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Abstract:
Syftet med denna studie är att studera hur äldre personer ser på cykeln och vilka 
möjligheter cykeln ger, vad som får en äldre person att sluta cykla och vilken påverkan 
det får samt hur olycksbilden och hjälmanvändningen ser ut bland äldre personer. Tre 
delstudier genomfördes, en kvantitativ enkätundersökning bland personer som är 65 år 
och äldre, fokusgruppsintervjuer med äldre cyklister och analys av olycksstatistik från 
STRADA. Studien är genomförd i Malmö. Resultatet visar att äldre personer drabbas av 
olyckor när de är cyklister och de är överrepresenterade i olyckor med svåra skador. 
Huvudskador är vanligt förekommande och cykelhjälmsanvändningen är lika låg som i 
andra grupper av vuxna. Drygt hälften av de tillfrågade räknar sig som cyklister. Bland 
både cyklister och de som inte cyklar uppfattas cykeln som något positivt; motion, luft, 
frihet mm. Runt åldern 75 år minskar andelen som cyklar markant. Det som fått 
personer att sluta cykla är både den egna hälsan och att trafikmiljön känns farlig. 
Genom både åtgärder i miljön och genom kunskap och träning för äldre bör fler äldre 
personer kunna cykla längre upp i åren. 
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Förord

Denna rapport redovisar resultaten från forsknings  mobilitet eller 
fördärv?
Högskola och Vectura. Anders Wretstrand, Lunds Tekniska Högskola och Helena Svensson, 
Lunds Tekniska Högskola och Vectura har genomfört projektet tillsammans med Jenny 
Rosenkvist och Andras Varhelyi från Vectura. Projektet har finansierats av Länsförsäkringars 
forskningsfond. 

Vi vill tacka alla de personer i Malmö mellan 65 och 85 år som har bidragit med sina åsikter 
och erfarenheter av att cykla eller sin syn på varför de inte cyklar genom att besvara en enkät 
och delta i fokusgruppsintervjuer. Vi vill också tacka Matilda Brogård representant från 
Malmö stad, Ingrid Flarup representant från Länsförsäkringar och Berne Floren, Kerstin 
Hagdahl och Gunni Marklund som representerar målgruppens perspektiv, för deltagande i en 
referensgrupp till projektet. 

Vår förhoppning är att resultaten från denna studie ska öka förståelsen för hur äldre personer 
ser på att cykla och detta ska vara till nytta i det framtida arbetet med att planera cykeltrafik 
på ett sätt som också stämmer med behov och önskningar som äldre personer kan ha. 

 

Helena Svensson & Anders Wretstrand 

Lund och Malmö januari 2013 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Bakgrund till studien är prognoser som säger att vi i framtiden kommer att ha en något 
förändrad befolkningsstruktur där andelen äldre människor kommer att öka. Personer 
äldre än 65 år är en heterogen grupp, men gemensamt för åldrandet är att det är en 
gradvis tilltagande och irreversibel process, som verkar försämrande och försvagande 
med eventuella funktionsnedsättningar och som drabbar alla individer i en population. 
Äldre personer gör i genomsnitt färre och kortare resor än medelålders och bilen är det 
vanligaste förflyttningssättet.  Trots allt vill de hålla igång och motionera. Cykling är 
efter promenad och gympa den tredje populäraste motionsformen för personer mellan 
60 och 70 år. Studier visar att nästan hälften av personer mellan 65 och 79 år använder 
cykeln någon eller några gånger i veckan, för motion och för vardagsärenden. Regel-
bunden fysisk aktivitet är bra då det är ett sätt för äldre att behålla sin funktionsnivå och 
att minska påverkan av uppkomna funktionsnedsättningar. Om de kan behålla sin 
funktionsnivå kan de dessutom vara oberoende och självständiga i sin vardag och deras 
livskvalitet bevaras.  

Risken att komma till skada vid cykling är hög bland äldre personer, dessutom är 
skadornas allvarlighetsgrad mycket högre bland äldre, men äldre personer står för en 
betydligt mindre andel av det totala antalet skadefall.  Orsaker till äldres cykelolyckor är 

kritisk faktor är på- och avstigning av cykel samt att stanna cykeln. Bland äldre personer 
som råkat ut för cykelolycka och uppsökt sjukhus är det vanligt med skador på övre och 
nedre extremiteterna och huvudskador varför hjälm är ett sätt att lindra konsekvenserna 
av en cykelolycka. Studier av cykelhjälmsanvändning visar att ungefär 30 procent av de 
äldre använder cykelhjälm, men vi saknar kunskap om vilka inställningar det finns till 
cykelhjälm bland personer som är äldre än 65 år. 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur äldre själva ser på cykeln som ett 
transportmedel för att kunna öka eller bibehålla sin mobilitet och att problematisera 
kring huruvida cykeln är ett bra transportmedel för äldre eller ej. Cykeln är ett praktiskt 
transportmedel på många sätt; det är lätt att ta sig fram längre sträckor, det går att 
komma nära målpunkten, det ger fysisk träning och det är miljömässigt bra. För äldre 
personer så innebär dock cyklande en risk att skadas som är större än för andra och detta 
innebär en stor nackdel för cykeln som transportmedel för den här gruppen. Ytterligare 
ett mål med studien är att undersöka vilka förhållningssätt det finns till att använda 
cykelhjälm bland äldre personer. 
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Genomförande och metod 

Personer mellan 65 och 85 år boende i Malmö har deltagit. Studien har genomförts som 
tre delstudier med tre olika metoder. De metoder som har använts är analys av data från 
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), kvantitativ postenkät och 
kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Utdrag ur STRADA är gjort för Malmö kommun 
mellan 2008 till 2012. De olyckor som tas med är olyckor med cykel och personer som 

rapporterade av antingen polis eller sjukvård. Enkäten skickades till 766 äldre personer 
boende i Malmö. Urvalet bestod av ett representativt urval av personer som var mellan 
65 och 85 år. Totalt efter en påminnelse så blev svarsfrekvensen 60%. Två fokusgrupps-
intervjuer genomfördes med ca tio deltagare i varje. Deltagarna var mellan 65 och 85 år 
gamla. 

Resultat från olycksdata 

I utdraget ur STRADA för åren 2008 till 2012 i Malmö kommun visar resultaten att 
totalt 430 personer 65 år eller äldre har skadats i cykelolyckor. Av alla personer som 
skadats i cykelolyckor så utgör de äldre ca 15%. Av alla personer som har skadats 
allvarligt i en cykelolycka är 44% 65 år och äldre.  

När det gäller skadetyp så kan det konstateras att frakturer är vanliga, liksom 
kross/klämskador och skelettskador. Allra vanligast är så kallade whole area och ganska 
vanliga är också sårskador. Kroppsdelarna som är mest drabbade är ansiktet, huvudet, 
knäna, höfterna, axlarna och handlederna. Det sker fler olyckor under vår- och 
sommarmånaderna, april till september. Olyckor sker över hela dagen, men fler dagtid 
än kvällstid, och när det är ljust ute. I de flesta fall har olyckan skett när det varit torr 
vägbana och uppehållsväder. Bland de äldre så hände olyckorna främst på gatu-
/vägsträcka och på gång-/cykelbana. Vanligast är singelolyckorna, de utgör drygt 
hälften av alla de äldres olyckor. Olyckorna tycks främst inträffa längs huvudstråken 
och inte inne i bostadsområdena.  

Resultat från enkätstudien 

Resultaten från enkätstudien visar att det är fler yngre äldre än äldre äldre bland de som 
cyklar. Cyklisterna är yngre, friskare, har färre funktionsnedsättningar och har bättre 
tillgång till olika transportmedel. De lämnar också hemmet oftare och svarar i högre 
grad att de kan delta i de aktiviteter de vill. Livskvaliteten bedöms också högre bland 
cyklisterna. 

Av de som angett att de inte cyklat någon gång under det senaste året har majoriteten 
angett att de cyklat tidigare. Ungefär hälften av de som har cyklat saknar att cykla nu. 
Bland de som i enkäten angett att de slutat att cykla, är de tre främsta anledningarna till 
detta att de upplever att andra trafikanter inte visar hänsyn, att den egna hälsan 
försämrats och att trafiken upplevs ha blivit farligare. Majoriteten förmedlar en positiv 
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syn på cykeln och cyklandet. Stor instämmandegrad finns för positiva värden på cykeln, 
t ex att det är snällt mot miljön, att det är billigt, ger motion och frisk luft och att det är 
bra för hälsan.  

Bland de som fortfarande cyklar har de flesta angett att de har cyklat hela sitt liv. 
Vanligtvis är de flesta mest aktiva på sommarhalvåret. Ungefär hälften av cyklisterna 
cyklar enbart dagtid då det är ljust och hälften cyklar både dagtid då det är ljust och 
kvällstid då det är mörkt. Även cyklisterna har en positiv syn på cykling och instämmer 
som mest i påstående om att cykling är snällt mot miljö, billigt, bra för hälsan och ger 
en frihetskänsla mm. Bland de som fortfarande cyklar tror 30% att de bara kommer att 
cykla några år till medan 70% tror att de kommer att cykla flera år framöver. Bland de 
äldsta är det drygt hälften som tror att de kommer att sluta cykla inom något år jämfört 
med knappt en fjärdedel bland de yngre. De tre främsta anledningarna till att sluta cykla 
skulle enligt cyklisterna vara att deras hälsa försämras, att de inte längre känner sig 
trygga när de cyklar eller att de råkar ut för en cykelolycka som skrämmer dem och gör 
att de väljer att sluta cykla.  

Mer än 80% använder inte hjälm regelbundet. Av de som använder hjälm är den främsta 
anledningen till att ha börjat använda hjälm att det känns säkrare och att respondenterna 
tycker att den skyddsutrustning som finns ska användas. Främsta anledningar till att inte 
använda hjälm var enligt respondenterna som inte använder hjälm, att det är ren lathet. 
Hjälmen anses även otymplig att ha med och obekväm att ha på.  

Av cyklisterna värderas cykelmiljön i Malmö något högre än säkerheten. 
Respondenterna fick bedöma olika detaljer i cykelmiljön och då framkom det att den 
byggda/fysiska miljön är lämpad för att cykla i Malmö. T.ex. instämmer mer än hälften 
av cyklisterna att cykelvägarna är tillräckligt breda, att beläggningen är jämn, att 
cykelvägarna är fria från sådant som kan fastna i hjulet eller leda till halka. Å andra 
sidan anser de att andra cyklister är otydliga med att ge tecken och att andra, både 
cyklister och bilister, kör för fort och att folk ofta går på cykelbanorna. 

I enkäten visar resultatet att bland cyklisterna har 62 personer (22 %) varit med i 
cykelolyckor. Olyckorna har skett utspritt över många år (från 1949 till 2012). Hälften 
av olyckorna som rapporterats har skett sedan 2002. De flesta har angett att de blivit 
påkörda av bil, vinglat till och ramlat eller att de kört mot trottoarkant. För 32 personer 
var situationen sådan efter olyckan att de inte ansåg sig behöva uppsöka sjukvården alls, 
d.v.s. vid 33%. En femtedel av de som varit med i en olycka hade använt cykelhjälm. 

Resultat från fokusgruppsintervjuerna 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna visar att målgruppen är positiv till att cykla. 
Cykling beskrevs i positiva ordalag men upplevs samtidigt som farligt och riskfyllt då 
relaterat till cykelmiljöns utformning och andra (yngre) cyklister. Motiv till att cykla var 
att det är bekvämt, praktiskt, billigt, smidigt, bra för miljön och ger en känsla av frihet. 
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Deltagarnas mål med cyklingen var allt från att uträtta vardagliga ärenden och få 
vardagsmotion till att cykla snabbt och långt i syfte att få ordentlig träning. Anledningar 
att sluta cykla tror deltagarna skulle vara om de fick funktionella begränsningar som 
gjorde att de inte kunde cykla. Det påpekades att ett uppehåll i cyklingen gör att äldre 
personer kan komma av sig i cyklandet och därefter välja att inte cykla igen. I den ena 
fokusgruppen var de överens om att det är reaktionsförmåga, minne och balans som ska 
spela roll för när de slutar att cykla. Deltagarna vill fortsätta cykla så länge det går och 
den dag de måste sluta skulle de känna sorg. 

Användning av cykelhjälm varierade i fokusgruppen. Anledningar att börja använda 
cykelhjälm som togs upp vid intervjun var att de fått information om vilka allvarliga 
konsekvenser det kan bli av en cykelolycka och att deras barn tjatat på dem att använda 
hjälm. De som inte använde hjälm menade bl.a. att de inte är uppvuxna med hjälm, att 
de skäms för att de inte använder hjälm, att det ser töntigt ut och att de använder hjälm 
vid långcykling men inte till vardags inne i stan. Även om de flesta fokusgrupps-
deltagarna menar att de känner till fördelarna med att använda hjälm och vet att de 
borde, så vill de absolut inte ha något hjälmtvång.  

Cykelmiljön i Malmö beskrevs generellt som bra av fokusgruppsdeltagarna. Deltagarna 
är positiva till cykelstråken i Malmö  de tycker att de kommer dit de vill med cykeln. 
Vägsträckor med fickparkerade bilar längst kanterna upplevdes som obehagliga. Det 
kan bli trångt på cykelstråken och därför väljer några att inte cykla när det är mycket 
andra cyklister ute. Vad gäller underhåll tog några deltagare upp att hålor i cykelvägarna 
är ett hinder. Cykelparkeringar efterfrågas i centrum. Cykelparkeringar behövs både för 
att komma närmare sina målpunkter men även för att cyklar inte ska parkeras här och 
där så att det blir kaos. Vid flera tillfällen återkom fokusgruppsdeltagarna till att 
problem uppstår i mötet med andra trafikanter. Det togs upp att andra cyklister och 
fotgängare är de värsta medtrafikanterna eftersom dessa trafikantgruppers beteende kan 
vara oförutsett. Slutligen resonerade fokusgruppsdeltagarna om att de undviker att cykla 
på vissa platser i Malmö av rädsla för att bli rånad eller för att trafiken känns farlig. 

Diskussion 

Genom att använda sig av flera olika metoder går det att studera frågeställningar ur mer 
än ett perspektiv. I denna studie har tre olika metoder använts och svaren från de olika 
studierna är liknande och stärker varandra.  

De som cyklar har stor tillgång till andra transportmedel också och är ute och rör sig 
mer än de som inte är cyklister. Cykeln tycks inte i så stor utsträckning öka mobiliteten 
bland gruppen äldre, utan mera utgöra ett komplement. Bland de som fortfarande cyklar 
var fler nöjda med sina möjligheter att transportera sig än de som inte längre cyklade. 
De bedömde också sin livskvalitet högre, vilket innebär att det är viktigt att denna grupp 
kan fortsätta cykla. Det är viktigt att hitta sätt för att fler ska kunna fortsätta cykla också 
efter 75 års ålder, då det tycks var en brytpunkt och allt färre cyklar. Den egna hälsan är 
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en anledning till att personer slutar cykla, men med olika typer av åtgärder i miljön 
borde det gå att kompensera för den minskade egna kapaciteten. Cykling förknippas 
främst med positiva värden, farlig trafikmiljö och mindre hänsyn i trafiken har varit 
anledningar till att äldre slutar cykla.  

Det går inte att komma ifrån att äldre personer skadas i olyckor när de är ute och cyklar. 
Framför allt när det gäller andelen svårt skadade så är äldre personer 
överrepresenterade. Även de lindriga olyckorna kan innebära ambulansfärd och 
inläggning på sjukhus, vilket visar att det är viktigt att arbeta för att olyckor inte ska 
inträffa överhuvudtaget. De skador äldre drabbas av är till stor del huvudskador men 
också frakturer och andra skelettskador. Svårläkta skador och långvariga problem 
innebär förstås mycket lidande och besvär för den äldre personen, men också stora 
kostnader för samhället. En majoritet av olyckorna som sker är singelolyckor, men av 
de kollisionsolyckor som ser så sker en förhållandevis stor del på cykelöverfarter. För 
att lösa denna situation måste utformning ses över, men trafikanterna måste också få 
kunskap  

Precis som cykelhjälmsanvändning generellt så är hjälmanvändningen låg bland de 
äldre cyklisterna i den här studien. Detta trots att de vanligaste kroppsdelarna som de 
äldre skadar är ansikte och huvud. Påverkansarbete för ett ökat hjälmanvändande måste 
göras, som en åtgärd för att öka säkerheten så att fler äldre ska kunna cykla längre upp i 
åren.  

Slutsatser 

Följande slutsatser kan dras; 

- För äldre personer är cykling något mycket positivt och de förknippar cykling 
mer med positiva värden än med olyckor och att det är farligt.  

- Den egna hälsan, men också trafikmiljön får äldre personer att sluta cykla.  
- Äldre själva har många idéer om vad som behöver göras för att cykling ska vara 

säkert. Mycket handlar om andra trafikanters beteende.  
- Endast en liten del av de äldre använder cykelhjälm, trots att många av de äldres 

skador är på ansiktet och i huvudet.  
- Singelolyckor är något vanligare än kollisionsolyckor. En del av 

kollisionsolyckorna sker vid cykelöverfarter. 

