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Summary 

Aim 
The study examines a theoretical model developed to capture cyclist´s perceptions of the route environment. The 

survey focuses on if level two and three in the theoretical model captures what it´s intended to do. More specific 

we ask ourselves how the three appraisals (unsafe/safe by traffic reasons, stimulating/inhibiting route 

environment, unsafe/safe by other reasons) in the model´s second level relates among themselves and if these 

three appraisals can capture the degree of environmental well-being/unwell-being in the model´s third level. The 

questions were: Do the three appraisals differ among themselves? What is the difference/-s in such cases? And, 

is there a correlation between any of the three appraisals and environmental unwell-being/well-being? What is 

the correlation in such case? 

 
Method 
The gathering of data was done through questionnaires. The participants got to assess their perceptions of four 

photographs on route environments. The assessment was done by four questions too each photograph. The four 

appraisals in the theoretical model about the route environment, which the study is based on, have formed the 

basis for respectively question. The four questions read: “How unsafe/safe by traffic reasons would you feel in 

this route environment?” ([1] unsafe/safe by traffic reasons). “To what extent do you assess that this route 

environment would stimulate/inhibit your cycling?” ([2] stimulating/inhibiting route environment). “How 

unsafe/safe by other reasons than traffic would you feel in this route environment?” ([3] unsafe/safe by other 

reasons) and “How would you assess your environmental well-being/unwell-being in this route environment?” 

([4] environmental well-being/unwell-being). To rate the photographs The ACRES (Active Commuting Route 

Environment Scale) 15-degree point scale has been used. 157 students from The Swedish School of Sport and 

Health Sciences, aged from 19 to 43 years, were included in the study, of which 62 students were males (mean 

age: 24,3 years) and 95 students were females (mean age: 23,4 years). The data was analyzed with Pearsons 

correlation analysis, dependent t-test and multiple regression. 

 

Results 
The dependent t-test analysis showed that there was a significant difference in assessments between all of the 

appraisals for photography 1, 2, and 3. Photograph 4 showed a significant difference in assessments between the 

appraisals [1] unsafe/safe by traffic reasons and [2] stimulating/inhibiting route environment and between [1] 

unsafe/safe by traffic reasons and [3] unsafe/safe by other reasons. However, no significant difference was 

shown between [2] stimulating/inhibiting route environment and [3] unsafe/safe by other reasons. The 

correlation matrices for each photograph showed a significant correlation between [4] environmental well-

being/unwell-being and the three appraisals. However, the multiple regression analysis showed no significant 

correlation between the appraisals [1] unsafe/safe by traffic reasons and [4] environmental well-being/unwell-

being. This applies for all four photographs. 

 
Conclusion 
Appraisal [1] unsafe/safe by traffic reasons seems to be distinguished from the other two appraisals. Appraisal 

[3] unsafe/safe by other reasons and appraisal [2] stimulating/inhibiting route environment may possibly be 

distinguished from each other. The appraisals [2] stimulating/inhibiting route environment and [3] unsafe/safe by 

other reasons may have an effect on [4] environmental well-being/unwell-being during cycling. Appraisal [2] 

and [3] can to 30-57% explain the changes of [4] environmental well-being/unwell-being during cycling of the 

four route environments that were assessed in this study. Appraisal [1] Unsafe/safe by traffic reasons does not 

seem to have an effect on the degree of [4] environmental well-being/unwell-being during cycling. With that 

being said level 2 and 3 of the theoretical model about the route environment do partially work. This study was 

an attempt, through photographs, examine a theoretical model about the route environment but more studies are 

needed to explore uncertainties of this model.  

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studien granskar en teoretisk modell framtagen för att fånga cyklisters uppfattningar av färdvägsmiljön. 

Undersökningen fokuserar på om nivå två och tre i den teoretiska modellen fångar vad de är ämnade att göra. 

Mer specifikt frågar vi oss hur de tre utsagorna (otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, otrygg/trygg av andra 

orsaker och stimulerande/motverkande färdvägsmiljö) i modellens andra nivå förhåller sig sinsemellan samt om 

dessa tre utsagor kan fånga graden av miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i modellens tredje nivå. 

Frågeställningarna var: Skiljer sig de tre utsagorna åt sinsemellan? Hur ter sig skillnaden/-erna i sådana fall? Och 

finns det ett samband mellan någon/några av de tre utsagorna och miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande? 

Hur ser sambanden i sådana fall ut?  

 

Metod 

Datainsamlingen skedde genom enkäter. Respondenterna fick bedöma sina upplevelser av fyra fotografier på 

färdvägsmiljöer. Bedömningarna skedde genom fyra frågor till varje fotografi. De fyra utsagorna i den teoretiska 

modellen om färdvägsmiljön som studien bygger på har legat till grund för utformningen av respektive 

bedömningsfråga. De fyra frågorna lyder: ”Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna 

färdvägsmiljö?” ([1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl). ”I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö 

skulle stimulera/motverka din cykling?” [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö). ”Hur otrygg/trygg av 

andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö?” ([3] otrygg/trygg av andra orsaker) samt 

”Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö?” ([4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande). För skattning av fotografierna har ACRES (Active Commuting 

Route Environment Scale) 15-gradiga skala använts. 157 studenter från Gymnastik-och idrottshögskolan i 

åldrarna 19-43 år inkluderades i studien, varav 62 studenter var män (medelålder 24,3 år) och 95 studenter var 

kvinnor (medelålder 23,4 år). Dataanalyserna gjordes genom Pearsons korrelationsanalys, beroende t-test och 

multipel regression. 

 

Resultat 

Analysen med beroende t-test visade att det fanns statistiskt signifikanta skillnader i skattningarna mellan 

samtliga utsagor för fotografi 1, 2 och 3. För fotografi 4 kan man se att det fanns en signifikant skillnad i 

skattningar mellan utsagorna [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö samt mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av 

andra orsaker. Korrelationsmatrisen för varje fotografi visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband 

mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och de tre utsagorna. Dock visade den multipla 

regressionsanalysen inget signifikant samband mellan utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande. Detta gäller för samtliga fyra fotografier. 

 

Slutsats 

Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl verkar kunna särskiljas från de två övriga utsagorna. Utsaga [3] 

otrygg/trygg av andra orsaker och utsaga [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö kan möjligtvis särskiljas 

från varandra. Utsagorna [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker 

verkar kunna påverka graden av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande under cykling. Utsaga [2] och 

[3] kan till 30-57% förklara förändringen av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande under cykling för de 

fyra färdvägsmiljöer som bedömdes i den här studien. Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl verkar inte 

kunna påverka graden av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande under cykling. Med detta sagt fungerar 

nivå 2 och 3 i den teoretiska modellen om färdvägsmiljön delvis. Denna studie var ett försök att med hjälp av 

fotografier granska en teoretisk modell om färdvägsmiljön men fler studier behövs för att utforska oklarheter i 

denna modell. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ett fysiskt aktivt beteende kan verka preventivt mot en rad sjukdomar och krämpor samt är en 

effektiv behandlingsmetod för att lindra eventuella besvär om man redan insjuknat. Astma, 

depression, högt blodtryck, övervikt, fetma, artros (Ståhle red.2008), hjärt- och 

kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, vissa cancerformer och osteoporos är exempel på besvär och 

sjukdomstillstånd som fysisk aktivitet kan förebygga och behandla (Ibid; Sallis & Owen, 

1999). Dessa sjukdomar medför stora samhällskostnader, men genom att öka graden av fysisk 

aktivitet hos befolkningen kan samhället spara stora summor (Leijon, Kallings, Faskunger, 

Laerum, Börjesson & Ståhle 2008, s. 47).  

 

WHO:s (1948) definition av hälsa lyder: ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp”.  I denna definition 

är benämningen välbefinnande inkluderat. Välbefinnande påverkas självfallet av flera 

faktorer, men syftas det på vilken effekt den yttre miljön har på välbefinnandet avses ett 

”miljömässigt välbefinnande”. (Schantz 2014, s. 138 f.) Miljömässigt välbefinnande i relation 

till fysisk aktivitet handlar om att ”olika nivåer av fysisk aktivitet kan existera under 

miljöbetingelser som kan bidra till respektive motverka ett välbefinnande” (Schantz 2012, s. 

9). Den miljö som den fysiska aktiviteten äger rum i behöver inte vara en miljö som 

uppmuntrar till fysisk aktivitet, utan kan likväl vara en neutral eller hindrande miljö för fysisk 

aktivitet. Det är av vikt att förstå att den fysiska aktiviteten fortfarande kan ske oavsett hur 

den befintliga miljön yttrar sig. (Schantz 2014, s. 139) 

 

För att verkligen förstå den fysiska miljöns påverkan på ett fysiskt aktivt beteende behövs 

både människors uppfattningar om omgivningen, men också objektiva skattningar och 

mätningar av densamma (Sallis & Owen 1999; Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft & 

Kerr 2006). Sallis och Owen (1999, s. 126) säger att när kunskapen om miljöns inverkan på 

beteendet ökar kan vi påverka beslutsfattare i samhället och näringslivet att skapa miljöer som 

stimulerar till fysisk aktivitet. 

 

Denna studie försöker bidra med djupare kunskap inom området. Detta genom att via 

fotografier utforska och utvärdera om en teoretisk modell om färdvägsmiljön, som inte 
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tidigare blivit testad, mäter det den är avsedd att göra. Den teoretiska modellen i fråga är ett 

försök i att fånga cyklisters uppfattningar av färdvägsmiljöer och se om dessa uppfattningar 

möjligtvis kan ha inverkan på det miljömässiga välbefinnandet. Modellen tar därmed fasta på 

ordet välbefinnande i WHO:s (1948) hälsobegrepp och försöker klargöra hur välbefinnandet 

kan påverkas under den specifika aktiviteten cykling för transport. Denna studie kommer 

undersöka om de tre utsagorna i modellens andra nivå mäter olika ting i färdvägsmiljön samt 

om dessa tre utsagor i sin tur, i modellens tredje nivå, kan fånga graden av miljömässigt 

ovälbefinnande/välbefinnande under cykling (se figur 1). 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Vardagsmotion 

Vardagsmotionen har minskat betydligt jämfört med hur det tidigare har sett ut i historien 

(Ågren 2008, s. 5). Orsaker till att människor inte aktiverar sig idag verkar vara tidsbrist 

(Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown 2002; Ekblom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 

2011) samt den byggda och sociala miljöns påverkan på beteendet (Sallis & Owen 1999, s. 

124). Långvarigt stillasittande har visat sig öka risken för ohälsa. Stillasittandet ersätter till 

största delen den lågintensiva vardagliga aktiviteten och inte alls lika mycket tid avsatt för 

motion och träning. Fysisk aktivitet och stillasittande bör därför ses som två separata 

beteenden. En person kan komma upp i de rekommenderade aktivitetsnivåerna på 30 minuters 

måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet dagligen, men likväl vara stillasittande en stor del av 

dygnet. (Héllénius & Ekblom 2013, s. 37 ff.)  

 

1.2.2 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Hur ser då nivåerna av fysisk aktivitet ut i befolkningen och vilka är minimikraven för fysisk 

aktivitet för att kunna tillgodogöra sig dess hälsovinster? Rekommendationerna för fysisk 

aktivitet lyder: 

[---]Alla äldre än 18 år är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i veckan. Vid 

hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas ut över flera 

av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Aktiviteten ska vara av aerob karaktär 

med måttlig-hög intensitet. Det gäller till exempel 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 

20–30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa. Ytterligare 
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hälsoeffekter kan uppnås om man ökar intensiteten och/eller antal minuter per vecka[---]. 

