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är glad att jag fick chansen att samarbeta med Katja Kircher från VTI, som såg till att min 
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Abstrakt 

Antalet skadade cyklister i trafiken har ökat. Detta medför, utöver lidande för den 

enskilde individen, en samhällsekonomisk kostnad. Det är få studier som tidigare 

fokuserat på om personer som tagit körkort har ett annat beteende och strategier jämfört 

med personer utan körkort. En studie genomfördes för att undersöka om cyklister med 

erhållen körkortsutbildning, i högre utsträckning följde väjningsplikt vid cykelpassager. 

Det undersöktes samtidigt om cyklister utan körkort oftare använde deskriptiva normer. 

Samtidigt undersöktes eventuella skillnader i beteendet mellan dessa grupper vid 

cykelpassager. Tio testdeltagare cyklade sammanlagt drygt fyra kilometer i normal 

trafikmiljö och passerade totalt 40 stycken cykelpassager. Studiedesignen bestod av 

video- samt ljudinspelning av trafiksituationerna, där testdeltagarna fick tänka högt 

under testet. Testdeltagarna fick även fylla i ett frågeformulär angående väjningsplikt 

efter cyklingsmomentet. Resultatet indikerade att testdeltagarna med körkort tog 

trafiklagar i beaktning under cyklingen i större utsträckning än testdeltagarna utan 

körkort, men att beslut vid cykelpassagerna främst fattades på tidigare erfarenhet. 

Erfarenheten av att deskriptiva normer brukade fungera vid cykelpassager. Det 

indikerade även att cyklister med körkort hade större avsökningsområde gällande både 

längd och bredd i körriktningen 

 

Nyckelord: Cyklist, Cykelpassage, Körkort, Väjningsplikt, Lag, Deskriptiv norm, Tänka högt, 

Frågeformulär 
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1. Inledning 

Cyklister är den trafikgrupp som är mest olycksdrabbad i trafiken (Trafikanalys, 2014). 

Idag arbetar man med ”Nollvisionen” för att minska antalet skadade och döda i trafiken 

(Trafikverket, 2014). Denna strategi går främst ut på att förbättra vägnätet och på så sätt minska 

antalet olyckor. Samtidigt finns det ett mål att öka cyklandet i Sverige. Framför allt önskas 

cyklandet att öka i städerna, då det skulle vara positivt ur flera aspekter. Det skulle minska 

framtida trängsel i städerna då antalet fordon ökar, miljön skulle främjas samt att cykling är bra 

för folkhälsan. (Trafikverket, 2012). Det är realistiskt att år 2050 görs 30 procent av de kortväga 

resorna med cykel (Trafikverket, 2014). Samtidigt är cyklister idag den mest olycksdrabbade 

trafikgruppen (Trafikanalys, 2014). Trots att olycksstatistiken rörande skadade generellt sett 

minskar bland trafikantgrupperna gäller inte det olycksstatistiken för cyklister. Där ökar istället 

olycksantalen. Efter singelolycka är olycka med bil den mest förekommande olyckskategorin för 

cyklister. Men samtidigt som nollvisionen innebär att man arbetar för att förhindra olyckor 

genom att anpassa vägnätet, så måste detta vägnät också utformas med hänsyn till insikten att 

människor gör misstag och att trafikolyckor på så vis inte helt kan undvikas.  

Målet med denna studie var att undersöka om cyklister med teoretisk och praktisk 

utbildning, som erhållits genom att ta körkort för bil, beter sig annorlunda vid en cykelpassage 

jämfört med cyklister som inte har tagit körkort och saknar denna teoretiska och praktiska 

utbildning. Detta undersöktes genom att låta testdeltagare cykla en förbestämd rutt där det 

undersöktes om trafikregler och deskriptiva normer användes gällande väjningsplikt vid 

cykelpassager när det kom en bil samt om det fanns någon skillnad på beteende mellan dessa 

grupper vid cykelpassagerna. För att få klarhet i om testdeltagarna kunde lagen fick 

testdeltagarna fylla i ett formulär med tre frågor angående väjningsplikt vid cykelpassager, där 

testdeltagaren skulle ta ställning till om cyklisten eller bilisten som hade väjningsplikt på bilden, 

och sedan motivera sitt svar. I förlängningen är målet med denna studie att försöka att utröna om 

utbildning, alternativt information, skulle kunna vara ett ytterligare sätt att minska antalet 

trafikolyckor som involverar cyklister i trafiken.  

 



 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Målet med studien är att undersöka skillnader mellan testdeltagare med körkort och 

testdeltagare utan körkort gällande lagar, deskriptiva normer och beteende mellan dessa grupper 

vid en cykelpassage. För definition av begreppen lag vid cykelpassage samt deskriptiv norm se 

Bilaga A.  

Denna studie bygger på följande frågeställningar: 

1, Bryter personer utan körkort oftare mot väjningsplikt vid cykelpassager?  

2, Bryter personer utan körkort oftare mot deskriptiva normer? 

3, Hur beter sig cyklister som har en teoretisk och praktisk utbildning, som erhållits genom att ta 

körkort för bil, respektive cyklister som saknar denna teoretiska och praktiska utbildning på och 

vid en cykelpassage. Finns det skillnader? Vilka är dessa i så fall? 

Denna rapport är uppdelad i olika kapitel där nästa kapitel i rapporten är bakgrunden. I 

denna del beskrivs olika kognitonsvetenskapliga teorier. Först presenteras en modell av mänskligt 

informationsprocessande följt av situerad kognition, situation awareness, professional vision samt 

naturligt beslutsfattande där även modeller över hur beslut fattas genom erfarenhet. Efter detta 

presenteras metodkapitlet som börjar med en figur över som grovt illustrerar olika skeden i 

studien. Efter denna figur beskrivs testdeltagare, urval, design, apparatur och procedur. Slutligen i 

detta kapitel presenteras metoder som använts i studien. Där metoden tänka högt och tematisk 

analys följs av en redogörelse av frågeformulär samt en beskrivning av ekologisk validitet. Efter 

detta kommer kapitlet med resultaten från studien. Först presenteras resultaten från tänka högt för 

att sedan följas av resultaten från frågeformuläret. I diskussionen som sedan följer diskuteras 

först resultaten och sedan metodiken. Efter referenser följer bilagor. I Bilaga A, som presenteras 

först, presenteras information kring den lag som gäller vid cykelpassager samt en beskrivning av 

deskriptiv norm. I Bilaga B presenteras de olika trafikdefinitionerna i en tabell. Detta följs sedan 

av Bilaga C där det ges information om krav och tillvägagångssätt för att ta körkort i Sverige. I 

Bilaga D som kommer näst, presenteras det formulär som testdeltagarna fick ett par dagar innan 

test för att läsa in sig. Sedan följer Bilaga E som är en medgivandeblankett och sedan 

bakgrundsformulär som är Bilaga F som testdeltagarna fick på plats innan de påbörjade testet. 

Det sista av bilagorna är Bilaga G. Denna bilaga innefattar frågeformuläret som testdeltagarna 

fick fylla i efter test.  
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2. Bakgrund 

I denna del beskrivs först situationen och visionen rörande cyklandet samt olycksstatistik 

och nollvisionen. Sedan följer teorier kring kognition så som en modell över mänskligt 

processande av information, situerad kognition och beslutsfattande.  

2.1 Cyklistfrämjande vision  

Cykeln som fordon är just nu inne i en utvecklingsfas där även elcyklar ökar i trafiken 

(Trafikverket, 2012). Förutom att detta ställer andra krav på infrastruktur så ökar även potentialen 

att det skulle kunna vara möjligt att ersätta 50 procent av de kortväga resorna, förutsatt att 

infrastruktur, drift och underhåll av dessa anpassas. Men för att nå målet med ökad cykling krävs 

det att cykling prioriteras, inte bara i planering av infrastruktur, utan även att det erhålls mer 

kunskap generellt rörande cyklande.  

2.2 Cykelolyckor 

Enligt Trafikanalys avled år 2014 totalt 33 personer i trafiken och 246 personer skadades 

(Trafikanalys, 2015). Detta enligt de uppgifter som rapporterats in av polis och sjukvård till 

Swedich Traffic Accident Data Acquistion (STRADA). STRADA är ett informationssystem för 

data gällande skador och olyckor som sker inom hela vägnätet. (Transportstyrelsen, u.å.). Som 

tidigare nämnts minskar generellt sett antalet omkomna i trafiken. Däremot minskar antalet 

skadade i trafiken långsammare än antalet omkomna (Trafikanalys, 2014). Trots att siffrorna för 

antalet omkomna har minskat generellt sett i trafiken, så ökar antalet skadade cyklister i trafiken. 

Bland dem som vårdades mer än ett dygn på sjukhus efter en olycka gick cyklisterna om 

personbilisterna i antal år 2008. Cyklisterna har sedan dess fortsatt att vara den största 

trafikgruppen av skadade. Bland de allvarligt respektive mycket allvarligt skadade var 2013 

cyklisterna den största gruppen av trafikanter, med 45 respektive 40 % av de skadade. Allvarligt 

skadad innebär att en person i samband med en trafikolycka har erhållit en skada som ger minst 

en procent invaliditet. Dessa skador beräknas utifrån sjukvårdens rapportering av diagnoser om 

skadad kroppsdel samt allvarlighetsgrad tillsammans med risker för medicinsk invaliditet givet 

för dessa uppgifter. Begreppet medicinsk invaliditet används av försäkringsbolagen för att 

värdera permanenta funktionsnedsättningar helt oberoende av vad som var dess orsak. Som 

mycket allvarlig skada räknas det att man erhållit 10 procent invaliditet. 

 

 

 



 
 

2.2.1 De vanligaste cykelolyckorna. 

Övervägande del av olyckor med dödlig utgång för cyklister som skett de senaste åren, 

och som involverar motorfordon, skedde i tätbebyggt område. (Trafikanalys, 2015). En väg anses 

i regel ligga inom tättbebyggt område om den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen 

eller lägre (Trafikanalys, 2014). De flesta olyckor skedde när det var uppehållsväder, torrt väglag 

och dagsljus.   

En studie av Summala, Pasanen, Räsänen och Sievänen (1996) undersökte det faktum att 

den vanligaste typen av olycka med cyklist i korsning var när bilen manövrerades åt höger. 

Studien fokuserade på att undersöka anledningen till detta samt hur det skulle kunna motverkas. 

Det testades olika scenarion där bilisten svängde höger eller vänster, men framför allt då denne 

svängde höger. Det visade sig att det verkade som att föraren hade utvecklat en visuell strategi för 

att scanna av. Denna strategi gick ut på att föraren inriktade sig på vanligare och större faror och 

då ignorerade eller inte såg, de mindre frekventa farorna. Detta gick att motverka med att sänka 

hastigheten då förarnas visuella sökmönster för cyklister som kom från höger förbättrades. Detta 

förmodligen på grund utav att förarna fick mer tid på sig att fokusera på att söka av de olika 

riktningarna.  

En annan studie visade att olika trafikanter som bilister, motorcyklister och cyklister som 

uppehåller sig på samma väg tolkar vägen olika trots att de upplever liknande omständigheter 

(Simon, Young & Cornelissen, 2012). De använder sig utav olika slags information trots att de 

uppehåller sig på samma väg. Ett sätt att förebygga olyckor mellan bilister och cyklister skulle 

kunna vara att bilförare skulle kunna bli mer medvetna om cyklister, och aktivt leta efter dem 

samt tidigare ge tecken att de ska svänga och på så vis ge cyklisten längre tid att uppmärksamma 

att bilisten har för avseende att svänga (Johnson, Charlton, Oxley, and Newstead, 2010). Detta 

menar de kunde betonas i utbildningen av nya förare samt i kampanjer. Men de poängterar även 

att det är viktigt att cyklisten också tar sitt ansvar. Ett sätt för cyklisten att förebygga en olycka 

skulle kunna vara att anpassa farten menar de. En annan strategi skulle enligt dem vara att 

medvetet göra sig väl synlig för bilisten genom att klä sig ljust med reflexer och att tänka på att 

positionera sig lämpligt i förhållande till trafiken.  