Planering av miljön och åtgärder som har med individen att göra bör genomföras så att 
fler personer kan cykla längre upp i åldrarna.  
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1. Inledning 

Antalet äldre människor har ökat och de vill hålla igång och vara aktiva. Det är 
dessutom en nödvändighet  för dem liksom för alla andra  att ha möjlighet till 
mobilitet, d.v.s. att förflytta sig i samhället. Att cykla kunde vara ett bra alternativ för att 
förflytta sig och ge motion som äldre då det inte belastar kroppen på samma sätt som 
andra former av motion kan göra. Jämfört med att promenera ger cykeln dessutom 
möjlighet till förflyttning längre sträckor. 

En svensk studie visar att ungefär hälften av personer mellan 65 och 79 år använder 
cykeln några gånger i veckan. I Danmark visar en studie att ungefär 40 procent av 
personer från 70 år cyklar minst en gång i veckan. Flera rapporter behandlar äldre 
personers skaderisk, säkerhet, typ och allvarlighetsgrad i skador i samband med cykling 
och vid cykelolyckor. Det framkommer bl.a. att cykling inte kan rekommenderas för 
äldre personer om inte infrastrukturen är mycket god med tanke på äldre personers 
olycksrisk. 

I studier av äldre personer som varit med om en cykelolycka och som kommit till 
sjukhus är det vanligast med skador på övre och nedre extremiteterna och huvudskador. 
Att använda cykelhjälm är därför ett sätt att lindra konsekvenserna av en cykelolycka. 
Användning av cykelhjälm varierar bl.a. beroende på var i landet de äldre bor och 
dessutom är det fler kvinnor än män som använder hjälm. 

Med några undantag saknas det, vad vi kan se, studier som på både ett kvalitativt och ett 
kvantitativt sätt beskriver äldre personers behov av-, och inställning till att cykla. De 
studier som finns är mer än tio år gamla. Eftersom nästan hälften av personer mellan 65 
och 79 år cyklar någon gång i veckan är det viktigt att uppmärksamma denna grupps 
inställningar till att cykla. Vilka motiv har de till att cykla? Vad tycker de om 
cykelmiljön och trafikklimatet i stort? Vad är anledningar till att den andra hälften av de 
mellan 65 och 79 år inte cyklar? Hur kan trafikmiljön utformas för att både främja äldre 
personers mobilitet i form av cykling och samtidigt minimera både antalet cykelolyckor 
bland äldre och olyckornas allvarlighetsgrad? Vilka inställningar till hjälm finns bland 
äldre personer? 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring hur äldre själva ser på cykeln som 
ett transportmedel för att kunna öka eller bibehålla sin mobilitet och att problematisera 
kring huruvida cykeln är ett bra transportmedel för äldre eller ej. Cykeln är ett praktiskt 
transportmedel på många sätt, det är lätt att ta sig fram längre sträckor, det går att 
komma nära målpunkten, det ger fysisk träning och det är miljömässigt bra. För äldre 
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personer så innebär dock cyklande en risk att skadas som är större än för andra och detta 
innebär en stor nackdel för cykeln som transportmedel för den här gruppen. 

 

Ett antal frågeställningar har formulerats utifrån syftet för tydliggöra olika perspektiv. 

Följande frågeställningar behandlas i projektet; 

- Hur ser äldre personer på möjligheten att cykla som en form av 
vardagsmobilitet? 

- Vad har fått äldre personer att sluta cykla? 

- Vilka förutsättningar främjar säker cykling respektive orsakar riskfylld 
cykling och vad anser äldre personer vara en bra och säker cykelmiljö? 

- Hur ser cykelolyckorna bland äldre personer ut? 

- Vilka förhållningssätt finns till att använda cykelhjälm bland äldre 
personer? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har genomförts i Malmö bland personer som är mellan 65 och 85 år. Enligt 

heterogenitet. Dock har de det gemensamt att de på ett eller annat sätt måste förhålla sig 
till en åldrande kropp eller kommande åldrande kropp genom den försämrande och 
försvagande process som drabbar alla individer i en population. 

Ytterligare en anledning till att åldersgruppen (definierat utifrån kronologisk ålder) 
valdes var för att det skulle gå att fånga både personer som fortfarande cyklar och 
personer som har slutat cykla. Den nedre gränsen är satt då 65 år är en vanlig indelning 
som möjliggör jämförelser med andra studier. Gränsen uppåt sattes vid 85 år, eftersom 
det fanns en risk att svarsfrekvensen i de högre åldrarna skulle bli väldigt låg när det 
gällde en enkät om cykel och detta gör att resultatet blir mer osäkert. Det är viktigt att 
inse att gruppen äldre inte är en heterogen grupp, bara för att de är äldre än 65 år, utan 
en grupp som har skilda intressen, möjligheter och livsstilar etc. 

Anledningen till att Malmö valdes är att Malmö stad har en intention att cykling ska 
vara en del av Malmöinvånarnas vardagliga mobilitet. I sitt miljöprogram lyfter de fram 
att cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet för att minimera 
luftutsläpp och buller (Malmö stad, 2009). Visionen är att Malmö ska bli Sveriges mest 
klimatsmarta stad år 2020 och i planerna ingår att bl.a. ett väl utbyggt cykelvägnät ska 
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främja detta. Malmö beskriver sig även som en stad som det är bra att cykla i, t ex för 
att det finns ett utbyggt cykelbanenät och få höjdskillnader. Flera arrangemang sker i 
syfte att göra cykling mer attraktivt och att öka andelen cyklister. 

 

1.4 Bakgrund 

Scenario av framtiden: Fler äldre och större andel äldre i befolkningen 

Prognoser över befolkningsstrukturen framöver pekar på att en något förändrad 
befolkningsstruktur är på väg. Den största förändringen är att befolkningen får en annan 
ålderssammansättning, främst tros andelen äldre personer att öka. År 2011 var 19 
procent av befolkningen 65 år eller äldre och fram mot år 2060 förväntas 25 procent av 
befolkningen vara 65 år eller äldre. 

Antalet människor äldre än 65 år har ökat de senaste åren och beräknas öka ännu mer de 
kommande åren, se Figur 1. Antalet personer mellan 65-79 år har ökat med nästan 
200 000 mellan år 2001 och 2011. En fortsatt ökning på närmare 300 000 personer 
förväntas de närmaste tio åren. Personer i åldrarna 80 99 år har ökat sedan 1960-talet. 
År 1960 fanns det lite mer än 140 000 i dessa åldrar. Motsvarande antal år 2011 var nära 
en halv miljon. Den snabba nedgången i dödligheten har medfört att antalet personer i 
de äldre åldrarna har ökat. Även antalet personer som kommer att bli över 100 år gamla 
kommer att öka, och har redan ökat sedan 1970-talet. Exempelvis fanns det år 1970, 127 
personer som fyllt 100 år i Sverige, 
Troligtvis är antalet personer som är 100 år eller äldre speciellt högt under 2040-talet då 
de stora kullarna födda på 1940-talet uppnår dessa åldrar. I de äldre åldrarna är det 
kvinnor som dominerar, men skillnaden i antal män respektive kvinnor är på väg att 
jämnas ut eftersom mäns dödlighet minskar något snabbare än kvinnors. (SCB, 
Demografiska rapporter 2012:2) 
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Figur 1.1. Antal i åldern 65 79 år och 80 99 år 1960 2011 samt prognos (diagram hämtat från 
Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012) 

 

Även medellivslängden har ökat kraftigt under 1900-talet. År 2012 var 
medellivslängden 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män. Speciellt har 
hälsoutvecklingen förbättrats bland de äldre i befolkningen. Dödligheten i hjärt- och 
kärlsjukdomar har minskat, vilket är den viktigaste orsaken till att medellivslängden har 
ökat. Även dödligheten i cancer, trafikolyckor och självmord har minskat. (Statens 
folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen. 2012. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 
2012.). 

 

Heterogen grupp och individuella tolkningar av att vara äldre 

Den naturliga åldringsprocessen är ärftlig, men även livsstilsfaktorer som matvanor, 
träning och mental stimulans påverkar. Även om personer äldre än 65 år brukar 
definieras som en grupp är detta en mycket heterogen grupp och t.ex. är variationen av 
funktionell kapacitet (functional capacity) stor inom gruppen och det är därför omöjligt 
att generalisera om äldre. Gemensamt för åldrandet är, i vilket fall, att det är en gradvis 
tilltagande och irreversibel process, som verkar försämrande och försvagande och som 
drabbar alla individer i en population. (Dehlin, 2000).  

Inom det tvärvetenskapliga området gerontologi finns det flera sätt att se på åldrande 
såsom kronologiskt, biologiskt, psykologiskt eller socialt (Ernsth Bravell, 2011). 
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Kronologisk ålder är det begrepp som används i vardagen för att beskriva antalet år som 
förflutit sedan personen föddes. Kronologisk ålder säger mycket lite om individens 
funktionsförmåga. 

Funktionell ålder är ett åldersbegrepp som är beroende av hälsotillstånd och fysiologisk 
förmåga. Den biologiska, psykologiska och sociala funktionen påverkar den 
funktionella åldern. Därför kan den funktionella åldern delas in i tre undergrupper: 

- Biologisk ålder är ett mått på hur individen fungerar rent fysiologiskt. 
- Psykologisk ålder har att göra med personens förmåga att anpassa sig till 

en viss miljö och till förändringar. 
- Social ålder är ett begrepp som används för att beskriva en individs 

kontakter med andra människor, sociala roller och positioner i samhället 
och i olika grupper. 

Subjektiv ålder betecknar vilken ålder/vilken grad av åldrande personen i fråga upplever 
sig ha. Detta påverkar i sin tur personens levnadssätt. (Dehlin, 2000) 

Den subjektiva åldern är betydelsefull i trafiksäkerhetssammanhang då den utgör 
grunden i många av individens beslut; beslut som kan vara positiva eller negativa ur 
trafiksäkerhetssynpunkt (Trafikkontoret) 

För helhetens skull förespråkas att se åldrande ur ett biopsykosocialt perspektiv (Ernst 
Bravell, 2011). Gemensamt för perspektiven är att de behandlar åldrande som något mer 
än antal år som levts. 

Povlsen och Hoff (2002) bygger upp en tolkningsram för förståelsen av förhållandet 
mellan kropp, hälsa och ålderdom. De använder två perspektiv som överordnande, 
nämligen uppfattningen om kroppen som socialt formad respektive uppfattningen om 
kroppen som individuellt levt fenomen (individuelt levet faenomen). Att tolka kroppen 

f, 2002:243), innebär att 

(Povlsen och Hoff, 2002:243). Två individer med samma typ av kroppsliga ålderstecken 
behöver inte alls uppleva dessa på samma sätt. Teorin bakom är att människor finns 
genom sin kropp och upplever världen, tillägnar sig kunskap och kommer i kontakt med 
medmänniskor genom den. (Povlsen och Hoff, 2002). Det betyder att en åldrande kropp 
kan vara funktionellt nedsatt rent kroppsligt, men den behöver inte uppfattas så av 
individen. 

 

Hur mår de äldre? 

Lite mer än tre fjärdedelar av de äldre över 75 år klarar det dagliga livet utan hjälp. 
Kvinnor har ett mindre hjälpbehov än män (Bergman Stamblewski, 2008). Det finns 
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inga entydiga siffror som säger att äldre personer upplever att hälsan förbättras eller 
försämras. Enligt Socialstyrelsen (Folkhälsorapport 2009) visar de senaste decenniernas 
ULF-undersökningar att andelen äldre som rapporterar att de har någon långvarig 
sjukdom, något besvär efter olycksfall, ett handikapp eller någon annan svaghet ökat.  
Samtidigt har andelen personer med sjukdomar eller besvär som hindrar deras dagliga 
liv minskat. Med andra ord verkar det som att antalet sjukdomar har ökat men de 
sjukdomar som är förknippade med hinder och funktionsnedsättningar har minskat. 
Förklaringar till detta kunde vara att sjukdomarna blivit fler men att 
behandlingsmetoder inom vården har förbättrats och att tillgänglighet i bostäder och i 
samhället i övrigt har förbättrats, vilket gör att de äldre i mindre utsträckning än tidigare 
upplever något hinder eller funktionsnedsättningar. Ytterligare förklaring som rapporten 
tar upp är att de sjuka inte blivit fler utan att det är fler som upptäcks och som får en 
diagnos tidigt. Ökningen av antalet sjuka kan alltså bero på att befolkningen har blivit 
mer medveten om en viss sjukdom, eller att vårdpersonalen oftare eftersöker och 
behandlar riskfaktorer eller sjukdomar i ett tidigt skede. Fler sjukdomar bland de äldre 
behöver med andra ord inte innebära att de har blivit sjukare . 

 

Äldre som trafikanter 

Äldre personers mobilitet 

Äldre personer har ett annorlunda förflyttningsmönster än andra delar av befolkningen. 
De gör i genomsnitt färre och kortare resor än medelålders. I och med pensionen reser 
de mindre, eftersom de inte längre gör arbetsresor. När andelen personer med 
funktionsnedsättningar ökar (kring 75 år) minskar resandet ytterligare både till antal och 
till längd. 

Bilen är det vanligaste förflyttningssättet. Allt fler har körkort. Särskilt har 
körkortsinnehavet bland kvinnor ökat. I tidigare generationer äldre har skillnaden i 
körkortsinnehav varit högre mellan män och kvinnor. 

Äldre personer gör generellt färre och kortare resor än yngre. Det går att skönja två 
huvudgrupper bland de äldre trafikanterna. De yngre äldre har oftare tillgång till bil och 
cyklar fortfarande en hel del. Hos den andra gruppen har den naturliga 
åldrandeprocessen kommit längre med olika funktionsnedsättningar som följd. Denna 
grupp består av fler äldre äldre, till övervägande del kvinnor. Den gruppen är i större 
utsträckning hänvisad till andra färdsätt som gång och kollektivtrafik. I denna grupp är 
även färdtjänstanvändning vanlig. Nästan åtta av tio personer av de yngre äldre har 
tillgång till bil, medan endast varannan i åldrarna 75-84 år.  
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Fysiska och kognitiva aspekter av åldrande som kan spela roll för agerande i 
trafiksituationer 

Som nämnts tidigare ökar risken för sjukdomar i och med åldrandet. Med sjukdomar 
följer också påverkan på den fysiska och kognitiva förmågan hos individen. En del 
fysiska och kognitiva nedsättningar har betydelse för äldres mobilitet. I en rapport om 
äldre personers mobilitet (Levin et al, 2007) beskrivs att vissa typer av åkommor är 
enklare att förstå och acceptera hur och att de inverkar på hur individen agerar i 
trafiksituationer, medan andra typer av åkommor är svårare att acceptera och förstå. 
T.ex. är det lättare att prata om nedsättningar som är synliga och direkt märkbara för 
såväl den drabbade som hans/hennes omgivning. En direkt synbar fysisk förändring 
som medför nedsatt rörelseförmåga, är lättare att motivera genomförandet av en viss typ 
av anpassning av fordonet eller färdsättet med hänvisning till det aktuella 
funktionshindret. När åkomman däremot kommer smygande och långsamt, såsom 
exempelvis grå starr och demens, är det svårare eftersom individen anpassar sig till och 
kompenserar för det nya förhållandet. Det märks därför inte lika lätt när förändringarna 
blir så pass allvarliga att trafiksäkerheten kan försummas av den drabbade. 

Med kronologiskt åldrande följer en generell kognitiv försämring. Individen blir 
långsammare och får svårare att lära in nya saker. Förmågan att behålla uppmärksamhet 
och att byta uppmärksamhet kan bli sämre och individen kan bli långsammare i 
situationer som kräver beslutsfattande och reaktionstid, vilka är förmågor med inverkan 
på förmåga att hantera en körsituation (Levin et al, 2007). Rapporten behandlar 
huvudsakligen mobilitet i form av bilkörande, men vissa delar går att överföra till 
mobilitet i form av att cykla. Vidare tas det i rapporten (ibid) upp att hantera 
trafiksituationer och att köra bil är exempel på färdigheter som måste underhållas för att 
bibehållas i likhet med andra inlärda förmågor. De lyfter också fram kognitiva förmågor 
som de ser ha större betydelse än andra vad gäller att hantera en trafiksituation. 
Kognitiva förmågor som försämras med åldern och kan ha inverkan på förmågan att 
hantera trafiksituationer är: 

- minne; t.ex. att kunna hålla information aktuell i huvudet för att kunna 
fatta beslut i komplexa trafiksituationer. 

- perception; i trafikmiljö blir perceptionens betydelse uppenbar när man 
tänker på den mängd information som ska tas in via sinnena för att tolkas 
och ligga till grund för korrekta beslut i körsituationen. 

- reaktionstid; förlängd reaktionstid kan få konsekvenser i komplexa 
trafiksituationer. Förutom en förlängd reaktionstid hos äldre, så förlängs 
reaktionstiden ytterligare om den äldre föraren är involverad i en sekundär 
uppgift.  