(Folkhälsomyndigheten, 2013) 

 Genom självskattningar i enkäter har det visats att cirka hälften av den svenska vuxna 

befolkningen sammantaget under dagen är fysiskt aktiva cirka 30 minuter per dag i måttlig 

intensitet (Ekblom-Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 2011). Genom mätning med 

accelerometrar visas dock att endast några få procent av den svenska vuxna befolkningen 

uppfyller kravet att vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter per dag, där motionen ska ske i pass 

om minst 10 minuter (Hagströmer 2007, ss. 35-42). 

 

1.2.3 Aktiv transport genom cykling  

 Hur kan vi då få in mer fysisk aktivitet, minska det långvariga stillasittandet i vardagen? En 

lösning kan vara aktiv transport, vilket innebär ”att gå eller cykla eller genom en annan form 

av fysisk aktivitet förflytta sig till en viss målpunkt (Faskunger 2008, s. 6). Cykling är en 

aktivitet som kan nå höga intensitetsnivåer och påverkar det kardiovaskulära systemet 

positivt. (Shephard 2008, ss. 751-757) Eftersom de flesta människor måste ta sig både till och 

från skolan/arbetet på de flesta av veckans dagar har aktiv transport stor potential att bli en 

regelbunden aktivitet. Detta gör att främjandet av aktiv transport för jobb- eller skolpendling 

har stor möjlighet att reducera den stillasittande tiden. (Kallings 2013, s. 119) För att 

stimulera aktiv arbetspendling är det betydelsefullt att skapa stödjande infrastruktur (ibid 

2013; Regeringen 2007/08; Faskunger 2007).   

 

1.2.4 Färdvägsmiljön  

Vad består då den miljö av som den aktiva transporten sker inom, den s.k. färdvägsmiljön? 

Schantz (2012, ss. 16-24) skriver att färdvägen mellan start och mål utgörs av en kedja av 

flera avgränsade färdvägsmiljösegment, t.ex. en trafikkorsning eller en korsningsfri 

cykelbana. Dessa segment påverkas av olika miljödomäner där varje domän innehåller olika 

miljöfaktorer. De fem domänerna är: väder, ljusförhållanden, sociala miljön (samspel mellan 

individer), fysiska miljön (fasta föremål) och trafikmiljön (rörliga objekt). Dessa miljöfaktorer 

kan skifta stort i karaktär och utseende, därför kan färdvägsmiljöer ses som komplexa system 

då deras karaktär kan förändras utmed resvägen (ibid, s. 5). De fem miljödomänerna kan ha 

verkan på följande komponenter: volymen/frekvensen/intensiteten av cykling och graden av 

välbefinnande/ovälbefinnande. (ibid s. 17) Det finns ohälsosamma partiklar i luften (Forsberg, 
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Burman & Johansson 2006, s. 4043 ff.), som människan inte kan uppfatta, därmed kan 

människors uppfattning av färdvägsmiljöer inte ge hela bilden av färdvägsmiljöers påverkan 

på välbefinnandet (Schantz 2012, s.17). 

 

Att fysisk aktivitet sker behöver i sig inte betyda att miljön där aktiviteten utförs är 

stimulerande för ett aktivt beteende. Ett fysiskt aktivt beteende kan således ha drivkrafter och 

motiv som står över motverkande faktorer i miljön. Exempelvis kan viljan i sig att vara fysiskt 

aktiv (Schantz 2014, s. 138 f.) eller att slippa trängsel i kollektivtrafik (Emanuel 2012) vara 

orsaker till att man väljer aktiv transport, även fast färdvägsmiljön inte alls upplevs som 

stimulerande. Motverkande och otrygga färdvägsmiljöer kan dock vara anledningen till att 

individer inte är fysiskt aktiva, även om de har motivation till att vara det. Hur miljön 

påverkar välbefinnandet när man är fysiskt aktiv är därför av vikt att förstå eftersom en känsla 

av miljömässigt välbefinnande kan uppmuntra till fysisk aktivitet (Schantz 2014, s. 138 ff.). 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Stödjande respektive hindrande miljö för aktiv transport genom 

cykling  

Vad är då en stödjande respektive hindrande miljö för aktiv transport genom cykling? Enligt 

Saelens, Sallis och Frank (2003, s. 83) inträffar det fler cykelturer i områden som 

karakteriseras av bra förbindelser samt fortlöpande trottoarer. Färre cykelturer sker i områden 

som utmärks av bristfälliga cykel- och gångmöjligheter, som t.ex. avsaknad av cykelbanor 

eller trottoarer. En osäker och otrygg trafikmiljö verkar även vara ett stort hinder för att 

människor inte cyklar idag (Faskunger 2008; Parkin, Ryley & Jones 2007; Holle, Deforche, 

Cauwenberg, Goubert, Maes, Weghe & Bourdeaudhuij 2012). Faktorer i trafiken som 

påverkar känslan av säkerhet är trafikens sammansättning, volym och hastighet samt antalet 

parkerade bilar längs huvudvägen. Omgivningens utformning har även stor påverkan på 

beslutet att cykla. Betydelsefulla faktorer är bland annat cykelvägens skick, ruttens estetiska 

omgivning, graden av motoriserad trafik, buller och luftföroreningar. Även faktorer som inte 

är direkt kopplade till den fysiska miljön, som klimat/väder och ruttens höjdskillnad påverkar 

graden av cykling. (Parkin, Ryley & Jones 2007, ss. 70-80)  
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I Vancouver sågs de främsta motivationsfaktorerna för cykling vara vägar avskilda från 

föroreningar och trafikbuller, cykling i dagsljus, cykelvägar separerade från trafik, samt stråk 

bestående av vacker natur. De mest avskräckande faktorerna var dels skräpiga vägar, regn och 

dålig belysning i mörker, hög andel motoriserad trafik, motorfordon i höga hastigheter samt 

hänsynslösa bilister. (Winters, Davidson, Kao & Teschke 2011) För att få förståelse av hur 

människor bedömer färdvägsmiljöer har skalan The Active Commuting Route Environment 

Scale (ACRES) skapats. Syftet med ACRES ”är att studera fysiskt aktiva arbetspendlares 

upplevelser av sina självvalda färdvägsmiljöer” (Wahlgren 2012, s. 38). I en studie har skalan 

The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) använts för att undersöka 872 

cykelpendlande stockholmares uppfattningar om miljöfaktorer som stimulerar eller motverkar 

till cykelpendling. Gröna, trygga och vackra miljöer visade sig oberoende av varandra 

stimulera till cykelpendling i stadsmiljö. Trängsel av olika motorfordon, avgaser och 

färdvägar med många riktningsförändringar hade motsatt effekt, dvs. de motverkade graden 

av cykelpendling. (Wahlgren & Schantz 2012). 

 

1.3.2 Välbefinnande och miljö 

Som tidigare nämnts innefattar Hälsobegreppet (WHO 1948) ordet välbefinnande. I flera fall 

är det otydligt vad termen välbefinnande kopplat till elitidrottare innebär, vilket i sin tur 

medför att det är svårt att dra större slutsatser eller göra jämförelser ur ett större perspektiv 

(Lundqvist 2011). Inom forskningen finns två traditioner som avser undersöka begreppet 

välbefinnande, dessa är den hedoniska traditionen och eudemonismen. Det finns vissa likheter 

mellan dessa perspektiv, men i grunden har de olika utgångspunkter för vad människan 

behöver och strävar efter i livet. Enligt det hedoniska perspektivet uppnår människan 

välbefinnande genom att göra aktiviteter som bringar lycka och njutning. I forskningen 

refereras och definieras detta perspektivet som ”subjektivt välbefinnande”.  Med subjektivt 

välbefinnande menas hur individen upplever sitt välbefinnande oavsett hur normativa 

förhållanden, så som t.ex. inkomst, arbete och civilstånd, ser ut. Enligt eudemonismen är 

lycka och tillfredställelse i sig självt inte något som skapar välbefinnande. I stället är fokus på 

aktiviteter och utmaningar, som utvecklar individen på ett sätt som överensstämmer med 

dennes egna värderingar. I forskningen tillämpas vanligen benämningarna ”psykologiskt 

välbefinnande” och ”socialt välbefinnande” för detta perspektiv. Psykologiskt välbefinnande 

bygger på psykologiska egenskaper hos individen, som t.ex. självacceptans, relationer till 
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andra människor och personlig utveckling. Socialt välbefinnande väger in individens sociala 

samspel. (Lundqvist 2011) 

 

I en studie har man undersökt relationen mellan miljön och subjektivt 

välbefinnande. Subjektivt välmående definierades som en funktion av individens 

omgivningsmiljö, inställning till miljön, personliga uppgifter samt politiska- och 

socioekonomiska inställningar. Resultaten visade bland annat att städer med högre nivåer av 

luftföroreningar och trafikträngsel hade en signifikant lägre nivå av subjektivt välmående, 

medan städer med bättre tillgång till parker visade på en signifikant högre nivå av subjektivt 

välmående, allt annat lika. (Smyth, Mishra & Qian 2008) Det subjektiva välbefinnandet var 

högre när det var sol, frånvaro av regn och dis samt vid gröna eller naturliga miljöer som t.ex. 

gräsområde, hedar, skogsmarker, berg och jordbruksmark än vid stadsmiljöer. (MacKerron 

och Mouratoc 2013)  

 

1.3.3 Skattningar av färdvägsmiljöer genom fotografier 

Undersökningar har gjorts på hur människor, utifrån olika sammanhang, uppfattar 

färdvägsmiljöer genom skattningar av fotografier. Miljöer som bland annat innehöll avskilda 

asfalterade vägar för endast cyklister, avskilda asfalterade vägar för både cykel och gång 

trafikanter, avskilda oasfalterade vägar för cyklister och fotgängare var mest sannolikt att 

cykla i, när befintliga och potentiella cyklister fick utifrån olika fotografier av olika 

färdvägsmiljöer bedöma hur ”sannolikt” det skulle vara att cykla i en viss färdvägsmiljö. De 

vägar som var mest osannolika att cykla på var stora stadsvägar med eller utan parkerade 

bilar. (Winters & Teschke 2010 s. 40 ff.) 

 

Omgivningar som karaktäriseras med brottsäkerhet var mer inbjudande att promenera i, när 

äldre människor fick bedöma olika gatumiljöer i fotografier. För att rangordna fotografierna 

användes en elvagradig skala. Skalan gick från 0 (inte alls inbjudande) till 10 (väldigt 

inbjudande). (Van Cauwenberg, Van Holle, Bourdeaudhuij, Clarys, Nasar, Salmon, Maes, 

Goubert, Van de Weghe och Deforche 2014) Fördelar och svagheter med att bedöma 

färdvägsmiljöer genom fotografier diskuteras i studien. Fördelar är att både forskarna och 

respondenterna exakt vet vilken miljö det är som bedöms, både exponeringen och 

bedömningen av miljön sker samtidigt vilket rensar bort minnesfel. Svagheter som finns är att 

deltagarna inte är aktiva i miljön utan passivt observerar miljön på fotografiet. En 
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ögonblicksbild fångar heller inte hela verkligheten, t.ex. förloras ljud och fordonshastighet 

samt att vår uppfattning är en pågående process som förändras när vi är aktiva i en miljö. 

Därför bör undersökningar med fotografier kompletteras med andra mer djupgående studier. 

 

1.3.4 Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska modell (se nästa sida) som utgör utgångspunkten i den här studien är 

framtagen av Peter Schantz, professor vid GIH i Stockholm, och är ett försök i att fånga hur 

färdvägsmiljön påverkar det miljömässiga välbefinnandet/ovälbefinnadet. Modellen 

innehåller tre nivåer som fångar olika delar i färdvägsmiljön och upplevelsen av densamma. 

Första nivån innehåller fem olika miljödomäner som färdvägsmiljön består av: ”den fysiska 

miljön”, ”trafikmiljön”, ”den sociala miljön”, ”väderförhållanden” och ”ljusförhållanden”. 