2.3 Nollvisionen 

År 1997 beslutade riksdagen att ställa sig bakom regeringens förslag om en ny inriktning 

av trafiksäkerhetsarbete (Betänkande 1997/98:TU4). Detta var den så kallade nollvisionen. Målet 

med nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor i trafiken. 

Tanken med nollvisionen är att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charlton%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxley%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Newstead%20S%5Bauth%5D
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förutsättningar (Trafikverket, 2014). Ansvaret för säkerheten delas på så vis upp mellan dem som 

utformar vägnätet men även på dem som använder det. Men samtidigt som man arbetar för att 

förhindra olyckor måste vägtransportnätet utformas med hänsyn till insikten att människor gör 

misstag och att trafikolyckor på så vis inte helt kan undvikas. Nollvisionen accepterar att olyckor 

sker, men inte att de leder till dödsfall och allvarliga personskador. Sedan nollvisionen infördes i 

Sverige har antalet döda fortsatt att minska i trafiken i flera av trafikantgrupperna. 

2.4 Modell över mänsklig informationsbearbetning 

             En modell av hur information bearbetas ger ett användbart ramverk för att analysera olika 

psykologiska processer som används vid utförandet av olika handlingar (Wickens et al, 2013). 

Modellen skildrar en serie av processande steg eller mentala operationer som oftast är 

karaktäristiskt för informationsflödet under tiden som en människa utför en handling. I Figur 1 

illustreras denna modell där det till vänster illustreras hur händelser i omgivningen tas in och 

processas av våra sinnen. Detta kan vara syn, hörsel och beröring och kan hållas i short term 

sensory store (STSS) i högst en sekund. Ett exempel skulle kunna vara uppgiften att köra mot en 

korsning i trafiken. När föraren närmar sig korsningen så kommer denne att se trafikljus, hur 

omgivningen sveper förbi fordonet, andra trafikanter och kanske höra radion i bilen eller talet 

från en passagerare. Men förnimmelse är inte perception och av all denna sensoriska information 

så är det endast en mindre mängd som kan uppfattas. Som att uppfatta att trafikljuset slagit om till 

gult till exempel. Perception innefattar att kunna avgöra meningen med den sensoriska signalen 

eller händelsen. Detta är härlett från tidigare erfarenheter. Som om trafikljuset visar gult ljus så 

innebär det att man bör vara försiktig och sakta ned för att stanna. 

 

Figur 1: Flerstegsmodell över mänskligt processande av information. Anpassad från Engineering 

Psychology and Human Performance(s. 4), av C. D. Wickens, J. G. Hollands, S. Banburry, R. 

Parasuraman, 2013, USA: Pearssons Educations inc. Copyright 2013 av Pearssons Educations 

inc. 



 
 

Som man kan se i modellen är erfarenhet lagrad i långtidsminnet gällande fakta, bilder 

och förståelse för hur omvärlden fungerar. Efter perception följer mänskligt 

informationsbearbetande antingen en, eller bägge vägarna i modellen. I den nedersta av de bägge 

vägarna handlar det om att motta och även att förstå om en situation kommer att generera en 

omedelbar respons som väljs utifrån en större mängd av möjliga handlingar. I exemplet med 

föraren så kan denne välja att sakta ned farten eller att bromsa in. Detta beslut fattar föraren 

utifrån en rad av faktorer. Men denna respons måste ske snabbt. Efter detta så följer själva 

utförandet av valet på respons, vilket är det fjärde steget i figuren. Denna respons inkluderar inte 

bara muskler utan även hjärnans kontroll över dessa muskler. Men det är inte alltid som 

perception och förståelse för situationen genererar en omedelbar verkan. Om man följer den övre 

vägen från perception i modellen, kan föraren använda arbetsminnet för temporärt behålla läget 

på trafikljuset- som att det är gult. Detta medan man söker av vägen och korsningen framför för 

att få ytterligare information, som fordon som närmar sig eller eventuella polisbilar. I många fall 

följs dock inte perception av en öppen handling. Som exempelvis när studenter sitter under en 

föreläsning och intresserat på fakta, men inte skriver ned denna information. Det blir inget val av 

respons och inget verkställande av handling utan snarare så begrundas det, repeteras och lärs in. 

Det är så arbetsminnet används för att lagra information i långtidsminnet. Detta för att senare 

kunna plocka fram informationen vid en eventuell examination eller för att appliceras i 

situationer utanför klassrummet. Korttidsminnet är med andra ord inte bara till för att lagra 

information, utan även för att tänka på det. Med andra ord är det processen för kognition.  

Det är värt att notera att perceptionens processer och arbetsminne inte är så distinkt skilda från 

varandra som boxarna i figuren visar. Det är en suddig gräns mellan dem, där av den andra nivån 

efter sensation men före val av respons, kan ofta kallas för kognition. Generellt sett beskrivningen 

av tolkandet av inkända saker som ibland sker hastigt, som en trafiksignal, och ibland långsamt 

som en idé som framförs av en lektor. Det element i figuren som inte tagits upp hittills är 

feedback och uppmärksamhet. I många uppgifter där information processas så förändrar en utförd 

respons omgivningen och skapar på så vis ett nytt och annorlunda spår av information som ska 

uppfattas. Detta illustreras med feedback-loopen i botten av figuren. Om föraren använder gasen 

så kommer det inte bara öka den upplevda hastigheten i bilen, utan även ge ny sinnesinformation 

som att en polisbil upptäcks där den står bakom en skylt. Detta i sin tur kan kräva en revidering 

av valet av respons. I denna modell spelar uppmärksamhet två roller (Wickens & McCarley, 

2008; Wickens et al, 2013). Dels som ett mentalt filter och dels som mentalt bränsle. Med filter 

innebär det att det filtrerar information. Information som har uppfattats och mottagits där 

uppmärksamheten väljer specifika element för att processas vidare, samtidigt som den kan stänga 
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ut andra element. Detta illustreras i Figur 1 genom att det är mindre spår ut ur perception än in i 

den. Detta då föraren kan fokusera fullt på ljud i trafiken och stänga ute medpassageraren eller 

missa att se polismannen. I den sistnämnda situationen fungerar uppmärksamheten som ett 

bränsle och ger extra mentala resurser eller energi till olika mentala stadier av 

informationsprocessandet. Detta indikeras i figuren av de streckade linjerna från källan av 

resurser längst upp. En del av stadierna kräver mer resurser i en del uppgifter än andra. Till 

exempel tar det mer kraft att se genom att kisa mot ett trafikljus i dimma för perceptionen, jämfört 

med att göra det en klar och mörk natt. Dock är vårt förråd av uppmärksamhet begränsat och den 

uppmärksamhet som krävs för att utföra en uppgift kan göra att vi inte har tillräckligt med 

uppmärksamhet kvar för att lösa en konkurrerande uppmärksamhet. Vilket leder till ett 

misslyckande att utföra flera uppgifter på samma gång.  

Samtidigt ska man inte ta denna modell allt för bokstavligt. Detta då olika delar i 

modellen är på något så när associerade med olika hjärnstrukturer. Dessa associationer är inte 

skarpa och det är inte heller stegen som utförs i strikt ordning i modellen. Exempelvis kan en 

student under en föreläsning göra anteckningar samtidigt som lektorn talar. Det finns inte heller 

någon fixerad start eller slutpunkt i informationsprocessen.  

2.5 Attityd 

Attityd är en utvärderande av något baserat på kognitiv, känslomässig och beteendemässig 

information (Maio & Haddock, 2009). Kognitionen refererar till tankar och tro kring ett objekt. 

Det skulle exempelvis kunna vara att en politiker anses vara intelligent och värderar frihet. 

Känslomässig information refererar till känslor förknippade med ett objekt. En bloddonation 

skulle exempelvis kunna resultera i obehag och oro. Beteendemässig information refererar till 

beteenden som vi själva har gjort, alternativt skulle kunna göra i framtiden, i respekt för objektet. 

Detta skulle kunna vara att skiva på en protest mot köttindustrin. Förenklat uttryckt så handlar 

attityd om det man tycker om och det man inte tycker om. Detta influerar hur vi ser på världen, 

vad vi tänker och vad vi gör. Det kan skifta i valens så som att tycka om eller inte tycka om 

något. Men det kan även skifta i styrka. En person kan avsky fotboll medan en annan person har 

en mildare negativ attityd och kanske endast ogillar fotboll.  

2.6 Situerad kognition 

Situerad kognition bör ses som en samling av olika synvinklar som har liknande syn på 

studiet av sociala relationer, artifaktiska egenskaper och relationen mellan människa och 



 
 

maskiner (Garbis, 2002). Ur dessa olika synvinklar brukar det vara fyra grundantaganden som 

man utgår ifrån: 

1. Det första karaktäristiska särdraget är att utgå från “in situ problemlösning”. Med detta 

menas det att utgå ut ifrån när händelser faktiskt sker. Situerad kognition ska inte grundas 

på platonska grunder, där det söks efter universella principer som i sig leder sinnet. 

Snarare ska en kognitiv handling tas i beaktande i relation till en speciell situation som 

avgjorts av speciella omständigheter. Med situerade handlingar menas planerade, 

målmedvetna handlingar. Med andra ord enkla handlingar som utförs i anslutning till 

specifika och konkreta omständigheter (Suchman, 2007).   

2. Den andra viktiga aspekten av situerad kognition är kontexten i vilket något sker (Garbis, 

2002). För att förstå mänskliga handlingar bör det även tas hänsyn till just kontexten.  

3. Den tredje aspekten “social organisation och distribution”. Detta är då den sociala 

organisationen och distributionen av kognition över sinne, aktivitet och kulturell 

inställning. Kognition anses ha en förmedlande roll och sker i interaktionen mellan 

aktören och dess omgivning, snarare än att karaktäriseras av interna mekanismer inom 

individen.  

4. Den fjärde aspekten är en “tolkande syn”. Med detta innebär det att situerad kognition ses 

som socialt konstruerade samt strukturerade av kulturella och historiska händelser. Detta 

avgör också vad som är legitim kunskap i olika situationer.  

Med hänsyn till metodologi fokuserar forskare inom detta område ofta på specifika 

intressanta händelser medan de erbjuder detaljerad analyser på mikronivå av interaktioner. 

Förespråkarna av situerad kognition anser inte att platsen för kognition är inom individen eller i 

dess omgivning, utan snarare att den finns mellan dessa två element. Därför tillskrivs inte 

kognition som något som föregår en aktivitet utan snarare något som uppstår i interaktionen 

mellan en person och dennes omgivning. Data i studier genereras genom deltagande, intervjuer 

men även genom videoinspelningar.  

2.7 Situation awareness  

Situation awareness (SA) är en viktig del att ta i beaktande i dynamiska miljöer (Endsley, 

1995). Dessa miljöer inkluderar allt från flyg till sysslor som är mer vardagliga, som att 

promenera eller ta sig fram i trafiken. Med andra ord förekommer SA i en vid variation av 

miljöer. Att erhålla och upprätthålla SA blir allt svårare i takt med att komplexiteten och 

omgivningens dynamik ökar. I dynamiska miljöer krävs det många beslut på en vanligtvis kort 

tidsperiod och uppgifterna är beroende av fortlöpande uppdaterade analyser av omgivningen. 
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Detta eftersom omgivningen konstant ändras och då oftast på ett komplext sätt. Det är då viktigt 

att kunna upprätthålla en god SA. Personen måste kunna göra mer än att bara uppfatta situationen 

i dess omgivning. Den måste förstå den integrerade meningen av det de uppfattar för att nå sitt 

mål. Situation awareness förenar personens förståelse av situationen som helhet, och formar en 

grund för att fatta beslut på. En studie visade att experter inom ett område fattade beslut i dess 

naturliga miljö, genom att analysera situationen och fatta beslut som var grundad på tidigare 

erfarenhet (Klein & Calderwood, 1991). Om det inte fanns tidigare erfarenhet så skapades det 

seriella utvärderingar av olika alternativ. Detta kunde göras genom att göra en mental 

föreställning av beslutet innan det sattes i verket, för att se om det kunde finnas några fallgropar. 

Gjorde det inte det så övervägdes alternativet, annars så förkastades det. Om det var ont om tid så 

såg man dock till att helt enkelt bara agera.  

