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Sammanfattning 

Syfte/ Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer längs 

sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med utgångspunkt i miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. Syftet är 

även att undersöka huruvida punktskattning är en effektiv och möjlig metod för att lokalisera 

svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljö. 

Frågeställningarna är: (1) Hur relaterar miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande till 

utfallsvariablerna trygghet/otrygghet av trafikmässiga skäl samt stimulerar/motverkar till 

cykling? (2) Hur relaterar miljöfaktorer till utfallsvariablerna trygghet/otrygghet av 

trafikmässiga skäl och stimulerar/motverkar till cykling?  

Metod 

En kvantitativ skattningsmetod, en modifiering av färdvägsmiljöskalan ACRES (The Active 

Commuting Route Environment Scale) nyttjades. Urvalet bestod av både män och kvinnor i 

åldrarna 20–35 år, n=27, 14 kvinnor och 13 män, medelålder 25,9 ± 3,3. Undersökningen 

skedde via cykling med fem stopp på olika platser längs med sträckan Stocksund - 

Roslagsvägen - Lill-Jansskogen. Arbetsbelastningen styrdes med hjälp av med BORG-RPE-

skala®, och bedömdes i efterhand med hjälp av pulsmätning. Objektiv mätning av trafikflöde 

och bullernivå utfördes. Analysen gjordes genom spridningsdiagram, multipel regression samt 

Pearson´s correlation coefficient. 

Resultat 

Resultatet visade på stora variationer i skattningen av miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande mellan de fem olika platserna. Starka samband erhölls mellan 

utfallsvariablerna miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och stimulerande/motverkande 

(r=0,810) samt trygghet/otrygghet av trafikmässiga skäl (r=0,638). De två senare variablerna 

var även signifikant korrelerade till olika miljöfaktorer. 

Slutsats 

Metoden med punktskattningar verkar vara effektiv för att särskilja olika platsers inverkan på 

cyklister. De samband som erhölls mellan stimulerar/motverkar till cykling och miljöfaktorerna 

är i linje med tidigare forskning baserad på medelvärden av hela färdvägsmiljöer, därmed kan 

punktskattningar vara en värdefull metod för att motivera förbättrande åtgärder från ansvariga 

väghållare.  
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1 Inledning 

2017 fick Sverige sin första nationella cykelstrategi efter beslut från riksdagen. Denna strategi 

är till för säkrare cykling, minskad miljöpåverkan och att bidra till en hög livskvalitet hos 

befolkningen. I strategin anses att ”ökad cykling bidrar till bättre folkhälsa, bättre stadsmiljöer 

och hållbara transporter. Regeringen vill att fler ska cykla. Därför har vi beslutat om den första 

nationella cykelstrategin.” (Näringsdepartementet, 2017). 

Det finns därigenom ett än större behov av att förstå varför personer avstår från till exempel 

cykelpendling i Stockholmsområdet och vilka miljöer som gynnar respektive motverkar 

cykelpendling samt ökar cyklisternas välbefinnande under aktiv transport. Behovet är stort vad 

gäller i att få en förståelse för detta så att miljön för aktiva pendlare kan bli attraktivare och 

därmed nyttjas av fler, vilket på sikt kan leda till en bättre folkhälsa i Stockholmsområdet. 

Cyklister i Stor-Stockholm når med hög marginal upp till rekommendationerna för fysisk 

aktivitet på 30 min per dag, och många når även upp till de optimala nivåerna på 60 min per 

dag. Flertalet cyklister kommer upp till 150min/vecka större delen av året bara genom 

cykelpendling medan andra som cykelpendlar på våren/sommaren kommer upp i 

rekommendationerna under den delen av året (Stigell, Schantz, 2015). Aktiv transport till skola 

alternativt arbete är således ett effektivt sätt att komma upp i de fysiska rekommendationerna 

på 150 min/veckan (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2017).  

Tidigare forskning om färdvägsmiljöer har gjorts med syfte att försöka förstå hur 

färdvägsmiljön vi transporteras i på olika sätt påverkar oss. I studier av Wahlgren & Schantz 

(2012, 2014), har försökspersoner i Stockholms län skattat sina egna helhetsupplevelser av 

självvald transportsträcka på cykeltill arbete eller skola, skattningarna pågick under en period 

på två veckor. Resultat från dessa studier visar att vackra, gröna och säkra färdvägsmiljöfaktorer 

oberoende av varandra stimulerar till cykelpendling. (Wahlgren & Schantz, 2012, 2014). Till 

skillnad från Wahlgren & Schantz som analyserat färdvägens betydelse för cykling mer 

övergripande genom medelvärdesanalyser och analyser av längre sträckor, har denna studie 

punkt-analyserat färdvägsmiljösegment på fem olika platser efter ett cykelstråk i Danderyd, 

Solna och Stockholms kommun där miljön på platserna skiljer sig åt. Genom att utföra en mer 

detaljerad punkt-skattningsanalys blir analysen förfinad och det blir lättare att urskilja vilka 

miljöfaktorer som påverkar utfallsvariablerna. Denna metod ska kunna vara ett hjälpmedel för 
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att lokalisera platser som motverkar cykling och därför behöver åtgärdas av väghållarna, dvs. 

Trafikverket eller kommunerna. 

1.1 Bakgrund 

Hälsa definieras enligt WHO på följande sätt: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.” 

(Folkhälsomyndigheten, 2018) 

1.1.1 Färdvägsmiljö 

För att undersöka cykelpendlares uppfattning av deras färdväg och deras uppfattning av olika 

miljöer skapades skalan ACRES (the Active Commuting Route Environment Scale), en skala 

som innehåller 18 stycken frågor med en svarsskala på 1–15. Frågorna innehåller bl.a. upplevd 

bullernivå, miljö och hur tryggheten uppskattas (Wahlgren, Stigell, Schantz 2010). Detta är ett 

verktyg att använda i syfte att försöka förstå vilka variabler som påverkar aktiv transport.  

Denna skala kan nyttjas för att skapa en förståelse för vilka variabler som är av stor vikt att ta i 

beaktning vid exempelvis trafikplanering. Skalan kan användas för att analysera färdvägsmiljön 

på en specifik sträcka, där utfallsvariabler såsom hur otrygg/trygg man känner sig som cyklist 

i trafiken under sin färd, samt om miljön som man cyklar i som helhet uppfattas 

motverkande/stimulerande för arbetspendling studeras (Schantz, 2012). I en rapport för 

Trafikverket “De upplevda landskapen för cykling” har Peter Schantz modifierat en modell från 

2014 som belyser hur olika miljöfaktorer påverkar cyklister (2018) (Figur 1). 
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Figur 1. I figuren ovan ser vi en modell över huruvida enskilda miljöfaktorer (översta nivån) kan uppfattas, skattas 

och vägas samman i tre olika utfall (mellannivån); otrygghet/trygghet i trafik, otrygghet/trygghet av andra orsaker 

och motverkande/stimulerande. Enligt modellen kan utfallen från mellannivån i sin tur leda till påverkan på 

cyklisters miljömässiga välbefinnande/ovälbefinnande, - fysiologiska, psykologiska och medicinska effekter samt 

beteendet (Schantz, 2018). 

Miljön som cyklister färdas i består av flera olika färdvägsmiljösegment från start till mål. 

Dessa segment består av flera olika miljöbetingelser: fysisk miljö, trafikmiljö, social miljö, 

väder samt ljusförhållanden, figur 2. Under en cykeltransportsträcka kan det finnas hindrande 

miljöer på vissa segment, dessa kan få även de mest motiverade cyklisterna att avstå 

cykelpendling trots att det finns flera segment under färdvägen som är motiverande eller 

neutrala, figur 3 (Schantz, 2018). 

 

Figur 2. Färdvägssegment och miljöfaktorer (Schantz, 2018). 