Andra nivån försöker utifrån de fem miljödomänerna fånga individens upplevelse av 

omgivningen utifrån tre utsagor. Utsagorna är ”otrygg/trygg i trafiken”, ”otrygg/trygg andra 

orsaker” samt ”stimulerande/motverkande färdvägsmiljö”. Brottslighet och infrastruktur är 

exempel på faktorer som kan bedömas som ”otrygg/trygg andra orsaker”. Dessa tre utsagor 

ska slutligen i nivå 3 fånga graden av ”miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande under 

cykling” och ”cyklingsbeteende”. ”Cyklingsbeteende” syftar på graden av frekvens, duration, 

intensitet och vägval. (Schantz 2014, s. 143 f.)  
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Figur 1 - Teoretiska modellen om färdvägsmiljön (Schantz 2014, s. 143).  

 

Wahlgren och Schantz (2012) försökte i sin studie ta reda på vilka specifika miljöfaktorer i 

färdvägsmiljöns olika domäner som är stimulerande eller motverkande till cykelpendling i 

Stockholms inner och ytterstad. Om den teoretiska modellen om färdvägsmiljön skulle 

appliceras på nämnda studie skulle undersökningen behandla modellens första och andra nivå. 

Dock har ingen undersökt om de tre utsagorna i nivå två fångar separata ting i färdvägsmiljön, 

inte heller om dessa tre utsagor kan avspegla sig i det miljömässiga 

välbefinnandet/ovälbefinnandet i nivå tre. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att genom fotografier granska hur de tre utsagorna i andra nivån av den 

teoretiska modellen om färdvägsmiljön förhåller sig sinsemellan samt testa om dessa tre 

utsagor kan fånga graden av miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i modellens tredje 

nivå. 

 

– Skiljer sig de tre utsagorna åt sinsemellan? Hur ter sig skillnaden/- erna i sådana fall? 

– Finns det samband mellan någon/några av de tre utsagorna och miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande? Hur ser sambanden i sådana fall ut?  

 Nivå 1 

 Nivå 2 

 Nivå 3 
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2 Metod 

För att bäst kunna besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ undersökning, i detta fall 

en form av tvärsnittstudie med enkätutdelning som datainsamlingsmetod. För att testa den 

teoretiska modellen om färdvägsmiljön på bästa sätt behövdes så många respondenter som 

möjligt vilket motiverade en kvantitativ metod. Hassmén och Hassmén (2008, s. 85) säger att 

syftet med kvantitativ forskning är att få fram ett genomsnitt om en stor grupp människor.  

 

2.1 Urval  

Studiens målpopulation valdes genom bekvämlighetsurval. Orsaken till detta var att 

författarna och respondenterna studerade på samma högskola. Enligt Hassmén och Hassmén 

(2008, s. 94) innebär bekvämlighetsurval att urvalsgruppen väljs utifrån bekvämlighet och 

inte genom ett slumpmässigt tillvägagångssätt. Målgruppen som valdes ut att delta i studien 

var studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH, VT-2014). De klasser som var 

tillgängliga under dessa dagar var de som tillfrågades att delta i studien. Klasserna som deltog 

var sex hälsopedagogklasser (H), fyra lärarklasser (L) och en tränarklass (T). Siffrorna står för 

respektive årskurs, dessa var klasserna; H1A (n=26), H1B (n=30), H2A (n=18), H2B (n=19), 

H3A (n=17), H3B (n=15), L2A (n=18), L2B (n=23), L2C (n=27), L2D (n=30), T1A (n=27), 

med sammantaget 250 högskolestudenter. Av dessa 250 studenter var 191 närvarande vid 

enkätutlämningen. Efter bortfallsanalysen inkluderades svar från 157 studenter i åldrarna 19-

43 år, varav 62 studenter var män (medelålder 24,3 år) och 95 studenter var kvinnor 

(medelålder 23,4 år). 

 

2.2 Bortfall 

Sammantaget uppgick det externa och interna bortfallet till 17,8%.   

 

2.2.1 Antal individer och externt bortfall 

Enkätutlämning första tillfället, till klass L2B. Enkäter lämnades ut till samtliga i salen 

(n=24). Samtliga enkäter återlämnades direkt till författarna. Inget externt bortfall inträffade.   

 

Enkätutlämningen andra tillfället, till klass H1A, H1B, T1A, två elever från H3A samt H3B. 

Enkäter lämnades ut till samtliga i salen (n=55), men hur många som närvarade från 
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respektive klass är okänt. Totalt återlämnades 27 enkäter in direkt till författarna vid detta 

tillfälle. Fördelning var; H1A (n=15), H1B (n=9), H3A (n=1), H3B (n=1) och T1A (n=1). De 

resterande 28 studenter fick med sig en enkät med möjligheten att återlämna den vid ett 

senare tillfälle. 6 enkäter återlämnades på detta sätt. Fördelningen var; H1B (n=3), T1A (n=2) 

och okänd klasstillhörighet (n=1). Totalt delades 55 enkäter ut vid detta tillfälle och 33 kom 

in. Detta gav ett externt bortfall på 40 %.  

 

Enkätutlämning tredje tillfället, till klass H2A och H2B. Enkäter lämnades ut till samtliga i 

salen (n=32). Samtliga enkäter återlämnades direkt till författarna. Fördelningen var; H2A 

(n=14), H2B (n=17) och okänd klasstillhörighet (n=1). Inget externt bortfall inträffade. 

 

Enkätutlämning fjärde tillfället, till klass L2C. Enkäter lämnades ut till samtliga i salen (n= 

24). Samtliga enkäter återlämnades direkt till författarna. Inget externt bortfall inträffade. 

 

Enkätutlämning femte tillfället, till klass L2D. Enkäter lämnades ut till samtliga i salen 

(n=23). 21 enkäter återlämnades direkt till författarna. Detta gav ett externt bortfall på 8,6 %. 

 

Enkätutlämning sjätte tillfället, till klass L2A. Enkäter lämnades ut till samtliga i salen (n=15). 

Samtliga enkäter återlämnades direkt till författarna. Inget externt bortfall inträffade.  

Enskild enkätutlämning, till klass H3A och H3B. Enkäter lämnades ut enskilt till studenter 

från H3A och H3B. 8 enkäter lämnades till studenter från H3A, varav 7 enkäter återlämnades. 

Detta gav ett externt bortfall på 12,5 %. 10 enkäter lämnades till studenter från H3B, varav 6 

enkäter återlämnades. Detta gav ett externt bortfall på 40 %.  

 

Totalt delades 191 enkäter ut, av dessa återlämnades 162 enkäter.  Det totala externa bortfallet 

uppgick till 15,1%.  

 

2.2.2 Internt bortfall 

Av de 162 enkäter som återlämnades exkluderades 5 enkäter ur studien på grund av att de var 

ofullständigt ifyllda. Fördelningen var: H3A (n=3), L2A (n=1) och L2C (n=1). Detta gav ett 

internt bortfall på 3 %.    
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2.3 Pilotstudie 

Två pilotstudier genomfördes vid två olika tillfällen innan enkätutlämningen, för att se om 

enkäten var förståelig och genomförbar. Den första pilotstudien genomfördes av fem 

personer. En öppen dialog fördes mellan författare och respondenterna kring missivbrev, 

instruktioner, frågor och fotografier. Anteckningar togs för att få en klar bild över vad som 

var lättförståeligt respektive otydligt i enkäten. Efter sammanställning av pilotgruppens 

synpunkter justerades oklarheter inför den andra pilotstudien. Motsvarande process som 

skedde under första pilotstudien utfördes även under andra pilotstudien, som genomfördes 

med fem nya personer. Denna pilotgrupps gemensamma synpunkter justerades och 

utformades till en slutgiltig enkät. Under dessa två pilotstudier studerades den ungefärliga tid 

det tog att fylla i enkäten.  

 

2.4 Genomförande 

För att få reda på hur många studenter respektive klass innehöll kontaktades 

studieadministratören på Gymnastik- och idrottshögskolan. Detta gjordes för att få en 

överblick av antalet studenter som eventuellt skulle kunna medverka i studien. Klassernas 

scheman granskades för att hitta de klasser som var tillgängliga under de tänkta 

datainsamlingsdagarna. 

 

Datainsamlingen skedde under tre dagar på Gymnastik- och idrottshögskolan, maj 2014.  

Kontakt togs med respektive lärare för att höra om det gick bra att låna cirka 15 minuter av 

lektionen.  Varje lärare som tillfrågades gav ett positivt svar. Enkäterna delades ut klassvis 

under lektionstid för 9 av de 11 klasserna. För klass L2B, H1A, H1B och T1A skedde 

enkätutlämningen vid slutet av lektionen. För klass H2A, H2B, L2C, L2D och L2A skedde 

enkätutlämningen i början av lektionen. För de resterande två klasserna, H3A och H3B, fanns 

det ingen möjlighet att dela ut enkäten gruppvis pga. att de inte hade någon schemalagd 

lektionstid. Enkäten delades därför ut enskilt i skolan när tillfälle gavs. Majoriteten av 

enkäterna lämnades in direkt till författarna. De studenter som inte kunde avsätta tid för att 

fylla i enkäten på plats informerades om att de kunde besvara enkäten vid ett senare tillfälle 

och återlämna den i en låda på skolans bibliotek. Lådan tömdes efter den sista 

datainsamlingsdagen. 
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2.4.1 Enkät 

För att kunna besvara studiens syfte var det nödvändigt att skapa en ny enkät (se bilaga 2). 

Enkäten utformades av denna studies författare, om än med stöd från handledare Peter 

Schantz.  Enkäten innehöll instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i, bakgrundsfrågor, fyra 

fotografier av färdvägsmiljöer samt fyra bedömningsfrågor för respektive fotografi. 

Bakgrundsfrågorna var ålder, kön, cykeltillgång och cykelvanor. Frågorna om kön respektive 

ålder är med godkännande, tagna från GIH:s hälsotest. (GIH:s hälosotest 2014). Frågorna om 

cykeltillgång och cykelvanor har författarna själva utformat. Varje fotografi skulle bedömas 

genom fyra frågor. Dessa fyra frågor bygger på utsagorna i den teoretiska modellens andra 

nivå: (unsafety/safety traffic, unsafety/safety other reasons, inhibiting/stimulating) och tredje 

nivå: (environmental unwell-being/well-being during cycling).  

 

2.4.2 Bedömningsfrågor och ACRES 

ACRES består av 18 stycken frågor, som besvaras med tillhörande 15-poängsskala. Vid 

skattning skall cyklisten utgå ifrån helhetsupplevelsen av färdvägen till eller från 

arbetet/skolan. Skaparna av ACRES utvecklade två utfallsvariabler baserat på tidigare 

forskning och egna erfarenheter i ämnet. Första utfallsvariabeln behandlar hur färdvägsmiljön 

som helhet stimulerar/motverkar till arbetspendling. Den andra utfallsvariabeln behandlar hur 

den rörliga trafiken påverkar känslan av otrygghet/trygghet med fokus på helhetsupplevelsen 

under färden. ACRES har validitets- och reliabilitetsprövats. (Wahlgren, Stigell & Schantz 

2010) I denna studie är användandet av ACRES fördelaktigt eftersom att den har använts för 

att studera cykelpendlares upplevelser av färdvägsmiljön (Wahlgren & Schantz 2012).  