Situation awareness är enligt Endsley uppdelad i tre olika nivåer (Endsley, 1995). Den 

första nivån är perceptionen av elementen i omgivningen. För en bilförare skulle detta kunna vara 

behovet av att veta vart andra befinner sig, deras dynamik samt statusen och dynamiken av det 

egna fordonet. Den andra nivån är förståelse av situationen och den baseras på kunskapen om 

elementen i nivå ett skapar beslutsfattaren en helhetsbild av omgivningen och får förståelse för 

det väsentliga. I den tredje nivån förutser man kommande händelser. Förmågan att förutse 

kommande handlingar från elementen i omgivningen. Detta nås genom kunskap angående status 

och dynamik hos elementen och förståelse för situationen. En bilförare måste till exempel 

upptäcka potentiella hot som närmare sig för att kunna agera effektivt.  

2.8 Professional vision  

Enligt Goodwin (1994) är professional vision diskursiva metoder som används av 

personer inom ett yrke för att forma händelser som sker inom det egna området, för att sedan 

koppla dessa händelser till fenomen de har erfarenhet av. Det egna yrket, som sedan blir 

utmärkelser för expertis inom detta område. Detta kan exempelvis vara teorier eller artefakter 

som blir utmärkande eller unikt för kompetens inom det egna kunskapsområdet. Exempelvis kan 

en arkeolog och en bonde titta på samma jord och se olika saker. Arkeologen kanske ser skärvor 

av en historisk vas medan bonden ser huruvida jorden är bördig eller inte. Detta är analyser av de 

metoder som används av personer inom ett yrke för att bygga och bestrida händelser, som i sig 

strukturerar utförarnas världsbild och bidrar till utvecklingen av en praktiskt uppbyggd teori 

baserad på kunskap och handling. Goodwin beskriver tre olika kontexter som används inom 

professional vision. 



 
 

1. Kodningsscheman. Klassificeringsprocesser är en central del av organiserandet i mänsklig 

kognition. Kodningsscheman används för att förvandla fenomen i ett speciellt 

sammanhang till kunskapsobjekt som i sin tur ger liv åt professionalitetens diskurs. 

Goodwin tar upp en färgkarta som kallas Munsell färgkarta som exempel. Arkeologer 

använder en färgkarta för att avgöra färgen på den lera som de vill undersöka. Detta 

eftersom många arkeologer arbetar just i lera. Munsell färgkarta används av arkeologer 

över hela världen som en standard för färgbeskrivningar av lera. När arkeologer utbildas 

så används ett formulär som innehåller en uppsättning med kategorier som beskriver färg, 

konsistens och sammansättning av alla möjliga leror som de kan tänkas stöta på. En del av 

dessa kategorier finns med i Munsells färgkarta. Processen att fylla i detta formulär kräver 

fysiskt, kognitivt och perceptuellt arbete. För att avgöra färgen på leran måste studenten ta 

upp en del med en trasa och markera detta genom att spruta vatten på det och sedan hålla 

det under ett hål som är gjort i en Munsells färgkarta. Enligt Hutchin (citerad i Goodwin, 

1993) sammanfattar Munsells färgkarta hur ett material objektifierar teori och lösningar 

på uppgifter som tidigare arkeologer ställts inför att klassificera  

2. Lyfta fram. Detta innebär att man gör ett speciellt fenomen mer framträdande genom att 

markera dessa på något sätt. Mänsklig kognition sker ofta i miljöer som genererar 

komplicerade perceptuella vyer. Generellt brukar man använda kognitiva metoder för att 

dela upp domän som ska granskas till ett fenomen och ett område. Detta för att aktiviteter 

som är relevanta för stundens händelser ska utgöra sig från övriga fenomen. Som 

exempelvis formulär och andra dokument som innehåller olika information kan markeras 

med färgade pennor, handskrivna noteringar och post-it lappar.  

3. Produktion och artikulation av materiella representationer. Genom att använda sig utav 

produktion och artikulation av materiella representationer inom det egna området, så 

byggs och formas professional vision. Detta i sig är ett socialt organiserat sätt att se och 

förstå händelser som härleds från de utmärkande intressen som finns inom ett visst 

domän. De flesta lingvister som arbetar med att analysera läskunnighet har bland annat 

fokuserat på skrivandet av ord och meningar av det talade språket. Men det finns även 

andra representationer, så som grafiska representationer, som utgör centrala fenomen i 

diskursen inom olika yrken. Vetenskapliga föredrag och texter ska inte ses som enbart en 

språklig text i sig, utan i stället som en reflexiv kommentar till diagram, grafer och 

fotografier som utgör hjärtat av en presentation. 
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2.9 Naturalistiskt beslutsfattande 

Naturalistiskt beslutsfattande är en ansats till att försöka att förstå hur människor faktiskt 

fattar beslut i komplexa situationer ute i det verkliga livet (Klein & Klinger, 1991). Klein och 

Klinger menade att det finns tio stycken särdrag som är typiska för naturalistiskt beslutsfattande; 

1. Dåligt definierade mål och dåligt strukturerade uppgifter 

2. Osäkra, tvetydiga och avsaknad av uppgifter  

3. Skiftande och konkurrerande mål 

4. Dynamiska och konstant föränderliga omständigheter 

5. Handling- återkoppling (reaktioner i realtid på ändrade förutsättningar) 

6. Tidspress 

7. Höga insatser 

8. Flera personer inblandade 

9. Organisatoriska mål och normer 

10. Erfarna beslutsfattande 

Dessa tio drag finns det förutsättning för att hitta i operativa miljöer. Detta gör det viktigt 

att förstå hur människor hanterar dessa förutsättningar. I en studie undersökte man hur 

insatsledare för brandmän fattade beslut i komplexa situationer inom sitt yrke (Klein, Calderwood 

& Clinton-Cirocco, 2010). Det visade sig att mer än 80 % av besluten gjordes genom strategin att 

använda sig av tidigare erfarenhet för att direkt identifiera situationen. Detta skedde utifrån en 

standardprototyp och för att identifiera ett tillvägagångssätt som var typisk för just ett slags 

problem. På så vis hanterade de erfarna insatsledarna besluts utan att behöva fundera över mer än 

ett alternativ.  

2.9.1 Recognition-primed decision model. 

För brandmännen som nämnts tidigare verkar strategin att fatta beslut genom 

igenkännande vara mycket effektiv (Klein, 1989). Brandmännen använde i studien sin erfarenhet 

för att generera ett alternativ för att sedan systematiskt utvärdera detta. Klein har beskrivit dessa 

strategier för beslutsfattande i en modell vid namn Recognition-primed decision modell.  

Nedan beskrivs tre exempel på Recognition-primed decision modell. Dessa presenteras i 

olika figurer. I Figur 2 illustreras de enklaste fallen av beslutsfattande där en situation känns igen 

och där den självklara handlingen genomförs.  

 



 
 

En lite mer komplex situation är en situation i vilken beslutsfattaren medvetet utvärderar 

effekten av en handling som illustreras i Figur 3. Detta sker oftast genom en mental simulering av 

bilder. På så vis försöker beslutsfattaren att hitta eventuella problem innan beslutet utförs.  

 

Figur 2: Enkel matchning. Anpassad från Naturalistic Decision Making(s. 18), av G. Klein, D. 

Klinger, 1991, Human Systems IAC GATEWAY, 2(1), 1018–1026. 

 

 

 

Figur 3: Förloppsutveckling av handlingar. Anpassad från Naturalistic Decision Making(s. 18), 

av G. Klein, D. Klinger, 1991, Human Systems IAC GATEWAY, 2(1), 1018–1026. 
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Figur 4: Komplex RPD strategi. Anpassad från Naturalistic Decision Making(s. 18), av 

G. Klein, D. Klinger, 1991, Human Systems IAC GATEWAY, 2(1), 1018–1026. 

 

I de mest komplexa fallen utvärderas eventuella brister som kräver modifiering eller där 

alternativet anses otillräcklig och förkastas till förmån för den näst mest typiska responsen som 

illustreras i Figur 4.  

Modellen karaktäriseras av vissa särdrag och dessa summeras i figurerna ovan. Dessa är 

att situationen tillåter beslutsfattaren att klassificera uppgiften som bekant eller prototypisk. I och 

med att uppgiften anses som bekant följer denna information: rimliga mål, ledtrådar att hålla 

ögonen på, förväntningar om den pågående situationen och typiska reaktioner. Alternativen 

genereras i en serie med en mycket typisk handling som ett första övervägande. En alternativ 

utvärdering utförs också seriellt för att testa lämpligheten av ett alternativ och för att kunna 

identifiera lämpligheten av alternativet och för att identifiera svagheter samt ett sätt för att 

övervinna dessa. RPD modellen innehåller aspekter av problemlösning och kritik tillsammans 

med själva beslutsfattandet. Erfarna beslutsfattare har förmågan att kunna reagera snabbt genom 

att använda erfarenhet för att identifiera ett troligt tillvägagångssätt snarare än att generera och 

utvärdera ett stort antal alternativ. Under tidspress är beslutsfattaren redo att agera samtidigt som 

denne utvärderar ett lovande beslut snarare än att vara förlamade medan denne väntar på att 

slutföra en utvärdering av olika alternativ. Fokus ligger på att agera istället för att analysera.  

  



 
 

3. Metod 

Följande del behandlar hur studien genomfördes. I denna del redogörs det bland annat för 

testdeltagare, urval, design och apparatur som användes. Först presenteras en figur över de olika 

förloppen av studien.  

 

 

Figur 5: Olika steg under studien. Figuren börjar med förstudie och slutar med analys. 

3.1 Studiens förlopp 

Denna studie har skett i flera steg. Detta illustreras i Figur 5. Studien började med en 

förstudie där en fördjupning av litteratur och studier rörande bland annat cyklande, cykelolyckor, 

kognitionsvetenskapliga teorier samt metoder gjordes. Av detta skapades frågeställning och syfte. 

Samtidigt säkerställdes att testdeltagarna var försäkrade under test. I detta stadie kontrollerades 

även lagarna som skulle användes i studien genom att polisen kontaktades. Sedan utfördes det en 

pilotstudie med två testdeltagare. Detta resulterade i vissa justeringar i formulär, muntlig 

information till testdeltagare samt strategi för att fästa kameror. När justeringarna var avklarade 

skedde det stora testet med tio stycken testdeltagare. Materialet från dessa test analyserades 

slutligen genom tidigare nämnda kognitionsvetenskapliga teorier samt deskriptiv statistik.   

3.2 Testdeltagare 

I denna studie deltog sammanlagt tio personer. Åtta stycken var kvinnor och två stycken 

var män. Åldersintervallet på testdeltagarna var mellan 18-45 år. Medelåldern på testdeltagarna 

var 29.1 år. Sju personer hade körkort och tre personer hade inte körkort. Testdeltagarna som 
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hade körkort körde i genomsnittlig bil 3,79 timmar per vecka och cyklade i genomsnitt 2,2 

timmar per vecka. Testdeltagarna utan körkort cyklade i genomsnitt 2,0 timmar i veckan. 

3.3 Urval 

Testdeltagarna i studien rekryterades via ett bekvämlighetsurval. Dessa tillfrågades via 

mejl, sociala medier som facebookgrupper, affischer samt via muntliga förfrågningar.  

3.4 Design  

Under testet spelades testdeltagarna in då dessa tänkte högt via video- och ljudinspelning. 

All data transkriberades sedan och analyserades genom tematisk analys. Frågeställningarna 

gällande lag vid cykelpassage samt deskriptiv norm analyserades genom deduktiv tematisk 

analys. Induktiv tematisk analys användes för att undersöka hur testdeltagarna betedde sig vid 

cykelpassager och undersöka om det fanns någon skillnad.  

Frågeformuläret bestod av att avgöra om det var bilisten eller cyklisten som hade 

väjningsplikt vid en cykelpassage. Detta var illustrerat med kryssalternativ som testdeltagaren 

skulle kryssa i. Detta analyserades sedan med deskriptiv statistik där resultatet mellan 

testdeltagarnas svar på frågeformuläret jämfördes mellan gruppen med körkort för bil och 

gruppen utan körkort för bil. För att se om testdeltagaren verkligen kunde lagen så fick 

testdeltagaren motivera sitt svar under kryssalternativen. Detta sammanställdes sedan i tabeller 

för respektive fråga och respektive grupp.  