 

Figur 3. Färdvägssegment och stimulerande, neutrala och hämmande miljöfaktorer (Schantz, 2018). 
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1.1.2 Miljö och hälsa 

Den del av ACRES skalan som behandlar cykling berör bl.a. variabler i trafikmiljön såsom 

avgaser och buller och dess påverkan på utfallsvariablerna som hur otrygg/trygg man känner 

sig som cyklist i trafiken under sin färd, samt om miljön som man cyklar i som helhet uppfattas 

motverka/-stimulera ens arbetspendling (Schantz, 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten kan 

buller bidra till ohälsa. Där skriver de i en rapport om att hörseln är ett varningssystem som 

förbereder oss på flykt och kamp. Vissa ljud kan utlösa stressreaktioner hos människan med 

frisättning av stresshormoner som gör att blodtrycket höjs, pulsen ökar samt att glukos och fria 

fettsyror frisätts. De har visats i flera studier att exponering för trafikbuller under längre tid kan 

leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, detta kan bero på den ökade stressen som bullret 

medför (Folkhälsomyndigheten, 2019). Även luftföroreningar kan skapa problem för 

människors hälsa när höga halter uppstår inom ett tätt befolkat område, föroreningar orsakar 

t.ex. hjärt-kärlsjukdom och luftvägssjukdomar. För de små partiklarna finns inga säkra nivåer 

och därför bör vi sträva efter så låga nivåer som möjligt (Naturvårdsverket, 2019). Svenska 

miljöinstitutet gjorde en studie där man beräknande att vägdamm ligger bakom 215 dödsfall 

per år och bilavgaser leder till cirka 2850 dödsfall per år i Sverige (Gustafsson et al., 2018).  

 2017 tittade man närmare på huruvida luftföroreningar i Stockholms län skulle påverkas om 

de personer som har en cykelpendlingssträcka på upp till 30min väljer att nyttja cykeln som 

transportmedel. Över 100 000 bilpendlare i Stockholm har tillräcklig kort pendlingssträcka och 

fysisk kapacitet för att utnyttja aktiv transport till arbetet. De minskade antal bilresor skulle leda 

till lägre nivå av utsläpp, och generera i betydande hälsovinster (Johansson et al., 2017).  

Cykling bidrar till en ökad hälsa hos befolkningen och är ett effektivt sätt att nå de fysiska 

rekommendationerna (Näringsdepartementet, 2017; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2017).  

I sex storstäder (Barcelona, Bryssel, Paris, Prag, Köpenhamn & Warszawa) undersöktes 

potentiella hälsofördelar och risker med att främja aktiva transporter hos personer i åldrarna 

16–64 år. Forskare tittade närmre på dödlighet av alla orsaker relaterade till förändringar i fysisk 

aktivitetsnivå hos befolkningen. Vid resultatanalysen räknade man in exponering för 

luftföroreningar, liksom trafikdödade i städerna. Alla scenarier gav hälsofördelar med att nyttja 

aktiv transport mer i de sex städerna. Oberoende alla risker som cykelpendling för med sig 

visade resultaten att den största hälsovinsten skulle göras om en ökning på 35% av alla resor i 

respektive stad var på cykel. I studien drog man slutsatsen att “politik för att främja aktiva 
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transporter kan ge hälsofördelar, men dessa beror på städernas befintliga egenskaper.” (Rojas-

Rueda et al., 2016).   

Aktiva transporter genom cykling ger människor en längre risk för CVD (cardiovascular 

disease), all dödlighet samt cancer enligt forskare från Storbritannien. De använde en biobank 

med 263 450 vuxna i åldrarna 40–69 år från en allmän population. Genom en uppföljning på 

4,3–5,5 år tog reda på hur de transporterade sig till arbetet (cyklade, via gång eller inte via aktiv 

transport) via en elektronisk enkät, och genom denna såg de att aktiv transport via cykling 

minskade risken för CVD, all dödlighet och cancer (Celis-Morales et al., 2017). Även i en studie 

från Köpenhamn kan man se att cykling som transportmedel har en skyddsfunktion mot förtida 

död, de som inte cyklade till arbetet (efter justeringar för eventuella andra riskfaktorer och 

inkluderad fysisk aktivitet på fritiden) hade 39% högre risk för förtida död än de andra. 

Deltagarna i denna studie var mellan 20–93 år med 13.375 kvinnor och 17.265 män (Andersen 

et al., 2000). 

1.1.3 Miljö och grönska 

I den tidigare nämnda ACRES- skalan som behandlar cykling berörs förutom avgas och buller 

även andra rörliga variabler såsom trafikflöde, hastigheter på motorfordon och trängsel av 

cyklister på cykelbanor. Även så kallade fasta variabler i den fysiska miljön såsom cykelbanor 

separerade från biltrafik, grönska och fulhet/skönhet ingår i skalan (Schantz, 2012). Zijlema et 

al. (2018) undersökte om aktiva transporter i naturliga miljöer (t.ex. grönområden) kan förbättra 

den psykiska hälsan och även om personer som transporteras via naturliga miljöer är mer 

benägna att nyttja aktiva transporter oftare. De kunde där visa att personer som färdas genom 

naturliga miljöer oftare nyttjar aktiva transporter och de hade även bättre psykisk hälsa än de 

som inte färdades genom naturliga miljöer (Zijlema et al., 2018). 

Man har sett ett samband mellan att ha närhet till naturliga grönområden vid sin bostad och 

generell samt psykisk hälsa. I denna studie såg man att personer med naturliga grönområden 

och omgivande grönhet i sin närhet hade en bättre generell hälsa och psykisk hälsa jämfört med 

dem som inte hade tillgång detta (Triguero-Mas et al., 2015). 

Roger Ulrich studerade skillnader i återhämtning hos en grupp individer som genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp i gallblåsan. Sinnestillståndet efter den typen av operation är generellt 

förknippad med påtaglig oro. Studien inkluderar 46 personer, varav alla efter operationen 
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slumpmässigt tilldelades ett rum för eftervård under sin sjukhusvistelse. Alla operationer 

utfördes på samma sjukhus i Pennsylvania under åren 1972–1981. Hälften av personerna fick 

ett rum med fönster mot grönskande natur, medan övriga fick ett rum ut mot en tegelvägg. 

Resultat visade att de som hade fönster mot naturen hade en snabbare återhämtning, då deras 

sjukhusvistelse var kortare sett i antal dagar (Ulrich, 1984).  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer 

längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med utgångspunkt i miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. Syftet är 

även att undersöka huruvida punktskattning är en effektiv och möjlig metod för att lokalisera 

svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljö. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur relaterar miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande till utfallsvariablerna 

trygghet/otrygghet av trafikmässiga skäl samt stimulerande/motverkande platser till 

cykling? 

• Hur relaterar miljöfaktorer till utfallsvariablerna trygghet/otrygghet av trafikmässiga 

skäl och stimulerande/motverkande platser till cykling?  

2 Metod 

En kvantitativ skattningsmetod med enkäter nyttjades, vilken var en modifiering av 

färdvägsmiljöskalan ACRES (Wahlgren, Stigell, & Schantz, 2010). Skattningar gjordes vid fem 

olika platser längs med sträckan Stocksund - Roslagsvägen - Lill-Jansskogen. Sträckan valdes 

då den är lättåtkomlig från Gymnastik- och idrottshögskolan samt genom att den erbjuder olika 

sorters miljöer, trafikerade vägar till skogsmiljö. De fem olika platserna valdes efter deras 

skillnader i omgivande miljö men med liknande underlag. Utfallsvariablerna var miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande, motverkar/stimulerar till cykling och otrygg/trygghet av 

trafikmässiga skäl. Miljöfaktorerna var följande: vägunderlag, tillgång på naturliga miljöer, 

fula/vackra omgivningar, buller, avgaser, trafikflöde, hastighet på fordon, hastighet på cyklister 

samt trängselnivåer.  
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2.1 Enkätmetod 

För att undersöka cykelpendlares uppfattning av deras färdväg och deras uppfattning av olika 

miljöer skapades skalan ACRES (the Active Commuting Route Environment Scale), en skala 

som innehåller 18 stycken frågor med en svarsskala på 1–15. Frågorna innehåller bl.a. upplevd 

bullernivå, miljö och hur tryggheten uppskattas (Wahlgren, Stigell, Schantz 2010). För denna 

studie modifierades frågorna och ett urval gjordes, 12 stycken frågor valdes ut samt egna 

kommentarer om platsen lades till. 

Exempel på frågor från enkäten: 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet vid 

platsen?    