- beslutsfattande; äldre har svårare än yngre att fatta snabba och korrekta 
beslut i krävande situationer, men när det gäller trafiksituationer vet man 
också att äldre förare brukar undvika vissa trafiksituationer. 
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- uppmärksamhet; kan innebära svårigheter vad gäller att koncentrera sig på 
köruppgiften då distraherande stimuli förekommer. Den som har drabbats 
av den här typen av förändring kan också få problem med att sortera ut 
vilken information som är relevant i en given körsituation beroende på 
nedsatt förmåga att bortse från irrelevanta stimuli.  

 

Vill hålla igång 

Äldre personer vill hålla igång. De motionerar mer än tidigare generationer, se Figur 
1.2. Att äldre blivit mer fysiskt aktiva kan vara en följd av att deras funktionsförmåga 
har blivit bättre, men fysisk aktivitet gör också att man kan upprätthålla en god 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2009:172). 

 

 

Figur 1.2. Regelbunden motion. Andel (procent) som motionerar regelbundet minst en gång i 
veckan. Kvinnor och män 65 74 år, 75 84 år respektive 85+ år, åren 1980/81, 1988/89, 
1996/97 och 2004/05. Direkt intervjuade utom personer boende på institution. Hämtad från 
Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. 
 

Regelbunden fysisk aktivitet är lika viktigt för äldre personer som för yngre. Till och 
med en liten ökning i fysisk aktivitet kan göra stora skillnader i välmående och 
hälsofördelar för äldre personer och möjligheten för dem att vara oberoende. Fysisk 
aktivitet är ett sätt att behålla sin funktionsnivå och att minska påverkan av uppkomna 
funktionsnedsättningar. I och med att individen kan behålls sin funktionsnivå kan han 
eller hon vara oberoende och självständig i sin vardag och livskvaliteten kan bevaras. 
Fysisk aktivitet utomhus är positivt för äldre på flera olika sätt. Bl.a. stärks skelettet, 
muskulatur och rörlighet bevaras, övervikt, depression och ångest kan motverkas. 
(Bergman Stamblewski, 2008) 

Om frågan om vilken den främsta anledningen till att hålla igång/motionera/idrotta är 
blir svaret från personer mellan 60 och 70 år att det är för att hålla sig i form. Näst 
vanligaste anledningen att motionera är för att de äldre angett att de tycker att det är 
roligt, se  
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Figur 1.3. (Riksidrottsförbundet. 2007. Idrott och motion +60). 

 
 

Figur 1.3. Anledning till idrott/motion. Hämtad från Riksidrottsförbundets rapport Idrott och 
motion +60. Fakta och argument samt goda exempel för fysisk aktivitet upp i åldrarna. 

 

Cykling är efter promenad och gympa den tredje populäraste motionsformen för 
personer mellan 60 och 70 år. (Riksidrottsförbundet. 2007. Idrott och motion +60). 

 

Cyklist och äldre 

Studier visar att en stor del äldre personer använder cykeln någon eller några gånger i 
veckan, för motion och för vardagsärenden. I åldersgruppen 65 till 79 år har det i en 
svensk studie rapporterats att 47 procent använder cykeln åtminstone några gånger i 
veckan. Motsvarande använder 21 procent av personer äldre än 80 år cykeln åtminstone 
några gånger i veckan (Svensson & Towliat, 2008) I Danmark, ett cykelland där 
användande av cykel är något högre än i övriga länder i Skandinavien (Hjorthol et al. 
2011), visar en studie av äldre personers mobilitet i två olika orter att ungefär 40 procent 
av de äldre (70 år och äldre) cyklar minst en gång i veckan (Bernhoft & Carstensen, 
2008). Samma studie visar att ju mer sällan de kör bil, desto oftare cyklar de (Bernhoft 
et al. 2003). Äldre kvinnor använder cykel dagligen i högre utsträckning än män (Leden 
2008). 

De äldre personer som ingick i den danska studien som nämns (Bernhoft & Carstensen, 
2003) ovan, ansåg att den främsta anledningen till att känna sig bekväma som cyklister 
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var att det fanns cykelväg/cykelbana/cykelfält. Näst främsta anledning till att känna sig 
bekväm som cyklist var ljusreglerade korsningar, följt av jämn beläggning av 
cykelvägen, se Figur 1.4.  

 

Figur 1.4. Hvilke forhold er de vigtigste for, at De føler Dem godt tilpas, når De cykler i 
Holbæk/Kalundborg? N=antal personer i gruppen, der har svaret på spørgsmålet. Figur hämtad 
från Bernhoft & Carstensen, 2003. 

 

På frågan om vilka situationer som äldre cyklister upplever som farligast har de flesta 
äldre i undersökningsgruppen angett att avsaknad av cykelväg/cykelbana/cykelfält 
upplevs som farligast. Därefter kommer parkerade bilar och att göra vänstersväng se 
Figur 1.5. 
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Figur 1.5 Hvilke situationer oplever De som de mest farlige, når De er ude at cykle i 
Holbæk/Kalundborg? N=antal personer i gruppen, der har svaret på spørgsmålet. Figur hämtad 
från Bernhoft & Carstensen, 2003. 

 
 
Olyckor med cykel 

Flera rapporter behandlar äldre personers skaderisk, säkerhet, typ och allvarlighetsgrad i 
skador i samband med cykling och vid cykelolyckor. Det framkommer bl.a. att cykling 
inte kan rekommenderas för äldre personer om inte infrastrukturen är mycket god med 
tanke på äldre personers olycksrisk (Levin et al., 2007). Risken att komma till skada är 
högst bland de yngre och de äldsta åldersgrupperna. Skadornas allvarlighetsgrad är dock 
mycket högre bland äldre än yngre (7-14 år), men äldre personer står för en betydligt 
mindre andel av det totala antalet skadefall.  Andelen mycket svårt skadade äldre män är 
högre än andelen mycket svårt skadade äldre kvinnor (Thulin och Niska, 2009; Leden, 
2008). 

- och avstigning av cykel 
samt att stanna cykeln. (Thulin och Niska, 2009). 

Några studier finns där studiegruppen utgjorts av äldre personer som varit med om en 
cykelolycka och som kommit till sjukhus (Kingma, 1997; Scheiman et al, 2010; Ekman 
et al, 2001), d.v.s. omfattar inte de olyckor som sker utan att den olycksdrabbade 
uppsöker sjukhus. Resultaten från studierna visar bl.a. att bland de personer som 
uppsökt sjukhusvård efter cykelolycka var det vanligt med skador på övre och nedre 
extremiteterna samt huvudskador (Kingma, 1997) och att singelolyckor var vanligast 
(Scheiman, 2010). Artikelförfattarna menar att hjälm är ett sätt att lindra 
konsekvenserna av en cykelolycka (Scheiman et al. 2010; Ekman et al. 2001). Även 
Thulin och Niska (2009) ser som förklaring till att andelen mycket svårt skadade äldre 
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män är högre än andelen mycket svårt skadade äldre kvinnor i cykelolyckor att äldre 
kvinnor i högre utsträckning än män använder cykelhjälm. 

VTIs årliga observationsstudier visar att den totala användningen av cykelhjälm bland 
cyklister, 65 år och äldre, har ökat mellan år 2010 och 2011. År 2011 använde 32,8 
procent av målgruppen hjälm medan motsvarande siffra år 2010 var 27,2 procent 
(Larsson, 2012). Undersökningar visar att användning av cykelhjälm är högre bland 
vissa grupper av äldre, t.ex. medlemmar i cykelfrämjandet (Leden, 2008) och bland 
kvinnor (Larsson, 2009) medan cykelhjälm används i lägre utsträckning i södra Sverige. 

 
1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Docilitetshypotesen  

Som tankemodell i projektet har docilitetshypotesen (docility hypothesis) och den 
ekologiska teorin om åldrande (ecological theory of aging) (Lawton och Nahemow, 
1973) använts. Teorin innebär att relationen mellan en individs funktionella kapacitet 
och miljöns krav för med sig begränsningar och möjligheter för genomförande av olika 
aktiviteter. Obalans uppstår då miljöns krav är högre än individens kapacitet (eller då 
miljöns krav är alltför enkla för individens kapacitet). Ju lägre kapacitet en individ har, 
desto känsligare är han/hon för miljöns krav. Balans kan uppnås genom att antingen 
miljön eller individens kapacitet förändras. 

I termer av äldre personers cykling är det möjligt att anta att åldrande medför lägre 
kapacitet för en individ som därmed blir känsligare för de krav trafikmiljön ställer på 
dem som cyklister. Miljön utgör en begränsning om obalansen mellan trafikmiljöns 
krav och individens kapacitet är så hög att äldre personer inte cyklar eller cyklar men 
råkar ut för olycka. Miljöns utformning kan däremot medföra möjlighet till cykling om 
miljön är utformad på ett sådant sätt att den inte överstiger äldre personers kompetens. 
Genom att sänka trafikmiljöns krav så krävs mindre av den äldre personens kapacitet 
och därmed kanske cykling kan bli ett möjligt och också säkert sätt att förflytta sig när 
man är äldre. 
 

Tillgänglighet och användbarhet 

Relationen mellan en individs funktionella kapacitet och miljöns krav kan beskrivas i 
termer av tillgänglighet och användbarhet. Med begreppet tillgänglighet avses 

n miljö. Bedömningarna görs utifrån samhällets normer 
och lagstiftning, oftast på grupp/populationsnivå. Då tillgänglighet beskrivs utifrån de 
båda komponenterna funktionell kapacitet och miljöns krav, så tillkommer en tredje 
komponent i begreppet användbarhet, nämligen aktivitet. Användbarhet mäter med 
andra ord hur väl en aktivitet kan genomföras i en viss miljö. Användbarhet avser en 
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beroende på dynamiken i utemiljöer och individers varierande funktionella kapacitet 
(Iwarsson & Ståhl. 2003). En tillgänglig cykelväg kan t.ex. tillfälligt blockeras av en 
parkerad bil. Likaså varierar individers kapacitet från dag till dag. 

 

Mobilitet 

Tillgänglighet och användbarhet är grundläggande förutsättningar för individers 
mobilitet, d.v.s. den faktiska möjligheten att förflytta sig till önskvärda platser och 
människor eller att enbart förflytta sig för nöjes skull. Förflyttning utan något specifikt 
mål kan innebära välmående (Metz, 2000). Det finns alltid möjligheter till mobilitet 
utan att individer faktiskt förflyttar sig så mycket som de har möjlighet till, vi talar då 
om begreppet motility, vilket handlar om människors anledningar och intentioner att 
förflytta sig. Det kan finnas glapp mellan människors realiserade mobilitet och deras önskade 
mobilitet. (Kaufmann et al., 2004). 

Äldre personers mobilitet påverkas både av deras sociala situation, där de med ett stort 
socialt nätverk av vänner och familj har en större mobilitet än äldre personer, och andra 
faktorer såsom hälsa och körkortsinnehav. Avsaknad av möjligheter till daglig mobilitet 
till vänner och aktiviteter ger en negativ spiral i form av att passiviteten leder till 
isolering och ännu mer passivitet (Marcellini et al., 2004). Om den lokala närmiljön är 
utformad på ett sätt som underlättar för äldre personers mobilitet så kan de leva ett 
självständigt och aktivt liv (Michael et al., 2006). 
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2. Metod 

I den här studien genomförs tre delstudier med tre olika metoder. De metoder som har 
använts är analys av data från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), 
kvantitativ postenkät och kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Projektet har genomförts i 
tre delstudier: 

- Delstudie 1. Utdrag ur STRADA. Beskrivning av cykelolyckor där personer 
mellan 65 och 85 år varit inblandade. 

- Delstudie 2. Enkät till personer mellan 65-85 år boende i Malmö. Kartläggning 
av äldre personers cykelvanor och syn på säker respektive riskfylld cykling samt 
cykelhjälmanvändning. 

- Delstudie 3. Fokusgruppsintervjuer med personer mellan 65 och 85 år boende i 
Malmö. Fördjupning av äldre personers syn på cykling som vardagsmobilitet 
samt deras inställningar till att använda cykelhjälm. 

Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder har använts för att belysa projektets fråge-
ställningar på ett tillförlitligt sätt. Genom att använda flera olika metoder, ökar 
möjligheten att ge en mer fullständig bild av området.   

Nedan följer en ingående beskrivning av metod, utformning och genomförande av 
respektive delstudie samt urval och svarsfrekvens där det är aktuellt. 
 
Studien har godkänts vid prövning i Etikprövningsnämnden i Lund. 
 

2.1 Uttag ur STRADA 

Utdrag ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är gjort för Malmö 
kommun under åren 2008 till 2012. De olyckor som tas med är olyckor med cykel och 
personer som är 65 år och äldre. För jämförelsen kommer också data för personer yngre 
än 65 år att tas fram. Riskerna med att cykla är svårt att få fram eftersom detta bygger 
på exponering, dvs hur många kilometer som cyklas och för att få fram detta behövs 
data från en resvaneundersökning. Det som kan redovisas är därför antal olyckor för 
olika åldersgrupper (i förhållande till hur stora grupperna är) och hur olycksbilden ser ut 
för äldre cyklister. 

STRADA ger en bild över olyckor som är rapporterade av antingen polis eller sjukvård. 
Det är troligen ett stort mörkertal kring cykelolyckor eftersom det troligen händer en hel 
del olyckor där man inte behöver uppsöka akutsjukvård, utan där man antingen klarar 
sig utan sjukvård eller bara uppsöker vårdcentral. STRADA är dock den bästa möjliga 
statistik som kan tas fram kring cykelolyckor. 
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2.2. Enkätundersökningen 

Enkäten riktades till personer mellan 65 och 85 år boende i Malmö stad, och riktades till 
både cyklister och de som inte cyklar. Enkäten skickades ut och besvarades av 
respondenterna under september 2012.  
 

Urval och bortfall 

Ett statistiskt obundet slumpmässigt urval gjordes bland personer mellan 65 och 85 år 
boende i Malmö augusti 2012. Adresser hämtades från Statens personadressregister 
(SPAR) och uttaget av adresser gjordes i så nära anslutning som möjligt till tiden för 
utskick av enkät. Ett uttag på 800 adresser gjordes. Från detta uttag plockades personer 
bort som hade en c/o adress eller som hade adress till någon form av vårdboende.  Totalt 
skickades 766 enkäter ut. Cirka två veckor efter att enkäten skickats ut första gången 
skickades en påminnelse ut till de personer som inte returnerat något svar. Totalt 
skickades 461 påminnelser ut.  

I Malmö i januari 2012 fanns det en befolkning på 302 835 invånare, varav 47 087 
invånare var 65 år eller äldre (www.malmo.se). 

Totalt svarade 456 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 60%, varav 169 (38%) 
män och 279 (62%) kvinnor. Detta är en normal fördelning av män och kvinnor. 

 
Genomförande och enkätutformning 

Enkäten skickades ut tillsammans med ett missivbrev med information om projektet och 
kontaktuppgifter till forskarna och ett svarskuvert. Personerna hade ungefär två veckor 
på sig att besvara enkäten. De som inte hade skickat tillbaks sin enkät inom drygt två 
veckor fick en påminnelse. Påminnelsen innehöll också enkät och svarskuvert. 

Enkäten var indelad i tre delar. I den inledande delen av enkäten ställdes frågor om 
ålder, boende, eventuella funktionsnedsättningar, livskvalitet och cykeltillgång. Den 
andra delen av enkäten var riktad till de som inte definierade sig som cyklister och 
handlade om anledningar att inte längre cykla, eventuell cykelolycka samt eventuellt 
motiv till att börja cykla igen. Den tredje delen av enkäten riktade sig till de som 
definierar sig som cyklister och handlar om cykling i vardagen, motiv till att cykla, 
inställning till cykelhjälm, eventuella olyckstillbud, cykelmiljön i Malmö samt hur de 
ser på cykling i framtiden. Enkäten innehöll både frågor med öppna svar samt 
frekvensfrågor, kvantitetsfrågor och intensitetsfrågor. Respektive person svarade inte på 
hela enkäten, utan den del som personen passade in på. Se bilaga 1. 

Längst bak i enkäten ställdes en fråga om personen kunde tänka sig att delta i en 
fokusgruppsintervju kring frågeställningarna om cykel. Om respondenten var 
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intresserad av att delta ombads han/hon att ange sina kontaktuppgifter, så att kontakt 
kunde tas för deltagande i en fokusgruppsintervju. 

Enkätsvaren hanterades konfidentiellt, d.v.s. svaren går inte att koppla till en viss 
person. 

Analys 

Insamlad data har kodats och analyserats med vedertagna statistiska metoder med hjälp 
av SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences). Resultatet presenteras som 
frekvenser och med jämförelser av grupper där Chi-2 test och anova test görs. Skillnad 
mellan grupperna anses föreligga vid p-värden på 0,05 och över.  