3.5 Apparatur  

Sträckan som testdeltagarna cyklade började utanför entrén på VTI i Linköping. Denna är 

markerad med röd cirkel i Figur 6. Testdeltagarna cyklade sedan på en kombinerad gång och 

cykelbana i anslutning till Linköpings universitet, till punkten vid den gröna pilen i Figur 6. Där 

vände testdeltagaren och cyklade tillbaka till utgångspunkten igen. Detta utfördes två gånger av 

alla testdeltagare. Från startpunkten till punkten för att vända var det en kilometer. Totalt cyklade 

varje testdeltagaren fyra kilometer. På denna sträcka fanns det tio stycken obevakade 

cykelpassager. Varje testdeltagare passerade dessa fyra gånger. Totalt passerade varje 

testdeltagare 40 cykelpassager. Hastighetsbegränsningen för biltrafiken vid denna sträcka var 30 

kilometer i timmen. 

 



 
 

 

Figur 6: Bild över sträckan testdeltagarna cyklade. Anpassad efter googlemaps.com. 

 

Inför sin medverkan fick testdeltagaren en instruktion till hur man tänker högt (se Bilaga 

D) som testdeltagaren som testdeltagaren ombads att läsa på innan test och även att öva inför sin 

medverkan. Medgivandeblankett (se Bilaga E) användes också i studien. Denna innehåller 

information om studien, samt att testdeltagaren kunde avbryta testet om denne kände för det utan 

att behöva uppge någon anledning, att uppgifter och beteende i studien inte skulle nå någon 

utomstående. Denna blankett fick testdeltagaren skriva under som kvittens på sitt samtycke 

samtidigt som denne hade en ruta att kryssa i om det gick bra att använda bilder från kameran i 

rapport och på konferens. Testdeltagaren fick även ett bakgrundsformulär (se Bilaga F) där 

testdeltagarna angav kön, ålder, sysselsättning, körkort och hur mycket testdeltagaren körde i 

snitt i veckan och slutligen hur mycket testdeltagaren cyklade i snitt i veckan. Ett frågeformulär 

(se Bilaga G) användes slutligen efter test där tre av de cykelpassager som testdeltagaren cyklat i 

illustrerades, där testdeltagaren fick ange om det var cyklisten eller bilisten som hade 

väjningsplikt vid cykelpassagen och motivera sitt svar. Under cykelturen användes två 

videokameror (GoPro Hero 3 Black Edition) som varvades med fem batterier. Data lagrades på 

två stycken minneskort (SanDisk microSD 64 GB). För att spela in det testdeltagaren sade under 

cyklingen användes en mikrofon (Edutige ETM-001). För de testdeltagare som inte hade tillgång 

till cykel så lånades det ut en cykel från VTI (Sjösala) övriga testdeltagare tog med sig egen 

cykel. Dessa var av olika fabrikat och modeller. Till de deltagare som inte hade hjälm så fanns 

det två stycken cykelhjälmar som lånades ut. Den ena var i storlek 54-57 centimeter (Carrera 
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Shake). Den andra hjälmen var i storlek 58- 62 centimeter (Carrera Velodrome). En reflexväst 

användes av testledare under test.  

3.6 Procedur 

Efter att ha testdeltagarna tillfrågats om att vara med i studien via mejl, sociala medier, 

affischer, samt muntliga förfrågningar, bokade testdeltagarna in en tid för test via det 

bokningsverktyget Doodle på internet. I samband med bokningen angav de namn eller 

mejladress. Sedan skickades en instruktion till metoden tänka högt. När testdeltagaren anlände till 

den förbestämda mötesplatsen utanför VTI, välkomnades denne och fick en kort muntlig 

presentation av studien samt över till de olika stegen i testet. Det förklarades att det första steget 

innebär att testdeltagaren fick två blanketter att fylla i. Dessa var medgivandeblankett och 

bakgrundsformulär. Efter detta skulle testet utföras och slutligen skulle testdeltagaren få fylla i ett 

formulär efter att cykelturen var avklarad. Om det inte var några frågor efter informationen, som 

testdeltagaren ville ta upp, så gavs testdeltagaren medgivandeformuläret. Testledaren påpekade 

explicit att det fanns en ruta att kryssa i om testdeltagaren tyckte att det gick bra att använda 

bilder från videon under test, till rapport och eventuell konferens. Efter det fick testdeltagaren 

bakgrundsformuläret. Under tiden testdeltagaren fyllde i blanketterna monterades 

videokamerorna fast på cykeln. Bägge monterades på styret. En i körriktningen och en som 

filmade testdeltagarens ansikte. När detta hade utförts fick testdeltagaren en mikrofon som 

klämdes fast på jackan och som var kopplad till videokameran som filmade körriktningen. 

 

3.7 Tänka högt  

När man ber testdeltagare att tänka högt så ger det en möjlighet att höra och spela in deras 

reaktioner (Dumas & Redisch, 1993). Normalt sett tänker inte människor högt medan de utför 

handlingar, och förmågan att tänka högt medan det utförs uppgifter varierar mellan olika 

personer. En del personer ger detaljerade strömmar av ord medan andra personer är mer 

återhållsamma i sitt tal. De allra flesta ligger dock där emellan i sin förmåga att tänka högt. Det är 

en bra strategi att innan test ge testdeltagaren instruktion till hur man tänker högt samt varför det 

är viktigt. Det kan även vara lämpligt att ge dessa en övningsuppgift innan testet börjar för att 

öva. En del deltagare glömmer bort att de ombads att tänka högt under testet. Detta då de har 

mycket att komma ihåg angående testet, men även för att de är djupt involverade i en uppgift. De 

flesta kommer dock på sig då de blir milt påminda om sin tystnad och börja tala igen. Tänka högt 

som metod har även studerats i kombination med ögonrörelsekamera (Oh, Almarode & Tai, 



 
 

2013). Studien fokuserade på ögonrörelse tillsammans med data som genererades av tänka högt 

som metod och skedde parallellt med ögonrörelsekamera. Syftet var inte att undersöka den 

enskilda datan från uppgifterna, utan att undersöka tänka högt tillsammans med ögonrörelser. Det 

visade sig att ögonrörelserna överensstämde med det som sades i testet av testdeltagarna 

3.8 Tematisk analys 

Datan som genererades från video- och ljudinspelningarnas under testdeltagarnas cykling 

analyserades med tematisk analys. Tematisk analys innebär att datan i en studie organiseras och 

struktureras upp efter olika teman (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys delas in i induktiv- 

och deduktiv tematisk analys. Med deduktiv tematisk analys innebär det innebär det att analysen 

är teoristyrd utifrån en förbestämd teori. En teori som bestämts innan data analyseras. Dessa 

teman grundar sig på befintliga teorier och forskningsresultat. Induktiv analys innebär att teman 

identifieras utifrån vad som upptäcks ur datan. Den är på så vis datadriven. Teman uppkommer 

allt efter analysen fortgår. Det är dock ytterst svårt för en forskare att frigöra sig från sina egna 

uppfattningar och förväntningar samt de egna vetenskapliga infallsvinklarna. Tematiska analyser 

kan innehålla både induktiva och deduktiva tematiska analyser. Detta i sig är en styrka ur ett 

validitetsperspektiv.  

2.9 Frågeformulär 

 Det finns flera olika typer av frågeformulär och dessa kan variera mycket gällande syfte, 

omfattning och utseende (Denscombe, 2016). För att vara forskningsmässiga krävs att tre 

kriterier är uppfyllda: 

1. Det måste samla data för att sedan användas som analys. Syftet med frågeformuläret är 

inte att ändra deltagares attityder eller att förse dessa med information. Syftet med 

frågeformulär i forskningsmässiga sammanhang är att upptäcka saker.  

2. Det ska bestå av en serie av nedtecknade frågor. Det är en viktig poäng att alla som 

besvarar formulären läser en identisk uppsättning med frågor. Detta medför att att 

frågorna blir konsekventa och exakta och underlättar även analysen av svaren.  

3. Frågeformulären ska samla informationen genom att fråga deltagare direkt om de saker 

som har med undersökningen att göra. Frågeformulär fungerar enligt principen att om 

man vill få reda på något om människor och deras attityder så får man via frågor till 

deltagaren direkta svar från källan.  



   19 
 

3.10 Ekologisk validitet 

En studie som har en hög ekologisk validitet är en undersökning som tillåter att resultaten 

tillämpas på situationer utanför experimentsituationen (Kjellberg & Sörqvist, 2011). Den beror på 

hur väl vardagssituationen lyckas simuleras i ett experiment. Hög ekologisk validitet innebär ofta 

dålig kontroll av ovidkommande variabler och på så vis en lägre intern validitet.  

 

  



 
 

 

4. Resultat 

Det sammanslagna resultatet indikerade att testdeltagarna med körkort inte använde sig 

utav lagar i större utsträckning än vad testdeltagarna utan körkort gjorde. Frågeformuläret visade 

att testdeltagare med körkort oftare svarade rätt angående vem som hade förkörsrätt vid 

cykelpassagerna. Men motiveringen visade att de snarare läste av trafikmiljön än hänvisade till de 

regler som gäller vid cykelpassager. Detta indikerar att varken testdeltagare med eller utan 

körkort kunde lagen vid cykelpassagerna. Det verkade inte heller som att testdeltagare utan 

körkort i högre utsträckning använde sig utav deskriptiva normer. Resultatet visade att 

testdeltagarena, oavsett körkort eller inte, avvaktade vad bilisten gjorde. Detta kan verka som att 

de följde deskriptiva normer. Detta diskuteras mer ingående i diskussionsdelen som följer i nästa 

kapitel. Det verkade dock finnas en skillnad mellan testdeltagarnas beteende vid cykelpassagerna. 

Det verkade som att testdeltagarna med körkort sökte av ett större område gällande bredd och 

längd i körriktningen.  

Detta avsnitt fortsätter med att resultatet som erhölls i studien redovisas under respektive 

metod. Först redovisas resultatet från den första delen av testet, då testdeltagarna cyklade och 

tänkte högt. Sedan kommer resultaten från frågeformuläret angående väjningsplikt som 

testdeltagaren svarade på efter att ha cyklat. För att jämföra nominaldata från de olika grupperna 

användes deskriptiv statistik i SPSS med crosstabs. 

4.1 Resultat från tänka högt 

Analys gjordes genom transkribering av video- och ljudinspelningarna som sedan 

analyserades utifrån tematisk analys. Resultaten presenteras i kategorierna lagar och deskriptiva 

normer, uppmärksamhet, attityd och perception. Resultatet från tänka högt visade att 

testdeltagarna med körkort inte använde sig utav lagar i större utsträckning än vad testdeltagarna 

utan körkort gjorde. Det visade sig inte heller att testdeltagare utan körkort i högre utsträckning 

använde sig utav deskriptiva normer. Resultatet visade att testdeltagarena, oavsett körkort eller ej, 

avvaktade vad bilisten gjorde. Testdeltagarna med körkort visade sig söka av ett större område 

gällande bredd och längd i körriktningen.  
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4.1.1 Lagar och deskriptiva normer. 

Under cykelstudien var det fyra av testdeltagarna som tog upp vem som skulle köra först 

vid cykelpassagerna. Alla dessa fyra hade körkort. De påtalade att det var de som hade förkörsrätt 

och att bilisterna hade väjningsplikt gentemot dem i cykelpassager, som illustreras i fråga tre i 

frågeformuläret, vid en utfart. Av dessa fyra cyklister så var det bara en som medvetet cyklade 

före en bilist vid en cykelpassage med motiveringen att denne hade förkörsrätt, dock var bilen en 

bit bort eftersom den inte syntes i kameran. De andra testdeltagarna med körkort försökte främst 

att anpassa farten genom att sluta trampa och försöka att tolka vad bilisten tänkte göra, men om 

det inte räckte så bromsade testdeltagaren in. Vid cykelpassager som illustreras i bild 2 på 

frågeformuläret, där bilisten ska svänga höger i en korsning, var det en av testdeltagarna med 

körkort som sa att den trodde att denne skulle ha kört före men valde medvetet att släppa fram 

bilen. Detta motiverades genom detta uttalande: 

 

“Där kommer en bil. Saktar in. Det blir bra. Saktar in för bilen. Bilen körde 

före. Det är bara en vanlig reaktion att stanna när en bil kommer. Även om 

det är en utfart och jag har företräde.. Aja...” 