 

Den 15-gradiga skala som ACRES:s frågeformulär innehåller har använts som mall för 

frågorna i denna studie. Fråga 1 och fråga 2 i enkäten har formulerats om efter fråga 12 

respektive fråga 2 i ACRES:s frågeformulär. Detta ansågs fördelaktigt eftersom frågorna i 

ACRES har validerats och reliabilitetsprövats. (Wahlgren, Stigell & Schantz 2010) Fråga 3 

och fråga 4 i enkäten har utformats av studiens författare. Wahlgren (2011, s. 44-88) redogör 

för hur utvecklarna av ACRES har resonerat vid skapandet av skalan. De konstaterar att 

ACRES med sin 15-gradiga skala skiljer sig från de flesta andra frågeformulär framställda för 

att bedöma miljön i relation till fysisk aktivitet, i avseendet att dessa skalor vanligtvis har 4-5 

steg. I de flesta sammanhang föredrar man skalor med 5-9 steg.  Men genom att inkludera 15 

steg skulle skalan möjliggöra mer distinkta sambands- och skillnadsanalyser. Ett test-retest 



13 

 

visade också att svaren sträckte sig över hela intervallet av den 15-gradiga skalan, vilket 

styrker användandet av ACRES.  En ytterligare styrka med skalan är att den går från – (t.ex. 

mycket otrygg), till 0 (t.ex. varken otrygg eller trygg) till + (t.ex. mycket trygg) (Wahlgren 

2011, s. 125). 

 

Fråga 1 lyder: Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna 

färdvägsmiljö? Förkortning för fråga 1: [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl. I den 15-

gradiga skattningsskalan motsvarar 1 ”Mycket otrygg”. 15 motsvarar ”Mycket trygg”. 8 

motsvarar ”Varken otrygg eller trygg”.  

 

Fråga 2 lyder: I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka 

din cykling? Förkortning för fråga 2: [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö. I den 15-

gradiga skattningsskalan motsvarar 1 ”Motverkar mycket”. 15 motsvarar ”Stimulerar 

mycket”. 8 motsvarar ”Varken motverkar eller stimulerar”. 

 

Fråga 3 lyder: Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna 

färdvägsmiljö? Förkortning för fråga 3: [3] otrygg/trygg av andra orsaker. I den 15-gradiga 

skattningsskalan motsvarar 1 ”Mycket otrygg”. 15 motsvarar ”Mycket trygg”. 8 motsvarar 

”Varken otrygg eller trygg”. 

 

Fråga 4 lyder: Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna 

färdvägsmiljö? Förkortning för fråga 4: [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande. I den 

15-gradiga skattningsskalan motsvarar 1 ”Hög grad av ovälbefinnande”. 15 motsvarar ”Hög 

grad av välbefinnande”. 8 motsvarar ”Varken ovälbefinnande eller välbefinnande”. 

 

Definitionen på otrygg/trygg av andra orsaker i enkäten löd: ”Färdvägsmiljöer kan upplevas 

som otrygga/trygga av andra orsaker än trafiken. Dessa orsaker kan t.ex. vara dåligt/bra 

underlag eller negativ/positiv interaktion med människor.   

 

Definitionen av miljömässigt välbefinnande i enkäten löd: ”Färdvägsmiljöer kan skapa en 

känsla av miljömässigt välbefinnande, men också dess motsats – en känsla av miljömässigt 

ovälbefinnande”. 
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2.4.3 Fotografier  

De fyra fotografier av färdvägsmiljöer som skulle bedömas togs av studiens författare under 

ett par dagar i Stockholm. Fototillfällena valdes utefter väder för att standardisera 

fotografierna, strävan var att vädret skulle vara så lika som möjligt i varje fotografi. Efter att 

inspekterat olika platser beslutades att fotografierna skulle tas på Norra Djurgården, 

Östermalm och Lidingö. De utvalda fotografierna illustrerade fyra skilda färdvägsmiljöer. 

Tanken med de olika färdvägsmiljöerna var att de skulle fånga skattningar över hela den 15-

gradiga skalan för utsagorna. Viktigt att understryka, avsikten var inte att undersöka vilka 

miljöfaktorer de fyra färdvägsmiljöerna bestod av.   

 

Varje fotografi består av en cyklist som är porträtterad antingen framifrån eller bakifrån, 

respektive cyklandes eller stillaståendes. Fotografierna är inte spontant tagna utan 

situationerna är arrangerade och cyklisterna som är avbildade har gett sitt godkännande till att 

bli fotograferade. I enkäten presenterades fotografierna i färgtryck. Fyra versioner av enkäten 

med olika ordningsföljder av fotografierna trycktes upp. Detta gjordes för att minska risken 

att skattningarna av färdvägsmiljöerna skulle påverkas av den ordning som fotografierna 

presenterades i. Inför enkätutdelningen blandades de fyra versionerna upp för att ingen klass 

skulle få en och samma version. 
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2.4.4 Utvalda färdvägsmiljöer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Validitet  

Fråga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och fråga [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö har formulerats om utifrån fråga 2 respektive 12 ur ACRES frågeformulär 

(Wahlgren, Stigell & Schantz 2010). Att utsagorna bygger på befintliga frågor kan anses höja 

validiteten, dock har frågorna formulerats om vilket sänker validiteten. ACRES är dessutom 

inte framtaget för att användas i detta sammanhang. Den är gjord för att skatta färdvägsmiljön 

som man har cyklat i och inte vid skattning av färdvägsmiljöer genom fotografier. Fråga [3] 

otrygg/trygg av andra orsaker och fråga [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i 

enkäten är frågor framtagna speciellt för den här undersökningen, vilket sänker validiteten. 

Kvalitetskontroll dvs. dubbelkontrollering av enkätsvaren utfördes vid inmatning av data, som 

ökar den interna validiteten 

 

En fara för den interna validiteten kan vara mognadseffekter, som innebär att hunger, trötthet, 

ointresse, likaså andra psykologiska och fysiologiska processer kan ske då studien pågår. ” 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 139). För att undvika detta infördes en beskrivning av en 

Fotografi 1 - Lidingövägen 

Fotografi 4 - Islinge hamnväg Fotografi 3 - Björnnäsvägen 

Fotografi 2 - Norra Hamnvägen 



16 

 

sinnestämning i enkäten vid bedömning av fotografierna. Fotografierna presenterades också 

uppslagsvis, tanken med det var att enkäten skull bli mer lättöverskådlig och inte upplevas 

som för tidskrävande.  

 

Bortfall påverkar graden av intern validitet (ibid, s. 141). För att minska risken för bortfall 

delades majoriteten av enkäterna ut som en s.k. gruppenkät. Detta innebär att samtliga 

undersökningsdeltagare sammankallas till ett tillfälle där författarna är närvarande för att 

besvara eventuella frågor, på detta sätt kan bortfallet minimeras. Ytterligare en fördel med 

gruppenkät är att ingen utomstående kan svara på enkäten. Minoriteten av enkäterna delades 

ut som en s.k. ”lämna-och-hämta-enkät”, vilket innebär att enkäten delas ut men besvaras och 

återlämnas vid ett senare tillfälle. Denna form av distribution skapar möjlighet att muntligen 

ge information till deltagarna vid utlämning av enkäten, detta har visats kunna öka 

svarsfrekvensen. (ibid, s. 249 f.) Studiens största bortfall inträffade dock vid ”lämna-och-

hämta-enkät”. 

 

Vid enkätutlämningen presenterades studiens syfte endast i stora drag. Detta gjordes för att 

undvika effekten av social önskvärdhet, deltagar- och ledareffekter som kan påverka 

resultaten. Social önskvärdhet betyder att man ger det svar som man tror är gynnsamt för 

studien. Deltagar- och ledareffekter innebär att idéer och föreställningar kan påverka 

resultaten, som i sin tur kan påverka graden av den interna validiteten.  Det är normalt att inte 

redogöra helt om studiens syfte för att inte frambringa föreställningar i en särskild riktning. 

(ibid, s. 142) 

 

Fråga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och fråga [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö i enkäten har utgått från frågeformuläret ACRES (Wahlgren, Stigell & Schantz 

2010). Dessa frågor har validitetsprövats, dock anses validiteten vara svårbestämd då frågorna 

i tidigare forskning inte har använts vid bedömning av fotografier. Fråga [3] otrygg/trygg av 

andra orsaker och fråga [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i enkäten har inte 

validitetsprövats och där av ses validiteten vara svårbestämd. De fyra fotografierna i enkäten 

har inte validitetsprövats och kan därför ha låg validitet. Med extern validitet menas att 

resultaten från en undersökning går att generalisera till en annan grupp (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 143). Studien har låg extern validitet, eftersom den bygger på ett bekvämlighetsurval, 

i detta fall studenter från GIH. Denna grupp av studenter kan inte anses representera studenter 

från andra högskolor och universitet (ibid, s. 144). 
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2.6 Reliabilitet 

Eftersom enkäten är nygjord har den inte använts i tidigare forskning. Detta tillsammans med 

endast ett mättillfälle gör att det blir svårt att uttala sig om hur stabil enkäten är då den saknar 

skattning av test-retest reliabilitet. I ett försök att minska risken att individens dagsform ska 

påverka resultatet (ibid, s. 124, 133) har en sinnesstämning införts i enkäten med 

utgångspunkt att deltagaren inför bedömningen av varje fotografi ska sätta sig in den 

beskrivna kontexten. Denna angivna sinnestämning stärker förhoppningsvis reliabiliteten.  

 

2.7 Etiska aspekter 

Studien har uppfyllt de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, enligt forskningsetiska principer inom 

humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsområdet. (Vetenskapsrådet s. 5.f) 

  

Muntligen och i det medföljande missivbrevet vid enkätutlämningen informerades 

undersökningsdeltagarna om informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet har undersökningsdeltagarna inte informerats om, men det har författarna 

tagit i beaktning då studiens data inte kommer nyttjas i icke-vetenskapliga ändamål.     

 

2.8 Dataanalys 

Data från enkäterna överfördes till ett Excelblad (Microsoft office 2007). Varje enkät kodades 

med ett nummer som representerade en rad i excelbladet. Ålder skrevs ned. Könen kodades 

där män var 1 och kvinnor 2, frågan om cykeltillgång kodades där ja var 1 och nej 2. Frågan 

om cykelvanor kodades utifrån skalan 1-6 , där aldrig var 1 och 6 dagligen under vardagar. 

Fotografierna kodades från 1-4 samt att svaren från bedömningsfrågorna till varje fotografi 

kodades efter den siffra som var inringad i den 15-gradiga skalan.  

 

Efter att alla enkäter blivit överförda till Excel gjordes en kvalitetskontroll av all data, varvid 

felen som upptäcktes åtgärdades. Excelbladet kopierades sedan över till statistikprogrammet 

STATISTICA, i vilket alla dataanalyser gjordes. Den 15-gradiga skalan tillhör ordinalskala 

(Ejlertsson 2012, s. 49), men i denna studie har den 15-gradiga skalan dock behandlats som en 

intervallskala. Studiens data är av ordinaltyp, trots det är analysmetoderna som använts ämnat 

för intervall- eller kvotdata. Detta förklaras genom att denna typ av analysmetoder tidigare 
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använts i kombination med ACRES. Wahlgren (2011, s. 66) använde sig bland annat av 

Pearsons korrelations analys, beroende t-test och multipel regression, vilket är 

analysmetoderna som tillämpas i denna studie.  

 

För att besvara den första frågeställningen användes analysmetoden beroende t-test. Detta för 

att det handlar om att samma respondent ska bedöma tre utsagor (variabler) av samma 

fotografi (färdvägsmiljö). De tre utsagorna som bedöms representerar påverkansvariablerna, 

medan den 15-gradiga bedömningsskalan är den gemensamma variabeln. Nollhypotesen är att 

bedömningarna för de tre utsagorna inte skiljer sig åt, alltså att den numerära skattningen blir 

densamma. Mothypotesen är det motsatta, att den numerära bedömningen av utsagorna skiljer 

sig åt. Eftersom tre utsagor (variabler) ställs mot varandra kommer samma mätvärden att 

användas två gånger. Detta medför att signifikansnivån måste halveras enligt Bonferroni-

korrigeringen. I detta fall till p<0,025. Det som analyserades var skillnader mellan 

medelvärden för skattningarna mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, mellan [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker samt mellan [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl.  