 

2.3. Fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer är kvalitativa gruppintervjuer där deltagarna intervjuas runt ett 
specifikt fokus (Wibeck, 2000). Fokus för intervjuerna va

diskuterades tre teman: 

Tema 1: Motiv till att cykla/anledningar att inte cykla 

Tema 2: Cykelmiljö i Malmö 

Tema 3: Inställning till cykelhjälm 

Fördelar med att använda fokusgruppsintervjuer är att deltagarnas egna perspektiv 
kommer fram på ett mycket mer ingående sätt än vid kvantitativa 
datainsamlingsmetoder. Nyttan med fokusgruppsintervjuer är också att deltagarna 
sporras av varandras inlägg att prata och att komma med sina synpunkter. 

Antalet fokusgrupper beror på när mättnad nåtts, d.v.s. då inga nya aspekter längre 
kommer fram i intervjuerna, vanligtvis kan det handla om mellan två och fyra 
fokusgruppsintervjuer med sex till åtta deltagare i varje. Inom projektet genomfördes 
två fokusgruppsintervjuer i oktober 2012. Den ena gruppen bestod av fem män och sex 
kvinnor. Den andra gruppen bestod av fem män och fyra kvinnor. Deltagarna var mellan 
65 och 85 år gamla. 

 

Urval/rekrytering och kontakt/information 

Deltagare till fokusgruppsintervjuerna rekryterades genom att de anmält intresse via 
enkäten som beskrevs ovan. Om det skulle visa sig att det inte fanns tillräckligt många 
intresserade genom enkätsvaren, skulle ett snöbollsurval tillkomma då det var tänkt att 
genom kontaktpersoner vid pensionärsorganisationer komma i kontakt med ytterligare 
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deltagare till fokusgruppsintervjuerna. Även deltagare som rekryterades på detta sätt 
skulle komma att kontaktas på samma sätt som de som anmält sitt intresse genom 
enkäten. 

Ett skriftligt brev skickades ut till de som i enkäten visade intresse för att få vidare 
information om forskningsprojektet för eventuellt deltagande. Brevet innehöll bl.a. en 
svarstalong där mottagaren av brevet fick ange om han/hon var intresserad av vidare 
deltagande eller inte samt kontaktuppgifter till oss forskare. 

Efter att svarstalongerna inkommit gjorde forskaren en planering för 
fokusgruppsintervjuerna utifrån vilka datum de tänkbara deltagarna hade möjlighet att 
komma. Därefter meddelade forskaren deltagaren om vilket datum han/hon var 
välkommen genom ett bekräftelsebrev. Även i detta bekräftelsebrev uppmanades den 
tänkbara deltagaren att höra av sig och ställa frågor om sitt deltagande eller om projektet 
i sin helhet om de kände sig osäkra. Det underströks att deltagande var frivilligt och att 
forskningspersonen när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 
Flera deltagare hörde av sig på telefon och bad om mer information, sa att de ville delta 
i fokusgruppsintervjuerna eller meddelade att de inte kunde delta och av vilken 
anledning. 

 

Tillvägagångssätt 

Fokusgruppen leddes av en moderator som introducerade fokus och teman för 
diskussionerna och såg till att alla i gruppen kom till tals. I övrigt ställde moderatorn 
inte några specifika frågor som var definierade på förhand utan såg främst till att 

är att det kommer fram aspekter som är mycket betydelsefulla för deltagarna i intervjun, 
men som moderator inte kunnat förvänta sig i förväg. 

Moderatorns roll var dessutom att se till så att gruppen inte gled ifrån ämnet i fokus och 
att ställa frågor i det fall diskussionen i gruppen falnade. Moderatorn lyssnade aktivt till 
vad som sades i diskussionen och ställde följdfrågor utifrån det som gruppen själva tog 
upp. 

Moderatorn tog vissa anteckningar, men främst sparades informationen från 
fokusgruppen genom att ljudupptagning på diktafon gjordes. Efter kontroll att alla 
fokusgruppsdeltagarna gett sitt medgivande spelades intervjun in med diktafon. Enbart 
forskare inom föreliggande projekt har lyssnat på ljudfilerna. 

Varje fokusgruppsintervju tog ungefär två timmar och genomfördes i en lokal i centrala 
Malmö. Under fokusgruppsintervjuerna bjöds det på fika. 
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De deltagare som haft utlägg för resa till platsen för fokusgruppsintervjun fick 
ekonomisk ersättning. Som tack för sitt deltagande fick deltagarna en liten present när 
intervjun avslutats. 

 

Analys och presentation 

Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys av den forskare som hade 
genomfört fokusgruppsintervjuerna och som sen tidigare har erfarenhet av kvalitativa 
analyser. 

Konfidentialitet  

I presentationen av datamaterialet har deltagarna avidentifierats, d.v.s. namn och andra 
uppgifter som kan koppla en person till ett visst uttalande har tagits bort. Personer som 
deltog i studien är alltså helt avidentifierade i det rapporterade resultatet. 

För en forskare som gör enskilda kvalitativa intervjuer är det möjligt att lova den 
intervjuade att det som sägs i intervjun inte förs vidare utan att personen först 
avidentifieras, även om forskaren inte har sekretess. Vid en gruppintervju är det svårare 
att lova något sådant då det ju kan föras vidare av övriga deltagare. För att deltagarna 

vi inledningsvis att ta upp detta till diskussion i gruppen. Vi kommer därefter överens 
om att ingen utanför fokusgruppstillfället berättar vem som sa en viss sak, utan det 
stannar inom gruppen. Däremot kan det vara ok att tala om vad som sades, men utan att 
koppla ihop uttalandet med en viss person om gruppen bestämmer så. 
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3. Cykelolyckor bland äldre personer 

Nedan presenteras resultaten från STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) (Transportstyrelsen, 2012). I utdraget ur STRADA har åren 2008 till 2012 
valts (dvs 2008-01-01 till 2012-12-31) och Malmö kommun. Sökningen har gjorts på 

vård i hela 
databasen, säker position har inte krävts. Avgränsningen i ålder har varit 65 år och äldre 

olyckstyp. 

 

3.1 Antal olyckor 

Under dessa år har totalt 430 personer 65 år eller äldre skadats i cykelolyckor. Per år har 
antalet personer varierat mellan 71 och 101. Se tabell 3.1. Ytterligare 63 äldre personer 
är redovisade, men utan eller med okänd skadegrad och dessa finns därmed inte med i 
statistiken nedan, mer än när det nämns (totalt i så fall 493). Antal skadade mellan 18 
och 64 år är 2493 enligt tabell 3.2. Siffrorna i tabellerna synliggör att de äldre i större 
utsträckning är utsatta för olyckor som ger dem dödliga och allvarliga skador. Av alla 
personer som skadats i cykelolyckor så utgör de äldre ca 15%. Totalt sett utgör de som 
är 65 år och äldre ungefär 20% av alla i åldern 18 år och över som bor i Malmö (siffror 
Malmö stad via SCB för 2011).  

Det går inte att uttala sig om risken för att skadas i en cykelolycka skiljer mellan de 
olika åldersgrupperna, eftersom exponeringen inte är känd. Det skulle dock vara troligt 
att de i yngre ålder cyklar mer än de över 65 år, vilket skulle betyda att de äldre totalt 
sett är överrepresenterade bland cykelolyckorna i Malmö. Det siffrorna däremot tydligt 
visar är, att av alla personer som har skadats allvarligt i en cykelolycka så är 44% 65 år 
och äldre och bland dödsolyckorna så är 4 av 7 personer 65 år eller äldre. Dock är några 
av dödsolyckorna osäkra huruvida de verkligen är en följd av trafikolyckan. Bland de 
äldre så är definitivt en dödsolycka osäker. 

 

Tabell 3.1. Antal skadade cyklister bland personer 65 år och äldre uppdelat på svårighetsgrad 
och år. 

Skadegrad     Antal personer Uppdelat per år         
          2008 2009 2010 2011 2012   
Döda     4   1 0 0 1 2   
Svårt skadade, ISS > 8   69   18 19 8 14 10   
Lindrigt skadade, ISS 1 - 8 357   62 82 63 65 85   
Totalt:     430   81 101 71 80 97   
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Tabell 3.2. Antal skadade cyklister bland personer mellan 18 och 64 år uppdelat på 
svårighetsgrad och år. 

Skadegrad     Antal personer Uppdelat per år         
          2008 2009 2010 2011 2012   
Döda     3   0 0 0 1 2   
Svårt skadade, ISS > 8   89   18 23 17 17 14   
Lindrigt skadade, ISS 1 - 8 2401   444 478 415 465 599   
Totalt:     2493   462 501 432 483 615   

 

om de fyra dödade också är inkluderade), så var 48% män bland de som var mellan 65 
och 74 år och 52% kvinnor. Bland de som var 75 år och äldre så var andelen män högre, 
60% var män och 40% kvinnor. Något större andel av männen än av kvinnorna har 
blivit drabbade av allvarliga skador (ISS 9 eller högre). 55 av 493 personer har angett att 
de använde hjälm vid olyckan, dvs 11%. 

I 203 av olyckorna så blev personen körd i ambulans till sjukhuset. Trots att majoriteten 
av olyckorna var lindriga, så var det 146 personer som blev inlagda på sjukhus, vilket 
innebär 38% av alla personer (rapport finns för 389 olyckor). 

 
3.2 Typ av skada 

I tabell 3.3 redovisas de skadetyper som har rapporterats och tabell 3.4 vilka 
kroppsdelar som har blivit skadade. Observera att varje person kan ha drabbats av mer 
än en skada och antalet skador som är rapporterade är därför 853 stycken. När det gäller 
skadetyp så kan det konstateras att frakturer är vanliga, liksom kross/klämskador och 
skelettskador. Allra vanligast är så kallade whole area (skinn, muskler, vävnad) och 
ganska vanliga är också sårskador. Kroppsdelarna som är mest drabbade är ansiktet, 
huvudet, knäna, höfterna, axlarna och handlederna.  
 
Tabell 3.3. Skadetyper rapporterade bland de över 65 år. Definierad som i STRADA.  

Skadetyp Antal 
Cervical spine 4 
Concussive Injury 14 
Dist/lux, leder 13 
External 18 
Fraktur 135 
Inre organ 45 
Joints 23 
Kross/kläm 131 
Skeletal 130 
Sår 122 
Whole area 219 
Övrigt 8 
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Tabell 3.4. Skakade kroppsdelar rapporterade bland de över 65 år som varit md i cykelolyckor.  

Kroppsdel Antal 
Ansikte 132 
Armbåge 44 
Axel 76 
Bröstrygg 3 
Buk, bukvägg 5 
Finger, -rar 26 
Fotled 28 
Genitalia, perineum 2 
Hals, exklusive halsrygg 6 
Halsrygg 10 

Handled 70 
Huvud exklusive ansikte 101 
Höft 80 
Knä 97 
Lår 20 
Ländrygg, korsrygg 5 
Mellanfot 17 
Mellanhand 25 
Torax 49 
Tå, -r, 7 
Underarm 14 
Underben 37 
Överarm 8 
 

 

3.3 Händelseförlopp  

Det sker cykelolyckor bland personer som är 65 år och äldre under hela året, men fler 
olyckor sker under vår- och sommarmånaderna, april till september. Olyckor sker över 
hela dagen, men fler dagtid än kvällstid, och när det är ljust ute. I de flesta fall (där 
rapportering finns) så har olyckan skett när det varit torr vägbana och uppehållsväder. I 
de fall det är definierat hur vägbanan såg ut vid olyckan så är det 30 fall av halka (pga 
is, snö, men även vatten, löv etc), 24 fall av ojämnt underlag och fem fall där det funnits 
grus på banan. I många av resterande fall har bedömningen gjorts att 
vägomständigheterna inte var relevant för händelsen (knappt hälften av resterande 
olyckor) och i de flesta övriga så var förhållandena okända.  

Bland de äldre så hände olyckorna främst på gatu-/vägsträcka och på gång-/cykelbana, 
se tabell 3.5. Bland de olyckor där hastigheten på vägen var rapporterad så har 80 utav 
102 olyckor skett på vägar med en skyltad hastighet på 50 km/tim. Av de olyckor som 
skedde vid korsning av väg har 21 av olyckorna hänt på ett övergångsställe och 55 på en 
cykelöverfart. Av de olyckor som hänt på övergångsställe så var en olycka allvarlig och 
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resterande lindriga. Motsvarande siffror på cykelöverfarten var 7 allvarliga och 48 
lindriga.  

 
Tabell 3.5. Antal skadade personer per platstyp och skadegrad. D=Dödad, SS=Svårt skadad 
och LS=Lindrigt skadad. 

Platstyp     Antal skadade Fördelning (D, SS ,LS) 
Gatu-/Vägsträcka   116   (-, 21, 95)   
Gatu-/Vägkorsning   98   (1, 20, 77) 
Cirkulationsplats   22   (-, 1, 21)   
Gång- och cykel-bana/väg 115   (3, 12, 100) 
Gångbana/Trottoar   20   (-, 1, 19)   
Annan     59   (-, 14, 45)   

 

 
I figuren nedan (figur 3.1) visas vilken typ av olyckor de äldre skadas i. Absolut 
vanligast är singelolyckorna. Dessa utgör 58% av alla de äldres olyckor. 23% är olyckor 
med personbil och 11% är olyckor mellan cyklar. Motsvarande siffror bland de som är 
mellan 18 och 64 år är 52%, 33% och 9%. 
 

 

Figur 3.1. Antal skadade, person 65 år och äldre, totalt sett i varje olyckstyp samt fördelningen 
på lindrigt skadade, svårt skadade och dödad i olika olyckstyp. Totalt 430 skadade personer. 

 

När det gäller kollisionsolyckorna med bil så är det några händelseförlopp som 
återkommer. Det är att cyklisten blir påkörd vid cykelöverfart, pga att bilisten inte har 
sett cyklisten eller att cyklisten har svängt ut för plötsligt, att fordonet kör för nära 
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cyklisten och kanske också rör vid cyklisten så att denna/denne trillar dvs cyklisten blir 
trängd och att cyklisten kör in i fordonet, ofta stillastående eller om en dörr plötsligt 
öppnas. I en del fall står bara att bil kör på cyklist bl a i korsningar. I olyckor mellan 
cyklister och cyklister och mellan cyklister och gående så beskrivs dessa bero på att det 
är trångt, att man kommer för nära varandra och hakar i samt snabba förändrade 
riktningar och ouppmärksamhet som gör att cyklist kör på gående eller annan cyklist. 
När det gäller singelolyckorna så händer en del av dessa vid avstigning och påstigning 
när man helt enkelt står stilla med sin cykel. Andra återkommande orsaker är att man 
kommit emot något (t ex trottoarkant) och då beror detta i många fall på 
ouppmärksamhet och att man varit okoncentrerad på cyklingen, t ex tittat på klockan 
eller tittat åt annat håll när man cyklat. Att man vinglar till och faller återkommer också 
många gånger. 
 

3.4 Plats för olyckan  

Olyckorna tycks främst inträffa längs huvudstråken och inte inne i bostadsområdena. I 
tabellen nedan, tabell 3.6, visas hur många av olyckorna som skett på olika gator. Flest 
olyckor har skett på Carl Gustavs väg i Malmö. Kartbilden nedan visar var de svåra och 
dödliga cykelolyckorna bland äldre personer har inträffat i Malmö. 

 

Figur 3.2. Beskrivning av var de äldre personernas cykelolyckor har skett. Endast de svåra och 
dödliga olyckorna finns med, totalt 73 personer. 
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Tabell 3.6. Gator där minst fyra cykelolyckor med äldre personer (65 år och äldre) har skett 
mellan åren 2008 och 2012. 

Gata 
Antal 

skadade 
Carl Gustafs väg 12 
Regementsgatan 10 
Eriksfältsgatan 9 
Pildammsvägen 9 
Södra Förstadsgatan 9 
Per Albin Hanssons väg 8 
John Ericssons väg 7 
Mariedalsvägen 7 
Stadiongatan 7 
Amiralsgatan 6 
Nobelvägen 6 
Agnesfridsvägen 5 
Bellevuevägen 5 
Limhamnsvägen 5 
Malmöhusvägen 5 
Spångatan 5 
Fersens väg 4 
Fågelbacksgatan 4 
Jägersrovägen 4 
Köpenhamnsvägen 4 
Lorensborgsgatan 4 
Munkhättegatan 4 
Rådmansgatan 4 
Sallerupsvägen 4 
Ystadsgatan 4 
Ystadvägen 4 
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4. Resultat från enkätstudien  

I följande kapitel redovisas all data från enkätstudien. Först görs en genomgång av 
bakgrundsvariabler för att ge en bild av gruppen som helhet. Resultaten kommer att vara 
uppdelade på de som är cyklister och de som inte längre eller aldrig har cyklat. 
 

4.1 Bakgrund 

Allmänt 

Totalt har 456 personer besvarat enkäten, varav 169 (38%) män och 279 (62%) kvinnor. 
Av de som besvarat enkäten är 43% mellan 65-70 år gamla, 23% mellan 71-75 år, 20% 
mellan  76-80 år och 14% mellan 81-85 år. Medelåldern är 73 år. Åldersfördelningen 
mellan män och kvinnor är ungefär den samma. Se figur 4.1 nedan. Längre fram i 
rapporten kommer två åldersgrupper att användas, de mellan 65 och 75 år respektive de 
mellan 76 och 85 år. Medelåldern i respektive grupp är 69 respektive 80 år. 
Fördelningen på män och kvinnor är den samma i båda grupperna. 