 

Bland deltagarna utan körkort talades det aldrig om hur vida det var cyklisten som skulle 

köra först eller bilisten. Denna grupp agerade istället uteslutande genom att avvakta och försöka 

att tolka vad bilisten tänkte göra vid cykelpassagerna.  

4.1.2 Uppmärksamhet. 

Resultatet indikerar att det fanns en skillnad mellan avsökningsområdet mellan 

testdeltagare med körkort och utan körkort. Bland de testdeltagare som hade körkort talades det 

mer frekvent om fordon och personer som rörde sig längre fram i körriktningen och snett framför 

testdeltagaren. Det förekom vid flera tillfällen att testdeltagarna med körkort talade om fordon 

som inte syntes i kameran som filmade körriktningen. Testdeltagarna utan körkort pratade oftast 

om de fordon som gick att se i kameran, alternativt precis innan dessa kom in i kamerans 

räckvidd. Testdeltagarna som hade körkort indikerade på så sätt att de sökte av ett större område 

medan de cyklade, både gällande bredd och längd. Detta illustreras i Figur 7 där fältet inom den 

orangea markeringen illustrerar testdeltagarna utan körkorts avsökningsområde. Fältet inom den 

blå markeringen illustrerar testdeltagarna med körkort avsökningsområde.  

 



 
 

 

Figur 7: Illustration av testdeltagarnas avsökningsområde under test. Jämförelse av 

testdeltagare med och utan körkorts avsökningsområde. Området inom blå markering 

illustrerar testdeltagare med körkorts avsökningsområde medan området inom orange 

markering illustrerar testdeltagare utan körkorts avsökningsområde.   

 

Vid ett par tillfällen var det några av testdeltagarna som antingen var tvungna, alternativt 

valde, att stanna och sätta ned foten i backen för att släppa fram en bilist vid en cykelpassage. En 

av testdeltagarna med körkort valde att stanna och släppa fram en bil. Detta trots att bilisten 

bromsade in och avvaktade vad testdeltagaren skulle göra. Detta skedde när testdeltagaren var en 

bit bort från cykelpassagen. Denna förklarade sitt agerande med att denne inte visste om bilisten 

skulle ha sett testdeltagaren och valde därför att ta det säkra före det osäkra: 

 

“Woo! Där kommer någon som ska ut! (bil från parkering till vänster som 

ska ut på vägen). Jag saktar in i god tid. (Bromsar in och sätter ned foten 

och bilen passerar). Jag vet inte ens om de skulle ha sett mig. Men jag såg ju 

dom, så det är ju bra!”  

 

En testdeltagare som inte hade körkort antog att en bil som skulle passera cykelpassagen 

skulle stanna. Detta gjorde dock inte bilisten och testdeltagaren fick bromsa in hastigt och sätta 

ned foten och gjorde ett förvånat utrop.  

Vid ett testtillfälle fick en av testdeltagarna med körkort svårt att dela sin uppmärksamhet, 

vilket kunde ha lett till en incident. Testdeltagaren fokuserade på vad en bilist som skulle korsa 
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cykelpassagen, från huvudleden intill cykelpassagen, tänkte göra. Testdeltagaren uppfattade då 

inte att det kom en bil från andra hållet och som skulle svänga ut på huvudleden från parkeringen. 

Det skedde dock ingen olycka. Cyklisten utropade förfärat och cyklade raskt ifrån cykelpassagen. 

Både testdeltagare med och utan körkort uppmärksammade ungefär samma saker som inte 

var trafikrelaterat. Bland annat var det både testdeltagare med och utan körkort som 

uppmärksammade färgerna på ett hus längs cykelbanan samt en gul företagsbil som körde förbi 

under flera av testtillfällena. 

4.1.3 Attityd.  

Testdeltagarna var generellt neutrala i sin interaktion med andra trafikanter. De två gånger 

som det uppstod irritation under studien var över fotgängare. Dessa två gånger mötte två olika 

testdeltagare tre fotgängare i bredd som inte försökte att hålla åt sig när testdeltagaren kom 

cyklande och testdeltagarna reagerade med irritation över detta.  

När en bil körde före testdeltagaren på en cykelpassage så godtogs detta oftast utan att 

testdeltagaren nämnde något om saken. Det var bara en testdeltagare med körkort som efter att ha 

passerat olika cykelpassager, där det kom bilar samtidigt, högt funderade på vem som skulle ha 

kört före.  

4.1.4 Perception. 

Både testdeltagare med körkort och utan körkort använde sig utav mer än bara synen för 

att lokalisera och upptäcka andra trafikanter. Bägge grupperna talade om att de hörde en bil 

bakom sig eller att det startades en bil på parkeringen som passerades och när det blåste påtalade 

en av testdeltagarna att det var svårt att höra alla ljud just för att det blåste så mycket. Känseln 

användes också av testdeltagarna under studien. Främst var det genom att tala om att det blåste 

mycket eller att det var skönt ute när solen värmde. En annan av testdeltagarna undvek att köra på 

heldragna linjer då det var obekvämt. Luktsinnet användes också under studien av testdeltagarna. 

Det noterades när någon rökte eller när testdeltagaren passerade en lokal där det doftade mat.  

4.2 Resultat från frågeformulären 

Resultatet från frågeformulären indikerade att testdeltagare inte kunde lagen vid 

cykelpassager. Detta gällde både gruppen med körkort samt gruppen utan körkort. Testdeltagarna 

med körkort något mer rätt i svaren på frågorna om vem som hade väjningsplikt vid  

 



 
 

 

cykelpassagerna. Men när dessa skulle motivera sitt svar var det ingen som påpekade lagen vid 

cykelpassager, utan hänvisade till ledtrådar i trafikmiljön.  

Här nedan presenteras svaren utifrån de tre frågorna i frågeformuläret angående 

väjningsplikt som testdeltagarna fick svara på efter att de cyklat. Svaren är sammanställt i SPSS 

och utgår från om testdeltagare i kategorierna med eller utan körkort svarat rätt. Efter varje fråga 

finns en sammanställning av testdeltagarnas motiveringar till svaren angående vem som hade 

väjningsplikt. 

 

4.2.1 Fråga 1. 

På fråga ett svarade gruppen med körkort rätt i större frekvens inom respektive grupp 

angående vem som hade väjningsplikt. Enligt lagen har cyklisten väjningsplikt. I gruppen med 

testdeltagare som hade körkort svarade sex testdeltagare rätt på frågan jämfört med gruppen utan 

körkort där motsvarande siffra var två testdeltagare som svarade rätt (Tabell 1).  

 

 

Tabell 1:  

Svarsfördelning i fråga 1 från frågeformulär angående väjningsplikt.  

            

 

Svaret på vem som hade väjningsplikt i fråga 1 motiverades av testdeltagare som hade 

körkort på olika sätt. Detta illustreras i tabell 2. Tabellen visar från vänster frekvensen av 

testdeltagare, sedan själva svaret och sist om de svarat rätt eller fel på frågan vem som hade 

väjningsplikt eller inte (Tabell 1).  
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Tabell 2:  

Testdeltagarna med körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga ett 

Frekvens  Motivering Svar angående 

väjningsplikt (från Tabell 

1). 

2 Cykelbanan korsar bilvägen  Bägge deltagarna svarade 

rätt 

1 Bilen är på huvudled Rätt 

2 Det är heldragna linjer tvärs 

över cykelbanan 

Bägge deltagarna svarade 

rätt 

1 Finns ingen skylt för bilisten 

att denne ska stanna 

Rätt 

1 Högerregel gäller Fel 

 

 

I gruppen utan körkort hänvisades det till att cyklisten skulle stanna för att bilen var på 

huvudled och cyklisten är ett fordon. En menade att det kändes intuitivt att cyklisten bör stanna. 

En svarade att den visste att bilisten skulle stanna om det fanns ett övergångställe men visste inte 

vad som gällde för cykelpassager. Detta redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3:  

Testdeltagarna utan körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga ett. 

Frekvens  Motivering Svar angående 

väjningsplikt (från Tabell 

1). 

1 Bilen är på huvudled Rätt 

1 Känns intuitivt Fel 

1 Vet inte vad som gäller Fel 



 
 

 

4.2.2 Fråga 2. 

På fråga 2 svarade de allra flesta fel angående vem som hade väjningsplikt. I gruppen med 

testdeltagare som hade körkort svarade sex av sju testdeltagare fel på frågan och gruppen utan 

körkort var motsvarande siffra som svarade fel 1 av 3 (Tabell 4).  

 

 

Tabell 4:  

Svarsfördelning i fråga 2 från frågeformulär angående väjningsplikt. 

 

           

 

 

Svaret på vem som hade väjningsplikt i fråga två motiverades av testdeltagare som hade 

körkort på olika sätt. Detta illustreras i Tabell 5. Tabellen visar från vänster frekvensen av 

testdeltagare, sedan själva svaret och sist om de svarade rätt på frågan vem som hade 

väjningsplikt eller ej (från Tabell 4).  

 

  



   27 
 

 

 

Tabell 5:  

Testdeltagarna med körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga 2. 

Frekvens  Motivering Svar angående 

väjningsplikt Svar 

angående väjningsplikt 

(från Tabell 4). 

2 Bilen korsar cykelvägen  Bägge deltagarna svarade fel 

2 Det sitter en skylt för 

övergångsställe på platsen 

och då behöver inte bilen 

stanna 

En av deltagarna svarade rätt 

och en av dem svarade fel 

1 Cykelpassagen är upphöjd 

och då ska bilisten stanna 

Fel 

1 regel gäller och då ska 

bilisten släppa fram 

cyklisten 

Fel 

1 Vet ej Fel 

 

 

 

Svaret på vem som hade väjningsplikt i fråga 2 motiverades av testdeltagare utan körkort 

på olika sätt. Detta illustreras i Tabell 6.  Tabellen redovisar från vänster sida av tabellen, 

frekvensen av testdeltagare, i mitten testdeltagarens svar och längst till höger hur vida 

testdeltagarna svarade rätt på frågan vem som hade väjningsplikt eller ej (Tabell 4). 

 

 

 

 



 
 

Tabell 6:  

Testdeltagarna utan körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga två.  

 

Frekvens  Motivering Svar angående 

väjningsplikt (från Tabell 

4). 

1 Bilen korsar cyklistens bana  Rätt 

1 Vet ej Fel 

2 Bilisten kan ha svårt att se 

cyklisten och bör därför 

stanna. 

Fel 

 

4.2.3 Fråga 3. 

På fråga 3 svarade bägge grupperna fel i samma utsträckning. Ingen av testdeltagarna, i 

någon av grupperna, svarade rätt (Tabell 7).  

 

                

 

 Tabell 7:  

                Svarsfördelning i fråga tre från frågeformulär. 
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På fråga 3 hade som tidigare nämnts ingen av de svarande i någon av grupperna svarat 

rätt. I tabellerna nedan redovisas motiveringarna från de två olika grupperna av testdeltagare. 

Först redovisas motiveringarna från testdeltagarna med körkort i Tabell 8 och sedan redovisas 

motiveringarna från testdeltagarna utan körkort i Tabell 9.  

 

Tabell 8:  

Testdeltagarna med körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga tre. 

Frekvens  Motivering Svar angående väjningsplikt 

(från Tabell 7). 

1 Bilen korsar cykelvägen och 

ska därför stanna 

Fel 

2 Det är en utfart och då ska 

bilen stanna. 

Bägge svarade fel 

3 Cykelpassagen är upphöjd 

och då ska bilisten stanna. 

Alla tre svarade fel 

 

Tabell 9: Testdeltagarna utan körkorts motivering till sitt svar angående väjningsplikt i fråga tre. 

Frekvens  Motivering Svar angående väjningsplikt 

(från Tabell 7). 

1 Bilen ska stanna för att den 

korsar huvudled  

Fel 

1 Det är en utfart och då ska 

bilen stanna. 

Fel  

1 Bilisten ska stanna innan 

cykelpassage vid lucka i 

trafiken 

Fel 

 

 



 
 

 

 

5. Diskussion 

Här nedan diskuteras resultat och metod. Först diskuteras resultaten för att sedan följas av 

metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Först diskuteras resultatet från metoden tänka högt. Sedan följer diskussion kring 

resultatet som erhölls från frågeformulären.  

