmåga kan skilja sig 
gentemot kön och ålder. Detta innebär således att skilda individer kan 
uppfatta tillgänglighet olika beroende på miljöns utformning. Hydén 
menar även att en individ klarar av diverse hinder längs vägen. Vid  
återkommande inslag få dessa hinder en negativ inverkan på platsens 
tillgänglighet (Hydén, 2008). 
  
Gentemot Hydén menar Scheepers m.f. (2016) att upplevd tillgänglighet 
även kan ses utifrån den föreställning en individ bär på om en plats. 
Fastän platsen ligger i närheten kan individen välja bort denna efter 
egna preferenser, vad individen faktiskt vet om platsen och dess vanor. 
Detta innebär således att den upplevda tillgängligheten inte är 
densamma med den faktiska tillgängligheten gällande avstånd och 
utformning. 

3.4 Vägutformning      
Sveriges kommuner och landsting anser att det bör finnas ett 
huvudcykelnät i stadsrummet. Detta huvudcykelnät ska förbinda viktiga 
nyckelpunkter i staden för lättillgänglig transport däremellan. En annan 
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förutsättning är att vägarna ska vara så distinkta som möjligt samt att 
cykeltrafiken helst ska vara separerade från biltrafiken. I 
huvudcykelnätet ska korsningar anpassas och prioriteras till cyklisternas 
fördel medan anpassning för annan trafik inte görs i lika stor 
utsträckning (Wallberg. S., Grönvall. O., 2010). 
 
Rietveld & Daniel (2004) menar att det finns faktorer som påverkar 
flödet i cykelnätverket. Det finns personliga faktorer såsom ålder, kön 
och aktivitetsmönster. Konkretiserat är det den fysiska förmågan och 
individens syn på just cykling och olika riskfaktorer som påverkar 
resebeteendet. De slutsatser som Rietveld & Daniel drar är att en stads 
befolkningssammansättning har en direkt inverkan på andelen cyklister. 
Vidare menar författarna att externa faktorer vid benämning kostnaden 
för cykeln spelar in i valet av cykeln som resemedel. Dessa faktorer är 
restid, komfort, säkerhet, trafiksäkerhet, risk för cykelstöld, kostnaden 
för cykelinnehav och personlig säkerhet tenderar att spela en avgörande 
roll om cykeln är ett alternativ till att transportera sig eller inte (Ibid) 
 
Gällande restid konstaterar författarna att mindre städer som har 
kortare sträckor mellan olika destinationer tenderar att få en god 
cykelanvändning. Åtgärder i stadsrummet är därmed angelägen för att 
främja cykeln som färdmedel. Rietveld & Daniel menar att insatser som 
främjar cykelanvändning i en stad handlar om åtgärder som  lyfta upp 
cykelns konkurrenskraft gentemot bilen. Detta kan åstadkommas genom 
att vägnätet planeras så att medelhastigheten ökar för cyklisten och 
minskar för bilisten. Sådana åtgärd går att uppnå genom omledning av 
motortrafik ut i en ringled, omprioritering vid trafikljus och förkörsrätt 
vid korsningar för att påverka medelhastigheten för olika färdmedel 
(Rietveld & Daniel, 2004)  

4. Planering för cykel och cykelstråk genom Öst på stan 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Gator och parker svarar för 
Umeå kommun för dess planering och framställande av de fyra 
cykelvägar som går genom Öst på stan. Detta avsnitt ger en generell bild 
av det geografiska området som följande kapitel behandlar samt vilken 
syn kommunen har vid planering.  

4.1 Allmänt om cykelvägnätet i Umeå Kommun 
Umeå kommun anser att en bra cykelväg bör vara gen. Vilket innebär att 
cyklisten ska lätt kunna ta sig fram mellan målpunkter utan onödiga 
hinders längst vägen. En annan viktig del är att cykelnätet ska vara 
sammanhängande. Frostvinge säger: “Ett sammanhängande 
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cykelvägnät innebär ofta ett separat gång- och cykelvägnät som inte 
går i blandtrafik. När man kommer till en blandtrafiksträcka är det 
lätt att tappa bort cyklisten. Orienterbarheten minskar, cyklisten blir 
mer vilsen”. 
  
Kommunen arbetar med prioriterade cykelvägar som bland annat 
handlar om underhåll och standard för att vägarna ska fungera så bra 
som möjligt för cykeltrafik. I dagsläget finns det Prio-ett vägar och Prio-
två vägar som erbjuder olika grad av underhåll och standard. På prio-ett 
vägar är skötselnivån hög. Gång- och cykelvägen plogas och sandas ofta 
samt att sommarunderhållet håller hög nivå. Övriga cykelnätet kommer i 
andra hand (Frostvinge 2017). 
  
När det kommer till vägar som låter fotgängare och cyklister dela på 
vägens utrymme menar Frostvinge att detta kan upplevas som 
problematiskt i de tyngre stråken där det är många som rör sig. Detta är 
något kommunen arbetar med genom separering mellan dessa grupper. 
Detta genom att cyklister och fotgängare rör sig i olika hastigheter. Det 
ska även påpekas att detta behov ej finns överallt menar Frostvinge. Då 
behovet är störst i tungt trafikerade stråk, i övriga stråk fungerar det 
relativt bra även utan separering. (Ibid). 

4.2 Fyra prioriterade cykelstråk genom Öst på stan 

4.2.1 Nygatan 
Idag är Nygatan en väg med hög standard som erbjuder en bred cykelväg 
separerad från fotgängare och bilister. Gatan ger även företräde åt 
fotgängare och cyklister genom att trafiken har väjningsplikt vid 
korsningarna samt att körbanan för bil är enkelriktad. Nygatan kopplar 
samman Öst och Väst på stan genom centrumfyrkanten. Vid väg Östra 
Kyrkogatan finns det även en cykelöverfart vilket går att liknas med ett 
övergångsställe fast för cyklister (Frostvinge 2017). 
 
2016 färdigställdes gatan efter en tids upprustning. Genom att gatan 
renoverades upp ändrades även vägens körbana. Idag har ett av två 
körfält avsett för biltrafik ersatts till förmån för en bredare gång och 
cykelväg. Resonemanget bakom beslutet gick i termer att vägen ingick i 
det lokala vägnätet för bil medan vägen ingick i huvudnätet för cykel- 
och gångtrafikanter. Med detta ansågs det att vägnätet därmed bör 
prioritera fotgängare och cyklister eftersom det är deras huvudstråk. 
Andra aspekter inom beslutet att genomföra upprustningen var att vägen 
hade problem med vattensamlingar samt att den låg intill en skola och 
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att det sågs behov av att avlasta Kungsgatan och erbjuda en alternativ 
koppling mellan centrum och sjukhusområdet. (Ibid) (Se bilaga 1). 

4.2.2Kungsgatan 
Kungsgatan stråket är det största stråket genom Öst på stan. Gatan 
sträcker sig från Svingen ut till Östra Kyrkogatan vidare in i stadens 
centrum. Stråket är idag högt trafikerat av cyklister som rör sig mellan 
universitetsområdet och centrum. Det finns planer för framtiden där 
Kungsgatan kan renoveras upp och eventuellt få samma utformning som 
Nygatan. När denna förändring kan ske är idag oklart. Detta beror på att 
kollektivtrafiken använder sträckan nattetid och därmed är vägen inte 
möjlig att förändra. (Frostvinge 2017). 
(Se bilaga 1). 