 

 

Figur 4.1. Åldersfördelningen bland män och bland kvinnor. 

 

De flesta bor i hushåll med två personer (57%) medan 40% bor i ensamhushåll och 3% i 
hushåll om tre personer eller mer. Det är fler kvinnor än män som bor i ensamhushåll, 
50% jämfört med 24%. Ju högre åldersgrupp ju fler bor i ensamhushåll. I de två yngsta 
åldersgrupperna bor ca 35% i ensamhushåll, jämfört med 40% bland de mellan 76 och 
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80 år och 65% bland de som är allra äldst. 
 

Funktionsnedsättningar och hälsa 

Av de som besvarat enkäten anger 20% att de inte besväras av någon form av 

funktionsnedsättningar. Bland de yngre dvs de mellan 65 och 74 år så är det 23% som 

inte besväras av något och motsvarande siffra bland de äldsta (de mellan 75 och 85 år) 

är 15%. 

Bland de som har angett att de besväras av någon eller några funktionella nedsättningar 

som listades i enkäten, så visar resultaten att de mest frekventa 

funktionsnedsättningarna som finns i gruppen är minskad rörlighet i ryggen/benen, 

minskad ork/uthållighet, hörselnedsättning och synnedsättning. Se figur 4.2 nedan. 

höft och sjukdom. Bland de äldsta är det större andelar, för alla funktionella 

begränsningar, som anger att de har någon eller några av de funktionella 

begränsningarna. 

 

 

Figur 4.2. Förekomst av funktionsnedsättningar hela gruppen. 

 

Av de som har svarat, är övervägande delen nöjda med sin hälsa (se figur 4.3). Det finns 
inga signifikanta skillnader mellan de yngsta och de äldsta och inte heller mellan män 
och kvinnor.  
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Figur 4.3. Beskrivning av hur nöjda de svarande är med sin hälsa. 

 

Aktiviteter 

De allra flesta av de som svarat anger att de lämnar sin bostad varje dag (85%) eller 1-2 
gånger i veckan (14%). Övriga lämnar sin bostad mer sällan. Detta varierar inte mycket 
mellan åldersgrupperna, men något mellan könen. Bland männen så lämnar drygt 90% 
sin bostad varje dag och bland kvinnorna drygt 80%. 

De flesta (80%) anger att de deltar i aktiviteter så mycket som de skulle vilja, medan 
20% inte tycker att de deltar i aktiviteter så mycket som de skulle vilja. Det kan finnas 
en liten skillnad mellan män och kvinnor, men den är inte signifikant. Bland männen är 
det 84% och bland kvinnorna 77% som deltar i aktiviteter så mycket som de önskar. 
Mellan åldersgrupperna är det inte heller någon signifikant skillnad, men i den yngsta 
åldersgruppen, 65 till 69 år, så svarar 83% att de deltar så mycket som de vill, jämfört 
med 74% bland de allra äldsta. 
 

Livskvalitet och värderingar  

På frågan om hur nöjd man är med sin livskvalitet, så svarar de allra flesta att de är 
nöjda (53%) eller att de är mycket nöjda med sin livskvalitet (27%). Se figur 4.4. Det 
finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i det här avseendet, men mellan 
de två åldersgrupperna så är det fler bland de yngre (65 till 75 år) som är mycket nöjda, 
30%, jämfört med 22% bland de äldsta. Andelen som är nöjd är dock den samma i båda 
åldersgrupperna. 
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Figur 4.4. Beskrivning av hur nöjda de svarande är med sin livskvalitet. 

 

Deltagarna fick bedöma hur viktigt de tycker att olika saker i livet är, så som att ta vara 

på miljön, att känna sig aktiv, och att få lov att ta saker i sin egen takt. I gruppen som 

helhet kan konstateras att det är fler som tycker att det är mycket viktigt att ta hänsyn till 

miljön och att få känna att de gör saker i sin egen takt jämfört med att känna sig aktiva 

och ha ett fullt schema. Se figur 4.5. I de här frågorna finns det inga signifikanta 

skillnader mellan de två åldersgrupperna. Mellan kvinnor och män så skiljer det 

signifikant när det gäller att få ta det lugnt och göra saker i sin egen takt, där en större 

andel kvinnor (43%) jämfört med män (23%) svarar att det är mycket viktigt. 

 

 

 

 
Figur 4.5. Fördelning av hur viktigt eller oviktigt några saker i livet känns i hela gruppen äldre. 
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Tillgång till och användning av olika färdmedel 

Tillgång till olika färdmedel påverkar hur man kan resa och förflytta sig. Bland de som 

har besvarat enkäten så är det en majoritet som svarar att de kör bil själva, 58%, och 

ytterligare 11% som anger att de har tillgång till bil i hushållet, men inte kör själva. 

Resterande 31% har inte bil i hushållet. Det är stora skillnader mellan män och kvinnor i 

det här avseendet. T ex så är det mer än dubbelt så många kvinnor (40%) jämfört med 

män (17%) som inte har tillgång till bil i hushållet. Det är också betydligt vanligare att 

männen kör själva. Se figur 4.6. Skillnaden är också stor mellan de två åldersgrupperna. 

Bland de yngsta så är det 23% som inte har bil i hushållet, jämfört med 45% bland de 

äldsta. 

 

 

Figur 4.6. Fördelning av tillgång till bil i hushållet bland män och kvinnor. 

 

Bara en minde andel, 6%, är berättigade till färdtjänst bland de som svarat. Något fler 

kvinnor än män (8% jämfört med 4%) och något fler i den äldsta åldersgruppen än den 

yngsta (11% jämfört med 3%) är berättigade till färdtjänst. 

Vad gäller kollektivtrafik har 82% angett att de använder sig av kollektivtrafiken i 

Malmö. Andelen som svarar att de använder kollektivtrafik ibland är dominerande, 

64%, medan 18% använder kollektivtrafiken ofta. Det finns inga signifikanta skillnader 

varken mellan män och kvinnor eller mellan de två åldersgrupperna.  

Majoriteten är nöjd med sina möjligheter att kunna transportera sig till 

vardagsaktiviteter och för att göra ärenden. Mycket nöjda är 34% och nöjda är 52%. Det 

finns inga skillnader mellan män och kvinnor, men små men signifikanta skillnader 

mellan åldersgrupperna. Se figur 4.7. Vid en jämförelse mellan de som själv kör bil och 

de som inte gör det, så kan det konstateras att det är en betydligt större andel som är 
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mycket nöjda bland de som kör bil själv (41%) jämfört med de som inte kör själv 

(26%). 

 

 

Figur 4.7. Fördelning på hur nöjd man är med möjligheterna att transportera sig till sina 
vardagsaktiviteter bland de som är mellan 65 och 75 år och de som är 76 till 85 år. 

 

Sett till hela gruppen har 66% angett att de har en cykel och 3% att de har en cykel, men 

som inte går att använda för tillfället. 31% har angett att de inte har någon cykel. 

Damcykel är den typ av cykel som de flesta (63%) har. Herrcykel ägs av 35% av 

respondenterna och någon enstaka har trehjuling och ytterligare någon har angett att de 

har både dam- och herrcykel. Damcykel är vanligast bland kvinnor, 92% av kvinnorna 

har i enkäten angett att de har en damcykel och 7% av kvinnorna har angett att de har 

herrcykel. Bland männen är det 24% som angett att de har en damcykel och 72% som 

har angett att de har en herrcykel. 

På frågan om man har cyklat någon gång under det senaste året så svarar flesta, 277 
personer eller 59%, att de har cyklat någon gång under det senaste året medan 157 
personer eller 36% anger att de inte cyklat under det senaste året (figur 4.8). Några 
personer (5%) har inte cyklat under det senaste året, men ser sig ändå fortfarande som 
aktiva cyklister. Sammanfattningsvis är 64% av de svarande cyklister och 36% icke-
cyklister.  
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Figur 4.8. Fördelning på de som har cyklat under det senaste året, inte cyklat men ser sig som 
aktiv cyklist och de som inte cyklat, bland alla tillfrågade.  

Åldersfördelningen skiljer sig mellan gruppen cyklister och gruppen icke-cyklister. De 

flesta cyklister går att finna i de yngre åldersgrupperna. T.ex. är 75% av de mellan 65-

70 år fortfarande cyklister, medan bara 25 av de mellan 81 och 85 år är cyklister (figur 

4.9). Dessa andelar kan vara stora för de olika åldersgrupperna jämfört med hur många 

som faktiskt cyklar totalt sett i den äldre populationen. Kanske är det en övervikt av 

svar från personer som faktiskt cyklar och som känt sig mer manade att besvara 

enkäten. Frågan här är dock om man har cyklat under det senaste året. 

 

 

Figur 4.9. Andelen som har cyklat under det senaste året, inte cyklat men ser sig som aktiv 
cyklist och som inte cyklat uppdelat på fyra åldersgrupper.  
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4.2 Jämförelse mellan de som cyklar och de som inte cyklar 

Jämförelser av bakgrundsvariabler 

Som konstaterats ovan så är det fler yngre äldre än äldre äldre bland de som cyklar. 
Medelåldern bland de som cyklar är 71 år och bland de som inte cyklar 76 år. Bland 
cyklisterna är 43% män och 57% kvinnor och bland de som inte cyklar är 29% män och 
71% kvinnor. Det betyder också att det är en större andel bland männen, 72%, än bland 
kvinnorna, 59%, bland de som svarat i den här enkäten, som är cyklister.  

Som väntat är det en större andel bland cyklisterna som svarar att de inte har någon 
funktionell begräsning (24,5%) jämfört med bland icke-cyklisterna (12,7%) och det är 
också betydligt fler som är nöjda med sin hälsa i gruppen cyklister än i gruppen icke-
cyklister. Mycket nöjd eller nöjd med sin hälsa är 80% av cyklisterna jämfört med 57% 
bland de andra.  

 

Aktiviteter 

Bland cyklisterna är det en högre andel som svarar att de lämnar sin bostad varje dag 
(95%) jämfört med bland de som inte cyklar (69%). Bland de som inte cyklar är 
däremot andelen större som lämnar sin bostad flera gånger i veckan. Bland cyklisterna 
är det 89% som svarar att de deltar i aktiviteter så mycket som de vill jämfört med 64% 
bland icke-cyklisterna. Se figur 4.10 och 4.11. 

     

Figur 4.10 och 4.11. Andelar som lämnar bostaden olika ofta och som deltar i så många 
aktiviteter som önskas bland cyklister och bland icke-cyklister.  

 

Tillgång till transportmedel och nöjdhet med den 

Resultatet visar att de två grupperna cyklister och icke-cyklister har olika tillgång till 
transportmedel. Det är inte så att cyklisterna har mindre tillgång till andra färdmedel än 
icke-cyklisterna, så som det kan vara för andra åldersgrupper, utan de som är cyklister 
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har också större tillgång till bil och åker mer kollektivtrafik. T ex så är det 72% bland 
cyklisterna som har bil i hushållet och själv kör jämfört med 35% bland icke-
cyklisterna. Det är färre cyklister som aldrig åker buss (15%) jämfört med hur många 
icke-cyklister det är som aldrig åker buss (22%). Det är dock större andel icke-cyklister 
som svarar att de åker kollektivtrafik ofta. 

Detta mönster gällande tillgång till transportmedel hänger samman med att det i icke-
cyklist gruppen finns fler äldre personer, som generellt har mindre tillgång till olika 
färdmedel, förutom när det gäller tillgång till färdtjänst. 13% bland icke-cyklisterna har 
tillgång till färdtjänst mot inte ens en procent bland cyklisterna. 

Som figuren nedan (4.12) visar så är cyklist gruppen mer nöjd med sina möjligheter att 
transportera sig än vad de som inte cyklar är. Totalt sett har ju cyklistgrupper större 
tillgång till bil, fler använder sig av kollektivtrafiken och deras hälsoläge är bättre. 

 

 

Figur 4.12. Fördelning på hur nöjd man är med möjligheterna att transportera sig till sina 
vardagsaktiviteter bland cyklister och icke-cyklister. 

 

Värderingar och livskvalitet 

Frågeställningarna kring hur viktigt olika saker är för en som person, så som att ta vara 
på miljön, att känna sig aktiv, och att få lov att ta saker i sin egen takt skiljer inte 
signifikant mellan cyklister och icke-cyklister. Det finns ingen skillnad vad gäller hur 
viktigt man tycker det är att ta hand om miljön bland de som cyklar och de som inte 
cyklar, men tendensen är snarare att andelen som svarar att det är mycket viktigt är 
högre bland icke-cyklisterna.  

Vad gäller livskvalitet anger ungefär lika stor andel cyklister som icke-cyklister att de är 
nöjda (54% respektive 53%). Däremot är det en större andel av cyklisterna som är 
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mycket nöjda med sin livskvalitet. Bland cyklisterna är 33% mycket nöjda med sin 
livskvalitet jämfört med 16% av icke-cyklisterna. Det är såldes en större andel av icke-
cyklisterna som har angett att man varken är nöjd eller missnöjd, missnöjd eller mycket 
missnöjd på frågan om hur de bedömer sin livskvalitet. Se figur 4.13.  

 

 

Figur 4.13. Fördelning på hur nöjd man är med sin livskvalitet bland cyklister och icke-cyklister. 

 

Skillnaden i åldersvariabeln mellan cyklister och icke-cyklister påverkar flera av 

resultaten där jämförelse mellan cyklister och icke-cyklister görs. När varje åldersgrupp 

för sig studeras så kvarstår fortfarande mönstret att de som cyklar är mer nöjda med sin 

livskvalitet än de som inte cyklar. T ex bland de mellan 65 och 75 år så är det 32% 

bland cyklisterna som är mycket nöjda med sin livskvalitet jämfört med 19% bland 

icke-cyklisterna. Tittar vi totalt på de som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda är 

88% av cyklisterna nöjda jämfört med 67% bland icke-cyklisterna. I den äldre gruppen, 

de mellan 76 och 85 år, så är det 38% av cyklisterna och 15% av icke-cyklisterna som 

svarar att de är mycket nöjda med sin livskvalitet. 

Sammantaget kan konstateras att cyklisterna är yngre, friskare och har bättre tillgång till 
olika transportmedel. De lämnar också hemmet oftare och svarar i högre grad att de kan 
delta i de aktiviteter de vill. Livskvaliteten bedöms också högre bland cyklisterna. 
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4.3 De som har slutat cykla 
 
Cykelvanor 

Av de som angett att de inte cyklat någon gång under det senaste året har 88% cyklat 
tidigare medan 12% har angett att de inte cyklat tidigare. Av de som cyklat tidigare, 
men inte gör det längre, har de flesta, 43%, angett att det är mer än tio år sedan de 
slutade, medan hälften, 50%, slutade för några upp till fem år sedan. En liten andel, 7%, 
har angett att de slutade nyligen, för ca ett år sedan. 

Bland de som har slutat cykla är det fortfarande en grupp på 23% som har en 
fungerande cykel och ytterligare 6% som har en cykel som inte går att använda för 
tillfället. 

På den tiden då de f.d. cyklisterna cyklade såg deras cykelvanor över året ut som nedan i 
figur 4.14. Det kan konstateras att många cyklade ofta speciellt på sommaren då de var 
aktiva cyklister. 

 

Figur 4.14. Frekvens på hur ofta äldre personer cyklade på sommaren respektive på vintern, så 
länge de var cyklister, bland de som har slutat att cykla.  

 

Att sluta cykla 

Ungefär hälften av de som har cyklat saknar att cykla nu, medan 35% svarar att de inte 

alls saknar att cykla. Det finns inga statistiska skillnader mellan åldersgrupper eller 

mellan män och kvinnor vad gäller avsaknaden av att cykla totalt sett. Dock tycks det 

vara så att det är en högre andel bland kvinnorna som svarar att de saknar att cykla 

mycket.  

Anledningar till att äldre personer har slutat cykla visas i figur 4.15 nedan. Bland de 

som i enkäten angett att de slutat att cykla, är de tre främsta anledningarna till detta att 
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de upplever att andra trafikanter inte visar hänsyn, att den egna hälsan försämrats och att 

trafiken upplevs ha blivit farligare. Det är inte så vanligt att de äldre har slutat cykla 

som en konsekvens av att man råkat ut för en olycka, att cykeln gått sönder eller pga att 

cykelvägarna har blivit sämre. Anledningar till att sluta cykla har således både med 

miljön att göra och den egna hälsa. Att närståendes beteende skulle ha påverkat tycks 

inte vara så vanlig anledning till att man har slutat cykla. 

 

 

Figur 4.15. Anledningar till att sluta cykla, svar från de respondenter som angett att de inte 
längre cyklar. 

 

Det är i princip inga signifikanta skillnader gällande anledningar till att man slutat cykla 

varken mellan män och kvinnor eller mellan de två åldersgrupperna. Det enda som 

sticker ut är att kvinnor tycks instämma helt i större utsträckning än män, när det gäller 

rädslan att bli påkörd. Även den äldre åldersgruppen instämmer i detta i högre grad. 