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 

Mycket                                                 Varken                                                                    Mycket 

stort ovälbefinnande     ovälbefinnande eller välbefinnande                                 stort välbefinnande 

                 

Tycker du att platsen som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 

Motverkar                                             Varken                                                                 Stimulerar 

  mycket                              motverkar eller stimulerar                                                    mycket 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 

Mycket                                                Varken                                                                     Mycket 

    låg                               låg eller hög                                                                    hög 
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2.2 Urval 

Urvalet till undersökningen genomfördes via bekvämlighetsurval där försöksledarna tog 

kontakt via Messenger samt personligen. Deltagarna var studenter på GIH, bekanta samt 

kollegor till försöksledarna. Urvalet består av både män och kvinnor i åldrarna 20-35år med 

måttlig till hög fysisk kapacitet. Försöksdeltagarana var 27 st. (14 st. kvinnor och 13 st. män) 

samt två pilotdeltagare (en kvinna och en man). Av dessa 27 deltagare cykelpendlade sex 

stycken ofta, 11 stycken ibland och 10 stycken aldrig till arbete/skola eller på fritiden. 

2.3 Genomförande 

Deltagarna fick ut ett informationsbrev med en beskrivning av syfte samt utförandet cirka en 

vecka innan cyklingen (se Bilaga 2). Innan genomförandet gick försöksledarna igenom BORG-

RPE-skala® (Borg 1998, p.30) färdvägen, intensitetsnivå under cykling samt enkäterna (se 

Bilaga 3). 

Samma dag innan genomförandet utförde deltagarna en tillvänjning med en exakt likadan enkät 

som vid det skarpa genomförandet men vid Lidingövägen invid Stadion (koordinater 

59°20'43.6"N 18°04'50.5"E). Detta gjordes för att minimera påverkan på resultatet genom 

inlärningseffekten samt att ge deltagarna en chans att ställa frågor, och reda ut eventuella 

oklarheter för att säkerställa standardiseringen.  

Vid cyklingen hade deltagarna med sig en mapp med enkäterna, kartor, vägbeskrivning med 

instruktioner (se Bilaga 7) samt en bild på BORG-RPE-skala® (Borg 1998, p.30). Deltagarna 

cyklade som ytterligare tillvänjning sträckan Lill-Jansskogen till Stocksund med en 

försöksledare med syfte att de skulle se de utmärkta platserna för enkätundersökningen samt få 

cykla färdvägen en gång. Därefter fick de cykla enskilt precis samma sträcka tillbaka men med 

de fem utsatta stoppen (utmärkta med rödvita snitslar) för skattning av platsen.  

Arbetsbelastningen under cyklingen styrdes utifrån instruktioner (se Bilaga 2) med BORG-

RPE-skala® (Borg 1998, p.30), och bedömdes i efterhand med hjälp av pulsmätning. 

Deltagarna fick cykla på en lägre intensitetsnivå (10-13: lätt ansträngande – något 

ansträngande) för att undvika en för hög ansträningsnivå. Objektiva mätningar av trafikflöden 

och bullernivåer utfördes av försöksledarna även uppskattade antal cyklister som passerade på 

sträckan. 
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Cykelförsöken utfördes i dagsljus och pågick ej under rusningstrafik. Tiderna för start var 

antingen kl 09.15, 11.45 eller 14.20. Vädret vid varje mättillfälle noterades utifrån information 

från östra Sveriges luftvårdsförbund (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, u.å). 

De fem platser som valts ut för enkätundersökning var: 

1. Ängsvägen, Stocksund - 59°23'17.5"N 18°02'41.7"E 

2. Roslagsvägen, Stocksundsbron - 59°22'58.9"N 18°02'31.1"E 

3. Roslagsvägen, Bergskärningen - 59°22'27.9"N 18°02'54.7"E 

4. Roslagsvägen, Stockholms Universitet tunnelbanestation - 59°21'56.8"N 18°03'13.2"E 

5. Björnnäsvägen, Lill-Jansskogen - 59°21'26.1"N 18°03'46.6" 

 

   

 

  

                   Plats 1  Plats 2        Plats 3 

  

 

 

 Plats 4  Plats 5 

 

Figur 4. Bilder från de olika mätplatserna 
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Figur 5. Karta över färdvägen markerat i rött, och med de olika mätpunkterna i blått. 

 

De fem olika platserna hade olika många bil/bussfiler: 

Plats 1: Två körfält. 

Plats 2: Tre körfiler i mötande körfält samt tre bilfiler i motsattgående körfält. 

Plats 3:  Tre körfiler samt en bussfil i mötande körfält samt tre körfält och en bussfil i 

motsattgående körfält. 

Plats 4:  Tre körfiler samt en bussfil i mötande körfält samt tre körfiler och en bussfil i 

motsattgående körfält.  

Plats 5: Avstängd bilväg med två körfält. 

Inga trafikljus fanns på sträckan men ett fåtal obevakade cykelpassager behövde passeras.  

Skattningen gjordes genom att de fick svara på fem likadana enkäter med modifierade frågor 

från ACRES-skalan (se Bilaga 5) (Wahlgren, Stigell, & Schantz, 2010). En enkät besvarades 

vid varje plats. I varje enkät fanns det plats för egna reflektioner och skattning av BORG-RPE-

skala® (Borg 1998, p.30) som var en obligatorisk fråga. Pulsen mättes under hela sträckan med 
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hjälp av pulsband Polar H7 och klocka Polar M400 (Polar Electro Sverige AB, Bromma, 

Sverige). Uppspelningarna av pulsdata skedde via Polars applikation ”Polar Flow”. Cyklarna, 

enkäterna och försöksledarna var desamma för samtliga deltagare. Bullernivån mättes med 

hjälp av Arbetsmiljöverkets applikation “buller” (Arbetsmiljöverket, 2019) för att mäta 

ljudnivåer. Bullernivån mättes och trafikflödet från mötande motortrafik räknades i 30 sekunder 

av försöksledarna 2 min efter sista deltagarna passerat. 

Två andra deltagare deltog i pilotförsök för att kontrollera att utrustningen fungerade och att 

enkäterna var förståeliga för deltagarna. Efter pilotförsöket ändrades några av frågorna i 

enkäten och en fråga lades till.   

2.4 Pulsmätning 

Pulsmätning användes för samtliga deltagare under sträckan Stocksund- Roslagsvägen - Lill-

Jansskogen. Pulsen analyserades i efterhand för att säkerställa att deltagarna legat på rätt 

intensitetsnivå under cyklingen, detta för att en för hög intensitet kan leda till tunnelseende och 

skapa en annan uppfattning av omgivningen. Antalet deltagare i huvudstudien var 27, med ett 

bortfall på pulsmätningen. Tabell 1 visar på pulsdata för hela sträckan och skattning av Borg-

skalan på samtliga platser. För pulsmätning användes klockor från Polar av modellen M400 

samt pulsband Polar H7. 

Tabell 1. Pulsdata samt självrapporterade värde enligt BORG-skalan 

  Snittpuls 

slag/min 

Maxpuls 

slag/min 

BORG-

skalan 6–20 

Medelvärde 128 ± 14,1 169 ± 15,0 12,1 ± 1,78 

Max 161 194 16 

Min 93 131 10 
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Figur 6. Exempel på pulskurvor från två av deltagarna, här ser man tydligt stoppen för mätningarna när pulsen går 

ner.  

 

Tabell 2, vädret under mätningarna 

Datum Starttid Temp 

°C 

Vind 

m/s 

Vindriktning Väderförhållande 

13-jan 09.00 2 4,5 SV Halvklart 

13-jan 11.15 3,7 3 SV Klart väder 

13-jan 12.30 3 4,5 SV Klart väder 

14-jan 09.10 4 9 S Mulet 

14-jan 11.10 4,5 8 S Mulet 

14-jan 13.45 5 9 S Regn 

15-jan 09.00 8 7,5 S Mulet 

15-jan 12.00 10 9 SV Mulet 

20-jan 09.30 2 4 SV Klart väder 

20-jan 11.30 5,5 5,5 SV Mulet 

20-jan 14.00 4 6 SV Klart väder 

22-jan 09.00 3,5 6,5 V Klart väder 

23-jan 09.00 -1 3 SV Halvklart 

23-jan 11.45 2 4,5 SV Klart väder 



13 

 

 

2.5 Etiska överväganden 

För att minska risken för skador vid olyckor bar samtliga deltagare hjälm samt reflexväst vid 

cyklingen. Deltagande var frivilligt och de kunde välja att avbryta när som helst under projektet 

i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Försöksledarna befann sig på cykelavstånd till 

deltagarna under försöken och fanns tillgängliga på telefon vid eventuellt cykelhaveri eller 

olyckshändelse. 