4.2.3 Strandpromenaden 
Strandpromenaden sträcker sig längs Ume älv och ingår i de 4 
prioriterade cykelvägarna inom Öst på stan. I dagsläget kan 
strandpromenaden upplevas trång under vissa tidpunkter menar 
Frostvinge. Det beror främst på två anledningar, dels rör sig boende i 
områdena Carlshem och Sofiehem gärna på denna väg genom att vägen 
är lättillgänglig in till centrum och att vägdragningen är befriad från 
vägkorsningar och bilar. Dels att området är en av Umeås stadsparker 
och i och med detta används som ett rekreationsområde på grund av att 
strandpromenaden är inramad av vatten och grönska. I dagsläget finns 
det inga planer på att bygga om strandpromenaden efter den standard 
som finns längst med Nygatan (Frostvinge 2017). 
(Se bilaga 1). 

4.2.4 Östermalmsgatan 
Östermalmsgatan sträcker sig längs den nordöstra sidan av Öst på stan. 
Idag är denna cykelled nära ansluten till en större bilväg vilket innebär 
att cykelvägen belastas med en del buller och vägpartiklar. Vägen är även 
minst använd av cyklister menar Frostvinge. Likt som på 
strandpromenaden finns det inga planer på ombyggnationer i dagsläget 
(Frostvinge 2017). 
(Se bilaga 1). 

4.3 Vägval  
Frostvinge menar att de fyra prioriterade cykelvägarna går att använda 
för att ta sig till den centrala delen från universitetsområdet. I och med 
att vägarna har olika kopplingar innebär detta i praktiken att de olika 
vägarna lämpar sig mer eller mindre bra för olika start och slutpunkter. 
Om slutpunkten är gågatan i Umeå centrum är Kungsgatan ett bra 
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alternativ. Om personen ska till Väst på stan lämpar sig 
Strandpromenaden och Nygatan bättre i och med att Kungsgatan via ett 
politiskt beslut inte får användas som cykelväg inom centrum vissa tider 
på dygnet. Därmed lämpar sig Strandpromenaden och Nygatan bättre på 
grund av att dessa är öppna dygnet runt för cyklister. Umeå kommun vill 
även lyfta upp Nygatan som ett bra alternativ till Kungsgatan. Frostvinge 
säger: “Om man kommer från universitetsområdet, och ska till Öst på 
stan, Centrumfyrkanten eller Väst på stan rekommenderar vi Nygatan 
stråket. Det kommer nog vara det stråk som har bäst standard. Och det 
är egentligen högst prioriterat i det avseendet” (Frostvinge 2017). 

5 Enkätundersökningen  
Av de 61 individer som deltog i undersökningen var hälften män och 
hälften kvinnor fördelat på 19-34 år. Dominerande antalet var mellan 19-
24 år. Alla förutom tre studerade på Umeå universitet. Dessa tre kommer 
ej att inbegripas i denna statistik. 

5.1 Bakgrundsvariabler 
 

 
Figur 1. Respondenternas boendeort. 

 
Figur 1 visar var respondenterna bor. Flertalet av deltagarna i 
enkätstudien var bosatt antingen på Ålidhem, Carlshem och Tomtebo 36 
procent. Berghem, Nydalahöjd och Mariehem 26.2 procent. 16.4 procent 
bor antingen på Öst på stan, centrum, Väst på stan eller Grisbacka. 5 
procent bor på Haga eller Sandbacke. 11.5 procent bor på en annan plats 
än de namngivna.  
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Figur 2. Cykelfrekvens generellt.                                                   Figur 3. Resor mellan University & centrum 

 
Figur 2 visar skillnader mellan hur ofta deltagarna cyklar och hur ofta de 
cyklar mellan universitetet och centrum via Öst på stan. Närmare 43 
procent av de som medverkade cyklar på daglig basis och 33 procent 
minst en gång i veckan. Åtta procent cyklar minst en gång i månaden. 16 
procent säger sig cykla minst en gång om året, dock mer sällan än en 
gång i månaden. 
  
Figur 3 visar transporter mellan universitetet och centrum. 13 procent 
genomför resor på daglig basis. Medan 26 procent reser minst en gång i 
veckan. På månatlig basis är det närmare 30 procent. Största kategorin 
31 procent är de deltagare som inte cyklar alls eller mer sällan än en gång 
i månad. 

5.2 Preferenser och utformning  
 

 
Figur 4. Respondenternas preferenser. 

 
Figur 4 visar cyklisters olika preferenser. Av denna figur går det att 
utläsa att deltagarna föredrar att hålla en högre hastighet när de cyklar. 
Cykeln är även ett transportmedel i hög utsträckning med några få 
undantag. De flesta upplever att de känner sig trygga när de använder sin 
cykel. Deltagarna tycker inte att det spelar någon större roll i val av 
cykelväg beroende av tidigare kännedom om denne eller ej. 
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Figur 5. Respondenternas preferenser utifrån vägutformning. 

Figur 5 visar vad deltagarna anser är mer eller mindre viktiga 
egenskaper hos en cykelväg. Cyklisterna anser att en bred cykelväg, 
separerad cykelbana från motortrafik och fotgängare, skötsel av asfalt 
samt underhåll av snö och grus, god sikt och belysning är viktiga faktorer 
för att en cykelväg ska uppfattas som bättre. Medan respondenterna 
anser att cykelvägen blir sämre med trängsel i cykelfältet, hinder längs 
vägen, stopp, blandtrafik, nivåskillnader och korsningar. Deltagarna har 
en mer neutral ställning till fotgängare och vägar som ej är raka. 
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Figur 6. Respondenternas preferenser utifrån vägutformning baserat på hur ofta de cyklar. 

 
Figur 6 visar användarnas preferenser med utgångspunkt i hur ofta de 
cyklar. Blå färg står för användare som cyklar dagligen, veckovis och 
orange står för användare som cyklar månadsvis, årsvis. Utifrån figuren 
skiljer sig inte preferenserna åtskilligt mellan dessa två grupper. Av 
tabellen går det att se att vana cyklister föredrar cykelvägar som är breda 
och i bättre underhåll än cyklister som cyklar mer sällan. Vana cyklister 
upplever även hinder, stopp och korsningar som något mer negativt än 
gruppen som cyklar mer sällan. 
  
Sett till tabellen upplever vana cyklister att resor i blandtrafik samt 
gemsides fotgängare mindre negativt gentemot de som cyklar mer sällan. 
Mer oerfarna cyklister upplever därutöver att separation från dessa två 
är mindre angeläget än de som cyklar dagligen eller veckovis. Vägar som 
snirklar sig fram är även något som användare som cyklar mer sällan 
föredrar. Medan den andra gruppen hellre föredrar mindre av detta 
inslag. 
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5.3 Vägval  
 

 

Figur 7. Respondenternas val av cykelväg och den bäst lämpad. 

Figur 7 visar vilka vägar användarna nyttjar och vilka vägar de anser är 
bäst lämpad för att transportera sig på. När det kommer till transporter 
med cykel genom Öst på stan med universitetsområdet och centrum som 
start och målpunkt. Närmare 45 personer använder Kungsgatan 
samtidigt som strax under 30 anser att denna väg är bäst. Nygatan 
använder strax under 20 personer samtidigt anser 25 att vägen är bäst 
lämpad. För strandpromenaden är det strax över sju som använder och 
sex anser att det är bästa vägbanan. Tre av respondenterna använder 
Östermalmsgatan och enbart en som anser att det är den bästa vägen. 
 