5.1.1 Tänka högt. 

Resultatet indikerade att det inte var lagarna som användes utav testdeltagarna för att 

avgöra vem som skulle åka först vid cykelpassagerna. Lagar diskuterades dock av fyra av 

testdeltagarna med körkort under cyklingen, men det var bara en av dessa testdeltagare som 

faktiskt medvetet cyklade på och hävdade att denne hade förkörsrätt vid en cykelpassage. Men då 

var bilen inte synlig i kameran på cykeln. Detta indikerar att det fanns ett tilltaget avstånd till 

bilen i fråga. Det verkade som att testdeltagarna generellt sett annars avvaktade vad bilisten 

tänkte göra. För även om en annan av testdeltagare med körkort påtalade att denne trodde att den 

hade förkörsrätt så avvaktande denna. 

Den största och mest påtagliga skillnaden mellan grupperna verkar vara att testdeltagare 

med körkort verkade ha längre och bredare avsökningsområde än testdeltagare utan körkort. 

Detta kan bero på att det påpekas under körkortsutbildningen att man ska höja blicken och söka 

av långt fram i färdriktningen. Detta lärs in. Samtidigt färdas en bil generellt sett i högre 

hastigheter och föraren närmare sig fenomen i trafiken snabbare, i kombination med längre 

bromssträcka, och därför kan denne använda sig av avsökning som en strategi för att tidigare 

upptäcka potentiella faror. För som tidigare nämnts så har en tidigare studie visat att bilister 

kontinuerligt söker av trafiken för vad som kan vara potentiella hot mot dem.  

En annan företeelse som testdeltagare med körkort använde sig av var att sätta sig in i 

bilisten situation genom att fundera på om bilisten ens såg denne. I Bilaga B tas det upp att under 

utbildningen för att ta körkort består en del av utbildningen av att träna samspel med oskyddade 

trafikanter. Det innebär att förarens uppmärksamhet, hastighetsanpassning och 

handlingsberedskap, samspel med trafikanter samt säkerhetsmarginaler bedöms. Men att 

testdeltagaren tar upp problematiken med att bilisten kanske inte har sett denne kan vara ett 
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uttryck enligt professional vision och att denne av erfarenhet vet vad som kan vara svårt att 

uppmärksamma i trafiken och blir mer observant och avvaktande. 

Enligt Wickens modell för mänsklig informationsprocessande som tidigare nämnts kan 

förmågan att dela uppmärksamheten leda till problem. Detta gäller även i trafiksammanhang. 

Trafiken är en dynamisk miljö där mycket kan hända på kort tid. För en av testdeltagarna kunde 

det ha slutat illa då denne inte såg bilen som kom från den närliggande parkeringen under testet. 

Sådana situationer är svåra att undvika då det är en mänsklig faktor enligt Wickens. Men 

erfarenhet och kunskap kan resultera i att det finns minnen att plocka fram och appliceras på 

händelser alternativt generera en lösning i den situation som man befinner sig i.  

Under testet var testdeltagarna som tidigare nämnts förhållandevis neutrala i sin 

interaktion med andra trafikanter. De två gånger som det uppstod irritation under studien var över 

fotgängare. Dessa då tre fotgängare promenerade i bredd och försökte inte att hålla åt sig när 

testdeltagaren kom cyklande. Testdeltagarnas agerande kan ses i kontrast till när bilar körde före 

testdeltagare på cykelpassager. Bilistens agerande reflekterades det generellt sett inte över. Det 

var endast en testdeltagare med körkort som med neutral stämma funderade på om bilisten inte 

egentligen skulle ha stannat. Detta agerande är intressant då det indikerar att det görs skillnad på 

trafikanter. Även om detta är olika trafiksituationer så indikerar det att testdeltagarna i studien 

hade mer överseende över bilistens agerande att köra före vid cykelpassagerna än fotgängarnas 

brist gällande att hålla åt sig så att testdeltagarna kom fram. Detta skulle kunna härledas till 

Summala, Pasanen, Räsänen och Sievänen studie att testdeltagarna på cykel likt bilisten aktivt 

letar efter potentiella hot i trafikmiljön. Där bilen i studien anses vara ett hot som önskas 

undvikas medan fotgängarna inte anses utgöra ett lika stort hot för testdeltagaren på cykel.  

Perception av alla slag användes av testdeltagarna under cyklingen. Främst användes 

synen men även övriga sinnen användes för att erhålla olika information under cyklingen. Det 

näst mest frekvent använda sinnet var hörseln. Det var ett sätt att bli medveten om fordon som 

närmade sig testdeltagaren. Detta blev extra tydligt då en av testdeltagarna påtalade att det var 

svårt att höra alla ljud eftersom det blåste. Hörseln i sig är med andra ord en viktig källa för att 

erhålla relevant information under cyklingen. Med denna kan man upptäcka bilar som inte kan 

ses eller som tidigare inte upptäckts med synen.  

5.1.2 Frågeformulär. 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från svaren och motiveringarna från frågeformuläret. 

Dessa diskuteras i frågeordning.  

 



 
 

5.1.2.1 Fråga 1. 

I fråga 1 i frågeformuläret har cyklisten väjningsplikt. Där hade testdeltagarna med 

körkort i större utsträckning rätt än testdeltagarna som inte hade körkort. Det var dock ingen som 

explicit talade om att det var en cykelpassage och vilka regler som gällde vid dessa. Men trots det 

så var det två av testdeltagarna som korrekt påpekade att det var cykelbanan som korsade 

bilvägen och därför skulle cyklisten ha väjningsplikt gentemot bilisten. Generellt letades det 

mycket inom gruppen av testdeltagare med körkort, som svarat rätt på frågan vem som hade 

väjningsplikt, efter ledtrådar i omgivningen på bilden. Två stycken av testdeltagarna hänvisade 

till att det var heldragna linjer på cykelbanan. Det menade de indikerade att cyklisten skulle 

stanna. En av testdeltagare svarade att det inte fanns någon skylt för bilisten som visade att denne 

hade väjningsplikt och därför borde cyklisten ha väjningsplikt för bilen. En av testdeltagarna 

hävdade att högerregeln gällde, dock utan att vidare motivera hur denne kom fram till sitt 

resonemang.  

Till skillnad från testdeltagare med körkort tog inte testdeltagarna utan körkort lika 

mycket hänsyn till vägmarkeringar och skyltar på bilden. De hänvisade till intuition och att de 

inte visste vem som hade väjningsplikt.  

5.1.2.2 Fråga 2. 

Även i fråga 2 i frågeformuläret har cyklisten väjningsplikt. Detta trots att bilisten svänger 

i en korsning och cykelpassagen passeras efter denna korsning. Denna visade sig vara lite svårare 

att svara på angående vem som har väjningsplikt. I denna fråga var det inte heller någon som 

specifikt talade om att det var en cykelpassage och lagar kring dessa.  

Två stycken i gruppen med körkort noterade att det satt en skylt för övergångsställe på 

platsen och påpekade att bilen inte behövde stanna om det bara var ett övergångställe om inte 

cyklisten klev av cykeln och gick för då var bilen tvungen att stanna och släppa fram. Den enda 

som hade rätt angående vem som hade väjningsplikt tyckte att cyklisten hade väjningsplikt då 

denne inte gick utan cyklade då den skulle ut på övergångsstället.  

Två andra testdeltagare med körkort motiverade sina svar till fråga 2 med att bilen korsar 

cykelvägen och därför ska bilen stanna. En deltagare påpekade att cykelpassagen var upphöjd och 

då var bilen tvungen att stanna. En testdeltagare påpekade att det var högerregeln som gällde och 

då skulle bilisten släppa fram cyklisten.  

I gruppen med testdeltagare utan körkort så motiverades svaren till fråga 2 med att bilisten 

korsar cyklistens bana och ska därför lämna företräde. En testdeltagare valde att inte svara då 
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denna inte visste vad som gällde och en svarade att bilisten kan ha svårt att se cyklisten och bör 

därför stanna. 

Även i denna fråga försöker gruppen med körkort att leta ledtrådar i omgivningen på 

bilden. Det noterades att det var ett övergångsställe där cyklisten skulle passera och de två som 

tog upp det visste lagarna kring cyklister och fotgängare på denna. Det noterades att det var 

höjdskillnad på cykelpassagen jämfört mot bilvägen. Det som bägge grupper tar upp är vem som 

korsar vem körbana och påpekar att den som korsar den andras körbana har väjningsplikt.  

5.1.2.3 Fråga 3. 

Gällande fråga 3 i frågeformuläret har cyklisten även där väjningsplikt. Denna svarade 

intressant nog alla testdeltagare fel på. På bilden ska bilisten ut på en gata. Eftersom reglerna för 

cykelpassager alltid påtalar att cyklisten har väjningsplikt gäller detta även här. Testdeltagarna i 

gruppen med körkort motiverade sina svar med att bilen korsar cykelvägen och därför har bilisten 

väjningsplikt. Två menar att bilen står på en utfart och då gäller utfartsregeln vilket innebär att 

bilen har väjningsplikt. Tre stycken av testdeltagarna menar att upphöjningen i vägen pekar på att 

bilisten har väjningsplikt.  

Bland de testdeltagare som inte har körkort motiverades svaren med att bilisten ska stanna 

för att den korsar en huvudled, att utfartsregel gäller även mot cyklister samt att bilisten ska 

stanna innan cykelpassagen vid lucka i trafiken.  

I denna fråga tenderar bägge grupperna att söka efter svar på frågan bland lagar gällande 

utfart och en av testdeltagarna hade noterat att bilen skulle ut på en huvudled. Men det var bara 

testdeltagare med körkort som letade ledtrådar i utformningen av trafikmiljön. Tre från denna 

grupp noterade att det var en förhöjning av cykelbanan.  

5.1.2.4 Sammanfattning av resultat gällande lagarna. 

Med tanke på att testdeltagarna med körkort har fått teoretisk och praktiskt utbildning för 

att erhålla sitt körkort, så var dessa inte bättre på reglerna vid cykelpassager. Detta kan vara lite 

uppseendeväckande då trafikkunskap och regler är något som föraren ska ha kunskap om. Sedan 

ska dessa lagar även kunna tillämpas i rätt avseende. Detta krävs det situation awareness för. Men 

resultatet indikerar där emot att personer med körkort strategiskt läste av skyltar och 

utformningen av trafikmiljön i en annan omfattning, än vad testdeltagarna utan körkort tenderade 

att göra, för att lösa trafikfrågor. Detta kan tolkas som professional vision. Testdeltagarna har 

under sin utbildning och erfarenhet som bilist lagrat minnen om vad dessa skyltar står för och 

plockar sedan fram dem för att tolka dem och sedan lösa situationer i trafiken som de stöter på. 



 
 

Testdeltagarna utan körkort har inte samma kunskap om vad skyltarna står för och har där med 

svårigheter att applicera informationen som skyltarna hänvisar till i sammanhanget som de 

förekommer. Det finns inte lika mycket skyltar lagrade i minnet att plocka fram för att lösa 

samma trafiksituationer på. Testdeltagarna utan körkort hänvisade istället oftare till intuitivitet i 

de olika sammanhangen. Samtidigt hänvisade bägge grupperna i flera av frågorna att det var den 

som verkade korsa den andres väg som hade väjningsplikt på bilderna. Med tanke på att få 

personer kände till lagarna så indikerar detta att det är viktigt att ta utformningen av trafikmiljön i 

beaktning för att minimera olyckor. Detta är också syftet med nollvisionen som tidigare tagits 

upp. Det är viktigt att notera att det var testdeltagarna med körkort som letade ledtrådar i miljön 

som förhöjningar och heldragna linjer på vägen. Detta ger ytterligare indikationer på att dessa har 

en professional vision även gällande utformningen av trafikmiljön. Detta då dessa testdeltagare 

noterade upphöjningen på bilden för bilen och tolkade dessa som ett hinder för bilisten, 

alternativt som en anledning för bilisten att sakta ned. Testdeltagarna utan körkort talade aldrig 

om eventuella hinder för bilisten och verkade därmed sakna förmågan att sätta sig in i bilistens 

vinkel och läsa trafikmiljön ur dennes perspektiv.  