2.6 Validitet och reliabilitet: 

ACRES-skalan har rimligt god validitet och reliabilitet (Wahlgren, Stigell & Schantz, 2010; 

Wahlgren & Schantz 2011). Modifieringar i ACRES-skalan har gjorts för denna studie för att 

få en bättre tillämpning för syftet. BORG-RPE-skala® (Borg 1998, p.30) har även den en god 

validitet.  

För pulsmätning användes klockor från Polar av modellen M400 med pulsband Polar H7 som 

har visats sig ha hög överensstämmelse med EKG (elektrokardiogram) (Pasadyn, et al., 2019). 

Applikationen ”buller” är testad av arbetsmiljöverket 2019 men enbart för vissa mobiltelefoner 

och dessa har fått varierande resultat (Arbetsmiljöverket, 2019). Telefonerna som användes i 

studien var iphone 8+, iphone 7 samt Sony Xperia X Performance. För iphone 8+ har 

mätningarna från Arbetsmiljöverket visat på bra resultat och att denna telefon kan göra 

mätningar med god noggrannhet (2019).  

2.7 Analysmetod och statistik 

För analys av resultaten användes programmen Excel och SPSS. Frekvenstabeller och 

histogram analyserades för att se avvikelser i “rå-data”. Medelvärde, standardavvikelser, min-, 

och maxvärde räknades ut för samtliga variabler. Stapeldiagram skapades för utvalda variabler. 

Analysen innehöll även sambandsanalyser mellan olika variabler. Spridningsdiagram med 

regressionslinje, multipel regression samt Pearson’s correlation coefficient analys utfördes för 

att beräkna samband mellan olika variabler. 
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3 Resultat 

3.1 Upplevelse av fem färdvägsmiljöer i förhållande till miljömässigt 

välbefinnande/ovälbefinnande 

Efter sammanställning av medelvärden från de svaren i enkätfrågorna har flera intressanta 

resultat visats. Av de fem platserna längs med sträckan Stocksund - Roslagsvägen - Lill-

Jansskogen som valts ut för undersökning skattades plats två (Stocksundsbron), tre 

(Bergväggen - Roslagsvägen) och fyra (SU tunnelbanestation) som miljömässigt 

ovälbefinnande. Två av platserna, plats ett (Stocksund) och fem (Lill-Jansskogen) skattades i 

medeltal som miljömässigt välbefinnande (se figur 7). 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för utfallsvariabler. 

 

 

Figur 7. Stapeldiagram över de tre utfallsvariablerna (miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande, otrygg/trygg av 

trafikmässiga skäl samt motverkar/stimulerar till cykling) på de fem olika platserna. 

 

3.2 Samband mellan utfallsvariabler 

Nedan visas samband mellan olika utfallsvariabler och miljöfaktorer. Först redovisas enkla- 

därefter sammansatta sambandsanalyser i form av spridningsdiagram och multipel 
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regressionsanalys. Graferna visar en sammanslagning av enkätsvaren från samtliga platser. I 

resultatet kan vi se starka samband mellan flera av variablerna, där det starkaste sambandet kan 

utläsas mellan miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande och stimulerande/motverkande 

platser för cykling (r2= 0,656). Sambandet mellan miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande 

och otrygg/trygg av trafikmässiga skäl var r2 =0,406. 

3.2.1 Enkla samband 

 

Figur 8. Sambandsanalyser av utfallsvariablerna motverkar/stimulerar och otrygg/trygg med miljömässigt 

ovälbefinnande/välbefinnande som beroende variabel. (r2=0,656), (r2=0,406). 

3.2.2 Sammansatta samband 

Både utfallsvariabeln stimulerar/motverkar till cykling och otrygg/trygg av trafikmässiga skäl 

är signifikant relaterade till utfallsvariabeln miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande (tabell 

4). Nedan visas en multipel regressionsanalys med välbefinnande/ovälbefinnande som konstant 

variabel. R= 0,827 för summan av de båda variablerna (tabell 4). 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys. Konstant variabel = välbefinnande/ovälbefinnande.  

  
Y-intercept Ostandardiserad 

regressionskoefficient 

Standardfel 

(STD error) 

Sign. 

Utfallsvariabel Välbefinnande/

ovälbefinnande 

0,638  0,612 0,299 

 

Prediktorer 

Motverkar/stim

ulerar 

 0,629 0,058 0,000 

Otrygg/trygg  0,237 0,069 0,001 
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3.3 Sammanställning resultat, utfallsvariabler och miljövariabler 

Korrelationsanalysen mellan de olika variablerna visar på att det starkaste sambandet finns 

mellan välbefinnande/ovälbefinnande och stimulerande/motverkande platser för cykling 

r=0,810. Även fula/vackra korrelerar starkt med välbefinnande/ovälbefinnande r=0,790 och 

stimulerar/motverkar r=0,782. Ovälbefinnande/välbefinnande har stark korrelation med 

huvuddelen av variablerna och motverkar/stimulerar korrelerar starkt med fem av variablerna 

(tabell 6). 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelser för miljövariabler.
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I nedanstående figurer visas ett urval av resultaten baserat på ovanstående korrelationsmatris 

(tabell 6). De variabler som har valts ut har korrelation med motverkar/stimulerar på r≈ 0,700.  

 

Figur 9. Stapeldiagram för fem olika miljöfaktorer (fula/vackra miljöer, naturliga miljöer, upplevd bullermiljö, 

flödet av bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar samt hastighet på bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar) på de 

fem olika platserna. 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

Tabell 6. Korrelationsmatris över samtliga variabler. 
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Figur 10. Sambandsanalyser mellan motverkar/stimulerar till cykling samt fem olika miljöfaktorer (fula/vackra 

miljöer, naturliga miljöer, bullernivå, flöde av bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar samt hastighet på bilar, 

lastbilar, bussar samt motorcyklar). 

3.4 Objektiva buller- och trafikmätningar  

Medelvärden för de objektiva mätningarna med standardavvikelser. Bullermätningarna är i dB 

och mättes via ljudinspelning i telefonen med applikationen buller (Arbetsmiljöverket, 2019) 

bullret mättes under 30 sek. Trafikflödet visar i medeltal, antal bilar som passerat i motsatt 

riktning från cyklisterna, även här i 30 sek. Bullernivåerna är högre på plats två, tre och fyra 

där även trafikflödet är högre. På plats ett och fem är trafikflödes nästintill obefintligt men då 

tågtrafik samt vägbyggnationer i närheten avger buller speglas inte dessa resultat. 

Trafikflödesmätning och bullermätning (genom applikationen ”buller” (Arbetsmiljöverket, 

2019) för 60 sek fick följande resultat. Plats två har högst trafikflöde och högst bullernivå. Plats 

fem har lägst på både trafik och bullernivå.  

Tabell 7. Värden, bullermätning för 60 sek. Plats 1= Stocksund, Plats 2= Stocksundsbron/Roslagsvägen, plats 3= 

Bergsväggen/Roslagsvägen, plats 4= SU tunnelbanestation/Roslagsvägen, plats 5= Lill-Jansskogen.  
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Tabell 8. Värden, trafikflöde för 60 sek. Plats 1= Stocksund, Plats 2= Stocksundsbron/Roslagsvägen, plats 3= 

Bergsväggen/Roslagsvägen, plats 4= SU tunnelbanestation/Roslagsvägen, plats 5= Lill-Jansskogen. 

 

 

 

Figur 11. Objektiv mätning av bullernivå i dB samt trafikflöde under 60 sekunder. 

 

3.5 Citat från deltagare 

Deltagarna i studien fick möjlighet att skriva en kommentar för varje enkätplats. Nedan visas 

några av de kommentarerna. Samtliga kommentarer finns i bilaga 6. 

Plats 1: ”Inga cyklar eller trafik. Fin asfalt, inga trafiklysen. Buller och avgaser från 

närliggande motorled.” 

“Visuellt stimulerande. En del buller utifrån vägen och roslagsbanan” 

Plats 2: ”Avgaserna gör att jag inte vill andas djupt.” 

“Fint med utsikten över vattnet, men trafiken är hemsk.” 

Plats 3: ”Trångt, helt omöjligt för 2 cyklar att mötas inom linjen för cykelbanan.” 
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Plats 4: ”Mycket buller och avgaser. Bra med bred cykelbana. Få trafikljus!” 

Plats 5: ”Fin natur, lite trafik, bred väg, bra asfalt. Skyddat från vind.” 