Rädslan att falla av cykeln skiljer dock inte. Männen tycks instämma helt i större 

utsträckning än kvinnor när det gäller att hälsan är anledningen till att man slutat cykla. 

Den äldsta gruppen instämmer i något högre grad att det beror på att de har blivit för 

gamla. Att närstående avrådde mig, att trafiken har blivit farligare och att ingen hänsyn 

tas, tycks det vara fler bland de äldsta som instämmer helt i, men skillnaden är inte 

signifikant. 

 

Synen på cykling 

Vad cykling innebär och hur man ser på cykling i stort efterfrågades i enkäten. I figur 

4.16 nedan visas icke-cyklisternas svar på detta. Stor instämmandegrad finns det för 
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positiva värden på cykeln, t ex att det är snällt mot miljön, att det är billigt, ger motion 

och frisk luft och att det är bra för hälsan. Majoriteten förmedlar en positiv syn på 

cykeln och cyklandet. Det finns nästan inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor eller mellan de två åldersgrupperna. De enda signifikanta skillnaderna är att fler 

män instämmer i att det är svårt och jobbigt att cykla och att fler kvinnor instämmer i att 

det är svårt att cykla om man ska handla hem saker och att cykel inte är ett bra 

transportmedel. 

 

 

Figur 4.16. Icke-cyklisters syn på vad cykeln och cykling innebär genom att instämma eller ej 
instämma på en femgradig skala.  

 

Cykelhjälmsanvändning 

Cykelhjälmsanvändning bland de som har slutat cykla var nästan obefintlig (se figur 
4.17). Så många som 85% använde inte hjälm. Männen använde hjälm i ännu mindre 
utsträckning är kvinnorna (93% jämfört med 79%). 
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Figur 4.17. Icke-cyklisters användning av cykelhjälm när de fortfarande var cyklister. 

 

 

4.4 De som fortfarande cyklar 
 
Cykelvanor 

Bland de som fortfarande cyklar, och som fortsättningsvis kallas cyklisterna, så har de 
flesta angett att de har cyklat hela sitt liv (69%). En liten andel (2%) har angett att de 

 och resterande 28% svarar att de har cyklat mer eller mindre 
hela livet, men gjort pauser i cyklandet. 

Vanligtvis är de flesta cyklisterna mest aktiva på sommarhalvåret, medan de cyklar mer 
sällan under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret uppger ca 60% av cyklisterna att de 
cyklar så ofta som flera gånger i veckan eller mer, men även under vintertid är det 
nästan en fjärdedel som cyklar flera gånger i veckan eller oftare. Se figur 4.18. Mönstret 
var liknande bland icke-cyklisterna. Det finns ingen signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor avseende hur ofta de cyklar. Däremot finns det en skillnad mellan de båda 
åldersgrupperna så att de yngre, dvs de mellan 65 och 75 år, överlag cyklar mer frekvent 
på sommarhalvåret. På vinterhalvåret är det däremot ingen signifikant skillnad.  
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Figur 4.18. Frekvens på hur ofta äldre personer cyklar på sommaren respektive på vintern, 
bland de aktiva cyklisterna.  

 

Ungefär hälften av cyklisterna cyklar enbart dagtid då det är ljust och hälften cyklar 
både dagtid då det är ljust och kvällstid då det är mörkt. Detta skiljer sig inte mellan 
män och kvinnor eller mellan de både åldersgrupperna. 

 

Synen på cykling 

Precis som för icke-cyklisterna, så fick cyklisterna förmedla sin syn på vad cykel och 
cykling innebär i generellt perspektiv. Se figur 4.19. Synen på cykling är den samma 
bland de aktiva cyklisterna som bland de som har slutat. Det finns t ex inga skillnader 
för ett sådant påstående som att cykling är farligt, mellan de som är cyklister och de som 
har slutat cykla. Äldre cyklister har en positiv syn på cykling och instämmer som mest i 
påstående om att cykling är snällt mot miljö, billigt, bra för hälsan och ger en 
frihetskänsla mm. Det finns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor och 
mellan åldersgrupperna, men skillnaderna är väldigt små. Det som är värt att nämnas är 
att det är fler yngre som helt instämmer i att cykling är bra för hälsan samt att det är fler 
kvinnor som instämmer helt i att det är snabbt att cykla och att det är stressigt.  
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Figur 4.19. Aktiva cyklisters syn på vad cykeln och cykling innebär genom att instämma eller ej 
instämma på en femgradig skala.  

 

Att sluta cykla 

Bland de som fortfarande cyklar tror 29 % att de bara kommer att cykla några år till 
medan 71 % tror att de kommer att cykla flera år framöver. Svaren skiljer inte mellan 
män och kvinnor, men mellan åldersgrupperna. Bland de äldsta (76-85 år) är det drygt 
hälften som tror att de kommer att sluta cykla inom något år jämfört med knappt en 
fjärdedel bland de yngre (65-75 år). 

De tre främsta anledningarna till att sluta cykla skulle enligt cyklisterna vara att deras 
hälsa försämras, att de inte längre känner sig trygga när de cyklar eller att de råkar ut för 
en cykelolycka som skrämmer dem och gör att de väljer att sluta cykla. Se figur 4.20. 
Jämfört med de som har slutat cykla så kan det konstateras att försämrad hälsa var en 
betydande orsak till varför de slutade cykla, likaså att man upplevde trafiken som 
farligare och andra inte visade hänsyn. Däremot var det bara någon enstaka person som 
hade slutat pga av att personen hade varit med i en olycka. 
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Figur 4.20. En hypotetisk fråga ställdes kring vilka anledningar cyklisterna trodde skulle påverka 
att de slutade cykla. Mer än ett svar fick anges. 

 

Cykelhjälmsanvändning 

Cykelhjälmsanvändningen var väldigt låg bland de som har slutat cykla. Bilden ser 
något bättre ut bland de aktiva cyklisterna, men det är ändå en väldigt stor andel som 
inte använder hjälm. Mer än 80% använder inte hjälm regelbundet. Se figur 4.21 nedan. 
Hjälmanvändningen skiljer inte mellan män och kvinnor och inte mellan 
åldersgrupperna heller.  

 

 

Figur 4.21. Cyklisters användning av cykelhjälm. 
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Av de som använder hjälm är den främsta anledningen till att ha börjat använda hjälm 
att det känns säkrare. En annan frekvent anledning till att börja använda hjälm är att 
respondenterna tycker att den skyddsutrustning som finns ska användas, se figur 4.22. 
Andra anledningar som inte var specificerade i enkäten var t ex att respondenterna 
började använda hjälm i samband med köp av racercykel, att de varit tävlingscyklister, 
att stadsdelen delade ut eller att de ansett sig vara i behov av hjälm då de blivit äldre. 

 

 

Figur 4.22. Anledningarna till att börja använda hjälm, enligt cyklister som använder hjälm. Mer 
än ett alternativ kunde anges. 

 

Främsta anledningar till att inte använda hjälm var enligt respondenterna som angett att 
de inte använder hjälm, att det är ren lathet. Hjälmen anses även otymplig att ha med 
och obekväm att ha på, se figur 4.23 nedan. Ytterligare anledningar var exempelvis att 
de inte hittat bra information om hjälmar, att de inte bryr sig eller att de vill ha frihet 
även om det är riskfyllt. Det tycks inte finnas några större skillnader mellan män och 
kvinnor vad gäller anledningar till att inte använda hjälm.  
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Figur 4.23. Anledningarna till att inte använda hjälm, enligt cyklister som inte använder hjälm. 
Mer än ett alternativ kunde anges. 

 

4.5 Cykelmiljön i Malmö 

Cyklisterna fick bedöma hur de upplevde cykelmiljön i Malmö vad gällde säkerhet och 
hur de värderade cykelmiljön totalt sett på en skala från 1 till 7 där i första fallet 1 

 

4.24 nedan.  

 

 

Figur 4.24. Värdering av hur cykelmiljön totalt sett är och hur upplevelsen av säkerheten i 
cykelmiljön är på en sju-gradig skala bland äldre cyklister i Malmö. 

 

Totalt sett så värderas cykelmiljön något högre än säkerheten. När det gäller 
bedömningen av säkerheten så finns det en liten, men signifikant skillnad mellan män 
och kvinnor där kvinnor bedömer säkerheten något lägre (4,11 jämfört med 4,49). När 
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det gäller bedömningen av den totala cykelmiljön så är värdet för kvinnor 4,50 och 
värdet för män 4,77 (bara en signifikant skillnad på 10% nivå).  

Respondenterna fick bedöma olika detaljer i cykelmiljön och då framkom det att den 
byggda/fysiska miljön är lämpad för att cykla i Malmö. T.ex. instämmer mer än hälften 
av cyklisterna att cykelvägarna är tillräckligt breda, att beläggningen är jämn, att 
cykelvägarna är fria från sådant som kan fastna i hjulet eller leda till halka. Å andra 
sidan anser de att andra cyklister är otydliga med att ge tecken, att andra  både 
cyklister och bilister  kör för fort och att folk ofta går på cykelbanorna. Se figur 4.25. 

 

Figur 4.25. Bedömning av detaljer i cykelmiljön i Malmö av äldre cyklister i Malmö. 

 

Den här bilden av cykelmiljön i Malmö är den samma för både män och kvinnor. Enda 
skillnaden som finns är att kvinnor i något högre utsträckning tycker att bilar och bussar 
kör för fort. Några signifikanta skillnader finns mellan de två åldersgrupperna. Fler 
yngre äldre instämmer inte i att cyklisterna gör tydliga tecken eller i att cyklisterna visar 
hänsyn och fler bland de äldsta (76-85 år) tycker att bilar och bussar kör för fort,  

 

4.6 Självrapporterade cykelolyckor 

I enkäten ombads personerna att redovisa om de hade varit med om någon cykelolycka i 
Malmö. Tidsspannet var inte definierat.  
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Bland de som har slutat cykla, så har 14 personer (9%) angett att de råkat ut för en 
cykelolycka i Malmö. Olyckorna har skett utspritt över många år (från 1947 till 2008). 
Av de som angett vilken typ av olycka det var så fördelas dessa enligt nedan; 

Typ av olycka icke-cyklister  Antal 
Påkörd av bil 3 
Vinglat till och ramlat 3 
Kört mot trottoarkant och ramlat 3 
Kört på ojämnheter i marken 1 
Annat, t ex halkat på is, fastnat i 
dörrhandtag på bil 

2 

 

Så här beskrivs några av olyckorna: 

- Körde på en stig, vinglade och föll 
- Isfläck på gatan 
- En bildåre trodde han skulle hinna före mig i en korsning. Bilen svängde och 

körde på. 

Komplett information finns inte för alla olyckor, men bland de som har svarat så kan 
konstateras att två av olyckorna skedde på vinterhalvåret och 9 skedde under 
sommarhalvåret, samtliga 11 som är beskrivna skedde när det var ljust och torrt på 
marken, fast samtidigt är det en person som angett att cykelolyckan berodde på att man 
hade halkat på is.   

Två personer har angett att de uppsökte vårdcentral efter olyckan medan fyra personer 
har angett att de uppsökte sjukhus. Fem personer ansåg sig inte behöva uppsöka vården. 
Detta visar att fem av elva eller 45% av de som råkat ut för en olycka inte varit i kontakt 
med sjukvården på något sätt. Endast en person har angett att han använde cykelhjälm 
vid olyckan medan 10 personer har angett att de inte använde cykelhjälm.  

Bland cyklisterna som är fler till antalet i den här studien, så har 53 personer angett att 
de råkat utför en cykelolycka och åtta personer att de har råkat ut för två olyckor och en 
har råkat ut för tre olyckor. Totalt sett har 62 personer varit med i cykelolyckor, vilket är 
det samma som 22% av dem som är cyklister och har svarat på den här enkäten. 

Olyckorna har skett utspritt över många år (från 1949 till 2012). Hälften av olyckorna 
som rapporterats har skett sedan 2002. Av de som angett vilken typ av olycka det var så 
fördelas dessa enligt nedan; 

Typ av olycka - cyklister Antal 
Påkörd av bil 12 
Påkörd av mopedist 1 
Påkörd av annan cyklist 8 
Kolliderat med gående på gångbana 1 
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Kolliderat med gående på cykelbana 1 
Vinglat till och ramlat 10 
Kört mot trottoarkant och ramlat 9 
Kört på ojämnheter i marken 6 
Fått in något i hjulet som gjort att jag ramlat 3 
Annat, t ex halka, väjt, jacka som fastnat, kört 
på hund, trasig cykel, krockat med stolpe  

11 

 

Så här beskrivs några av olyckorna: 

- Lössläppt hund 
- Berusad mötande cyklist 
- Annan cyklist svängde utan att göra tecken 
- Jag skulle korsa vägen, jag hade uppsikt. Så kom jag för nära räcket, så tippade 

jag över 
- Trängd mot trottoarkant 
- Dålig broms 
- Gick med cykeln på övergångsstället. En bil stannade. En annan i andra filen 

körde 
- Bilist öppnade bildörren 
- Möte med cyklist utan lyse 
- Prejades av bil som skulle köra till höger 
- Bussen körde över cykeln i kurva 
- Full 

 

Komplett information finns inte för alla olyckor, men miljöförhållanden då olyckorna 
inträffade visas nedan. 
 

Miljöförhållanden när olyckorna 
inträffade 

Antal olyckor 

Vinterhalvåret 18 
Sommarhalvåret 40 
  
Ljust 47 
Mörkt 3 
  
Isig/snöigt underlag 8 
Blött underlag 4 
Skräpigt underlag med löv och grenar 4 
Torrt underlag 38 
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Ingen har angett att de uppsökte vårdcentral efter olyckan, men 16 personer har angett 
att de uppsökte sjukhus. 32 personer ansåg sig inte behöva uppsöka sjukvården alls. Vid 
33% av olyckorna så behövde personen uppsöka sjukvården. Endast tio personer har 
angett att de använde cykelhjälm vid olyckan, medan 40 personer har angett att de inte 
använde cykelhjälm. Det var således bara en femtedel av de som var med i en olycka 
som använde cykelhjälm. 

Det kan konstateras att de flesta olyckor händer på sommaren, vid torrt väglag och när 
det är ljust. Vilken typ av olycka det är varierar, men ca en femtedel av olyckorna är 
kollision med bil. I drygt en tredjedel av olyckorna så har personen behövt uppsöka 
sjukvård och endast ett fåtal personer (under 20%) använde hjälm vid olyckan. 
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5. Resultat från gruppdiskussionerna  

I följande kapitel beskrivs resultaten från fokusgruppsintervjuerna, d.v.s. det som 
deltagarna spontant associerade med cykling. Fyra huvudområden avhandlades under 
fokusgruppsintervjuerna: 

- Motiv till att cykla och tankar om att inte cykla 
- Tankar om att cykla framöver 
- Cykelhjälm 
- Att cykla i Malmö 

 

5.1 Motiv till att cykla och tankar om att inte cykla 

Under fokusgruppsintervjuerna beskrevs cykling i positiva ordalag såsom bekvämt, 
praktiskt, billigt, härligt, men samtidigt upplevdes cykling i vissa situationer som farligt, 

numera är det med 
risk för liv och lem fenomen som något 
positivt. När deltagarna å andra sidan berättade om problem, rädslor och hinder från att 
cykla var detta relaterat till utformningsdetaljer i cykelmiljön och samspelet med andra 

följande presenteras motiv till att cykla och tankar om att inte cykla och handlar därför 
mest om cykling som fenomen. 

I fokusgrupperna rådde stor enighet om att deltagarna cyklar för att det är bekvämt och 
praktiskt. Någon påpekade att det är billigt. Att cykla upplevs som smidigt, de berättade 
att cykeln tar dem dit de vill och det är en frihet att kunna cykla när de själv vill. Någon 
angav också miljöskäl till att välja cykeln. Någon förklarade att cyklandet är det som 
håller dem igång. Att cykla upplevdes också vara positivt för självkänslan: 

 

För de som bor i centrum eller i utkanterna av en stad är cykeln ett fördelaktigt 
transportsätt gentemot andra transportsätt enligt några fokusgruppsdeltagare. En man 
berättade att han väljer att cykla in till stan för att vinna tid då det tar längre tid att både 
köra bil och att promenera. En kvinna berättade att cykeln är ett mer behändigt 
transportsätt än bil eftersom hon slipper gå till bilparkeringen och hämta bilen och 
likaså slipper hon leta efter parkering vid målpunkten. En annan kvinna påpekade att det 
är lättare att hitta parkering till cykeln än till bilen. I jämförelse med bussen beskrevs 
cykling som genare och billigare. En man menade också att: 

s åker jag aldrig, jag vet inte hur man gör. Det går 
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Någon påpekar att de hellre cyklar än promenerar. Cykeln är fördelaktig jämfört med att 
promenera av den anledningen att de kan undvika att belasta t.ex. en skadad fot eller ett 
dåligt knä. En annan fördel med att cykla är att kortare personer kommer upp en bit och 
får en bättre överblick över trafiken: 

fortare och dels så är jag så kort så jag kommer upp en bit. 
D  

Flera av fokusgruppsdeltagarna har cyklat hela sitt liv och har erfarenheter av att både 
cykla i Sverige och att ha varit på cykelsemestrar i Europa. 