 
Figur 8 Val av cykelväg baserat på bostadsområde 

 
Figur 8 visar att det tycks finnas en geografisk aspekt som påverkar vilka 
vägar som deltagarna väljer och föredrar. Om de bor på Ålidhem, 
Carlshem och Tomtebo är det i högre utsträckning att de nyttjar 
Kungsgatan till 63 procent av alla resor, medans Nygatan används 18 
procent av alla fall. Om personerna bor på Berghem, Nydalahöjd eller 
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Mariehem genomförs 58 procent av alla resor via Kungsgatan och 37 
procent via Nygatan. Fem procent via Strandpromenaden. Om personen 
är bosatt inom Öst på stan, centrum, Väst på stan eller Grisbacka 
genomförs resor till 64 procent via Kungsgatan och 27 procent via 
Nygatan och nio procent väljer Strandpromenaden.  
 

 
Figur 9. Val av väg och bäst ansedda väg baserad på hur ofta användarna cyklar. 

Figur 9 visar vilka vägar cyklister väljer att utnyttja och vilka vägar de 
anser är bäst lämpad för transport inom Öst på stan. Detta utifrån om 
cyklisten cyklar ofta eller mindre ofta mellan universitetet och centrum. 
  
Av figuren går det att se att de som cyklar dagligen eller minst en gång i 
veckan använder Kungsgatan följt av Nygatan. När det kommer till den 
väg de anser är mest lämpad för att transportera sig på anser de vana 
cyklisterna att Kungsgatan är mindre bra gentemot den utsträckning den 
används. Nygatan används i mindre omfattning samtidigt som den anses 
vara mer lämplig att nyttja. Samma mönster går att utläsa för de 
cyklister som cyklar minst en gång i månaden till en gång om året. Till 
skillnad från de vana cyklisterna anser de mer ovana att 
Strandpromenaden är en bra cykelväg, ändock är användningen mindre 
till förmån för andra vägar. 
 

 
Figur 10. Val av väg och bäst ansedda väg baserad på bekanta vägar. 
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Figur 10 visar förhållandet mellan cyklister som föredrar att använda 
redan bekanta vägar gentemot dem som gärna testar nya vägar. Detta 
baserat på vilken väg de använder och tycker är bäst lämpad för 
transport inom Öst på stan. Av figuren går det att utläsa att det finns 
skilda preferenser mellan vilken väg användarna använder för transport 
med cykel och hur lämplig de anser att den är för just detta. Om dessa 
figurer jämförs går det att utläsa att de cyklister som kan tänka sig testa 
nya vägar har en större benägenhet att använda både 
strandpromenaden, Kungsgatan och Nygatan och skillnaderna dem 
emellan är mindre än i gruppen som gärna väljer vägar de redan känner 
till. För de personer som väljer redan bekanta vägar väljer de i större 
grad Kungsgatan och minst sannolikt Strandpromenaden och 
Östermalmsgatan. 

5.4 Upplevelser  

 
Figur 11. Upplevd säkerhet. 

Figur 11 visar den upplevda säkerhet användarna känner för respektive 
väg. Både Strandpromenaden och Nygatan är de vägar användarna 
uttrycker störst säkerhet på. Medan Östermalmsgatan är den väg de 
upplever som minst säker. Kungsgatan upplevs varken säker eller 
osäker. 
 

0 1 2 3 4 5

Östermalmsgatan

Nygatan

Kungsgatan

Strandpromenaden



 23 

 
Figur 12. Upplevd tillgänglighet. 

Figur 12 visar den upplevda tillgängligheten mellan universitetsområdet 
och centrum utifrån boverkets (2002) definition. Flertalet anser att 
Kungsgatan följt av Nygatan är de mest tillgängliga vägarna inom Öst på 
stan medan Strandpromenaden och Östermalmsgatan är mindre 
tillgänglig. 
 
 

 
Figur 13. Upplevd tillgänglighet utifrån vart respondenterna bor. 

Figur 13 visar den upplevda tillgänglighet mellan universitetsområdet 
och centrum baserad på vilka områden studenter har sitt uppehälle. 
Vänstra figuren: Den blå stapeln representerar Ålidhem, Carlshem och 
Tomtebo samt Berghem, Nydalahöjd och Mariehem och orange stapel 
representerar övriga Umeå. Högra figuren: Blå stapel representerar 
studenter som bor längs med Öst-väst på stan och centrum och orange 
representerar övriga Umeå.  
 
Av den vänstra figuren går det att identifiera att studenter som är bosatta 
på något av Umeås studentområden upplever en mindre tillgänglighet 
mellan universitetet och centrum på samtliga vägar förutom Nygatan. 
Där är skillnaderna minimala gentemot sina kamrater som bor i övriga 
Umeå. För figuren till höger går det att utläsa att den upplevda 
tillgängligheten skiljer sig åt beroende på om studenterna bor längs med 
Väst-öst på stan och övriga Umeå. De som bor inom Väst-öst på stan 
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upplever en större tillgänglighet på alla vägar förutom Östermalmsgatan 
där studerande i övriga Umeå upplever en något högre tillgänglighet. 
 
 

 
Figur 14. Upplevd ansträngningsnivå. 

Figur 14 visar användarnas upplevda ansträngningsnivå för respektive 
väg. Utifrån figuren anses ingen av dessa vägarna skilja sig markant åt. 
Utan dessa varierar mellan 2.7 som är minst ansträngande och 3.10 som 
är mest ansträngande. Strandpromenaden och Nygatan upplevs något 
mindre påfrestande medan Kungsgatan och Östermalmsgatan är något 
mer krävande. 

 
Figur 15. Vägarna förbindning till universitet och centrum. 

 
Figur 15 visar att Kungsgatan följt av Nygatan är bäst sammanlänkad 
mellan universitetet och centrum medan Östermalmsgatan och 
strandpromenaden är mindre bra sammanlänkad mellan universitetet 
och centrum.  
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Figur 16. Möjlighet att cykla efter önskad hastighet. 

Figur 16 visar hur vägarna speglar den önskade hastigheten deltagarna 
vill hålla. Nygatan anses vara den väg som erbjuder möjlighet att 
använda den hastighet som användarna önskar följt av både 
Strandpromenaden och Kungsgatan. Östermalmsgatan anses vara minst 
möjlig att transportera sig efter den önskade hastigheten av dessa fyra 
vägar. 

6. Intervjustudie  
 
För intervjustudien deltog sammanlagt åtta studenter. Utifrån de frågor 
som ställdes (se bilaga 3) behandlas följande teman: 
-Tillgänglighet 
-Säkerhet 
-Preferenser 
-Vägar och upplevelser 

6.1 Tillgänglighet 
I Umeå anser respondenterna att vägarna är i bra skick, vilket inte 
hindrar dem när de reser med Cykel. Något som respondent 2 nämner är 
att vägarnas tillgänglighet påverkas i vilken utsträckning vägskyltar visar 
på att vägen är ägnad till cyklister eller inte. Om gatan inte har någon 
skyltning eller indikator på att denne är dedikerad för cyklister så väljs 
denna väg oftast bort. Detta beror på att vägen i och med avsaknad av 
dessa artefakter anses mindre anpassad och därför mindre tillgänglig. 
Detta resonemang gäller enbart om transporten ska ske en längre 
sträcka. Samma resonemang återfinns inte inom bostadsområden om 
resan startas eller avslutas där. Respondent 8 anser att skyltningen även 
är viktig för att få förståelse vart vägförbindelsen leder, vilket ökar 
tillgängligheten i staden.  
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En annan faktor som påverkar framkomligheten och därmed 
tillgängligheten är vilka som trafikerar cykelbanan och gatuutrymmet i 
dess helhet. Respondent 3 menar att närvaro av bilar och bussar är en 
faktor som direkt påverkar vägens upplevda tillgänglighet i och med 
dennes närvaro påverkar cyklisters möjligheter att röra sig. Samt att 
cyklisten får begränsa hastigheten för att kompensera för den otrygghet 
som kan uppkomma när de upplever sig som oskyddad trafikant. 
Respondent 3 säger: “Jag bor på Öst på stan, där är det väldigt många 
korsningar som är väldigt dolda. Man ser inte om det kommer bilar. 
Jag bor 100 meter från Kungsgatan, men på de där 100 meterna är det 
väldigt många korsningar där det kan komma bilar och bussar och allt 
möjligt.” Detta ger i sin tur att resan tar längre tid än vad den skulle 
behöva. Samma resonemang har respondent 1. Personen bor 20 meter 
från en cykelväg. Under dessa 20 meter finns det ett flertal hinder såsom 
bilar och gående samt att vägen är dåligt skött. Detta gör att 
respondenten kan påbörja sin cykelresa först vid cykelvägen och ej från 
cykelparkeringen. 
  