 

Pearsons korrelationsmatris och multipel regression användes för sambandsanalyser. I 

Pearsons korrelationsmatris ställs två variabler mot varandra dvs. [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande ställs i tur och ordning mot [1] otrygg/trygg av trafikmässiga 

skäl, [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker. I den 

multipla regressionen är [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande den beroende 

variabeln och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker samt kön och ålder de oberoende 

variablerna. Samtliga analyser gjordes för varje fotografi. 
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3 Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre delar. Första delen presenterar bakgrundsinformation för att ge en 

bild av hur respondenternas cykelvanor ser ut. Andra delen presenterar eventuella skillnader 

mellan de tre utsagorna; [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Tredje delen presenterar eventuella 

samband mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och de tre utsagorna, där 

resultatet presenteras för ett fotografi i taget.   

 

3.1 Bakgrundsfrågor 

130 respondenter angav att de har en cykel, medan 27 respondenter angav att de inte har en 

cykel. Respondenternas cykelvanor under sommarhalvåret visar att 12,1% cyklar aldrig, 

12,7% cyklar en gång i månaden, 9,6 % cyklar 2-3 gånger i månaden, 11,5% cyklar en gång i 

veckan, 38,2 % cyklar några gånger i veckan samt 15,9 % cyklar dagligen under vardagar.  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2 - Andel personer, angett i procent och i strikta tal, som har svarat på frågan hur ofta 

brukar du vanligtvis cykla utomhus under sommarhalvåret? Det totala antalet respondenter är 

157.  

 

3.2 Skillnader mellan de tre utsagorna 

Tabell 1 visar respondenternas medelvärden, standardavvikelser och skillnader mellan 

utsagorna för respektive fotografi. I denna tabell visas att det finns en statistisk signifikant 

skillnad mellan samtliga utsagor för fotografi 1, 2 och 3. För fotografi 4 kan man se att det 

finns en signifikant skillnad mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö. Mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och 

n=130 

n=15 n=20 n=19 

n=60 

n=18 
n=25 
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[3] otrygg/trygg av andra orsaker, dock finns det ingen signifikant skillnad mellan [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker.  

 

Tabell 1 – Skattningar av färdvägsmiljöer och skillnader mellan utsagor (medelvärde, och 

standardavvikelser). Förkortningar: [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl= [1] o/t trafik, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö = [2] s/m färdvägsmiljö, [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker= [3] o/t andra orsaker, [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande= [4] 

miljömässigt v/o. 

 

n=157 [1] o/t trafik [2] s/m färdvägsmiljö. [3] o/t andra orsaker [4] miljömässigt v/o 

Foto 1. Lidingövägen 3,41 ± 2,53 

A* 

 

C*  

3,88± 2,70 

A* 

B* 

7,19± 3,55 

 

B* 

C* 

3,97± 2,80 

Foto 2. Norra Hamnvägen 11,17± 2,90 

A* 

 

C* 

8,27± 3,37 

A* 

B* 

9,87± 3,22 

 

B* 

C* 

6,80± 3,24 

Foto 3. Björnnäsvägen 6,78± 3,39 

A* 

 

C* 

8,11± 3,45 

A* 

B* 

 

9,56± 3,56 

 

B* 

C* 

9,63± 3,45 

Foto 4. Islinge hamnväg 13,06± 1,62 

A* 

 

C* 

12,67± 2,04 

A* 

B 

12,31± 2,41 

 

B 

C* 

12,56± 2,19 

A= Skillnader mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

B= Skillnader mellan [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker 

C= Skillnader mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och [3] otrygg/trygg av andra orsaker 

* p<0,025 pga. upprepat t-test på samma underlag är p-värdet halverat från p <0,05.     
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3.3  Samband mellan miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande 

och de tre utsagorna 

 

 

 

 

 

 

Fotografi 1 - Lidingövägen 

 

Resultaten i tabell 2 visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, samt [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock är 

sambanden inte så starka. Det starkaste sambandet är mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, som är 0,50.   

 

Tabell 2 - Fotografi 1, Lidingövägen. Korrelationsmatris. Samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och de tre utsagorna i teoretiska modellens andra nivå. 

(n=157). Se tabell 1 för förklaring av förkortningar. 

Utsagor [1] o/t trafik [2] s/m färdvägsmiljö [3] o/t andra orsaker [4] miljömässigt v/o 

     

[1] o/t trafik _    

[2] s/m färdvägsmiljö   0,74* _   

[3] o/t andra orsaker 0,23* 0,25* _  

[4] miljömässigt v/o 0,43* 0,50* 0,37* _ 

* p<0,05 

 

Resultatet i tabell 3 (se nästa sida) visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

samt mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. Dock är sambandet inte så starkt, adjusted R² = 0,30. Det finns inget signifikant 
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samband mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl. 

 

Tabell 3 visar att för varje steg på x-axeln för [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

ökar [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande med 0,36 på y-axeln. För varje steg på x-

axeln för [3] otrygg/trygg av andra orsaker ökar [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande med 0,25 på y-axeln. Y= 2,56 + 0,36 ([2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö) + 0,25 ([3] o/t andra orsaker) (p≤0,001).   

 

Tabell 3 - Fotografi 1, Lidingövägen. Multipel regression. Beroende variabel: [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande (n=157). Se tabell 1 för förklaring av 

förkortningar.  

Y – intercept: 2,56    p - värde: 0,090  

Oberoende variabler       b*   p-värde  

[1] o/t trafik 0,09 0,359  

[2] s/m färdvägsmiljö  0,36*                          0,000  

[3] o/t andra orsaker  0,25* 0,000  

Ålder  – 0,06 0,389  

Kön  – 0,08 0,253  

Adjusted R²= 0,30* 

*p≤ 0,001   

b*= standardiserad koefficient (beta) visar förändringen i y-axeln som 

blir av ett stegs förändring i x-axeln.   
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Resultaten i tabell 4 visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö samt [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock är 

sambanden inte så starka. Det starkaste sambandet är mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, som är 0,61.  

 

Tabell 4 - Fotografi 2, Norra Hamnvägen. Korrelationsmatris. Samband mellan [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och de tre bedömningarna i teoretiska modellens 

andra nivå. Se tabell 1 för förklaring av förkortningar. 

Utsagor [1] o/t trafik [2] s/m färdvägsmiljö [3] o/t andra orsaker [4] miljömässigt v/o 

     

[1] o/t trafik _    

[2] s/m färdvägsmiljö   0,48* _   

[3] o/t andra orsaker 0,57* 0,36* _  

[4] miljömässigt v/o 0,35* 0,61* 0,43* _ 

* p<0,05 

 

Resultatet i tabell 5 (se nästa sida) visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

samt mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. Dock är sambandet inte så starkt, adjusted R² = 0,41. Det finns inget signifikant 

samband mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl. 

 

Tabell 5 visar att för varje steg på x-axeln för [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

ökar [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande med 0,55 på y-axeln. För varje steg på x-

Fotografi 2 - Norra Hamnvägen 
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axeln för [3] otrygg/trygg av andra orsaker ökar [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande med 0,27 på y-axeln. Y= 0,97 + 0,55 ([2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö) + 0,27 ([3] otrygg/trygg av andra orsaker) 

(p≤0,001).  

 

Tabell 5 - Fotografi 2, Norra Hamnvägen. Multipel regression. Beroende variabel: [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande (n=157). Se tabell 1 för förklaring av 

förkortningar. 

Y – intercept: 0,97    p - värde: 0,590  

Oberoende variabler       b*   p-värde  

[1] o/t trafik -0,06 0,424  

[2] s/m färdvägsmiljö  0,55*                          0,000  

[3] o/t andra orsaker  0,27* 0,001  

Ålder  – 0,02 0,778  

Kön  – 0,00 0,954  

Adjusted R²= 0,41* 

*p≤ 0,001   

b*= standardiserad koefficient (beta) visar förändringen i y-axeln som 

blir av ett stegs förändring i x-axeln.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten i tabell 6 visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö samt [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock är 

sambanden inte så starka. Det starkaste sambandet är mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, som är 0,70.   

 

Tabell 6 - Fotografi 3, Björnnäsvägen. Korrelationsmatris. Samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och de tre bedömningarna i teoretiska modellens andra nivå 

(n=157). Se tabell 1 för förklaring av förkortningar. 

Utsagor [1] o/t trafik [2] s/m färdvägsmiljö [3] o/t andra orsaker [4] miljömässigt v/o 

     

[1] o/t trafik _    

[2] s/m färdvägsmiljö   0,65* _   

[3] o/t andra orsaker 0,46* 0,49* _  

[4] miljömässigt v/o 0,49* 0,70* 0,61* _ 

* p<0,05 

 

Resultatet i tabell 7 (se nästa sida) visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

samt mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. Dock är sambandet inte så starkt, adjusted R² = 0,57. Det finns inget signifikant 

samband mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl. 

 

Tabell 7 visar att för varje steg på x-axeln för [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

ökar [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande med 0,54 på y-axeln. För varje steg på x-

axeln för [3] otrygg/trygg av andra orsaker ökar [4] miljömässigt v/o med 0,35 på y-axeln. Y= 

Fotografi 3 - Björnnäsvägen 
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3,02 + 0,54 ([2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö) + 0,35 ([3] otrygg/trygg av andra 

orsaker) (p≤0,001). 

 

Tabell 7 - Fotografi 3, Björnnäsvägen. Multipel regression. Beroende variabel: [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande (n=157).  Se tabell 1 för förklaring av 

förkortningar. 

Y – intercept: 3,02*    p - värde: 0,041  

Oberoende variabler       b*   p-värde  

[1] o/t trafik -0,02 0,729  

[2] s/m färdvägsmiljö  0,54*                          0,000  

[3] o/t andra orsaker  0,35* 0,000  

Ålder  – 0,02 0,775  

Kön  – 0,05 0,370  

Adjusted R²= 0,57* 

*p≤ 0,001   

b*= standardiserad koefficient (beta) visar förändringen i y-axeln som 

blir av ett stegs förändring i x-axeln.   
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Resultaten i tabell 8 visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö samt [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock är 

sambanden inte så starka. Det starkaste sambandet är mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö, som är 0,57.   

 

Tabell 8 - Fotografi 4, Islinge hamnväg. Korrelationsmatris. Samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och de tre bedömningarna i teoretiska modellens andra nivå 

(n=157). Se tabell 1 för förklaring av förkortningar. 

Utsagor [1] o/t trafik [2] s/m färdvägsmiljö [3] o/t andra orsaker [4] miljömässigt v/o 

     

[1] o/t trafik _    

[2] s/m färdvägsmiljö  0,58* _   

[3] o/t andra orsaker 0,48* 0,38* _  

[4] miljömässigt v/o 0,38* 0,57* 0,46* _ 

* p<0,05 

 

Resultatet i tabell 9 (se nästa sida) visar att det finns ett signifikant samband mellan [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö 

samt mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. Dock är sambandet inte så starkt, adjusted R² = 0,39. Det finns inget signifikant 

samband mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl.  

 

Tabell 9 visar att för varje steg på x-axeln [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö ökar 

[4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande med 0,48 på y-axeln. För varje steg på x-

Fotografi 4 - Islinge hamnväg 
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axeln för [3] otrygg/trygg av andra orsaker ökar [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande med 0,29 på y-axeln. Y= 2,20 + 0,48 ([2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö) + 0,29 ([3] otrygg/trygg av andra orsaker) 

(p≤0,001). 

 

Tabell 9 - Fotografi 4, Islinge hamnväg. Multipel regression. Beroende variabel: [4] 

miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande (n=157). Se tabell 1 för förklaring av 

förkortningar. 