“Inledande bullrig sträcka, behagligare med tiden” 

 

I första enkäten och i den sista enkäten fick deltagarna svara på hur de upplever sitt personliga 

ovälbefinnande/välbefinnande idag. Där 1= mycket stort ovälbefinnande. 8= neutral. 15= 

mycket stort välbefinnande. Deltagarna skattade i medelvärde samma välbefinnande både före 

och efter cyklingen. Deltagarnas personliga ovälbefinnande/välbefinnande har inte förändrats 

efter cyklingen (tabell 9). Tabell 10 visar inget signifikant samband mellan deltagarnas 

personliga ovälbefinnande/välbefinnande för dagen och deras miljömässiga 

ovälbefinnande/välbefinnande på platserna. 

Tabell 9. Välbefinnande/ovälbefinnande idag. 

 

 

 

Tabell 10. Regressionsanalys. Miljömässigt välbefinnande/välbefinnande som konstant variabel. 

 

3.6 Felkällor 

Applikationen buller: en av telefonerna som har använts i denna studie finns det inga 

kontrollerade mätningar på från Arbetsmiljöverket, detta kan leda till en felkälla av 

bullermätningen. Även den telefonen som är kontrollerad av Arbetsmiljöverket kan ha 

störningar i mikrofonen då den var i använt skick och mikrofonen kan ha sämre funktion 

(Arbetsmiljöverket, 2019). 

 
Ovälbefinnande/välbefinnande 
innan 

Ovälbefinnande/välbefinnande 
efter 

Medelvärde 11,5 ± 1,80 11,29 ± 2,05 

Max 15 15 

Min 7 7 
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Vädret: väder och vind var olika för de olika försökspersonerna vilket kan ha påverkat deras 

skattning av enkäten. Temperaturen var mellan 10 grader till minus 1 grad, vinden var mellan 

3m/s upp till 9m/s, vinden var syd till sydvästlig och vädret var klart, halvklart, mulet samt 

regn.  

Deltagarna cyklade även olika tider på dygnet vilket kan ha lett till olika uppfattningar av 

miljön. Årstiden kan ha påverkat skattningarna då det inte finns någon tillgång på grönska i 

januari och vägunderlaget kan vara halt eller grusat. En del försökspersoner upplever 

avgasnivåerna som mindre påtagliga under vinterhalvåret då det är kyligare i luften. 

Ordningen på de fem platserna, samt cykelriktning under testförsöken kan ge effekter på 

utfallet. Som en del i tillvänjningen cyklade testpersonerna från Lill-Jansskogen - Stocksund. 

Det skarpa försöket skedde därefter på tillbakavägen, från Stocksund - Lill-Jansskogen vilket 

således var i motsatt riktning till trafiken. 

Urvalet skedde via bekvämlighetsurval där försöksdeltagarna var bekanta till försöksledarna, 

detta kan leda till en minskad trovärdighet i resultaten då deltagarna omedvetet kan ge en mindre 

ärlig skattning. Antalet försökspersoner var relativt lågt vilket också gör resultaten mindre 

generaliserbara. 

De objektiva mätningarna som gjordes under 30 sekunder per plats hade varit mer trovärdiga 

om de hade mätts under en längre period för att få en mer reliabel mätning.  

4 Diskussion 

Syftet med studien var att genom punktskattningar undersöka cyklisters upplevelse av fem 

specifika färdvägsmiljöer längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med 

utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt 

olika miljöfaktorer. 

De resultat som vi fått fram i denna studie kan exemplifieras med hjälp av en färdvägsmodell 

som visas i Figur 1 från Schantz (2018) om miljöfaktorers påverkan på cyklister. Figuren 

beskriver vilka faktorer som påverkar upplevelsen av miljömässigt 

ovälbefinnande/välbefinnande i tre plan: Miljöfaktorer → Otrygghet/trygghet samt 

motverkar/stimulerar → Miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande. Miljöfaktorer såsom 

exempelvis avgas, buller och naturliga miljöer påverkar känslan av otrygghet/trygghet och 

huruvida man upplever att miljön motverkar/stimulerar till cykling. De sistnämnda 
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utfallsvariablerna är därefter betydande för upplevelsen av miljömässigt 

ovälbefinnande/välbefinnande. (Schantz, 2018).  

Starka samband har påvisats mellan de tre utfallsvariablerna. I den multipla regressionsanalysen 

(tabell 4) framträder starkt samband mellan miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande och 

motverkande/stimulerande platser för cykling. Men det finns även starkt samband mellan 

otrygghet/trygghet av trafikmässiga skäl, miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande och 

motverkande/stimulerande platser för cykling. Såvitt vi vet är det första gången detta har visats. 

I stora drag liknar de resultat som vi har fått fram tidigare forskning från Wahlgren & Schantz 

(2012, 2014) om färdvägsmiljöer i Stockholms innerstad. I tabell 11 och 12 kan vi se vilka av 

variablerna från Wahlgren & Schantz studie (2012, 2014) samt Wahlgren (u.å., opublicerad) 

som korrelerar med våra resultat.  

Tabell 11. Korrelationer jämförda med studie från Wahlgren, Schantz (2012, 2014). - =korrelerar negativt, + = 

korrelerar positivt, 0 = korrelerar inte med utfallsvariabeln motverkar/stimulerar. 
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Tabell 12. Korrelationer jämförda med opublicerad studie från Wahlgren (u.å.). 

 

Likt Wahlgrens & Schantz studie om helhetsupplevelser av färdvägsmiljöer i Stockholms län 

(2014) talar resultaten från denna studie för att vackra miljöer, naturliga miljöer och trygghet 

stimulerar till cykling, samt att avgaser och otrygghet motverkar cykling. Metoden vi använt i 

denna studie, en förfinad punkt-skattningsanalys av fem olika platser har resulterat i ännu 

tydligare resultat trots en betydligt mindre urvalsgrupp. Resultaten från denna studie tydliggör 

vilka miljöfaktorer som påverkar utfallsvariablerna miljömässigt 

ovälbefinnande/välbefinnande, otrygghet/trygghet, och vad som motverkar/stimulerar cykling. 

Punktskattningsanalys gör det enklare att lokalisera vilka platser istället för sträckor som är 

hindrande för cyklister.  

Det personliga ovälbefinnandet/välbefinnandet för dagen verkar inte ha påverkat deltagarnas 

miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande vid skattningarna. Hur individen mår för dagen 

kan påverka skattningen och upplevelsen av utfallsvariabler. Även de olika miljöfaktorerna kan 

uppfattas annorlunda om individen har ett ovälbefinnande innan mätningarna.   

Det vi kan se från denna studie är att de fem utvalda platserna skiljer sig åt gällande 

utfallsvariablerna. Det är stora skillnader i miljömässigt ovälbefinnande/välbefinnande och 

huruvida de olika platserna som helhet motverkar/stimulerar till cykling. Detta kan vi koppla 

till att miljön skiljer sig åt på de olika platserna vilket leder till påverkan på utfallsvariablerna. 

På plats två (Stocksundsbron/Roslagsvägen), tre (bergsskärningen/Roslagsvägen) och fyra 

(SU-tunnelbanestation/Roslagsvägen) har deltagarna upplevt en ökad otrygghet trots att 
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cykelbana finns samt räcke som avskiljer cyklister från motortrafik, detta kan bero på att räcket 

är lågt och trafiken kommer nära. Även en smal cykelbana kan vara orsaken till detta då en 

otrygghet vid möte med andra trafikanter kan uppstå. Ingen av platserna anses vara mycket 

trygg, plats ett och fem har skattats som tryggare men på dessa platser finns ingen markerad 

cykelbana vilket kan vara orsaken till att deltagarna inte känner sig helt trygga. På tre av de 

platser som undersökts (plats två: Stocksundsbron, tre: Bergsväggen och fyra: SU-

tunnelbanestation) har cyklisterna upplevt höga buller- och avgasnivåer. Avgaser har en negativ 

effekt på hälsan och bidrar till flera dödsfall per år (Gustafsson et al., 2018), cykelpendlare på 

denna sträcka kan vara utsatta för höga nivåer av avgaser. Höga bullernivåer kan utlösa en 

stressreaktion hos människor, och högt trafikbuller kan leda till en ökad risk för hjärt-

kärlsjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2019). En risk som cyklister vid dessa tre platser således 

utsätts för.   