5.1.3 Summering av resultaten. 

Det sammanställda resultatet från denna studie indikerar att testdeltagare med körkort inte 

kan lagen vid cykelpassager bättre än testdeltagare utan körkort. Det indikerar inte heller att 

testdeltagare utan körkort oftare använder sig utav deskriptiva normer. Snarare verkar det vara så 

att samtliga testdeltagare, oavsett körkort eller inte, främst använde sig utav erfarenhet vid 

cykelpassagerna. Detta är en komplex kognitiv process. Man löser de olika trafiksituationerna, 

oftast omedvetet, ”in situ” som situerad kognition påtalar. Detta sker genom tidigare erfarenheter 

från en liknande trafiksituation som fungerat tillfredställande. När en testdeltagare på cykel och 

en bilist samtidigt kom fram till en cykelpassage så var det bilistens agerande som oftast avgjorde 

vem som skulle åka först. Testdeltagaren valde omedvetet att enligt RPD matcha situationen mot 

en tidigare erfarenhet och beslutet blev där med att avvakta bilistens handling. Bilistens kunskap 

likt moral kan variera och därför sker det ett beslutfattande i varje trafiksituation för 

testdeltagaren utifrån vad bilisten väljer att göra. Den skillnaden som upptäcktes, mellan gruppen 

med körkort och gruppen utan körkort, var att testdeltagare med körkort tenderar att försöka att 

söka av ett större område när de cyklar och att på så sätt tidigare upptäckte bilar som skulle kunna 

komma i deras väg. Detta skulle kunna hänvisas till professional vision, som ger testdeltagaren 

mer tid att upptäcka potentiella faror och hinder. På så vis fick testdeltagaren även mer tid till att 
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planera cykelturen för att försöka att undvika att hamna i en situation där de tvingades att stanna i 

onödan. 

5.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras valet av de olika metoderna under respektive rubrik. För- och 

nackdelar med de olika metoderna diskuteras också under respektive metod.  

5.2.1 Testdeltagare. 

Totalt sett medverkade tio stycken testdeltagare. Tre av dessa hade inte körkort. Detta är 

för få för att kunna uttala sig med säkerhet gällande varje enskild kategori. Det visade sig vara 

svårare än förväntat att hitta testdeltagare utan körkort. Detta trots att gymnasieskolor 

tillfrågades, mejl skickades ut till de kognitionsvetenskapliga klasserna, samt förfrågningar 

gjorde både via sociala medier bland vänner, klasskamrater samt via bekanta som går på den 

tekniska fakulteten på Linköpings universitet, affischer sattes upp på Linköpings stadsbibliotek 

samt runt om på Linköpings Universitet och att det gjordes muntliga förfrågningar runt om på 

universitetsområdet i Linköping.  

5.2.2 Apparatur. 

Data för tänka högt genererades genom två kameror som satt fästa på styret på cykeln 

under test. Kameran som filmade testdeltagarens körriktning spelade även in allt testdeltagaren sa 

via en mikrofon. Detta valdes eftersom kameran som filmade körriktningen gav möjlighet att se 

vad som skedde i testdeltagaren synfält samtidigt som denne kommenterade detta och där med 

kunde åskådliggöra vad testdeltagaren lade fokus på och vad denne valde att inte fokusera på. 

Kameran som filmade cyklisten gav möjlighet att observera vad cyklisten gjorde i de olika 

trafiksituationerna. Dock visade det sig att kamerorna inte alltid räckte till då testdeltagarna med 

körkort ofta talade om fenomen som inte förekom i kamerans räckvidd. Detta skulle kunna lösas 

genom en ögonrörelsekamera. Då skulle det vara möjligt att kunna se fenomen som inte är 

möjligt med en kamera på styret.   

5.2.3 Studiedesign och trafikregler. 

Det är mycket svårt att visa kunskap kring lagar i situationen som rådde under studien. 

Därför har frågeställningen blivit förändrad. Det är mycket svårt att forma vetenskapliga studier 

kring lagar som människor inte känner till. Kunskap har i vissa fall reinkarneras till tacit 



 
 

knowledge (Polanyi, 1974). Detta innebär att testdeltagarnas kunskap har blivit till ett beteende. 

Ett beteende som testdeltagarna inte kan sätta ord på.    

 

5.2.4 Frågeformulär. 

För att få klarhet i om testdeltagare kunde lagarna vid cykelpassagerna under studien fick 

testdeltagarna svara på ett formulär efter att ha cyklat. Detta bestod av tre frågor och var 

utformade med en fråga till en bild. Testdeltagaren skulle sedan kryssa i det alternativ som hade 

väjningsplikt vid cykelpassagerna och sedan skriva en motivering till varför. Det valdes bilder på 

cykelpassager som testdeltagaren passerat under sin cykling. Detta för att minimera risken för 

missförstånd rörande frågan samt för att testdeltagaren lättare skulle kunna relatera till 

situationen. Kryssalternativen valdes för att endast få svar där antingen cyklisten eller bilisten har 

väjningsplikt. Men eftersom detta också ger en möjlighet att gissa sig till rätt svar så fick 

testdeltagaren även motivera sitt svar. Så även om testdeltagaren svarade rätt så behövde det inte 

betyda att testdeltagaren faktiskt kunde lagen. En nackdel med denna del är dock att testdeltagare 

med läs- och skrivsvårigheter skulle kunna ha svårigheter att svara alternativt kanske inte ville 

svara. I de fall där testdeltagaren lämnade tillbaka formuläret och inte skrivit en motivering, 

behövde de bara muntligt förklara sin motivering. De behövde alltså inte skriva ned den. Detta 

var för att försöka få de svar, oavsett eventuella svårigheter eller ej, som var viktiga för studien. 

En annan problematik med detta formulär är att testdeltagarna fyllde i detta då testledare stod 

bredvid. Även om det tydligt förklarats i början av testet att inget de sade eller gjorde skulle 

komma och dömas på något sätt, så är risken stor att testledarens närvaro påverkat svaret i 

formuläret. En annan aspekt att ta i beaktande gällande testformulären är att de fylldes i då 

testpersonen hade obegränsat med tid att granska bilden, titta på omgivningen och fundera. I 

trafiken är miljön dynamisk och det kan ske mycket på kort tid. Oftast finns det inte utrymme att 

fundera några längre stunder. Men poängen med formulären var att undersöka om testdeltagarna 

över huvudtaget kunde lagarna angående väjningsplikt vid cykelpassager. Kan man dem inte så 

spelar det ingen roll hur lång tid man har på sig att svara. Syftet med frågeformuläret var att ge en 

kompletterande alternativt förklarande bild till det testdeltagarna gjorde under cyklingen i studien 

vid cykelpassagerna.   

5.2.5 Tänka högt. 

Kodningen och tolkningen av denna data är subjektiv. Eftersom bara en person har tolkat 

datan så är denna tolkning styrd av en persons förväntningar, erfarenheter och kunskap. Detta 
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hade kunnat åtgärdas genom att låta fler personer tolka datan. Det var dock inte möjligt under 

denna studie eftersom målet med den är att utröna kunskapen och erhålla ny kunskap hos en 

enskild individ.  

Med tänka högt måste testdeltagaren vara medveten om det denne tittar på för att kunna 

tala om det. Långa sträckor under testet då ingen annan trafikant var närvarande var det flera av 

testdeltagarna som var tysta alternativt fåordiga. Detta innebär inte att hjärnan inte tar in intryck 

och bearbetar dessa. Dock är inte testdeltagaren alltid medveten om detta alternativt inte lägger 

vikt på detta. En risk med tänka högt kan vara att det istället letas efter saker att prata om som det 

kanske annars inte hade lagts vikt vid. Bland annat sa en av testdeltagarna att denne blev mer 

medveten om fenomen i omgivningen då denne tänkte högt.  

Som tidigare togs upp rörande tänka högt är olika personer olika bra på att tänka högt. 

Hos en del personer flödade orden och hos en del kom det enstaka ord. Det är ganska svårt ibland 

att tolka enskilda ord och förstå vad personen syftar på. Om testdeltagaren säger enstaka ord som 

“bil”, är det svårt att veta vilken bil som testdeltagaren menar. Detta hade, likt saker som sker 

utanför kamerans räckvidd, kunnat fångas upp av en ögonrörelsekamera.  

Eftersom testdeltagarna filmades under sin medverkan finns risken att dessa inte agerade 

som de annars skulle ha gjort i trafiken. Bland annat frågade en av testdeltagarna om det var 

något i trafiken som var iscensatt. En situation som alla testdeltagare skulle utsättas för. Dock 

fanns det inget moment som var iscensatt. Det som hände i studien styrdes enbart av 

trafiksituationen. 

5.2.6 Deskriptiv statistik. 

Eftersom antalet testdeltagare inte var så stort valdes deskriptiv statistik. Detta passar bra 

då frekvensen bygger på binära svar som “rätt” och “fel” i nominalskala. Detta är mer en 

kvalitativ ansats av datan. 

5.2.7 Ekologisk validitet. 

Den ekologiska validiteten i denna studie är kan anses vara god eftersom testdeltagarna 

cyklade ute i trafiken. De trafikmoment och trafikanter som testdeltagarna stötte på under studien 

var vanliga trafikanter i dess naturliga miljö. Det fanns inga figurerade moment som 

testdeltagarna stötte på.  



 
 

5.2.8 Avgränsningar. 

I denna studie cyklade testdeltagarna aldrig i nederbörd. Detta då videokamerorna inte 

möjliggjorde detta. Det fanns ett vattentätt plasthölje att sätta över kamerorna men eftersom det 

sattes en mikrofon i en av kamerorna så gjorde detta att det inte var möjligt att sätta på det 

vattentäta plasthöljet på den kameran.  

5.3 Förslag på vidare studier 

Som tidigare nämnts var testdeltagarna för få för att kunna uttala sig om ett säkert resultat. 

Denna studie skulle kunna göras om med fler testdeltagare och där med kunna generera ett 

säkrare resultat. Detta då denna studie indikerade på att det fanns skillnader mellan gruppen med 

körkort och gruppen utan körkort för bil.  

Denna studie indikerade att testdeltagaren avvaktade bilistens handling gällande vem som 

skulle köra först vid en cykelpassage. Det skulle vara intressant att undersöka vad som får bilisten 

att agera som denne gör i samma trafiksituation. Det skulle vara intressant att exempelvis 

intervjua bilisten efter en interaktion med en cyklist och undersöka vad som gör att denne väljer 

att agera som den gör.  

En annan intressant upptäckt under studien var, som tidigare nämnts, att testdeltagarna 

irriterade sig över fotgängare som gick tre i bredd utan att gå åt sidan då testdeltagaren skulle 

passera. Detta i kontrast till då testdeltagare trodde att bilen hade väjningsplikt vid olika 

cykelpassager men där bilen åkte före testdeltagaren. Det intressanta är att bilistens agerande 

reflekterades det inte över till skillnad från fotgängarnas. Kan det indikera att det att det finns 

olika attityder mot olika trafikgrupper? Och i så fall hur styr det vårt agerande mot dessa 

grupper? 