Deltagarnas mål med cyklingen är allt från att uträtta vardagliga ärenden och få 
vardagsmotion till att cykla snabbt och långt i syfte att få ordentlig träning. De cyklar då 
istället för att gå till gym eller andra typer av träning, om cyklingen sa de: 

å 
det här är min träning, jag avskyr att springa, jag avskyr 

 

Cykeln lyftes också fram som fördelaktig vid de tillfällen fokusgruppsdeltagarna skulle 
transportera saker, t.ex. varor från affären. En kvinna beskrev att hon köpt ett flak att 
fästa på pakethållaren. På flaket är det möjligt att transportera större saker än de som får 
plats i cykelkorgen. Flaket beskrevs som bättre än cykelväskor att hänga på sidan av 
pakethållaren. Kvinnan berättade vidare att hon 
efter sina behov: 

picknickkorg som jag kan placera där som går in. Så 
 

Deltagarna berättade att de gör cyklingen till en trevlig aktivitet genom att ta med sig 
sin egen, eller någon annans, hund i cykelkorgen. Sedan cyklar de iväg med hunden i 
korgen och har som mål ett ställe att fika på. 

Även om deltagarna i fokusgrupperna övervägande räknade sig som cyklister framkom 
det anledningar till att inte längre cykla. Någon tog upp funktionella begränsningar som 
anledningar till att inte cykla. Några berättade att de kortare tider fått göra uppehåll i sitt 
cyklande, bl.a. på grund av skada eller sjukdom. Den tid de inte kunde eller fick cykla 
beskrev de som olycklig och de förklarade att de bara väntade på att få komma igång 
med cyklandet igen. En kvinna berättade att hon fått en åkomma, vilken 

. 

Någon påpekade också att ett uppehåll i cyklingen gör att äldre personer kan komma av 
sig i cyklandet och därefter välja att inte cykla igen. Det talades t.ex. om rädsla för att 
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inte uppfatta saker lika snabbt som tidigare. Det togs också upp att rädslan efter att ha 
varit med om något obehagligt, t.ex. en cykelolycka, kan göra att äldre personer 
generellt väljer att sluta att cykla. Samtidigt avskräcker inte cykelolyckor alla. Det 
framkom under intervjuerna att en man varit med om två cykelolyckor men att han 
fortfarande cyklade. Han berättade att, trots att han ramlat så ordentligt att hjälmen 
sprack, så cyklade han tillbaka hem på egen hand efter olyckstillfället. 

Under intervjuerna resonerades det om en punkt när det är dags att sluta att cykla. En 
man din farmor och farfar, när de var sjuttio var de ju gamla som gatan, 

En annan man tog över och förklarade att i deras generation är de 
kroppsligt i bättre form än vad deras far- och morföräldrar var när de var i 
sjuttioårsåldern, men påpekade att det inte är kroppen som sätter stopp för cyklandet 
utan det är huvudet. De menade att det är reaktionsförmåga, minne och balans som ska 
spela roll för när de slutar att cykla. 
 

5.2 Tankar om att cykla framöver 

Enligt svaren i fokusgrupperna, där flertalet är cyklister i dagsläget, tänker de flesta att 
så länge man 

har huvud och ben i behåll så det funkar kommer jag att cykla
kommer att komma en dag då det är dags för dem att överväga om de ska sluta att cykla. 
Deltagarna berättar om släktingar som de sett fått sluta att cykla och beskriver det som 
en stor sorg för släktingarna att inte längre kunna cykla. Under intervjuerna kommer det 
fram att även deltagarna i fokusgruppsintervjuerna skulle uppleva det som en sorg den 
dagen de måste sluta cykla. Att behöva sluta att cykla, eller att köra bil, skulle innebära 
en begränsning i deras liv. 

Det framkom dock i fokusgruppsintervjuerna att deltagarna inte bara skulle låta bli 
cyklandet utan att undersöka möjligheter att komma förbi rädslor eller problem de har 
som skulle kunna utgöra hinder för att cykla. En kvinna berättar t.ex. att hon sett att det 
finns trehjulingar som hon skulle kunna tänka sig att använda om exempelvis balansen 
skulle svikta: 

 

En annan kvinna har kommit längre i sina funderingar på att skaffa en trehjuling och har 
mer konkreta tankar om trehjulingen. Hon avslöjar att hon vill skaffa sig en sådan 

resonerar om vilken modell som kan vara mest lämplig. 
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5.3 Cykelhjälm 

I fokusgrupperna fanns det deltagare som alltid använder cykelhjälm, några som har en 
hjälm hemma men som inte använder den regelbundet, några som har hjälm men som 
inte använder den alls och någon som bestämt inte vill använda hjälm. 

Någon av de deltagare som använder cykelhjälm regelbundet menade att de valt att 
använda hjälm då de fått information om vilka allvarliga konsekvenser det kan bli av en 
cykelolycka. Någon berättade att deras barn tjatat på dem att de ska använda hjälm och 
menar att det är anledningen till att de nu cyklar med cykelhjälm. En annan deltagare 
berättade att han ramlat och slagit sig ordentligt under en tidig morgonpromenad då det 
var halt utan att det syntes. Han förklarade att han då reflekterat över hur ont det skulle 
göra att ramla med cykeln och bestämde sig då för att börja använda hjälm: 

ramlar denna lilla biten hur kan man slå sig när man 
ramlar från en cykel? Då köpte jag cykelhjälm både jag 

 

De som inte använder hjälm alls eller enbart någon gång menar att de visst känner till 
vilka risker det finns och att hjälmen kan skydda dem, men att det ändå finns något som 
gör att de inte använder den. De menar att de inte är uppvuxna med hjälm och har cyklat 
den allra största delen av sitt liv utan hjälm, därför är det vanan som gör att de inte 
använder hjälm: 

 

Någon förklarar att de har dåligt samvete för att de inte använder hjälm, fastän de vet att 
de borde för sin egen skull. En man förklarar: 

 

En kvinna förklarar att hon spontant tycker det ser töntigt ut med hjälm men tycker 
samtidigt att det är mycket dumt av henne att tycka så. Hon säger att hon ju faktiskt vet 
att hon borde använda hjälm. En annan kvinna konstaterar: 

 

Några förklarade att de använder hjälm beroende på vad målet med cyklingen är. Då de 
cyklar för att göra ärenden i stan så använder de inte hjälm men om de cyklar på 
långcykling ute på landsvägarna så använder de hjälm. De förklarade att hjälmen är i 
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vägen då de gör ärenden. Då de cyklar längre rundor ska hjälmen sitta på ett tag och är 
inte i vägen. 

ärenden och då blir det det problemet att kommer man och 
ställer sin cykel så har man den att släpa på också. Jag 
tycker, mycket nu på vintern har jag mössa för att värma 
mina öron litegrann och så har man handskar när man 
cyklar. Så ska man släpa på handskar och mössa och så 

 

De som använder cykelhjälm regelbundet förklarade att de låser fast cykelhjälmen med 
bygellåset i cykeln när de gör sina ärenden. En kvinna demonstrerar för de övriga i 
gruppen hur hon går tillväga när hon låser fast hjälmen. Det är viktigt för deltagarna att 
både hjälm, sadelskydd och själva cykeln finns kvar när de kommer för att använda sin 
cykel. Många av deltagarna har varit med om att bli bestulna på både cyklar och 
tillbehör. 

Vissa deltagare berättade att de inte tar på sig cykelhjälmen självvalt men om någon 
annan, t.ex. partner, säger åt dem att använda hjälm så gör de det. 

En kvinna tyckte att utbudet av cykelhjälmar är tråkigt och efterlyser fler utformningar 
och färger. Hon menar att de hjälmar som finns är klumpiga. Hon efterfrågar mer färg, 
mer detaljer såsom reflexer och vill att hjälmarna ska vara smidigare och lättare att ha 
med sig och föreslår en hopfällbar hjälm och en liten väska att förvara hjälmen under 
tiden hon gör ärenden. En man förklarar att han tycker att det finns ett ganska stort 
utbud av cykelhjälmar med olika färg. En kvinna fyller i att hon troligtvis skulle 
använda hjälmen i större utsträckning om hon hade en mer klädsam hjälm. Hon har 
undersökt vilket utbud som finns och berättar att: 

på. Det finns sådana här som är helt runda som ser ut som 
en champinjon, det tycker jag ser så kul ut så det tror jag 

 

Även om de flesta fokusgruppsdeltagarna menar att de känner till fördelarna med att 
använda hjälm och vet att de borde, så vill de absolut inte ha något hjälmtvång.  

En man, som är bestämd i sin åsikt att inte använda hjälm, menar att det inte ska finnas 
lag om hjälmanvändning för vuxna när det finns annat som inte är förbjudet men som 
ter sig minst lika farligt som att inte använda cykelhjälm. Han tar upp exemplet med 
bilförare som skickar sms samtidigt som de kör. Han menar vidare att det är flera andra 
åtgärder som skulle behöva göras för att undvika att människor råkar ut för cykel-olyckor, 
t.ex. att ta bort hålor i cykelbanan, innan det diskuteras att fler borde använda hjälm.  
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5.4 Att cykla i Malmö 

Under fokusgruppsintervjuerna beskrivs cykelmiljön i Malmö generellt som bra vid 
jämförelse med andra platser. Nedan presenteras fokusgruppsdeltagarnas svar på frågor 
om cykelstråk, underhåll, parkeringsplatser och andra trafikanter. Det startade 
dessutom spontana diskussioner som handlade om att följa eller inte följa trafikregler 
som cyklist, skyltning och markeringar och inställning till omtalade och omskrivna 
områden, vilka också redogörs nedan. 
 

Cykelstråk  

Under fokusgruppsintervjuerna framkom att deltagarna är positiva till cykelstråken i 
Malmö  de tycker att de kommer dit de vill med cykeln. En kvinna berättade glatt att 
hon kan cykla från sin port hemma hela vägen till kolonin. Helst håller de sig till 
cykelstråk som är skilda från bilvägar och de uppskattar gröna stråk, t.ex. med träd i 
alléer. En man berättade att han uppskattar att det finns cykelvägar i ytterområdena, 
men saknar dem i centrum där cyklister och bilister blandas. 

Några fokusgruppsdeltagare framhävde att vägsträckor med fickparkerade bilar längst 
kanterna upplevs som obehagliga. Det finns en rädsla för att en bildörr slås upp som 
cyklisten kör emot och flyger av cykeln. En man menade å andra sidan att han har som 
strategi att köra mitt ute i gatan. Detta gör han dels för att undvika att dörrar kan slå upp 
och dels för att hindra att bilar kör förbi och riskerar att tränga in honom i de parkerade 
bilarna. 

Deltagarna berättade att det kan bli trångt på cykelstråken och därför väljer några att 
inte cykla när det är mycket andra cyklister ute. När det blir trångt händer det att folk 
som cyklar snabbt kör slalom för att komma förbi. En kvinna berättade att hon blir 
mycket rädd när någon kör om på insidan. Om cykelbanan ligger bredvid en gångbana 
händer det att gående kommer ut på cykelbanan. Deltagarna menar att det finns vissa 
grupper, såsom ungdomar i bredd och mammor med barnvagn, som inte flyttar sig när 
de kommer cyklande. En kvinna berättade också att det vid busshållplatser kan stå stora 
grupper av personer som väntar på bussen ute på cykelbanan så att hon inte kan komma 
förbi. 

En kvinna påpekade att skyltar ibland hindrar sikten, att de sitter precis i ögonhöjd så att 
hon t.ex. får svårt att överblicka en korsning. 
 

Underhåll 

Vad gäller underhåll tog några deltagare upp att hålor i cykelvägarna är ett hinder. En 
man förklarade att han ibland föredrar att köra på bilvägen istället för på cykelvägen 
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eftersom bilvägarna är bättre underhållna. Gropar och rötter gör cykelvägarna ojämna 
att cykla på. 

Några av fokusgruppsdeltagarna cyklar även vintertid. Någon menade att cykelvägarna 
brukar röjas från snö i god tid, någon annan förklarade att de skottade gångarna blir 
alldeles för smala att cykla på. 
 

Parkeringsplatser 

Cykeln ses som ett lämpligt transportmedel eftersom det är lätt att parkera nära 
målpunkter. En man förklarade att det ligger i cykelns natur att det ska vara smidigt och 
möjligt att parkera nära målpunkten. Som cyklist vill han inte parkera cykeln 150 m från 
sin målpunkt och gå resten. Cykelparkeringar efterfrågas i centrum. Helst vill deltagarna 
inte parkera på gågata. Cykelparkeringar behövs, enligt fokusgruppsdeltagarna, både för 
att de själva ska komma närmare sina målpunkter men även för att cyklar inte ska 
parkeras här och där så att det blir kaos. 

Cykelparkeringar ska också vara lämpligt utformade så att cyklarna får plats, 
cykelkorgarna tar ju så mycket plats där fram: 

 

Fokusgruppsdeltagarna påpekade också att de sett att det står övergivna cyklar på 
cykelparkeringsplatserna och efterlyser därför rensning och bortforsling av gamla, 
övergivna cyklar.  
 

Andra trafikanter 

Vid flera tillfällen återkom fokusgruppsdeltagarna till att problem uppstår i mötet med 
andra trafikanter. En man utropade: 

 

En aspekt av samspelet med andra trafikanter som fokusgruppsdeltagarna tog upp är att 
olika grupper beter sig på olika sätt  följer inte samma regler. Deltagarna menar att de i 
deras generation kan trafikreglerna och följer dem, medan yngre generationer inte kan 
reglerna eller helt enkelt struntar i dem. De menade att yngre borde ta till sig mer av de 
trafikregler som äldre har. Samtidigt menade de att de (äldre) måste se till situationen 
och anpassa sitt beteende efter situationen. Någon tyckte till och med att det råder 
anarki i trafiken. En kvinna menade att den starkaste vinner och ger som exempel på hur 
hon skulle köra in i en cirkulationsplats men alla andra trängde sig före. Någon menade 
att cyklister och fotgängare är de värsta medtrafikanterna eftersom dessa 
trafikantgruppers beteende kan vara oförutsett. De menade vidare att bussar och bilar är 



63 
 

bättre eftersom de kan förutse hur dessa kommer att uppföra sig. I syfte att underlätta 
samspelet förespråkade en kvinna att fler symboler och markeringar i marken ska 
användas. Symbolerna ska tala om för alla cyklister vilket beteende som gäller på en 
viss plats. Så att båda vet och undvika förvirring. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna tyckte också att det är svårt att kommunicera med 
yngre då de menar att yngre går i sin egen bubbla med hörlurar i öronen och hör t.ex. 
inte om någon använder ringklockan. De upplevde också att äldre och yngre tolkar 
kommunikation i trafiken på olika sätt. En kvinna beskrev ett tillfälle där hon använt sig 
av sin ringklocka för att meddela en annan trafikant att hon kom cyklande. Hon 
förklarade att hennes intention var god  hon ville bara meddela att hon var på väg för 
att inte överraska den andra trafikanten. Den andra trafikanten hade inte tolkat hennes 
pling på ringklockan så utan den andra trafikanten hade skällt ut henne. Vidare togs det 
upp att andra trafikanter är otydliga i att kommunicera hur de tänker agera. En man 
konstater
så
svänga. 

Det kom också fram under fokusgrupperna att deltagarna tycker att de yngre 
trafikanterna, förutom att de inte kan trafikregler, även saknar respekt i trafiken. Detta 
gör att de äldre ständigt är på sin vakt när de närmare sig yngre eller när yngre kommer 
emot, speciellt yngre på moped. De tog upp att de varit med om att yngre personer 
skrämmer äldre personer som är ute och cyklar eller går:  

ihjäl dem alltså, kom det två drumlar, jag kom cyklande. 
Framför mig kom en cyklande i ålder med mig. Hon hade 

korg. Jag hör att det kommer en moped. När jag hör dem, 
så brukar jag, för det första blir jag väldigt på min vakt, 
kolla i min korg och sådär, eller jag är på vakt 
överhuvudtaget. Mig cyklade de förbi och inte gjorde 
något. Men när de kom, de hade en åkande på sig, då 
slänger sig den drummeln sig ut och skrämmer henne så 
hon höll ju på att ramla av. Och sen flatgrinar de och kör 

 

Naturligtvis vill de inte att det ska vara på det viset och påpekade att polisen skulle vara 
mer ute och fånga upp de som t.ex. kör med moped på fel ställe. Om polisen vore mer 
aktiv tror de att det skulle spridas en oro bland yngre att bli av med sin moped och att få 
böter och att det i sin tur skulle leda till att färre betedde sig dåligt i trafiken:  
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sluta, våra ungdomar klarar inte det, de har tyvärr inte 
den respekten och den uppfostran som gör att de kan köra 
ordentligt. Varför man inte vill ha mycket mer kontroll, för 
jag menar om man haft mycket mer kontroll att man tar 
mopederna med en gång tar man dem ifrån dem. För då 

år man hämta ut sin moped med en 

 

man blir inte så väl sedd när man är äldre
sig dåligt behandlad när hon är ute. 
 