Respondent 2 menar emellertid att det geografiska avståndet är det 
grundläggande skälet gällande valet av väg. Respondent 2 säger: “Mitt 
tankesätt är att det går snabbare men i själva verket så går det saktare 
med alla hinder och människor. När jag kommer fram tänker jag fan, 
jag skulle tagit den andra vägen”. Dock gäller detta resonemang enbart 
om gatan är väldigt problematisk. 
  
Respondenterna resonerar även kring tillgänglighet och vilka vägar de 
känner till. Respondent 7 säger: ”Jag brukar inte välja en cykelväg 
utifrån vart den går. Jag brukar oftast välja väg efter vart jag ska och 
tar den snabbaste. Det kan bero på att jag också är från Umeå”. 
Respondenten menar därmed att denne är mindre beroende av redan 
existerande cykelvägar för att förflytta sig inom Öst på stan. Valet kretsar 
snarare kring vad som är lämpligast. Därför kan det bli att färden inleds 
på en av cykelvägarna för att sedan byta gata för att kombinera olika 
kopplingar och förutsättningar som olika vägar erbjuder. 
  
I och med ett renoveringsprojekt vid Kungsgatan där ena cykelbanan var 
blockerad en tid, upplevde respondent 6 att Kungsgatan trotsallt var det 
ända tänkbara alternativet vid resor med cykel då denne inte kände till 
andra alternativ. Respondent 6 säger: ”Nu har jag två val. Antingen kan 
jag ta Kungsgatan eller Nygatan. Om det skulle vara svårt att cykla på 
en kan jag ta den andra”. I och med att personen flyttade och bekantade 
sig med Nygatan har även denna väg blivit tillgänglig. Detta har 
resulterat i att personen idag börjar sin resa på Nygatan för att sedan 
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avsluta resan på Kungsgatan vid resor till centrum. Respondent 7 som är 
från Umeå känner igen sig i detta resonemang och tillägger ”Jag känner 
att när jag är på en ny plats tar jag gärna vägar där jag vet vart jag 
kommer”. 

6.2 Säkerhet  
Den egna säkerheten är något som respondenterna upplever som viktigt 
när det gäller att cykla. Bilar och bussar är ett inslag som får 
respondenterna att känna sig osäkra på grund av deras körbeteende. 
Detta gäller såväl hur cyklister ska samsas om gatuutrymmet samt hur 
cyklisten bör förhålla sig till bilar. Ett exempel är: Bör cyklisten sakta in 
eller kan denne fortsätta obehindrat sin färd längst sin cykelväg även om 
en bil vill korsa? Desamma gäller cykelövergångställen. Även frågor 
kopplat till säkerhet finns kring hur cyklisten bör agera på vägar och 
övergångsställen där cyklisten ej har företräde på sin sida. Respondent 4 
säger: “Det är svårt att veta hur bilförare kommer köra. Ofta saktar de 
in vid övergångsställen. Men eftersom alla inte gör likt är det svårt att 
veta hur jag ska göra varje gång”. 
  
En annan aspekt när det kommer till säkerhet är cyklistens möjlighet till 
uppsikt. Om cyklisten inte kan se vad som händer menar 
respondenterna att de antingen blir att de bara cyklar på och hoppas på 
det bästa. Andra menar som respondent 7 ”Det skulle lika gärna kunna 
komma någon och ett tu tre kör man på någon. Man måste alltid sakta 
ner och se om någon är bakom hörnet”. Respondent 3 menar att 
fotgängare är väldigt oberäkneliga genom att dessa kan vara upptagna 
med annat som stjäl deras uppmärksamhet. Plötsligt kan en gående göra 
en manöver vilket cyklisten ej är beredd på. Detsamma gäller för andra 
cyklister. Även om dessa inslag påverkar den upplevda säkerheten för 
cyklister tycks inte säkerhetsaspekterna påverka valet av väg i så stor 
utsträckning om vägen är den snabbaste. Det finns emellertid undantag, 
om gatan upplevs väldigt farlig eller är väldigt dåligt skött, då kan 
respondenterna tänka sig ta andra vägar. Respondenterna talar ej om 
hur de själva som cyklister har en inverkan på sin egna säkerhet genom 
att synas och planera sin resa. Det är enbart andras närvaro som 
påverkar säkerhetskänslan. 

6.3 Preferens  
Angående hur användarna ser på cykelvägarnas utformning så anser 
respondenterna att cykelvägen ska erbjuda goda hastigheter utan 
onödiga hinder. Respondent 6 säger: ”Den är bra om den är delad från 
gång och biltrafik. Ibland måste man cykla slalom sådant kan påverka 
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hastigheten. Det är inte så att jag vill cykla väldigt snabbt men man 
kan inte hålla samma hastighet”. Respondenterna föredrar också att 
vägbanan ska vara rak. En väg som slingrar sig fram är något som 
upplevs negativt på grund utav det upplevda utrymmet minskar markant 
om det finns andra som nyttjar gatan. Vilket i förlängningen gör att 
hastigheten påverkas negativt. Något som respondenterna tycker är 
positivt för hastigheten är de dedikerade cykelvägar där fotgängare ej 
vistas. Detta eftersom cyklisten och fotgängaren rör sig i olika 
hastigheter och därmed blir cyklisten negativt påverkad.  
 
Vägarna får även vara raka och sammankoppla olika områden som ligger 
långt ifrån varandra. Respondent 7 säger: ”Det är också bra att vägarna 
är sammanhängande så man slipper dra ner på hastigheten och 
svänga mycket”. God sikt och belysning är även ett viktigt inslag för om 
vägen anses bra eller mindre bra. Vidare anser de att vägarna ska vara så 
plana som möjligt. Uppförsbackar är något som ej är uppskattat bland 
respondenterna. Respondent 2 Säger: “Oftast har man en backe som 
man inte ser fram emot”. Detta kan därmed innebär att resan planeras 
efter den upplevda lutning som respondenterna känner menar de. 
  