Y – intercept: 2,20    p - värde: 0,130  

Oberoende variabler       b*   p-värde  

[1] o/t trafik -0,05 0,518  

[2] s/m färdvägsmiljö  0,48*                          0,000  

[3] o/t andra orsaker  0,29* 0,000  

Ålder  0,01 0,138  

Kön  0,02 0,710  

Adjusted R²= 0,39* 

*p≤ 0,001   

b*= standardiserad koefficient (beta) visar förändringen i y-axeln som 

blir av ett stegs förändring i x-axeln.   
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3.4  Sammanfattande resultat 

 Beroende t-test visade en signifikant skillnad mellan nedanstående utsagor för fotografi 1 

(Lidingövägen), 2 (Norra Hamnvägen) och 3 (Björnnäsvägen):  

– Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och utsaga [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö.  

– Utsaga [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och utsaga [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. 

– Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och utsaga [3] otrygg/trygg av andra orsaker.  

 Se tabell 1, (p<0,025). 

 

Beroende t-test visade en signifikant skillnad mellan nedanstående utsagor för fotografi 4 

(Islinge hamnväg): 

– Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och utsaga [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö. 

– Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och utsaga [3] otrygg/trygg av andra orsaker. 

Beroende t- test visade ingen signifikant skillnad mellan nedanstående utsagor för fotografi 4:  

– Utsaga [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och utsaga [3] otrygg/trygg av andra 

orsaker. 

Se tabell 1, (p<0,025). 

 

Korrelationsmatrisen visade att det fanns ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl, [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö samt [3] otrygg/trygg av andra orsaker för fotografi 

1,2,3 och 4 (p<0,05). Se tabell 2,4,6 och 8.  

 

 Multipel regressionsanalys visade på ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och nedanstående utsagor för fotografi 1,2,3 och 4:  

– Utsaga [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö.  

– Utsaga [3] otrygg/trygg av andra orsaker. 

R² =0,30 för fotografi 1, 0,42 för fotografi 2, 0,57 för fotografi 3 och 0,39 för fotografi 4 (p≤ 

0,001). Se tabell 3,5,7 och 9.  
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Multipel regressionsanalys visade inte på ett signifikant samband mellan [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande och nedanstående utsaga för fotografi 1,2,3 och 4.  

– Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl. Se tabell 3,5,7 och 9.  

 

4 Diskussion 

Syftet med studien var att genom fotografier granska hur de tre utsagorna i andra nivån av den 

teoretiska modellen om färdvägsmiljön förhåller sig sinsemellan samt testa om dessa tre 

utsagor kan fånga graden av miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i modellens tredje 

nivå. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Eftersom studien syftar till att undersöka om den teoretiska modellen fungerar behövdes ett så 

stort underlag av respondenter som möjligt. Detta styrker och berättigar valet av en kvantitativ 

datainsamlingsmetod (Hassmén och Hassmén 2008, s. 85). Genom enkätutdelning kunde data 

samlas in från 157 högskolestudenter. En kvalitativ metod hade möjligen kunnat ge en mer 

utvecklad och djupgående analys av modellen, vilket skulle vara en fördel. Men samtidigt 

hade dataunderlaget inte alls blivit lika omfattande. Även om kvantiteten av respondenter är 

god så är urvalsgruppen en begränsande faktor. Ett bekvämlighetsurval genomfördes för att 

mycket tid gick åt till att utforma enkäten samt att det hade varit svårt att nå fler studenter från 

andra högskolor då studien var tidsbegränsad, därför kan resultatet inte anses vara 

representativt för andra grupper (ibid, s. 94). 

 

Innan enkätutlämning genomfördes två pilottester för att utvärdera enkätens tydlighet 

(Hassmén och Hassmén 2008, s. 248) och därmed öka studiens validitet, men eftersom att 

enkäten är nygjord kan reliabiliteten och validiteten ifrågasättas. Eftersom ingen tidigare har 

undersökt den teoretiska modellen var det nödvändigt att utforma en enkät just för detta 

ändamål. En miss som gjordes vid utformningen av enkäten var att en fråga om 

klasstillhörighet inte inkluderades. Vid samtliga enkätutlämningar antecknades istället 

klasstillhörigheten, antingen av författarna eller av respondenten. Ytterligare en miss 

inträffade vid andra enkätutlämningen. Det var att anteckningar inte togs över hur många 

studenter som var närvarande från respektive klass. Därmed blev det okänt hur det 40 % 

externa bortfallet var fördelat bland de närvarande klasserna. En anledning till detta stora 
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bortfall kan vara att studien presenterades för studenterna i slutet av en lång och krävande 

lektion. Ett antal studenter hade därför bråttom att iväg och de studenter som valde att stanna 

för att svara på enkäten kan ha varit påverkade av s.k. mognadseffekter, som Hassmén och 

Hassmén (2008, s. 139) nämner i litteraturen. Dock kan sinnesstämningen som skulle tas i 

beaktning inför skattningarna av färdvägsmiljöerna ha minskat denna effekt. Det optimala för 

att förhindra mognadseffekter hade varit om enkätutlämningen skett i början av lektionen. 

Nackdelen med sinnesstämningen är att respondenten skall utgå ifrån ett positivt välmående, 

men det blir motsägelsefullt vid bedömning av [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande, där respondenten ska bedöma om färdvägsmiljön bidrar till ett 

välbefinnande eller ovälbefinnande. Detta kan ha påverkat att skattningen blivit mer positiv i 

fråga 4.   

 

Enligt Van Cauwenberg et al. (2014) är fördelar med att använda bedömning av fotografier 

bland annat att det är tydligt vilken miljö som bedöms och att risken för minnesfel elimineras. 

Fördelen med att minnesfel elimineras är att resultatet blir mer trovärdigt. Om miljön har 

visats sig generera en positiv effekt på det miljömässiga välbefinnande eller motsatsen ett 

ovälbefinnande, är det eftersträvansvärt att undersöka vilka faktorer i färdvägsmiljön som ger 

dessa effekter. En svaghet med användning av fotografier är att fotografit inte fångar ljud och 

fordonshastighet (Van Cauwenberg et al. 2014). Resultatet kan därför bli missvisande då 

tidigare forskning visat att motorfordon i höga hastigheter är en hindrande faktor till cykling 

(Parkin, Ryley & Jones 2007; Winters et al. 2011) samt att buller verkar ha en stor påverkan 

till beslutet att cykla (Parkin, Ryley & Jones 2007, s. 70). Om dessa faktorer gick att uppfatta 

skulle resultatet kunna få ett annat utfall.  

 

Ytterligare svagheter med fotografierna på färdvägsmiljöerna i den här studien kan vara 

standardiseringen. Trots att vädret vid fototillfällena har varit någorlunda lika har cyklisten i 

bilden porträtterats olika. Tanken att ha med en cyklist var att försöka få respondenterna att 

sätta sig in i en cyklists perspektiv. Dock har cyklisterna i fotografierna avbildats både fram- 

och bakifrån respektive cyklandes och stillaståendes. Cyklisterna är inte heller av samma kön, 

en manlig cyklist är avbildad på tre av de fyra fotografierna. Dessutom varierar ålder, 

kroppsstorlek och kroppsspråk. Dessa variationer kan omedvetet ha påverkat respondenternas 

bedömningar av färdvägsmiljön. Om så är fallet har validiteten blivit lidande, eftersom det var 

färdvägsmiljön, inte cyklisten, som skulle bedömas.  
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I efterhand har det framgått att definitionen av miljömässigt välbefinnande i enkäten 

eventuellt har varit otydlig, den löd: ”Färdvägsmiljöer kan skapa en känsla av miljömässigt 

välbefinnande, men också dess motsats – en känsla av miljömässigt ovälbefinnande”. Om det 

finns en tendens till otydlighet om vad man menar kan det ha en påverkan på resultatet.  

   

ACRES är en skala som går från – (t.ex. mycket otrygg), till 0 (t.ex. varken otrygg eller trygg) 

till + (t.ex. mycket trygg). Detta skiljer sig från Van Cauwenberg et. al (2014) skala som går 

från 0 (inte alls inbjudande) till + (väldigt inbjudande). En fördel med en skala som går från – 

(negativt) till 0 (neutralt) till + (positivt) är att respondenten kan förmedla en negativ 

känsla/uppfattning om den miljö som undersöks, detta kan ge en mer korrekt bild av hur 

miljön upplevs.      

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Skiljer sig de tre utsagorna åt sinsemellan? Hur ter sig skillnaden/-

erna ut i sådana fall? 

En utgångspunkt var att fånga olika skattningar av fotografierna, värdera om det är möjligt att 

utreda om de tre utsagorna mäter olika ting i färdvägsmiljön, men dock är det fortfarande 

oklart vilken faktor/faktorer som mäts då denna studie endast undersöker de sammanfattande 

utsagorna i den teoretiska modellens andra nivå.  

 

Analysen med beroende t-test visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad i 

skattningar mellan samtliga utsagor för fotografi 1, 2 och 3. För fotografi 4 fanns en 

signifikant skillnad i skattningar mellan utsagorna [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl och 

[2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö samt mellan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga 

skäl och [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

[2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker. Detta gör 

att det inte med säkerhet går att säga att utsagorna [2] stimulerande/motverkande 

färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker kan särskiljas från varandra och fånga 

separata ting i färdvägsmiljön. Att modellen eventuellt inte separat kan utröna om en 

färdvägsmiljö är stimulerande/motverkande talar till modellens nackdel. Detta eftersom att 

Saelens, Sallis och Frank (2003, s. 83) säger att goda cykelmöjligheter som t.ex. cykelbanor 

och trottoarer renderar i fler cykelturer, vilket kan tolkas som en faktor som påverkar om en 
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färdvägsmiljö är motverkande eller stimulerande till cykling samt att Wahlgren och Schantz 

(2012) säger att gröna, trygga och vackra miljöer stimulerar till cykelpendling. Däremot 

verkar utsaga [1] o/t trafik vara fristående och fånga separata ting i färdvägsmiljön. Att kunna 

urskilja graden av trygghet i trafiken talar till den teoretiska modellens fördel, eftersom en 

otrygg trafikmiljö verkar vara starkt bidragande till att människor inte cyklar. (Faskunger 

2008; Parkin, Ryley & Jones 2007; Holle et al. 2012).  

 

En aspekt som skulle kunna påverka resultatet är dels att enkätens validitet och reliabilitet kan 

anses vara låg, därför kan det vara svårt att uttala sig om att utsaga [1] otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl verkar kunna fånga olika ting i färdvägsmiljön samt att utsagorna [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker inte verkar 

kunna särskiljas och fånga olika ting i färdvägsmiljön. Ytterligare tanke som skulle kunna 

påverka resultatet är respondenternas tidigare erfarenheter eller motsatsen inga tidigare 

erfarenheter alls att cykla i den färdvägsmiljö som bedömts, exempelvis 12,1% av 

respondenterna cyklar aldrig och 38,22% cyklar några gånger i veckan.  

 

4.2.2 Finns det ett samband mellan någon/några av dessa tre utsagor 

och miljömässigt välbefinnande? Hur ser sambandet i sådana fall ut? 