Platser som upplevs ha höga avgas- och bullernivåer, fula miljöer, låg tillgång på naturliga 

miljöer och hög trängsel från oskyddade trafikanter korrelerar med ett ökat ovälbefinnande, en 

ökad otrygghet och motverkar cykling. Från deltagarnas kommentarer kan vi se att de påverkas 

av de höga halter av avgaser som finns på vissa av platserna, samt att de uppskattar fina miljöer, 

få trafikljus och breda cykelbanor. Finns det flera platser med många negativa miljöfaktorer 

kan detta hindra cyklister att cykla sträckan även om sträckan överlag har positiva miljöfaktorer.  

Det verkar som att cyklister föredrar en vacker miljö med hög tillgång på naturliga miljöer och 

låga buller- och avgasnivåer. Detta är variabler som enligt enkätsvaren hänger samman med ett 

högre välbefinnande. Liknande samband har även visats i Zijlemas studie om naturliga miljöer 

och cykling, där resultat visar att högre tillgång på naturliga miljöer ger bättre psykisk hälsa 

och en ökad vilja till att cykla mer (Zijlema et al., 2018). 

Inget samband kan ses mellan vägunderlag och de övriga variablerna, detta kan bero på att 

vägunderlaget skattades snarlikt på samtliga platser och påverkar inte cyklisternas upplevelse i 

övrigt. 

 Den nationella cykelstrategin vi har idag bör prioriteras. En hög andel av de personer som har 

en cykelpendlingstid på mindre än 30 min väljer andra transportmedel än cykeln till och från 

jobbet (Johansson et al., 2017). De faktorer som har påverkat våra försökspersoner påverkar 

troligen även andra personer i samhället. Resultaten från denna studie tyder på att miljön runt 

omkring cykelbanan spelar en betydande roll för välbefinnandet, och stimulans till fortsatt 
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cykling. Något som också kan vara av stor betydelse för att Sverige ska nå en ökad folkhälsa 

och ett hållbart transportsystem.  

Studien skulle behöva göras om med en större population och mätningar av avgasnivåer på ett 

objektivt sätt behöver genomföras. Bullermätning samt trafikflödesmätning över en längre tid 

bör kompletteras för att få ett trovärdigt resultat. Det hade även varit intressant att se vad 

personer som har denna sträcka som sin pendlingssträcka tycker om de olika platserna, samt att 

se hur de påverkas av denna miljö under en längre tid. Uppföljning under en längre period skulle 

vara intressant för att undersöka hur miljön uppskattas under de olika årstiderna. Det kan även 

vara intressant se på skillnader i skattning av de olika platserna för personer som cyklar dagligen 

och personer som inte cyklar alls, vilket inte har gjorts i denna studie. 

5 Slutsats 

Metoden med punktskattning verkar vara effektiv för att särskilja olika platsers inverkan på 

cyklister. De samband som erhölls mellan miljöfaktorer och utfallsvariabler är i linje med 

tidigare forskning baserad på medelvärden av hela färdvägsmiljöer. Därmed kan 

punktskattningar vara en värdefull metod för att lokalisera svaga länkar i cyklisters 

färdvägsmiljö för att motivera förbättrande åtgärder från ansvariga väghållare. En ökad 

förståelse för vilka miljöfaktorer som främjar cykelpendling kan underlätta arbetet med stadens 

trafikplanering av cykelbanor, vilket på sikt kan leda till att allt fler väljer aktiv transport till 

och från arbete.  

För att göra denna sträcka mer attraktiv och säkrare för cyklisters hälsa kan bullerplank mot 

E18 vara en lösning för att minska bullernivåerna. Deltagarna skrev egna kommentarer att de 

uppskattar utsikten mot vattnet på Stocksundsbron (plats 2), men flertalet av cyklisterna 

uppmärksammar inte denna på grund av det höga planket som är uppsatt mot Roslagsbanan. 

Exempel på åtgärder för att få ett högre välbefinnande hos cyklisterna på sträckan Stocksund – 

Lill-Jansskogen; 

• Omledning av den nuvarande cykelbanan längs med E18 kan vara gynnsamt för att 

minska cyklisters utsatthet för avgaser.  

• Bullerplank mot motortrafik. 

• Prioritera naturliga miljöer runt omkring cykelbanan. 

• Breda cykelbanor som tillåter möte av andra cyklister och gående. 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1, litteratursökning 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare forskning 

inom ditt ämnesområde. Se Uppsatsguiden för exempel på hur bilagan kan fyllas i. 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att genom punktskattningar undersöka cyklisters upplevelse av fem 

specifika färdvägsmiljöer längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med 

utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt 

olika miljöfaktorer. 

Frågeställningarna: 

• Hur relaterar miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande till utfallsvariablerna 

trygghet/otrygghet av trafikmässiga skäl samt stimulerar/motverkar till cykling.  

• Hur relaterar de olika miljöfaktorerna till utfallsvariablerna trygghet/otrygghet av 

trafikmässiga skäl och stimulerar/motverkar till cykling. 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Arbetspendling, hälsa, trafikbuller, avgaser, 

miljö, rekommendationer för fysisk aktivitet, 

nationell cykelstrategi, aktiv transport, 

naturliga miljöer, grönområden, buller, 

cykling. 

Road environment, cycling, environment 

factors, safety, the active commuting route 

environment scale (ACRES), active 

commuting, health, Environment 
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Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra källor  
Sökkombination 

PubMed 

 

 

 

 

 

Google scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diva 

 

 

Google 

Health, cycling, environment.  

Cycling, safety.  

Commuting, health. 

Commuting, environment factors.  

Active commution, cykling, Environment 

 

Cykling, grönområden. 

Cykling, buller, avgaser. 

Rekommendationer för fysisk aktivitet.  

Naturliga miljöer, cykling. 

Aktiv transport, hälsa. 

Arbetspendling, hälsa. 

Commuting, cycling, health. 

Commuting, environment, health. 

 

 

The active commuting route environment 

scale (ACRES). 

 

Nationell cykelstrategi.  
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Kommentarer 

Bästa sökmotorn var Google scholar och Google för att hitta tidigare forskning.  
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Bilaga 2, informationsbrev samt samtycke  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka dina upplevelser av olika färdvägsmiljösegment som 

cyklist i Stockholm, Solna och Danderyd. Detta för att se hur du påverkas av olika sorters 

miljöer, natur kontra trafikerade vägar.  

Syftet är också att skapa en förståelse kring varför inte fler cykelpendlar och vilka miljöer som 

är hindrande i detta. 

Som deltagare kommer du få cykla en sträcka på ca 10km från GIH till Stocksund och tillbaka 

(allt som allt tar det ca 2h) ni får med en karta på färdvägen. Cyklingen ska ske med 

ansträngning 10–13 på BORG-skalan (försöksledaren går igenom BORG). På vägen till 

Stocksund ska du uppmärksamma och göra ett kortare stopp vid varje markering (ATA-band) 

så du kan se samma sak som bilden på enkäten och vet att du är på rätt plats. Vid Stocksund 

står en försöksledare och tar emot dig, där kommer du får vända och påbörja cyklingen tillbaka 

mot GIH. Fem gånger på vägen tillbaka får du stanna och fylla i medtagen enkät (platserna är 

markerade med ATA-band och bild finns i enkäten). Se till att använda hela skalan på enkäterna. 

Under cyklingen kommer du få ha ett pulsband runt bröstkorgen och en klocka på handleden 

som vi sedan samlar in efter cyklingen. Innan vi startar genomförandet kommer du få utföra en 

tillvänjning vid Lidingövägen, du ska gå ner för GIH-backen och vid Lidingövägen svara på 

exakt samma enkät som vid de skarpa mätningarna. Detta för att du ska få möjlighet att fråga 

frågor kring genomförandet och enkäten. Vid ifyllnad av enkät gör du en cirkel runt ditt 

svarsalternativ. Vid felskrivning stryker du över siffran och ringar in nytt alternativ. Du kommer 

även få möjlighet att ändra dina svar väl tillbaka vid GIH. Efter cyklingen bjuder försöksledarna 

på fika och samlar in alla enkäter, pulsband + klocka.  

Vid frågor under cyklingen, felkörning, olycka eller cykelhaveri ring oss på telefonnumren som 

står på instruktionsbeskrivningen.  

Vi tillhandahåller material såsom cykel, cykelhjälm och pulsband.  

Se till att ha klädsel efter väder, varma skor (ej cykelskor).  

Omklädningsrum, dusch och bastu finns tillgängligt på GIH. 

Deltagande sker på egen risk. 
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All mätdata är konfidentiell. 