Andra preferenser som framförallt är aktuella under våren är att vägen 
sopas från grus. Grus är enligt några respondenterna en faktor som 
påverkar deras val av cykelväg främst på vårkanten. Om det finns en 
annan grusfri väg så kan de tänka sig nyttja denna istället. Även vägar 
som är leriga påverkar valet av färdväg. Emellertid anser respondenterna 
i slutändan att vägens utformning är mindre betydelsefull för hur de 
väljer. Det som dominerar är hur snabbt de upplever att de kan ta sig till 
målpunkten. Detta innebär sålunda att små skillnader i vägarnas 
utformning ej är tillräckliga för att de ska välja en väg de föredrar rent 
utformningsmässigt framför den väg som går fortast att använda. 
Respondent 1 säger: “Man vill in så fort som möjligt. En jättebra väg 
som är helt perfekt men som tar 10 minuter längre att cykla är inte 
chansen så stor att jag kommer att ta den vägen. Om det inte är en 
jättehemsk väg som har uppförsbackar hela tiden och grus”. Det 
respondent 1 menar är att det krävs en del för att en annan väg ska bli 
tänkbar. Respondent 8 säger: ”Om det hade tagit mig lika lång tid att ta 
mig till ett ställe, är ena vägen är kortare men med många hinder och 
en väg som är längre utan hinder. Då tar jag den väg som inte har 
massa hinder. Det är just det att de är jobbigt att stanna”. 
Respondenten resonerar vidare att det fysiskt upplevs längre att cykla. 
Om omvägen inte har alla hinder blir det i slutändan likvärdiga 
alternativ gällande tidsuppoffringen. Om den längre förbindelsen tar 
längre tid så blir detta inte ett alternativ längre. 
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6.4 Vägar och upplevelser  
Det finns en osäkerhet bland respondenterna gällande vartåt varje väg 
går. Alla kände till Kungsgatan i och med att denna knyteran till 
universitetssjukhuset genom Svingen. Strandpromenaden kände de 
flesta till. Nygatan kände mer än hälften till, medans Östermalmsgatan 
var mer okänd för flertalet respondenter. 

6.4.1 Strandpromenaden  
Bland de respondenterna som deltog uttrycktes delade meningar 
gällande Strandpromenaden. Vägen är för en del en led som erbjuder 
natur och ett visst lugn. Medans andra upplever den hektiskt och långt 
bort från var de normalt rör sig. Respondent 8 menar att denne kan välja 
att cykla där i form av rekreationssyfte. Gatan är även föränderlig över 
en dag och årstid gällande nyttjande menar respondenterna. Stråket kan 
stundvis vara ganska folktom vilket är positiv för respondenterna 
gällande framkomlighet. Gatan kan stundtals också vara folk belamrat 
vid bra väder. Respondenter anser att Strandpromenaden knyter 
samman universitetet och centrum på ett mindre bra sätt gentemot 
andra alternativ. Om det finns tid över kan denna väg vara aktuell för att 
cykla längst, annars inte. Ett annat problem med denna väg är att denne 
slingrar sig fram, vilket påverkar framkomligheten anser 
respondenterna. Förenat med att de upplever att det finns fler 
fotgängare närmare centrum vilket påverkar framkomligheten negativt. 

6.4.2 Kungsgatan 
När det kommer till nyttjandet bland respondenterna är Kungsgatan det 
självklara valet eftersom dom anser att vägen knyteran väl till 
universitetsområdet och centrum i och med svingens placering. 
Respondent 5 säger: “Kungsgatan känns som man ska in till stan. Man 
kommer i princip in på torget och därför tar man den. Det är där alla 
är också”. Respondent 2 säger: “Det är hippt att ta svingen. Det var den 
första cykelvägen man tog när man kom upp hit. Det är svingen man 
tänker på”. Likväl upplevs den som något problematisk genom att det 
finns tre hinder. Övergångsstället vid Östra kyrkogatan där cyklisten ej 
ges företräde. Sedan trafikljusen vid korsningen till Fabriksgatan. Samt 
vid Svingen när cyklisten ska korsa vägen för att ansluta till cykelbron. 
Även cykelvägens bredd anses ej vara optimal, detta gör att trängseln 
upplevs öka och att bilar kan erfaras som nära inpå cyklisten. Även 
underhåll av asfalten uppfattas som bristfällig både gällande de hårda 
ytorna samt vanligt underhållsarbete såsom snöröjning. Respondent 7 
säger: ”Man måste cykla där bilarna kör. För där cykelbanan är det 
frysta cykelspår som man inte kan cykla i”. Kungsgatan har god sikt 
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känner användarna, likafullt kan det vara problematisk med 
vägkorsningar och belysning. Respondenterna uppfattar vägen mer 
dunkel på kvällstid.  

6.4.3 Nygatan 
Nygatan, anser respondenterna vara en synnerligen bra utformad 
cykelväg i och med att den ger cyklisten både företräde och att den har 
ett brett cykelfält med god sikt. Även att anslutande bilvägar har 
väjningsplikt. Respondent 7 säger: ”Jag känner inte som att det finns 
vägkorsningar längs Nygatan. Det är bara att cykla”. Även belysning 
och underhållningen av vägen anser bra enligt cyklisterna. Flertalet av 
respondenterna tycker emellertid att gatan är krånglig att ta sig till från 
universitetsområdet. Samt att vägen från Axelstorpsvägen som är beläget 
norr om samhällsvetarhuset uppfattas som krånglig och något farlig på 
grund av att den är brant och slingrig. Vägen upplevs även som 
problematisk i och med att anslutningen till Nygatan från 
Axelstorpsvägen görs genom att cykla över två övergångsställen tät inpå, 
vilket upplevs som hinder i resan. 
  
En ytterligare orsak varför respondenterna inte använder Nygatan i 
samma utsträckning som Kungsgatan sägs vara den upplevda 
sammankopplingen med centrum. Respondent 5 säger: “Det är lite som 
att man kommer på baksidan av stan känns det som. Det är därför 
man kanske inte tar den. Men det är en väldigt bra väg”. Respondent 4 
uttrycker sig som så “Jag tycker att Nygatan är en attraktiv cykelväg. 
Men jag använder den inte bara. Den är lite gömd”. Respondent 4 
tycker snarare att Nygatan är en väg som är lämpad för resor mot väst på 
stan. Respondent 4 säger: “Om jag ska till stadshuset så tar jag 
Nygatan. Om jag tar Kungsgatan så måste jag byta väg sen ändå. Så 
då är den väldigt smidig och så”. Respondent 5 säger: “Jag cyklar oftast 
Kungsgatan. Men om jag är på Väst på stan då cyklar jag alltid 
Nygatan och sen svänger av mot Svingen. För den funkar mycket 
bättre över Östra kyrkogatan”. De menar att cykelöverfarter som ger 
företräde för cyklister är att önska. Respondent 2 uttrycker att denna 
helst vill tima in en gående som ska passera Östra kyrkogatan för att bli 
garanterad företräde. 

6.4.4 Östermalmsgatan  
Östermalmsgatan anser respondenterna som den minst tillgängliga av de 
4 prioriterade cykelvägarna. Respondent 3 säger: “Vägen är ganska 
gömd. Jag tror att jag cyklade där en gång och jag tänkte var är jag 
någonstans”. En annan respondenterna säger: “Östermalmsgatan 
kändes lite privat. Den är inte bra för att ta sig till MVG och Utopia”- 
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respondent 1. I och med att få känner till Östermalmsgatan, samt att de 
tycker att den ligger långt bort från centrum blir kontentan att ingen av 
de använder denna väg. Även de som är uppvuxna i Umeå hade 
problematiskt att se gatan framför sig. Två av respondenterna var bekant 
med vägen, de säger: “Om man ska utgå från universitetet så är det inte 
den optimala vägen”- Respondent 3. Emellertid är denna väg relevant 
om andra platser ska nås menar respondent 4 som säger: “Om jag ska 
till Järnvägsstationen eller Haga så, men inte annars”. De 
respondenter som använt den anser att körbanan är bred och att det inte 
är några problem att cykla på den, och att stråket är befriad från bilar. 
Likväl upplevs det problematiskt i och med att vägen är en gång och 
cykelbana. 