Korrelationsmatriserna för varje fotografi visar att det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och de tre övriga utsagorna. Dock 

visar den multipla regressionsanalysen att utsagan [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl inte 

har något signifikant samband med [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, detta 

gäller för samtliga fyra fotografier. Att utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl inte 

visade på något signifikant samband med det miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnandet är 

förvånande eftersom att graden av trygghet/otrygghet verkar vara en betydande del i 

cykelbeteendet (Faskunger 2008; Parkin, Ryley & Jones 2007; Holle et al. 2012). Parkin, 

Ryley och Jones (2007, s.77) konstaterar även att trafikens sammansättning och volym 

påverkar känslan av säkerhet. Om det stämmer att sammansättningen av trafiken påverkar 

trygghetskänslan motsäger denna studies resultat vad Smyth, Mishra och Qian (2008) studie 

visar, nämligen att högre nivåer av trafikträngsel är kopplat till ett lägre subjektivt 

välbefinnande. 
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Utsagorna [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker 

kan till 30-57% förklara förändringen i y-axeln, d.v.s. [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande (R²= 0,30 för fotografi 1-Lidingövägen, R²= 0,41 för fotografi 

2-Norra Hamnvägen, R²=0,57 för fotografi 3-Björnnäsvägen, R²=0,39 för fotografi 4-Islinge 

hamnväg, p ≤ 0,001). Att endast två variabler har sådan stor påverkan på det miljömässiga 

välbefinnandet betyder att de är viktiga faktorer. Det betyder också att resterande 43-70 % av 

förändringen av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande förklaras av okända variabler 

som inte är med i den teoretiska modellen som undersöks. Vad dessa andra variabler är skulle 

vara av värde att utforska i framtiden.  

 

Sambandet mellan utsaga [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och utfallsvariabeln 

[4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande kan stämma överens med tidigare forskning i 

och med att Wahlgren och Schantz (2012) säger att grönska stimulerar till cykelpendling och 

att Smyth, Mishra och Qian (2008) i sin tur säger att ökad tillgång till gröna parkområden är 

förknippat med ett högre subjektivt välbefinnande. Ytterligare kopplingar och likheter med 

tidigare forskning kan vara då Wahlgren och Schantz (2012) säger att höga nivåer av trafik 

och avgaser motverkar cykelpendling, som enligt Smyth, Mishra och Qian (2008) är faktorer 

som visat sig ge ett lägre subjektivt välbefinnande. Om kopplingar görs mellan vad Winters et 

al. (2011) säger om att cykelvägar beståendes av vacker natur är motiverande till cykling, 

vilket skulle kunna tolkas som en stimulerande faktor, till vad Mackerron och Mourato (2013) 

säger om att vacker natur är förknippat med ökat välbefinnande konfirmerar även det 

sambandet mellan [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande. 

 

Enligt Schantz (2014, s. 143 f.) kan otrygg/trygg andra orsaker vara t.ex. brottslighet eller 

infrastruktur. I denna studie fanns ett signifikant samband mellan utsaga [3] otrygg/trygg av 

andra orsaker och utfallsvariabeln [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande i alla de 

fyra olika färdvägsmiljöer. Hur detta resultat stämmer överens eller motsäger tidigare 

forskning är svårt att säga något om eftersom relevanta studier inom området inte har hittats. 

Van Cauwenberg et al. (2014) säger att miljöer med hög brottssäkerhet kan upplevas som 

inbjudande att vara fysiskt aktiv i, men hur kriminalitet sedan i sin tur har för påverkan på 

välbefinnandet är oklart. Inte heller hur upplevelsen av infrastrukturen påverkar det 

miljömässiga välbefinnandet går att dra så mycket kopplingar om. Winters och Teschke 

(2010) nämner att avskilda asfalterade vägar för cyklister/fotgängare och avskilda 
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oasfalterade vägar för cyklister var sannolika att cykla på, medan stora stadsvägar var mest 

osannolika att cykla på. Hur detta sedan är kopplat till välbefinnandet är inte undersökt. 

Såklart inkluderar infrastruktur fler aspekter än endast underlaget, men hur t.ex. olika sorters 

stads- eller bostadsmiljöer påverkade cykelbeteendet hittades inga studier om. Begreppet [3] 

otrygg/trygg av andra orsaker rymmer förmodligen även det fler faktorer än brottslighet och 

infrastruktur, vad dessa andra faktorer skulle kunna vara är en fråga för framtida 

undersökningar att klargöra. 

 

Självklart kan det finnas fler faktorer inom dessa tre utsagor som kan påverka graden av ett 

miljömässigt välbefinnande, därför kan det vara svårt att dra en generell slutsats om att 

tidigare forskning överensstämmer eller motsäger dessa resultat. 

 

Slutligen, beaktning bör tas över att tidigare forskning nämner välbefinnande utifrån andra 

definitioner än miljömässigt välbefinnande. Hur starkt denna studies resultat verkligen 

överensstämmer/motsäger med tidigare studier inom området, kan därför vara svårt att uttala 

sig om. En svårighet med benämningen välbefinnande är att det i flera fall inte är tydligt 

definierat vad termen välbefinnande innebär samt att det har undersökts på ett tveksamt sätt 

(Lundqvist 2011).  

 

4.3 Slutsats 

Den teoretiska modellens andra nivå verkar kunna skilja ut och fånga utsagan [1] otrygg/trygg 

av trafikmässiga skäl. Utsagorna [3] otrygg/trygg av andra orsaker och [2] 

stimulerande/motverkande färdvägsmiljö kan möjligtvis särskiljas från varandra, detta för att 

tre av fyra fotografier visade på en signifikant skillnad.   

 

Utsagorna [2] stimulerande/motverkande färdvägsmiljö och [3] otrygg/trygg av andra orsaker 

verkar kunna påverka graden av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande under 

cykling. Utsaga [2] och [3] kan till 30-57% förklara förändringen av [4] miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande under cykling för de fyra färdvägsmiljöer som bedömdes i den 

här studien. Utsaga [1] otrygg/trygg av trafikmässiga skäl verkar inte kunna påverka graden 

av [4] miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande under cykling. 
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Denna studie var ett första försök i att undersöka och utvärdera om en teoretisk modell 

framtagen för att fånga hur färdvägsmiljön påverkar det miljömässiga 

välbefinnandet/ovälbefinnadet fungerar. Med detta sagt fungerar nivå 2 och 3 i den teoretiska 

modellen om färdvägsmiljön delvis. Detta för att det inte är helt säkert att de tre utsagorna i 

nivå 2 fångar olika ting i färdvägsmiljön samt att endast två av tre utsagor i modellens andra 

nivå har en påverkan på det miljömässiga välbefinnandet, i nivå 3. Dessa två utsagor kan inte 

förklara hela förändringen av det miljömässiga välbefinnandet. Det betyder att andra faktorer 

påverkar det miljömässiga välbefinnandet, vilket inte modellen fångar upp. 

 Det finns alltså ett par oklarheter inom den andra och tredje nivån i modellen som undersöks, 

som behövs utforskas vidare.  

 

4.4 Vidare forskning 

Den här studien är ett första steg i att försöka undersöka den teoretiska modellen om 

färdvägsmiljön. För att praktiskt kunna tillämpa modellen behöver den utforskas och 

utvärderas ytterligare. Studien kan endast uttala sig om den färdvägsmiljö som fotografierna 

fångar, men det i sin tur är en liten pusselbit för framtida forskning i området. Eftersom denna 

studie undersöker modellens andra och tredje nivå vore det också intressant att undersöka hur 

miljöfaktorerna i första nivån påverkar de tre utsagorna i andra nivån. Detta för att få kunskap 

om specifikt vilka miljöfaktorer som har en positiv respektive negativ effekt på utsagorna. En 

idé skulle då kunna vara att genomföra en experimentell studie, där en miljöfaktor förändras i 

taget och sedan låter de resterande faktorerna vara konstanta för att se hur effekten blir 

(Schantz 2012, s. 29). Ytterligare en idé vore att göra kvalitativa studier om modellen för att 

få en känsla av hur människor bedömer och påverkas av färdvägsmiljön i ett djupare 

perspektiv.  

 

 

 



37 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Ekblom-Bak, E., Engström, L-M., Ekblom, Ö., & Ekblom, B. (2011). Motionsvanor, fysisk 

prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år. 

Gymnastik- & Idrottshögskolan: Stockholm. 

 

Emanuel, M (2012) Constructing the cyclist: Ideology and representations in urban traffic 

planning in Stockholm, 1930-70. The Journal Of Transport History, 33(1), ss. 67-91.  

 

Faskunger, J. (2007) Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En 

kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet” 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12138/r200703_byggd_miljo_web.pdf [2014-

09-19]. 

 

Faskunger, J.(2008) Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång -och 

cykeltrafik. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.      

Folkhälsomyndigheten (2013). Rekommendationer, aktivitetsnivå och attityder. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/rekommendationer/ [2014-03-03]. 

Forsberg, B., Burman, L. & Johansson, C. (2006) Stockholmsförsöket har hälsopotential. 

Läkartidningen, 103(50-52), s. 4043-4045.  

 

GIH:s hälsotest. (2014) 

https://www.hb.se/Global/VHB/Personal/Temadagar/HalsotestGIH_110121.pdf [2014-08-

29]. 

 

Hagströmer, M. (2007) Assessment of health-enhancing physical activity at population level. 

Doktorsavhandling. Stockholm: Karolinska Institutet, s. 42. 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12138/r200703_byggd_miljo_web.pdf
https://www.hb.se/Global/VHB/Personal/Temadagar/HalsotestGIH_110121.pdf


38 

 

Héllénius, M-L., & Ekblom, B. (2013). Epidemiologi och mekanismer. I: Ekblom- Bak, E. 

(red.). Långvarigt stillasittande- en hälsofara i tiden. Lund: Studentlitteratur, ss. 19-45. 

 

Kallings, L. (2013). Metoder för att reducera ett stillasittande beteende. I: Ekblom- Bak, E. 

(red.). Långvarigt stillasittande- en hälsofara i tiden. Lund: Studentlitteratur, ss. 113-130. 

 

Leijon, M., Kallings, L., Faskunger, J., Laerum, G., Börjesson, M. & Ståhle, A. (2008). 

Främja fysisk aktivitet. I: Ståhle, A. (red.). FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling. 1:3. Stockholm: Statens folkhälsoinstituts, ss. 47-63. 

 

Lundqvist, C. (2011). Well-being in competitive sports-The feel-good factor? A review of 

conceptual considerations of well-being. International Review of Sport and Exercise 

Psychology, 4(2), ss. 1-19. 

 

MacKerron, G. & Mouratoc, S. (2013). Happiness is greater in natural environments. The 

London school of economics and political sience, 23(5), ss. 992-1000.  

 

Parkin, J., Ryley, T. & Jones, T. (2007). Barriers to Cycling: An Exploration of Quantitative 

Analyses. I: Horton, D., Rosen, P. & Cox. P. (eds.). Cycling and Society. Aldershot, England: 

Ashgate, ss. 67-82.  

 

Regering (2007). Regeringens proposition 2007/08:110. Stockholm. 

 

Saelens, B. E., Sallis, J. F. & Frank, L. D. (2003). Environmental Correlates of Walking and 

Cycling: Findings From the Transportation, Urban Design, and Planning Literatures. The 

Society of Behavioral Medicine, 25(2), ss. 80-91.         

 

Sallis, J. F., Cervero, R. B., Ascher, W., Henderson, K. A., Kraft, M. K. & Kerr, J. (2006). An 

ecological approach to creating active living communities. Annual review of public health. 27, 

ss. 297-322. 

 

Sallis, F.J., & Owen, O.(1999) Physical Activity & Behavioral Medicine, 3 ed. Thousand 

Oaks, California: SAGE Publications. 

 



39 

 

Schantz, P. (2012) Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande. 

Stockholm: Trafikverket. 

 

Schantz, P. (2014). Physical activity behaviours and environmental well–being in a spatial 

context. I: Schærström, A., Jørgensen, S.H. & Sivertun. (eds.). Geography and health – A 

Nordic Outlook.1. uppl. Stockholm: Swedish National Defence College, Trondheim: 

Norweigan University of Science and Technology, Universität Bonn: Institute for Hygiene 

and Public Health, ss. 136-151.    

 

Shephard, R. J. (2008). Is Active Commuting the Answer to Population Health? Sports 

medicine, 38(9), ss. 751-758.       