Som tack för att du deltog får du ta del av resultaten samt bjuder vi på fika efter genomförande! 

Samtycke till att delta i studien: 

Miljöns påverkan på välbefinnande vid cykling  

Deltagande sker på egen risk. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- 

och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 ………………………………………………… 

 Underskrift 

…………………………………………….……  

Namnförtydligande  

…………………………………………………. 

Ort och datum 

Fanny Vestling: Fanny_lovisa.vestling@student.gih.se 

Emma Eriksson: emma.eriksson@student.gih.se 

Handledare: Peter Schantz, peter.schantz@gih.se  

 

mailto:Fanny_lovisa.vestling@student.gih.se
mailto:emma.eriksson@student.gih.se
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Bilaga 3, BORG-RPE-skala® 
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Bilaga 4, kartor över cykelsträckan 
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Bilaga 5, enkäter 

Enkät                                                                                      test 

 

 

   

 

BORG-SKALAN:_________________ 

 

 

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

   

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

                                
 

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
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Mycket                               Varken                                            Mycket 

 lågt                    lågt eller högt                högt 

 

Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
 
 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 fula                   fula eller vackra              vackra 

 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
 

 

Tycker du att platsen som du står vid som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

  mycket             motverkar eller stimulerar                                               smycket 

 

 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg               trygg 

 

 

 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnade/välbefinnande som helhet på platsen? 

    

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 
stort ovälbefinnande         ovälbefinnande/välbefinnande                          stort välbefinnande 

 

  

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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   Enkät                                             1 

   

    

Ålder:__________________ 

   

Kön:   

           Man ◻                  Kvinna◻   

 

Längd:_______________Vikt:____________ 

   

Brukar du cykla på fritiden eller till arbete/skola i Stockholm? 

 

Aldrig  Ibland  Ofta 

 

 

Hur upplever du ditt personliga ovälbefinnande/välbefinnande idag? 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

Stort ovälbefinnande          ovälbefinnande/välbefinnande    stort välbefinnande 

 
 

 

     

 

 
 

BORG-SKALAN:_________________ 
 

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 



40 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

 

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                 höga 

                                

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                 höga 

 
 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 lågt                    lågt eller högt                 högt 

 

 

                                                   

Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                 höga 

 
 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                 höga 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 fula                   fula eller vackra              vackra 

 
 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

  låg                   låg eller hög               hög 
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Tycker du att platsen som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

   mycket             motverkar eller stimulerar              mycket 

 
 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg               trygg 

 

 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet på 

platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

stort ovälbefinnande        ovälbefinnande/välbefinnande                                   stort välbefinnande 

                 

 

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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 Enkät 2 
   

   

  

  

 
 

BORG-SKALAN:_________________ 
 

   

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

   

   

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

                                

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 lågt                    lågt eller högt                högt 
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Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
 
 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 fula                   fula eller vackra               vackra 

 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 

 
 

Tycker du att platsen som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

   mycket             motverkar eller stimulerar  mycket 

 
 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg               trygg 

 

 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet på 

platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 
stort ovälbefinnande          ovälbefinnande/välbefinnade    stort välbefinnande 

                 

 

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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Enkät                                                                                                                                       3 

   

   

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORG-SKALAN:_________________ 

 

 

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

   

   

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

                                

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 

 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 
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 lågt                    lågt eller högt                högt 

 

Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
 
 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

    1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                               Mycket 

 fula                   fula eller vackra                 vackra 

 

 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 
 

Tycker du att platsen som du står vid som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

   mycket             motverkar eller stimulerar               mycket 

 
 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg                trygg 

 

 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet på 

platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 
stort ovälbefinande            ovälbefinnade/välbefinnade    stort välbefinnande 

                 

 

 

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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 Enkät 4 
   

     

 
 

BORG-SKALAN:_________________ 

 

 

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

     

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

                                

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?  

  

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 lågt                    lågt eller högt                högt 
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Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

    1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                               Mycket 

 fula                   fula eller vackra                 vackra 

 
 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 

 

Tycker du att platsen som du står vid som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

   mycket             motverkar eller stimulerar               mycket 

 

 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg               trygg 

 
 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet på 

platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 
stort ovälbefinnade             ovälbefinnande/välbefinnande      stort välbefinnande 

                 

 

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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 Enkät 5 
   

   

 

 
 

BORG-SKALAN:_________________ 

 

 

Hur upplever du vägunderlaget på platsen?    
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 dåligt                    dåligt eller bra                 bra 

 

 

Hur upplever du tillgången på naturlig miljö (naturområden, träd, gräsytor, vattendrag) 

vid platsen? 

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låg                    låg eller hög                 hög 

   

   

Hur uppfattar du avgasnivåerna på platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

                               

Hur uppfattar du bullernivåerna på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 

Hur uppfattar du flödet av bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 lågt                    lågt eller högt                högt 
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Hur uppfattar du andra cyklisters hastigheter på platsen?   

   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
 

 

Hur uppfattar du trängselnivåerna orsakad av antalet oskyddade trafikanter på 

platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga                höga 

 
Hur fula/vackra uppfattar du att omgivningarna är vid platsen?    
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 fula                   fula eller vackra               vackra 

 

Hur upplever du hastigheten på bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar vid platsen? 
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 låga                    låga eller höga               höga 

 

 

 

Tycker du att platsen som du står vid som helhet stimulerar till/motverkar din cykling?   
 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Motverkar                                Varken                                            Stimulerar 

  mycket             motverkar eller stimulerar                                              mycket 

 
 

Hur otrygg/trygg känner du dig i trafiken som cyklist på platsen?   
   

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

 otrygg                otrygg eller trygg               trygg 

 

 

Hur upplever du ditt miljömässiga ovälbefinnande/välbefinnande som helhet på platsen? 

    

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

stort ovälbefinnade         ovälbefinnade/välbefinnade       stort välbefinnade 

                 

Egna reflektioner och kommentarer om platsen, skriv nedan: 
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Fylls i på GIH: 

BORG-SKALAN medelvärde för hela cykelturen:_______________ 

Hur upplever du ditt personliga ovälbefinnande/välbefinnande idag?  

 

  1—2—3—4—5—6—7—8—9—10—11—12—13—14—15 
Mycket                               Varken                                            Mycket 

stort ovälbefinnande          ovälbefinnande/välbefinnande    stort välbefinnande 
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Bilaga 6, kommentarer från deltagare 

Plats 1: ”Cykelbana saknas, dolda utfarter från husen.”  

”Inga cyklar eller trafik. Fin asfalt, inga trafiklysen. Buller och avgaser från närliggande motorled.” 

“Visuellt stimulerande. En del buller utifrån vägen och roslagsbanan” 

“Ganska lugn gata.” 

Plats 2: ”Ju längre man är desto finare utsikt till vänster (genomskinligt räcke). Väglinje behöver målas 

ny.” 

”Bra asfalt, inga trafikljus. Avgaserna gör att jag inte vill andas djupt.” 

“Bullerplank!!!” 

“Fint med utsikten över vattnet, men trafiken är hemsk.” 

“Åt ena hållet fint, andra fult” 

Plats 3: ”Trångt, helt omöjligt för 2 cyklar att mötas inom linjen för cykelbanan.” 

 ”Buller och avgaser. Smal cykelbana (dåligt). Bra asfalt. Kuperad terräng selekterar troligtvis bort 

söndagscyklister.” 

“Bullerplank!!!” 

Plats 4: ”Bra med enkelriktad väg utan fotgängare. Vi skulle nog cyklat på andra sidan vägen?”  

”Mycket buller och avgaser. Bra med bred cykelbana. Få trafikljus!” 

“Bullerplank. Breddning av vissa delar av vägen mellan plats 3 och 4” 

Plats 5: ”Stockholms bredaste cykelväg. Mycket skräp på vägbanan.” 

”Fin natur, lite trafik, bred väg, bra asfalt. Skyddat från vind.” 

“Inledande bullrig sträcka, behagligare med tiden” 
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Bilaga 7, instruktion och vägbeskrivning 

Instruktion 

• Cykla ut till Stocksund och stanna till och notera varje mätplats (markerat med röd/vita snitslar). 

• Vänd vid Stocksund där du möter en försöksledare (Emma eller Fanny). 

• Påbörja cykling tillbaka till GIH och fyll i enkäterna på de utmärkta mätplatserna (5st). 

• Vid ankomst till GIH möter en försöksledare upp och samlar in enkäterna. 