6.4.4 Resonemang mellan cykelstråk genom Öst på stan 
Respondenterna resonerar som så att Kungsgatan och Nygatan är de 
enda rimliga alternativen för transport mellan universitetsområdet och 
centrum. Kungsgatan är den bäst lämpade vägförbindelsen i och med 
dess sammankoppling. Därmed inte den bästa körbanan gällande 
utformning vilket Nygatan anses vara. Emellertid är Kungsgatan 
tillräckligt bra för att respondenterna inte känner att de vill lägga energi 
på att ta någon av de övriga vägarna. “Man väljer väl Kungsgatan för att 
den uppenbarligen är smidigast” säger respondent 3. Vidare säger 
respondenten: “Det känns som att om man har åkt ned för Svingen ska 
man då vika av till Nygatan? Det känns lite onödigt då det är rakt fram 
till centrum”. 
  
Alla utom en respondent uttrycker att de tidigt började nyttja 
Kungsgatan och att det även är mycket därför de fortsätter med att nyttja 
denna. Respondent 4 säger: “Jag bodde tidigare på Mariehem. Nu bor 
jag på Ålidhem. Förut brukade jag komma mellan ICA Berghem och 
sen ner för backen till Nygatan. Men nu känns det mer naturligt att ta 
Kungsgatan eftersom jag bor på Ålidhem”. Vid fråga om detta 
förändrade resebeteendet beror på att det nu är närmare med 
Kungsgatan svarar respondent 4 med att denne ej vet. Utan att 
respondenten gör detta för att denne upplever detta som så. 
  
Respondenterna bedömer även att det finns ett värde i de skilda 
vägarnas olika sträckningar. Genom att vägarna knyteran till stadens 
centrum på olika sätt går det att ta olika vägar beroende på var de ska. 
Vilket gör stadens centrum mer tillgänglig. Respondent 2 resonerar att 
“Om jag skulle nånstans här uppe vid Östermalmsgatan så skulle jag 
kanske testa ta de Östermalmsgatan. Men risken är stor att jag tar 
Svingen och cyklar upp dit istället”. Respondent 1 menar att “Man vet 
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vart Svingen ligger och man vet vad man ska förvänta sig. Om man 
ska nånstans kan en annan väg nog vara smartare. Men jag skulle inte 
våga”. 

6 Diskussion 

6.1 Förord till diskussionen  
Först och främst finns det 4 prioriterade cykelvägar som är ägnad för 
cyklism. Av dessa har Nygatan nyligen öppnats upp igen efter en tids 
ombyggnad. Detta ska därför i denna studie beaktas i och med att få 
studenter därmed fått tid att bekanta sig med denna vägen. Detta kan 
således vara en bidragande skäl till användarnas utryckta uppfattning. 
Trotsallt så visar det sig att ett flertal deltagare ändå vet vart gatan ligger 
och att de använt denna.  
 
I enkätstudien angavs Blåvägen vara en av de fyra prioriterade 
cykelvägarna. Detta var en missuppfattning. Rätt namn för gatan är 
Östermalmsgatan. Det kan tänkas att detta misstag inverkat på 
resultatet. Av intervjupersoner har detta uppmärksammats, de har trots 
detta kunnat relatera till rätt väg eftersom Blåvägen är en bilväg som går 
intill Östermalmsgatan. Därtill utrycker kommunen att 
Östermalmsgatan är en väg som används i mindre utsträckning. Därför 
kommer den data som genererats att antas stämma så när med den 
faktiska uppfattningen som utrycks gällande vägen.  
 
Denna studie grundas på en fallstudie, där Öst på stan studerades utifrån 
de frågeställningarna som satts upp. Konkret är det resultat som 
framkommit från denna studie baserad på en geografisk kontext. Detta 
innebär ej att de slutsatser som dras är exklusiv för resor som går mellan 
universitetet och centrum via Öst på stan. Utan den kunskap som 
uppkommit går såväl att applicera på andra platser. Detta innebär 
följaktligen att denna studie berika förståelsen för cykelnätet i generella 
termer. 

6.2 Slutsatser och resonemang  
För denna studie har studenter deltagit. Dessa är som Gatersleben & 
Appleton menar en grupp som ofta är fysisk friska och har ett mindre 
utbud av färdmedel att välja mellan då studenter ekonomiska status är 
lägre än personer i arbete. Detta gör således att denna gruppen är 
tacksam att undersöka. Detta innebär emellertid att deras erfarenheter 
och insikter inte går att antas gälla hela befolkningen i dess helhet. Då 
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det finns andra grupper som har en andra åsikter gällande cykeln och 
därmed tänkas kräva andra typer av utformning. Av denna studie har 
både studenter via enkät och via samtal menat att vägens utformning har 
en inverkan hur den upplevs att färdas på. För samtliga av de som 
deltagit i denna studie uttrycks aspekter som Rietveld & Daniel, Boverket 
m.f. nämner att vägens fysiska förmåga att erbjuda en hinderfri resa som 
viktig. Barriärer som framförallt upplevs problematiskt motortrafik, 
fotgängare, hinder och stopp och korsningar. Dessa kan enskilt och 
tillsammans samverka för att en resa längs en väg upplevas mindre 
attraktiv och därför exkluderas i det dagliga resmönstret. 
  
Det visar sig i denna studie vara en skillnad mellan erfarna cyklister och 
mindre erfarna. Vana cyklister tycks lättare kunna hantera 
störelsemoment såsom motorfordon och fotgängare än ovana cyklister. 
Kan detta bero på att vana cyklister utsätter sig i högre grad för detta och 
därmed blir mer vana och därför upplever det som mindre 
problematiskt? Detta resonemang går i linje med att mindre vana 
cyklister uppfattar Kungsgatan som går i blandtrafik, som mindre 
attraktiv genom att bortfallet är stort mellan vilken väg de använder och 
vilken väg de anser är bäst. Här anses de bilfria och separerade 
cykelvägarna som de bästa. Samma samband är inte lika tydligt bland de 
vana cyklisterna. Något annat som ses är att de vana cyklister ställer 
högre krav på standarden och hastighets främjande utformning. Detta 
kan tänkas bero på att vana cyklister använder cykeln som ett 
transportmedel på daglig och veckovis nivå och därför är i större behov 
av detta än deras mindre aktiva vänner. 
  
Vidare framkommer det att de preferenser cyklister har för olika 
cykelvägar även påverkas av den kännedom de har om respektive väg. 
Ett flertal av de som deltagit i studien studerar i Umeå och är bosatta i 
Umeå kommun idag. Tidigare innan utbildning var sex av åtta 
respondenter bosatta på annan ort. Insikter av studien är att studenter 
därför i större utsträckning är mindre bekanta med stadens cykelnät än 
andra grupper i samhället. Detta medför följaktligen en mindre upplevd 
tillgänglighet i staden. Som några respondenter uttrycker sig när det 
gäller vägar de inte känner till sedan innan eller är mindre bekanta med 
är att dessa också är mindre bra att använda för cykeltransporter. Av 
tabellerna ses samma samband, de vana cyklisterna som cyklar på 
veckobasis anser att flertalet av vägarna genom Öst på stan är 
tillgängliga och är bättre utformade för användning än gruppen som 
cyklar mer sällan. Dessa tycks eftertrakta vägar de är vana och därmed 
också anse att de vägar de använder som bättre än andra. Detta visar 
sålunda på att tillgängligheten påverkas av vad individer känner till om 
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olika vägalternativ. Detta går i linje med Hydén och Scheepers syn 
gällande tillgänglighet. 
  