 

Smyth, R., Mishra, V. & Qian, X. (2008). The Environment and Well-Being in Urban China. 

Ecological Economics, 68(1-2), ss. 547-555. 

 

Ståhle, A. (red) (2008). FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Trost, S. G., Owen, N., Bauman, A. E., Sallis, J. F. & Brown, W. (2002). Correlates of adults’ 

participation in physical activity: review and update. Medicine and science in sports and 

exercise, 34(12), s. 1996-2001.         

 

Van Cauwenberg, J., Van Holle, V., De Bourdeaudhuil, I., Clarys, P., Nasar, J., Salmon, J., 

Maes, L., Goubert, L., Van de Weghe, N & Deforche, B. (2014) Physical environmental 

factors that invite older adults to walk for transportation. Journal of Environmental 

Psychology, 38(1), ss. 94-103. 

 

Van Holle, V., Deforche, B., Van Cauwenberg, J., Goubert, L., Maes, L., Van de Weghe, N. 

& De Bourdeaudhuij, I. (2012). Relationship between the physical environment and different 

domains of physical activity in European adults: a systematic review. BMC Public Health, 

12(1), ss. 807-823.  

Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2014-05-05].  

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


40 

 

Wahlgren, L., Stigell, E. & Schantz, P. (2010). The active commuting route environment 

scale (ACRES): development and evaluation. International Journal of Behavioral Nutrition 

and Physical Activity, 7(1), ss. 1-15.  

 

Wahlgren, L. (2011) Studies on Bikeability in a Metropolitan Area Using the Active 

Commuting Route Environment Scale (ACRES). Diss. Örebro university: Örebro.  

 

Wahlgren, L. (2012) Färdvägsmiljöer vid cykling till och från arbetet. Svensk- 

idrottsforskning, 21(4), s 38-39. 

 

Wahlgren, L. & Schantz, P. (2012) Exploring bikeability in a metropolitan setting: stimulating 

and hindering factors in commuting route environments. BMC Public Health, 12(1), ss. 168-

183.   

 

Winters, M., Davidson, G., Kao, D. & Teschke, K. (2011) Motivators and deterrents of 

bicycling: comparing influences on decisions to ride. Transportation, 38(1), ss. 153-168. 

 

Winters, M. & Teschke, K. (2010). Route Preferences Among Adults in the Near Market for 

Bicycling: Findings of the Cycling in Cities Study. American Journal of Health Promotion, 

25(1), ss. 40-47. 

 

World Health Organization. (1948). http://www.who.int/about/definition/en/print.html [2014-

02-11]. 

 

Ågren, G. (2008). Förord. I: Ståhle, A. (red.). FYSS 2008: fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2. uppl. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. s. 

4-5.      

http://www.who.int/about/definition/en/print.html


 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att genom fotografier granska hur de 

tre utsagorna i andra nivån av den teoretiska modellen om färdvägsmiljön förhåller sig 

sinsemellan samt testa om dessa tre utsagor kan fånga graden av miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande i modellens tredje nivå. 

 

– Skiljer sig de tre utsagorna åt sinsemellan? Hur ter sig skillnaden/- erna i sådana fall? 

– Finns det samband mellan någon/några av de tre utsagorna och miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande? Hur ser sambanden i sådana fall ut? 

 

Vilka sökord har du använt? 
well-being, “well-being” “traffic”, “well-being traffic”, “environmental well-being”, 

“environmental well-being” " cycling", “unsafety conflicts between people” “ well-being”,” 

conflicts between people” “ well-being”, “crime" well-being”, crime well-being, trading 

estate well-being, subjective well-being trading estate, “trading estate” “ well being”, 

stimulating outdoor environment, ACRES, “subjective well-being” “greenery”, subjective 

well - being greenery, The Active Commuting Route Environment Scale, subjective well-

being physical environment, well-being weather, subjective well - being  climate, “inhibiting 

route environment” “subjective well-being”, stimulating route environment factors, “unsaftey 

traffic” “well - being”, “safety traffic” “well-being”, ”stimulating environment" 

“environmental well - being”,  “well-being” “route environment", subjective well being route 

environment, beautiful environment, “Ecological models” “Sallis JF”, Sallis JF[Author] 

“Cycling”, aktiv transport, färdvägsmiljöer cykling, Johan Faskunger, Daylight subjective 

well-being outdoor environment.  

 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar, Discovery, FYSS, SveMed+ 

 

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 
SveMed+: färdvägsmiljöer cykling 

Pubmed: stimulating route environment factors 

Pubmed: The Active Commuting Route Environment Scale 

Ebsco: "well - being" "traffic" 

Google Scholar: Daylight subjective well-being outdoor environment.  

 

 

Kommentarer 
Pubmed, Ebsco och Google Scholar har varit de databaser som har gett väsentlig information. 

Det har varit svårt att hitta studier om miljömässigt välbefinnande samt något om hur de tre 

utsagorna förhåller sig sinsemellan. Det har varit svårt att hitta studier om den teoretiska 

modellen, eftersom den inte har utforskats tidigare. En hel del information har erhållits via 

litteraturlistor från vetenskapliga artiklar samt en del information har överlämnats från 

handledaren.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Dig som är student på hälsopedagogprogrammet, tränarprogrammet eller lärarprogrammet 

på GIH  

Härmed inbjuds Du att delta i en studie som avser att undersöka miljöer som man cyklar i, s.k. 

färdvägsmiljöer. Syftet är att undersöka hur färdvägsmiljöer uppfattas vid cykling för transport. Detta 

undersöks genom skattningar av fotografier i en enkät, som beräknas ta c:a 15 minuter att fylla i.  

Det är helt frivilligt att delta och du kan avbryta när som helst. Alla data kommer att hanteras 

konfidentiellt. Din medverkan är mycket värdefull för utveckling av kunskap om hur färdvägsmiljöer 

påverkar upplevelsen av cykling. 

Om du har någon fråga så ställ den till någon av oss ansvariga. Vi är närvarande i salen.                   

När enkäten är ifylld lämnar du den till oss.  

Om du önskar ta del av studien när den är klar, vänligen fyll i                                                              

din e-postadress här:  ______________________________ 

 

 

 

 

Tack på förhand!    

Elin Hägglund och Tobias Westerling 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

E-post: elin@bassrock.se                    E-post: tobiaswesterling@gmail.com 

Tel:073-3242462                                  Tel:073-9301917                                   

Bilaga 2 
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Följande fotografier av olika färdvägsmiljöer ska vart och ett bedömas. Skapa dig en överblick över 

dem och försök sätta dig in i varje enskilt fotografi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Översikt av fotografier av färdvägsmiljöer som Du skall bedöma 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktion om hur du fyller i enkäten samt 

presentation av frågor som följer varje fotografi 

Utgå från varje enskilt fotografi när du skattar de olika färdvägsmiljöerna. Föreställ dig att du 

cyklar mitt på dagen. Det är ljust, behaglig temperatur och det varken regnar eller blåser. Du mår 

bra och har inga fysiska eller psykiska problem som påverkar din cykling.  

 

Nedan visas hur du skall fylla i svaren. 

Exempel på hur svaren kan fyllas i. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer med din uppfattning. Om du ringar in fel eller ändrar dig ber vi dig att kryssa                           

över det felaktiga och ringa in det rätta alternativet. Se exemplet. 

                 Lite  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15  Mycket 

 

 

 

 

 

 

varken mycket 

eller lite 

Läs igenom följande fyra frågor, men fyll ej i dem. 

1. Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

 

   Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

   otrygg                                                                                                          trygg 

varken otrygg 

eller trygg 

2. I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka din cykling? 

   Motverkar   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Stimulerar 

       mycket                                                                                                             mycket 

 

varken motverkar 

eller stimulerar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varken otrygg       

eller trygg 

     3.    Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

               Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

      otrygg                                                                                                          trygg 

Förklaring fråga 3: Färdvägsmiljöer kan upplevas som otrygga/trygga av andra orsaker än trafiken. 

Dessa orsaker kan t.ex. vara dåligt/bra underlag eller negativ/positiv interaktion med människor.  

 välbefinnande     ovälbefinnande 

varken ovälbefinnande 

eller välbefinnande 

4.    Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö? 
 

     Hög grad av  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Hög grad av 

 

 

Förklaring fråga 4: Färdvägsmiljöer kan skapa en känsla av miljömässigt välbefinnande, men också 

dess motsats – en känsla av miljömässigt ovälbefinnande. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Enkäten inleds med bakgrundsfrågor. Därefter följer frågor om hur du skulle uppleva att cykla i fyra olika 

färdvägsmiljöer som beskrivs med fotografier. Ta den tid du behöver för att besvara samtliga frågor. Vi ber 

dig svara så noggrant som möjligt. 

 

 

 

Ålder__________ år 

 

Kön:               Man                      Kvinna 

 

Har du en cykel?               Ja                     Nej     

 

Hur ofta brukar du vanligtvis cykla utomhus under sommarhalvåret?                     

             Aldrig        

        En gång i månaden 

        2-3 gånger i månaden       

             En gång i veckan           

        Några gånger i veckan    

        Dagligen under vardagar             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät 

 

Bakgrundsfrågor 

Vid nästkommande sidor ber vi dig fylla i dina svar för varje enskilt fotografi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka din cykling? 

   Motverkar   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Stimulerar 

       mycket                                                                                                             mycket 

 

1. Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

 

    Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

               otrygg                                                                                                          trygg 

varken motverkar 

eller stimulerar 

varken otrygg 

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 välbefinnande     ovälbefinnande 

varken ovälbefinnande 

eller välbefinnande 

varken otrygg       

eller trygg 

     3.    Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

               

               Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

      otrygg                                                                                                          trygg 

4.    Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö? 
 

     Hög grad av  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Hög grad av 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka din cykling? 

           Motverkar   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Stimulerar 

               mycket                                                                                                             mycket 

 

1. Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

 

        Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

                   otrygg                                                                                                          trygg 

varken motverkar 

eller stimulerar 

varken otrygg 

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välbefinnande    ovälbefinnande 

varken ovälbefinnande 

eller välbefinnande 

    3.    Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

             

             Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

     otrygg                                                                                                          trygg 

4.   Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö? 
 

     Hög grad av  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Hög grad av 

varken otrygg       

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka din cykling? 

          Motverkar   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Stimulerar 

              mycket                                                                                                             mycket  

 

1. Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

 

        Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

                   otrygg                                                                                                          trygg 

varken motverkar 

eller stimulerar 

varken otrygg 

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välbefinnande     ovälbefinnande 

varken ovälbefinnande 

eller välbefinnande 

     3.    Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

                

               Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

      otrygg                                                                                                          trygg 

4.   Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö? 
 

     Hög grad av  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Hög grad av 

varken otrygg       

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I vilken grad uppfattar du att denna färdvägsmiljö skulle stimulera/motverka din cykling? 

           Motverkar   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Stimulerar 

               mycket                                                                                                             mycket 

 

1. Hur otrygg/trygg av trafikmässiga skäl skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

 

        Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

                   otrygg                                                                                                          trygg 

varken motverkar 

eller stimulerar 

varken otrygg 

eller trygg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välbefinnande     ovälbefinnande 

varken ovälbefinnande 

eller välbefinnande 

     3.    Hur otrygg/trygg av andra orsaker än trafiken skulle du känna dig i denna färdvägsmiljö? 

                

                Mycket   1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Mycket 

       otrygg                                                                                                           trygg 

4.   Hur skulle du uppfatta ditt miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande i denna färdvägsmiljö? 
 

     Hög grad av  1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14---15   Hög grad av 

varken otrygg       

eller trygg 

Tack för din medverkan! Lämna enkäten till Elin eller Tobias innan du går. Om du 

har några kommentarer, ber vi dig skriva dem på nästa sida. 



 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