5.4 Slutsats 

Resultatet i denna studie indikerar att det varken är deskriptiva normer eller lagar som 

avgör vem som ska köra först av cyklister och bilister vid cykelpassager. Testdeltagarna med 

körkort kunde inte lagarna i större utsträckning än testdeltagarna utan körkort. Det var snarare så 

att ingen av grupperna kunde lagen vid cykelpassagerna, vilket medförde att lagarna inte heller 

tillämpades. Samtidigt så använde sig inte heller testdeltagarna utan körkort sig av deskriptiva 

normer i större utsträckning än vad gruppen med körkort gjorde. Bägge grupperna avvaktade vad 

bilisten hade för avsikt att göra vid cykelpassagerna. Det visar att det snarare är en komplex 

kognitiv process där erfarenhet från liknande trafiksituationer genererar beslut kring 

tillvägagångssätt vid cykelpassagerna. Testdeltagare applicerar tidigare kunskap kring situationen 
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och löser den omedvetet med hjälp utav denna. Den skillnad som studien visade mellan 

testdeltagare med körkort och testdeltagare utan körkort var att testdeltagare med körkort verkade 

ha större avsökningsområde. Detta gällande både längd och bred i körriktningen. Detta kan 

förklaras med att denna grupp redan under sin utbildning uppmanas att söka av långt fram. Denna 

strategi kan ha blivit ett beteende som sedan omedvetet används i andra trafiksituationer.  
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Bilagor 

Bilaga A: Trafikregler för cykelpassage och deskriptiva normer 

  
 

Trafikregler  

Vid cykelpassager gäller specifika lagar. De generella reglerna för cyklister och förare av moped 

klass II, enligt 6 kap. 6§ trafikförordningen första stycket (SFS 1998:1276), som ska färdas ut på 

en cykelpassage är att sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och 

får endast lov att passera denna om det kan ske utan fara. Vid en obevakad cykelpassage som 

korsar en väg så har cyklisten väjningsplikt enligt 3 kap 21§ trafikförordningen andra stycket 

punkt 3. Däremot så ska bilförare anpassa hastigheten enligt 3 kap. 61§ trafikförordningen andra 

stycket, så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på 

cykelpassagen(SFS 1998:1276). Detta innebär att cyklist alltid har väjningsplikt då denna ska ut 

på en cykelpassage. Bilisten ska däremot anpassa hastigheten för att minimera risken att det sker 

en olycka.  

 

Deskriptiva normer 

Deskriptiva normer utgår ifrån hur vi uppfattar attityder och beteenden hos personer i 

omgivningens rörande en specifik situation (Rivis & Sheeran, 2003). Strategin att välja lämpliga 

åtgärder utifrån vad andra gör fungerar oftast ganska bra (Cialdini, 2001). Som regel görs det 

färre misstag genom att agera utifrån detta än att göra tvärs om. Det är också ett lätt sätt att 

bestämma en lämplig handling i en situation. 

 

 

 



 
 

Bilaga B: Trafikdefinitioner 

  
I denna tabell presenteras en samling av de definitioner rörande trafik som tas upp i rapporten.  

 

Bil Bil är enligt svensk lag ett motorfordon som är försett med 

tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte 

är att anse som en motorcykel eller en moped (SFS 

2001:559). Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. 

I denna rapport ämnar bilar att vara personbilar. 

 

Bilist I denna rapport är bilist en person som framför en bil enligt 

definitionen som tagits upp innan och då med 

begränsningen till personbil.  

 

Cykel En cykel är enligt svensk lag (SFS 2001:559); 
1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller 

vevanordning och inte är ett lekfordon. 2. Ett eldrivet 

fordon utan tramp- eller vevanordning om elmotorn 

a. endast förstärker kraften från tramp-eller 

vevanordningen, 

b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 

kilometer i timmen, och 

c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 

watt 

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som 

är avsett för användning av personer med fysisk 

funktionsnedsättning, och är 

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 

b. inrättat för att föras av den åkande, och 

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i 

timmen. 

4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som 

uppfyller villkoren i 3 a-c och som antingen  

a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte 

överstiger 250 watt, eller 

b. är självbalanserande. 

Cyklist 
 

Med cyklist avser det i denna rapport vara en person som 

framför en cykel enligt definitionen som nämnts innan och 

där cykeln inte är eldrivet eller har motor.  

 

Cykelbana 
 

En cykelbana är en väg eller del av väg som är avsedd för 

cykeltrafik och trafik med moped klass II (SFS 2001:651). 

I denna studie cyklar testdeltagarna på en kombinerad gång 

och cykelbana vilket innebär att den även är till för 

fotgängare.  

 

Cykelpassage En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att 

användas av cyklande eller förare av moped klass II för att 

korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges 

med vägmarkering(SFS 2001:651).  En cykelpassage är 

bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en 

polisman och i annat fall obevakad. Cykelpassagerna som 

förekommer i denna studie är obevakade och saknar 

vägmarkeringar på körbanan. 
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Bilaga C: Krav för att ta körkort i Sverige 

  
Körkort 

För att köra bil i Sverige krävs det att man har ett körkort typ B (Trafikverket, 2013). För att få 

detta körkort krävs det att man har klarat av ett förarprov som består av en teoridel och ett 

körprov. Dessa prov bygger på att föraren klarar av fem olika kompetensområden: 

● Fordonskännedom som handlar om att föraren ska kunna göra en säkerhetskontroll av 

bilen och ha förståelse för vad som kan hända om fordonet inte fungerar som det ska. 

Detta kan vara att se till att exempelvis signal fungerar, att det finns vätskor och att 

lampor på bilen fungerar. 

● Manövrering av fordonet som innebär att föraren ska kunna styra, växla och gasa på ett 

rutinmässigt sätt. 

● Miljö och sparsam körning innebär att föraren ska kunna framföra fordonet på ett sätt som 

resulterar i låg energiförbrukning. 

● Trafikkunskap och regler där föraren ska ha kunskap om trafikregler och kunna tillämpa 

dessa.  

● Trafiksäkerhet och beteende där föraren ska kunna visa goda avsökningsrutiner, kunna 

identifiera risker i olika miljöer och situationer i trafiken. Föraren ska kunna förutse och 

bedöma konsekvenser av olika händelseförlopp, kunna köra med tillräckliga marginaler, 

kunna anpassa hastigheten och placeringen av fordonet efter rådande omständigheter samt 

kunna samspela med andra trafikanter.  

 

Under körprovet görs det en helhetsbedömning av förarens kunskaper inom dessa fem olika 

kompetensområden. Föraren förmåga bedöms i olika situationer under körningen där praktiska 

moment som att starta i uppförsbacke, fickparkera och användning av reglage i bilen kan 

förekomma. Men även samspel med oskyddade trafikanter där förarens uppmärksamhet, 

hastighetsanpassning och handlingsberedskap, samspel med trafikanter samt säkerhetsmarginaler 

bedöms. 

 



 
 

 
Bilaga D: Instruktion för att tänka högt inför test 

 

   

Instruktioner inför test 

 
Under ditt deltagande i testet kommer jag att be dig att ”tänka högt”, och det är bra om du tränar 

på det innan du kommer till själva testtillfället. Det är bra om du under testet fokuserar på till 

exempel vart du riktar din uppmärksamhet eller på det som fångar din uppmärksamhet, hur du 

överblickar trafiken och omgivningen och hur det hänger ihop med vad du gör eller planerar att 

göra. Det kan till exempel vara hur du observerat en cyklist och hur du då väljer att placera dig 

längs cykelbanan inför ett möte med denne, hur du observerat en isfläck och vilken strategi du 

använder dig av för att ta dig förbi den eller hur du gör när du tänker cykla förbi en cyklist etc. 

Men även saker som du tittar på som inte direkt är trafikrelevanta är av intresse.  

Det är viktigt att du berättar vad du tänker och riktar uppmärksamheten på under körning. Dina 

tankar, din planering och dina slutsatser är intressanta.  

Följande beskrivningar är exempel på ”tänka högt” som uppskattas att du gör under test: 

 Jag kollar om cyklisten till vänster om mig är på gång att köra om mig. 

 Jag såg precis att en cyklist snabbt kommer ifatt mig bakifrån. 

 Jag ser att bilen framför blinkar höger och förstår att den ska sakta in och korsa min väg. 

 Cyklisten framför mig saktar in så att jag måste bromsa. 

 Jag läser reklamskylten, då jag såg att den handlade om en biltävling.  

 Jag är osäker på vilka regler som gäller här, men gissar på grund av hur det ser ut och de 

andra trafikanternas beteende att jag har väjningsplikt. 

 Telefonen pep till, jag har fått ett sms. Jag ser att jag har plats runt omkring mig och tittar 

därför kort på telefonen för att se vem som har skickat något. 

 Jag märker att fotgängarna framför går i bredd och inte verkar uppmärksamma mig så att 

jag ska se upp extra mycket när jag kör om. 

 Jag måste svänga till höger snart, därför kollar jag bakåt innan jag förflyttar mig. 

 

Följande beskrivningar är exempel som du inte behöver meddela: 

 Nu plingar jag. 

 Nu ska jag bromsa. 

 Styret sitter lite lågt. 

 

Det är viktigt att du tänker högt hela tiden medan du cyklar. Förmodligen finns det en del saker 

som förekommer ofta, men då är det bara att upprepa dem varje gång. Det är bättre att säga för 

mycket än för lite. Om du av någon anledning måste sluta med att tänka högt för att utföra en 

komplicerad manöver så försök att rekapitulera dina tankar direkt därpå och berätta vad du tänkte. 

Fortsätt sedan att tänka högt då du kör vidare tills testet är slut.  
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Bilaga E: Medgivandeblankett 

 

  
Medgivandeblankett för deltagande i studie rörande samspel i trafiken VTI. 

 

Beskrivning av studien och din medverkan  

Denna studie undersöker hur trafikanter samspelar i trafiken.  

Först får du fylla i denna medgivandeblankett samt ett bakgrundsformulär. Sedan kommer du att 

få cykla till en förbestämd plats och vända. Detta kommer du att få göra två gånger. Din cykel 

kommer under dessa cykelturer vara utrustad med två filmkameror. Du kommer att få tänka högt 

medan du cyklar enligt det formulär som du tidigare fått via mejl. Det kommer inte på något sätt 

noteras språk, moral, trafikvanor eller ovanor, utan det enda som är intressant är samspelet mellan 

trafikanter.  

Efter cykelturen kommer du att få besvara några formulärfrågor. 

 

Frågor 

Om du har frågor angående studien eller om något problem skulle uppstå under din medverkan är 

du välkommen att framföra dem. 

 

Risker och obekvämligheter 

Studien utförs i trafiken. Du kommer att få ha cykelhjälm för din säkerhets skull. Se till att utföra 

cykelturerna i det tempo som du känner att du är bekväm med.  

Frivilligt deltagande 

Deltagandet i denna studie är helt frivillig. Du har möjligheten att hoppa av den om du skulle 

känna att du vill det, utan att behöva redogöra för något skäl. 

       Personlig information 

Din medverkan i denna studie kommer att förbli anonymt. Men om du känner att det är går bra att 

bild på dig används i rapport eller på konferens så bocka i rutan:     ⃞ 

Medgivande 

Jag ger mitt medgivande till att delta i denna studie efter att ha läst denna medgivandeblankett. 

 

Namn:_______________________________  Datum:_________________ 

 

 



 
 

Bilaga F: Bakgrundsformulär 

 

  
 

Bakgrundsformulär 
 

Kön:  

Man    ⃞ 
Kvinna    ⃞ 
Vill inte uppge ⃞ 
 

Ålder: ____ år 
 

Körkort: 

Ja   ⃞ 
Nej   ⃞ 
 

Om svar Ja:  

 

Vilket eller vilka slags fordon har du körkort för?  

             

            Svar: _____________________________________________________________ 

       

            Hur många timmar skattar du att du kör i trafiken i snitt per vecka?  

             

            Svar: __________ timmar. 

 

Cykel vana: 
Hur många timmar skattar du att du cyklar i snitt per vecka? 

 

Svar:   ______________ timmar. 
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Bilaga G: Formulär angående väjningsplikt  

  
Frågeformulär angående väjningsplikt och förkörsrätt 

 

Bild 1: 

 

En väg och en cykelbana korsar varandra. En cyklist och en bilist kommer samtidigt till 

cykelpassagen. Vem ska enligt lagen stanna och släppa fram den andra?  

 

Cyklisten ska stanna  ⃞ 
Bilisten ska stanna  ⃞ 
 

Motivering:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: 

 



 
 

  
 

Bild 2: 

 
En cykelbana ligger i anslutning till en korsning. En cyklist cyklar på cykelbanan och 

närmar sig en cykelpassage då en bilist svänger höger i korsningen intill och ska till att 

korsa cykelpassagen. Vem ska enligt lagen stanna och släppa fram den andra?  

 

Cyklisten ska stanna  ⃞ 
Bilisten ska stanna  ⃞ 
 

Motivering:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Bild 3: 

 
En cyklist kommer cyklande på cykelbanan och ska köra ut på cykelpassagen. Samtidigt 
kommer en bil från en utfart. Vem ska enligt lagen stanna och släppa fram den andra? 
 

Cyklisten ska stanna  ⃞ 
Bilisten ska stanna  ⃞ 
 

Motivering:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 