Intressant är även att individer som kan tänka sig testa nya vägar tycks 
inneha en större kunskap om cykelnätet inom Öst på stan än de som 
prefererar redan bekanta vägar. Detta borde rimligen tolkas som att 
individerna är mindre beroende av specifika vägar kan därmed välja 
mellan olika gator efter behov. De individer som ingått i intervjustudien 
menar som så att staden är mer tillgänglig i och med att de känner till 
alternativa vägar till samma plats och därför kan variera vid behov. Detta 
borde innebära att dessa individer upplever staden som mer tillgänglig 
än de studenter som ej använder alternativa vägar. Detta genom att 
kännedom om alternativa vägar kan underlätta transport mellan olika 
platser.  
 
Låt säga att individen som har bäst kunskap om olika kopplingar borde 
välja den väg som lättast sammanknyter de olika målpunkter denne vill 
besöka. Resan blir då kortast och möjligtvis den lättaste genom att 
individen kan välja väg utifrån preferenser. Den individ som har mindre 
kunskap borde i sin tur väljer den väg de känner till för att sedan vika av 
till målpunkten där denne närmar sig baserat på respondentens 
resonemang. Detta måste således innebära att resan blir mer bemödande 
för resenären som väljer den bekanta vägen och slutkontentan blir att 
staden upplevs som mindre tillgänglig. Detta kan i sin tur spekuleras om 
detta även är ett hot mot andelen aktiva cyklister i förlängningen? Detta 
genom att de som inte använde bästa lämpade väg torde få en sämre 
cykelupplevelse och därför inte uppleva cykelnätet lika attraktivt. 
  
Utifrån tabellerna och intervjuerna finns det olika preferenser gällande 
utformning. Emellertid är det inte detta som är avgörande för val av 
cykelväg. Valet av cykelväg grundas på vägens upplevda 
sammankoppling till den plats studenten ska besöka. Ett tydligt exempel 
på detta är att Nygatan och Kungsgatan inte har några större skillnader 
gällande avstånd mellan universitetet och centrum. Ändå väljer de flesta 
att använda Kungsgatan. Detta till trots att Nygatan upplevs som en 
bättre väg gällande användarnas preferenser. Skälet till att Kungsgatan 
används sägs vara kännedom samt att gatan kopplar bättre an till 
stadskärnan än vad Nygatan gör. Som respondenterna säger upplever 
dom att de kommer in på baksidan av staden och därför är denna väg 
inte lika attraktiv trots utformning. Detta leder vidare till ett resonemang 
angående hinder och stoppar längs vägen. Som av tabellerna framgår är 
detta något som upplevs negativt. Sett till Kungsgatan, om resan startas 
från universitetet, upplever användarna den som problematiskt i och 
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med att det finns två hinder längs vägförbindelsen. Dessa hinder är 
fördelade till mitten och slutet av resan. När det gäller Nygatan upplever 
användarna vägen till Nygatan från Axtorpsvägen som problematiskt 
samt att anslutningen kunde vara trevligare till gatan. Resan längs 
Nygatan upplevs problemfri ända in till centrum där cyklisten angör 
slutpunkten från dess baksida där bussar rör sig.  
 
Kan det vara så att några hinder längs med hela resan är mindre jobbig 
än en väg där cyklisten introduceras för hinder och får avsluta resan vid 
ett hinder så som Nygatan? Det kan således tänkas att hinder och stopp 
har störst negativa inverkan när det gäller val av resväg? Som 
respondenterna uttrycker det är cykelnätet inom Öst på stan inte dåligt. 
Det finns mer eller mindre bra vägar och ändå är ingen i så dåligt skick 
att någon inte går att använda. Det torde således innebära att mindre 
hinder spelar in i valet. Vidare torde detta inte vara avgörande för resan. 
Som några respondenter uttrycker det är den upplevda närheten, som i 
vidare precisering är den väg som upplevs snabbast vara användarnas 
val. Exempelvis menar respondenterna att de kan tänka sig en längre väg 
om denne tar lika lång tid som den kortare om den kortare har hinder 
som påverkar medelhastigheten i negativa termer. Detta går i samma 
linje med Torsten Hägerstrands tankar gällande tidsgeografi. Där tiden 
är avgörande för resans tänkbarhet. I teorin gällande energi torde det 
således vara att en längre väg i detta fall är mindre energikrävande än en 
väg med återkommande stopp och hinder längs vägen. Och således blir 
den kortare vägen mindre attraktiv. Detta leder slutligen till vilken 
uppfattning en användare har om vägen i förhand. Vilket i sig kan 
grundas på erfarenheter samt vägens förutsättningar. 
  
Således låter det rimligaste att studenternas preferenser av vägval 
grundas mer utifrån kännedom de har om vägen. Samt den upplevda tid 
de måste lägga ut föra att transportera sig mellan målpunkter. Det kan 
därmed tänkas innebära att den väg de väljer också upplevs som den 
mest tillgängliga. Eftersom kunskap och tid tycks vara överdominerad 
när det kommer till val av cykelväg och utformning blir mindre 
betydelsefull. Speciellt då vägnätet inom Öst på stan upplevs av 
användarna som acceptabelt. Därför kan det tänkas att ett annat resultat 
kunnat uppkomma om studien bedrevs inom ett område med en annan 
vägkonstellation där mer distinkta skillnader mellan vägarna fans. 

6.3 Konkreta planeringsförslag  
Vid planering av cykelbana bör dessa i generella termer vara breda samt 
vara separerade från andra vägtrafikanter. Om cyklisterna hänvisas till 
en gång och cykelbana bör det tydligt framgå vilken del som är ägnad till 
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cyklisten och fotgängaren för att minimera konflikter dem emellan. 
Dessutom bör obefogade hinder och barriärer byggas bort i möjliga mån. 
Exempel är insatser som främjar cyklistens överblick och insyn längs 
med vägen. Andra insatser av positiv karaktär är vägunderhåll samt 
insatser som minskar inbromsningar. Ett exempel på lösning som Umeå 
kommun implementerat är övergångstället som cyklisten har företräde 
gentemot bilen. Andra tillskott är vägskyltar för  underlättande av 
navigeringen inom staden för cyklisten.  
 
En konkret förbättring inom området Öst på stan skulle vara en 
breddning av cykelbanan längst med Kungsgatan då denna väg används 
flitigt utifrån denna studie. Kommunen delar dessa tanker. I och med att 
det i dagsläget ej är möjligt att omforma Kungsgatan får denna vänta en 
tid till. Andra förbättringar inom Öst på stan skulle vara att ersätta 
övergångstället med en cykelöverfart vid Kungsgatan. 

7 Vidare forskning  
Studien riktar sig in på studenternas preferenser gällande vägval mellan 
Umeå universitet och stadens centrum. För vidare forskning kan tid 
ägnas för studier gällande  skillnader mellan studerande och icke 
studerande personer gällande deras preferenser. Detta med bakgrund i 
att dessa grupper kan tänkas inneha olika möjligheter till resande. Samt 
att olika grupper har olika möjligheter utifrån vad tidigare forskning 
visat. Ett annat område av intresse för vidare studier vore att undersöka 
upplevelsen av avstånd. I denna studie preciserar användarna att det 
geografiska avståndet upplevs olika beroende på vägens utformning. 
Detta skulle därför vara av intresse att studera vad som påverkar 
upplevelsen i positiva och negativa bemärkelse gällande utformning. 