• Våga fylla i ytterlägena på enkäten vid behov 

• Vid felmarkering i enkäten kryssa över siffran och ringa in rätt svar.  

• Se till att du har rätt enkät på rätt plats (de är sifferkodade efter plats). 

• Var försiktig vid vägövergångar och se upp för halka/isfläckar.  

Vägbeskrivning: 

Cykla ner bakom badhuset till liljan-skogen. Cykla Klappjaktsvägen (liljan-skogen via stora kartan över 

liljan-skogen). Cykla ner för backen via Ugglevikskällan, över järnvägsbron och håll vänster längs 

asfalten. Första mätpunkten är vid stora trevägskorsningen efter järnvägsbron.  

Fortsätt på asfaltsvägen till cirkel K och fortsätt framåt (norrut) längs E18 (cykelvägen går precis 

bredvid, följ skyltar mot Danderyd). Nästa mätpunkt är vid SU innan naturhistoriska muséet.  

Fortsätt samma cykelväg mot Danderyd/Stocksund, nästa mätpunkt är vid bergsväggen där cykelvägen 

smalnar av. 

Fortsätt samma väg mot Danderyd/Stocksund över stora bron, nästa mätpunkt är mitt på bron. 

Fortsätt samma cykelväg upp till gång/cykelbron och ta höger på bron ner för backen. Nästa mätpunkt 

är vid planket. 

Du är nu framme vid en försöksledare och kommer vända för att påbörja mätningarna.   

Telefonnummer till försöksledare: 

------------ 

------------ 
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Bilaga 8, försöksplan 

 
Urval: 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval med deltagare av båda könen i åldrar 20-35år. Personerna har 

en måttlig till hög fysisk förmåga. Med tanke på den korta tiden för denna uppsats har det varit 

ett problem med att hitta deltagare som har möjlighet att delta. Målet var att ha 30st deltagare i 

varierande åldrar, urvalet blev 29 st deltagare där de flesta är i åldrarna 20-30år. 

 
Platser: 

Mätningarna sker på fem olika platser mellan Stocksund och Lill-Jansskogen.  

 

Mätning 1: Stocksund, ett villaområde med ett högt bullerplank samt en trädallé, denna plats 

kan upplevas som ganska vacker och lugn men visst buller kommer genom planket från E18. 

 

Mätning 2: Stocksundsbron, cykelvägen går precis bredvid E18 med endast ett lågt räcke som 

skiljevägg, på andra sidan finns ett genomskinligt plank mot järnvägen och vattnet. Platsen har 

en hög ljudnivå, låg tillgång på naturliga miljöer och hög avgasnivå. 

 

Mätning 3: Bergsväggen, cykelvägen går även här precis vid E18 och cykelvägen är mycket 

smal och kan kännas otrygg. Räcke skiljer cyklister från bilvägen och andra sidan är en hög 

bergsvägg. Här är bullernivån mycket hög då ljudet kan studsa mot bergsväggen, det finns låg 

tillgång på naturliga miljöer. 

 

Mätning 4: Tunnelbanestationen vid Stockholms Universitet, här upphör räcket mellan bilar 

och cyklister vilket kan leda till en otrygghet. Platsen har hög bullernivå men omgivningen 

tillåter mer naturliga miljöer och fina byggnader. 

  

Mätning 5: Lill-Jansskogen, på denna plats är du långt från E18 men en låg nivå av buller från 

Roslagsbanan kan höras. Platsen har god tillgång på naturliga miljöer och kan upplevas som 

lugn och trygg med tanke på den breda vägen att cykla på.  

 
Enkät: 

Enkäten är baserad på ACRES som handlar om färdvägsmiljö vid cykling och gång. Vi har 

plockat ut de frågor som är relevanta för vår studie samt modifierat dem för att få rätt syfte. 

Frågorna handlar om miljö, välbefinnande, trygghet osv.  
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C-uppsats Färdvägsmiljö 

Omfattning 

 

Cykling 10km med 5 enkäter 

 

Försöksledare Fanny Vestling & Emma Eriksson 

Försökspersoner Bekvämlighetsurval, 26personer 20-35år 

Tid 120min för genomförande av cykling.  

Plats 

 

GIH-Stocksund 

Utrustning 
Monarkcykel, hjälm, pulsband, klocka, enkäter, varma 

kläder, reflexväst 

Fysisk förmåga Måttlig till hög fysisk förmåga.  

Riskhantering  Sker på egen risk. Deltagarna bär reflexväst samt hjälm 

Övrigt 

 

Ta fram cyklarna, skriv ut enkäter, lathund för 

instruktioner, se över pulsklockor + band,  
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Omfattning Genomförande Anteckningar 

Syfte 

 

 

 

 

 

Syftet med studien är att genom punktskattningar undersöka 

cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer längs 

sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med 

utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, 

och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. 

 

 

Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duka fram 

1. Välkomna deltagarna samt ge information 

2. Deltagarna genomför tillvänjning 

3. Tid för frågor 

4. Försöksledare 1 cyklar till Stocksund (planket) med 

deltagarna 

5. Deltagarna påbörjar mätning 

6. Försöksledare 1 påbörjar bullermätning och 

trafikflödesmätning 

7. Deltagarna återvänder till GIH. Uppföljningssamtal 

8. Försöksledarna tackar deltagarna för medverkan 
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Mom./Ti

d 

(total)  

Omfattning 

(VAD) 

Genomförande (HUR) Anmärk

ningar 

0/ 

() 

Förberedelser Kontrollera pulsklockor + band. Lägg in rätt enkäter i 

mapparna + kartor. Hämta ut cyklarna.  

 

1/15 

(15) 

Välkomna 

deltagarna 

Välkomna deltagarna. Förklara syfte och genomgång av 

instruktion för genomförande 

Se Bilaga 

1 

2/20 

(35) 

Tillvänjning Deltagarna går ner till Lidingövägen och besvarar test-enkät Se bilaga 

2 

 

3/5 

(40) 

Tid för frågor och 

montering av 

pulsband + 

klocka 

Låt deltagarna ställa frågor och ta på dem pulsband+klocka  

4/20 

(80) 

Försöksledare 1 

påbörjar cykling 

till Stocksund 

med deltagarna 

Försöksledare 1 kontrollerar att ATA-banden sitter upp på rätt 

plats och cyklar tillsammans med deltagarna till Stocksund. 

Vid de utmärkta platserna stanna 

 

5/30 

(110) 

Deltagarna 

påbörjar mätning 

 

 

Deltagarna vänder vid ”planket” i Stocksund och påbörjar 

enkätundersökning med ca 5 minuters mellanrum vid de 5 

utmärkta platserna. Ansträngningsgraden skall vara 10–13 på 

BORG-skalan. 
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6/0 

(110) 

Försöksledare 1 

mäter 

Försöksledare 1 påbörjar cykling mot GIH och genomför 

bullermätning samt trafikflödesmätning vid de 5 utmärkta 

platserna ca 1min efter sista deltagare. 

 

7/10 

(120) 

Deltagarna 

anländer GIH, 

uppföljningssamt

al 

Deltagarna är åter på GIH och lämnar tillbaka cykel, pulsband 

+ klocka och lämnar in enkäterna. Försöksledarna har 

möjlighet att ställa följdfrågor och kolla igenom enkäterna. 

 

8/0 

(120) 

Tackar för 

deltagande 

Deltagarna erbjuds fika på GIH och försöksledarna tackar för 

medverkan 

 

9/0 

(0) 

Laddar över data 

samt 

förberedelser 

Försöksledarna laddar över data från pulsklocka och 

förbereder inför nästa deltagare 

 

 Analys Analys av resultaten. Vi använder programmet SPSS och 

Excel för analys. Vi kommer kolla på skillnader mellan de 

olika platserna samt sambanden mellan olika variabler som 

t.ex. buller och miljömässigt välbefinnande eller tillgång till 

naturliga miljöer och avgaser eller miljömässigt 

välbefinnande. 
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Bilaga 9, sambandsanalyser 
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Bilaga 10, stapeldiagram  
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63 

 

 

 

 

 

1

3

5

7

9

11

13

15

Plats
1                             2                         3                          4                            5

Naturliga miljöer och fula/vackra miljöer
=Naturliga miljöer =Fula/vackra



64 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Plats
1                           2                          3                            4                          5             

Buller objektivt och trafikflöde objektivt

=Buller =Trafikflöde