Sammanfattning  
Denna studie berör studenters preferenser när det gäller transporter som 
görs med cykel. Studien begränsas till området Öst på stan med 
universitetsområdet och centrum som start och målpunkt inom Umeå 
kommun. Studien bygger på en fallstudie där ett 70-tal studenters 
resonemang och åsikter behandlas utifrån vad som är mer och mindre 
attraktiva inslag rörande cykelvägars utformning. Samt om det finns 
andra beståndsdelar som är viktiga vid val av cykelväg förutom 
utformningen. Deras åsikter preciseras både genom en kvantitativ 
enkätundersökning samt en kvalitativ gruppintervju. Vidare 
genomfördes en tematisering för att strukturera den data som 
framkommit från respondenterna. 
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Respondenterna utrycker att cykelvägarna bör erbjuda god 
framkomlighet och standard för att dessa ska anses värda att användas. 
Exempel på positiv utformning är: God sikt, underhåll av vägens hårda 
ytor samt hantering av snö och vatten. Även vägbredd och separering är 
attraktiva inslag för god utformning. Utöver utformning är kopplingar 
mellan målpunkter viktigt för att vägen ska anses användarvänlig. De 
slutsatser som dras inom studien är att Öst på stans fyra cykelvägar 
erbjuder olika standard sinsemellan. Kvalitén på vägarna anses ändå så 
pass bra att detta inte inverkar i valet av färdväg. Vad som spelar in i 
valet av färdväg för respondenterna är istället den upplevda kopplingen 
mellan de två målpunkter som behandlas för denna fallstudie. Samt den 
upplevda tid det tar att nyttja en väg. Den upplevda kopplingen är i sin 
tur baserad på den lokalkännedom som studenterna har om platsen. 
Detta innebär således att valet av cykelväg grundas främst på den 
kännedom studenter har om möjliga vägar och i andra hand vilka 
punkter dessa vägar kopplar samman för detta studieområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Källförteckning   

Elektroniska källor 
	
Nalencyklopedin 

Wallberg, s. Grönvall, O. M.f.(2010) GCM-handboken: Utformning, drift 
och underhåll med gång-, cykel- och mopedtra k i fokus 
https://www.sgbc.se/docman/breeam-2016/remiss-breeam-2017/806-
hea-06-appendix-1/file (hämtad den 25-03-2017)  

Skriftliga källor 
 
Boverket (2002) Stadsplanera istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera. Karlskrona. Boverket  
 
Boverket. (2013a) Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö 
som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Karlskrona. Boverket  
 
Braun. V & Clarke. V (2006) Using thematic analysis in psychology, 
Qualitative Research in Psychology, 3:2, 77-101  
 
Corbett, J. (2001). Torsten Hägerstrand, Time Geography 
 
Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 
 
Esaiasson, P. (2017). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. upp. 5. Wolters Kluwer. 
 
Gatersleben, B., & Appleton, K. M. (2007). Contemplating cycling to 
work: Attitudes and perceptions in different stages of 
change. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(4), 
302-312. 
 
Hydén, C. (2008). Trafiken i den hållbara staden. Studentlitteratur. 
 
Kölbl, R., & Helbing, D. (2003). Energy laws in human travel 
behaviour. New Journal of Physics, 5(1), 48. 
 
Nyström, J & Tonell, L (2012). Planeringens grunder – en översikt. 3 
uppl.  



 39 

 
Rietveld, P., & Daniel, V. (2004). Determinants of bicycle use: do 
municipal policies matter?. Transportation Research Part A: Policy and 
Practice, 38(7), 531-550. 
 
Sagaris, L. (2015). Lessons from 40 years of planning for cycle-inclusion: 
Reflections from Santiago, Chile. In Natural Resources Forum (Vol. 39, 
No. 1, pp. 64-81). 
 
Scheepers, C. m.f. (2016). Perceived accessibility is an important factor 
in transport choice—results from the AVENUE project. Journal of 
Transport & Health, 3(1), 96-106. 
 
Schiller, P. L., Bruun, E. C., & Kenworthy, J. R. (2010). An introduction 
to sustainable transportation: Policy, planning and implementation. 
Earthscan. 
 
Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities 
paradigm. Environment and planning A, 38(2), 207-226.  

Muntliga källor 
          
Marie Frostvinge, Trafikplaneringschef på gator och parker, Umeå 
kommun. 2017-04-27 
       
Respondent 1-5, Universitetsstuderande, Umeå universitet. 2 män och 3 
kvinnor. 2017-04-20 
 
Respondent 6-9, Universitetsstuderande, Umeå universitet. 3 Kvinnor. 
2017-05-04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
Bilaga 3 
 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Bostadsort: 
 
Del I 
 
Vilka element innefattar en bra cykelväg? 
 
Vad inbegriper en dålig cykelväg?  
 
Vad behövs för att en cykelväg ska uppfattas tillgänglig? Och när blir den 
inte detta?  
 
Vad är centralt för att en cykelväg ska uppfattas säker?  
 
Vad uppfattats som ansträngande vid cykling?  
 
Vad spelar roll vid val av cykelväg?  
 
Del II 
 
Vilka av dessa vägar är bekanta? Och vilken relation finns det till 
respektive väg? Är det någon som inte använder och varför? 

- Strandpromenaden 
- Kungsgatan 
- Nygatan 
- Östermalmsgatan  

 
Ovanstående frågor diskuteras sedan kopplat till respektive väg.  
 
Vid föreställandet av en bra respektive mindre bra cykelväg. Där den 
mindre bra vägen är den som ä närmast medans den bättre ligger en 
liten bit bort. Vilken av dessa skulle du välja att använda? 
Vad fordras för att respektive väg ska vara tänkbar?  
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Bilaga 4  
 
Vad anser du är viktiga komponenter för att skapa en bra och attraktiv 
cykelväg när det kommer till fysiska och upplevelsemässiga aspekter? 
 
Finns det någon specifik satsning just i Umeå på en cykelväg som fått ett 
extra gott utfall? 
Vad anser du är de centrala delarna i att just detta fall blev lyckat? 
 
Finns det någon form av cykelstrategi för öst på stan? 
Vilken vision har kommunen för de fyra prioriterade cykelvägarna som 
finns nere på öst på stan? 
Vad skiljer en vanlig väg gentemot en prioriterad väg? 
 
Finns det någon form av tänkt hierarki mellan de fyra prioriterade 
cykelvägarna gällande underhåll och vägservice? 
 
Finns det även en hierarki för vilken väg ni hoppas att personer väljer? 
och kan kommunen styra detta på något sätt genom både fysiska och 
sociala aspekter? 
 
Kan du nämna lite om cykelvägarna på Strandpromenad, Kungsgatan, 
Nygatan och Östermalmsgatan utifrån deras fysiska utformning och 
förutsättningar? 
De cyklister jag varit i kontakt med tycker att Kungsgatan är den 
självklara vägen in till centrum från universitetet. Nygatan används för 
att förflytta sig från öst till väst på stan. Delar kommunen även denna 
åsikt? Vilka platser syftar de 2 övriga vägarna att knytta samman? 
 
Skulle du kunna berätta om Kungsgatan och Svingen. Hur gick 
tankegångarna när svingen byggdes kopplat till Kungsgatan. Vilken 
betydelse har Kungsgatan som transportled idag? 
Vad för tankar har kommunen för Kungsgatan i framtiden? 
 
När kom Nygatan till och är vägen så gott som klar? 
Vad var anledningen till att denna väg byggdes om? Hur ser tankarna 
kring denna väg gentemot de andra vägarna. Vad erbjuder just denna? 
Kan ni redan nu se en skillnad i cykelpassager i och med att Nygatan 
byggts om? 
 
Är det tänkt att fler vägar inom Öst på stan ska förbättras så som 
Nygatan? 
 
 