Man tänker sig för vilka vägar man kör  

Några av deltagarna tog upp att de undviker att cykla på vissa platser i Malmö. Det 
finns en rädsla för att bli rånad. En man berättade att han läser polisrapporterna i 
tidningen varje dag och noterar på vilka platser cyklister råkar illa ut. Flera deltagare 
opponerade sig och säger att det inte är någon fara att cykla på dessa platser  
åtminstone inte i dagsljus. De berättade att de inte vill undvika att cykla på dessa platser 
eftersom de tycker platserna är trevliga, har mycket grönska 

inte hänt något, känner de sig trygga att köra på: 

K1: 
upplevt någonting, det blir ju  

K2:  

K1: 
så har man bilden fortfarande kvar. Att det är farligt inte 

 

K3: 
då blir det att  ah, då  

Några av männen tror att det är värst för kvinnor, kvinnor är mer utsatta. De kvinnliga 
fokusgruppsdeltagarna beskrev dock sig inte som utsatta. En av kvinnorna förklarade att 
hon är lång och ser både stor och stark ut och vågar också därför vara tuff om någon 
skulle göra något mot henne. En annan kvinna berättade att hon cyklar överallt och 

Nä, jag ska inte låta dem 
vinna undviker är platser där 
trafiken känns farlig. 
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6. Kommentarer kring trafikplanering  

I detta kapitel redovisas vad de äldre själva rapporterar i enkäten som åtgärder som 
skulle kunna förbättra och förenkla för dem som cyklister. Därefter följer en 
beskrivning av åtgärder som man kan tänka sig i trafikmiljön, för att leva upp till de 
önskemål som äldre har på hur cykelmiljön ska vara utformad och som är rimliga ur ett 
trafikplaneringsperspektiv. 

 

6.1 Äldre cyklisters egna förslag på förbättringar 

Från fokusgruppsintervjun framgick att: 

 Man helst håller sig till cykelstråk som är skilda från bilvägar. 

 Man uppskattar gröna stråk, t.ex. med träd i alléer. 

 Man uppskattar cykelvägar i stadens yttre områden men man saknar dem i 
centrum där cyklister och bilister blandas. 

 Vägsträckor med fickparkerade bilar längs kanterna upplevs obehagliga. 

 Det kan bli trångt på cykelstråken och därför väljer några att inte cykla när 
det är mycket andra cyklister ute. 

 Man blir rädd om man blir omkörd på insidan. 

 Om cykelbanan ligger jämte en gångbana händer det att gående kommer ut 
på cykelbanan. 

 Vissa grupper, såsom ungdomar i bredd och mammor med barnvagn flyttar 
inte sig när man som cyklist närmar sig dem. 

 Vid busshållplatser kan stora grupper av personer som väntar på bussen stå 
ute på cykelbanan så att man som cyklist inte kommer förbi. 

 Skyltar hindrar ibland sikten och gör det svårt att överblicka en korsning. 

 Underhåll: Hålor i cykelvägarna är ett hinder. 

 Gropar och rötter gör cykelvägarna ojämna att cykla på. 

 Då bilvägen underhålls bättre föredrar man att cykla där istället för på 
cykelbanan. 

 Vintertid är de skottade gångarna alldeles för smala att cykla på. 

 Man skall kunna parkera sin cykel nära målpunkten. 

 Fler cykelparkeringar efterlyses i centrum. 

 Man vill helst inte parkera sin cykel på gågata. 

 Utforma cykelparkeringarna så att cyklarna bredvid varandra får plats. 

 Man efterlyser rensning och bortforsling av gamla övergivna cyklar. 

 Vissa stråk upplevs som otrygga (man kan bli överfallen och rånad). 
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Utifrån den kvantitativa datainsamlingen via enkät till äldre cyklister framkommer ett 
antal frågor som äldre cyklister har synpunkter på (+ indikerar hur många som angett 
svaret på en öppen fråga): 

 Fler cykelbanor/vägar, speciellt vid mycket trafikerade stråk/gator 
+++++/+++++/+++++/+++++/+++++/ 

 Tydligare markering som tydliggör separering mot gångbana 
+++++/+++++/+++++/++ 

 Bättre belysning +++++/++++ 

 Bättre renhållning (ta bort grus, glassplitter, löv) +++++/++ 

 Bättre halkbekämpning och snöplogning +++++/+ 

 Bredare cykelbanor +++++/+ 

 Begränsa hastigheten på cyklister +++++/ 

 Fler cykelpoliser +++++/ 

 Jämnare beläggning på cykelbanor (Gropar och rötter gör cykelvägarna ojämna att 
cykla på) ++++ 

 Enkelriktade cykelbanor på båda sidor av en gata ++++ 

 Förbjud all mopedåkning på cykelbanorna ++++ 

 Fler cykelparkeringar (särskilt i centrum) ++++ 

 Klippa ner buskar som skymmer sikten (särskilt invid korsning till cykelbanor) +++ 

 Jämnare övergång i höjd mellan cykelbana och körbana +++ 

 Klarare regler vid korsningar +++ 

 Planskilda korsningar +++ 

 Bättre skyltning +++ 

 Separera cykelbanor från bilvägar + 

 Blåmålade cykelöverfarter + 

 Tydligare cykelstråk + 

 Vägvisningsskyltarna sitter på samma höjd och om det sitter fyra på samma höjd ser 
man inte den som pekar framåt, man måste stanna och stiga av cykeln 

 Fler markerade cykelvägar i centrum där motortrafiken ej lämpar sig för cyklister 

 Bättre information om var man skall fortsätta cykla när cykelväg slutar 

 Cykelbanan skall inte bara plötsligt sluta och man måste ut i gatan 

 Cykelbanan skall inte luta för mycket (vältningsrisk för trehjuling) 

 Skyltar som sitter för lågt skymmer sikten (t.ex. vid refuger) 

 Stöd vid korsning som man kan vila vid i väntan på grönt 

 Tydligare markering om cykelbanan är dubbelriktad 

 Övervakningskameror (mot cyklande på trottoarer) 

 Inga cykelvägar i gator där bildörrar öppnas fort 

 Ej tryggt med buskar längs cykelstråket i mörker 

 Förbjud rullskridskoåkning på cykelbanorna  

 Bättre info till bilförare vid cykelöverfart 
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 Cykelbanor på båda sidor av en gata  

 Flytta cykelöverfarter från rondeller 

 Stopplikt för bilar vid cykelöverfart 

 Cykelvägen borde vara mitt i gatan 

 Färre korsande bilvägar/utfarter 

 Säkrare övergång vid korsningar 

 Vindskydd på utsatta platser 

 För nära rondeller (avgaser) 

 Dela ut cykelkartor 

 Fler pumpställen 

I övrigt hade de äldre cyklisterna en hel del synpunkter på behov av mer trafikvett och 
hänsyn till medtrafikanterna och de tyckte att vissa cyklar för fort. De föreslog också 
förbud av telefonsamtal under cykling. 

 

6.2 Trafiktekniska principer versus de äldres förslag på 
förbättringar 

En stor del av de äldre cyklisternas synpunkter sammanfaller med trafiktekniska 
principer för att erbjuda en tillgänglig, säker och trygg cykelinfrastruktur. Dessa 
principer handlar om homogenitet, förutsägbarhet, hinderfrihet, jämnhet och trygghet. 
 

Homogenitet 

De allra flesta kommentarerna handlade om att man ville ha fler cykelbanor/cykelvägar, 
speciellt vid mycket trafikerade stråk/gator.  Detta önskemål är i linje med principen om 
ho  då man vill separera cykeltrafiken från 

motorfordon som har större massa och högre hastigheter, och vill förbjuda 
mopedåkning på cykelbanorna. Näst flesta kommentaren gäller också homogenitet i 
hastighet då man vill tydliggöra separeringen mellan cyklister och gående. Många vill 
begränsa hastigheten på cyklister, vilket också handlar om denna princip. 

omogenitet i massa, 
 

omogenitet i riktning man ville 
ha enkelriktade cykelbanor på båda sidor av en gata.  
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Förutsägbarhet 

förutsägbarhet
handlar om att ha bra belysning, att klippa ner buskar och inte ha skyltar som skymmer 
sikten, att ha bättre skyltning, att ha tydligare cykelstråk, blåmåla cykelöverfarter, ha en 
tydligare markering om cykelbanan är dubbelriktad samt att ge bättre information om 
var man skall fortsätta cykla när cykelväg slutar. 
 

Hinderfrihet 

Många uttrycker önskemål om bredare cykelbanor och att man skall klippa ner buskar 
längs cykelbanan som tränger in på cykelbanan. Man tycker att man inte skall ha 

kan anses inkludera cykelbanans yta som är fri från skräp, löv, grus is och snö. Många 
hade kommentarer om bättre renhållning och bättre halkbekämpning och snöplogning. 
 

Jämnhet 

jämnhet
med åldern. Många hade kommentarer som har att göra med denna princip. Man vill ha 
jämnare beläggning på cykelbanor (gropar och rötter gör cykelvägarna ojämna att cykla 
på) och jämnare övergång i höjd mellan cykelbana och körbana. Man tycker att 
cykelbanan inte skall luta sidledes för att minska risken för vältning för trehjulingar. 
 

Trygghet 

En respondent tyckte att det var otryggt med buskar längs cykelstråket. Många 
respondenter ville ha fler cykelpoliser. En kommentar handlade om att man ville ha 
övervakningskameror mot cyklande på trottoarer.  
 

6.3 Rekommendation av trafiktekniska förbättringsåtgärder av 
cykelinfrastrukturen 

Baserat på respondenternas kommentarer och relevanta trafiktekniska principer 
rekommenderas följande förbättringsåtgärder av cykelinfrastrukturen: 

 Enkelriktade cykelbanor på båda sidor av en gata är att föredra.  

 Om cykelbanan är dubbelriktad gör tydliga markeringar om detta. 

 Tydliggör separeringen mellan cyklister och gående. 

 Klippa ner buskar som skymmer sikten och tränger in på cykelbanan. 

 Flytta skyltar som skymmer sikten. 
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 Säkerställ bra belysning längs cykelbanan. 

 Tydliggör cykelöverfartens yta med annorlunda färg. 

 Ge tydlig information om var man skall fortsätta cykla när en cykelväg slutar. 

 Se till att cykelbanans yta hålls fri från skräp, löv, grus is och snö.  

 Se till att cykelbanans beläggning är jämn 

 Se till att övergången mellan cykelbana och körbana i höjd är jämn. 

 Se till att cykelbanan inte skall luta sidledes för att minska risken för vältning för 
trehjulingar. 

 Vid busshållplatser se till att väntande busspassagerare har sin egen yta att uppehålla 
sig på och inte blockerar cykelbanan. 

 Anlägg cykelparkeringar vid målpunkter. 

 Utforma cykelparkeringarna så att cyklarna bredvid varandra får plats och inte styren 
hakar in i varandra. 

 Anlägg pumpställen på strategiska platser. 

 Anlägg vindskydd på utsatta platser 
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7. Diskussion och slutsatser 

I följande avsnitt diskuteras de resultat som har framkommit från de olika delstudierna, 
uppdelat på områdena mobilitet och synen på cykeln, cykelplanering, olycksbilden och 
skadetyper samt hjälmanvändning. Avsnittet börjar dock med en diskussion om de 
metoder som har använts i studien. Avslutningsvis presenteras slutsatserna från den här 
studien. 

 

7.1 Diskussion 

Styrkor och svagheter med metoderna som använts 

Genom att använda sig av flera olika metoder går det att studera frågeställningar ur mer 
än ett perspektiv. Detta kan antingen förstärka de svar man har fått eller tydliggöra att 
de svar som erhållits inte är heltäckande, utan att frågan måste studeras vidare. 

Varje metod i sig har fördelar och nackdelar och genom att använda mer än en metod, 
så kan man dra nytta av respektive metods fördelar och minska konsekvenserna av 
nackdelarna. I detta fall har tre metoder använts, en kvantitativ databearbetning av 
olycksdata, en kvantitativ enkät och kvalitativa fokusgruppsintervjuer. 

Den databearbetning som har gjort från STRADA data är tillförlitlig i sig utifrån de 
flesta aspekter, eftersom de som arbetar med att lägga in data är tränade på detta och det 
finns tydliga riktlinjer för hur informationen ska läggas in. De osäkerheter som finns, 
och som är väl kända, är främst bestämmelse av position i sjukvårdsrapporterade 
olyckor och skadegrad i de polisrapporterade olyckorna. För de analyser som skulle 
göras inom ramen för den här studien så spelar den exakta positionen för olyckan ingen 
större roll. Skadegraden går att hämta från sjukvårdsrapporterna och därmed är inte det 
heller något större problem i den här studien. Bristen med STRADA är att den inte 
innehåller alla olyckor som sker. För att en olycka ska rapporteras i STRADA, så måste 
antingen polisen ha varit på plats och registrerat olyckan eller så måste personen har 
uppsökt akutsjukvården så att olyckan har blivit registrerad där. Det innebär att det 
troligen finns ett mörkertal kring hur många olyckor som faktiskt sker, dock med 
mindre konsekvenser för personen än de vi har registrerade, men som kanske ändå har 
betydelse för hur t ex en äldre person ser på att fortsätta cykla. Från enkäten går det att 
se att en tredjedel av de som är med i olyckor uppsöker sjukvården. Olyckstypen för de 
olyckor som är rapporterade i enkäten ser ungefär ut som de som kommer från 
STRADA. 

STRADA ger en bild av olyckorna som skett, men genom STRADA fås ingen 
information om riskerna med att cykla. För att uttala sig om detta behövs information 
om hur långt olika grupper cyklar, dvs hur mycket de exponerar sig i trafiken som 
cyklister. Denna information skulle kunna inhämtas från resvaneundersökningar. 
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Genom den kvantitativa studien är det möjligt att få mer generaliserbara svar kring ur 
äldre ser på cykling och vad cykling innebär för dem. Svaren som fås från den här typen 
av studie är förstås beroende av vem som svarar. I den här studien drogs ett represen-
tativt urval och vid kontroll av bakgrundsfaktorerna så tycks det vara en representativ 
grupp av äldre personer som har besvarat enkäten, utifrån data från tidigare studier. Det 
kan dock ifrågasättas om det är fler som cyklar, som har besvarat enkäten. Det är inte 
omöjligt att de som cyklar och som har intresse av cykling svarar på den här typen av 
enkät i större utsträckning än de som inte cyklar, även om enkäten vände sig till både de 
som cyklar och de som inte cyklar. För att klargöra huruvida fördelningen av cyklister 
och icke-cyklister faktiskt stämmer så behövs en resvaneundersökning (som måste vara 
garanterat representativ). Det tycks vara en ganska hög andel cyklister i den här studien, 
men å andra sidan räckte det med att man hade cyklat det senaste året för att man skulle 
räknas som cyklist, alltså inte att man cyklade med någon viss frekvens. 

Att få hög svarfreskvens har varit enklare tidigare och att studera äldre personer har 
tidigare varit gynnsamt när det gäller svarsfrekvens. Generellt tycks det bli allt svårare 
att få en bra svarsfrekvens och även om det fortfarande är något enklare bland äldre 
personer, så tycks det bli allt svårare också i denna grupp. 

Den kvalitativa delen ger en möjlighet att fördjupa förståelse för frågeställningarna. 
Eftersom den gjordes efter den kvalitativa delen så gav den en möjlighet till fördjupad 
förståelse. Nackdelen med den studien var att det var svårt att rekrytera personer som 
inte var cyklister och frågeställningarna kring att inte längre cykla blev därför inte lika 
mycket belysta som andra frågeställningar. Fördelarna med att använda fokusgrupps-
intervjuer är att deltagarnas egna perspektiv kommer fram på ett mycket mer ingående 
sätt, i tillägg till den kvantitativa enkätstudien. 
 

Mobilitet och synen på cykeln 

De som cyklar har stor tillgång till andra transportmedel också och är ute och rör sig 
mer än de som inte är cyklister. Cykeln tycks inte i så stor utsträckning öka mobiliteten 
bland gruppen äldre, utan mera utgöra ett komplement. Detta till skillnad från andra 
åldersgrupper, framför allt yngre personer, där cykeln kan utgöra huvudfärdmedlet och 
ett färdmedel främst för de som inte har tillgång till bil.  

Cykling förknippas främst med positiva värden både bland de som har slutat cykla och 
de som fortfarande cyklar. Det är stort instämmande i att cykeln innebär att man får luft 
och motion, att den ger motion och att den ger en frihetskänsla. Ungefär hälften av de 
som har slutat cykla menar att de saknar att kunna cykla. De som fortfarande cyklade 
var något mer nöjda med sina möjligheter att transportera sig än de som inte längre 
cyklade. 
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Livskvalitet är ett komplicerat begrepp som har studerats många olika sätt. Ofta med ett 
stort fokus på hur den egna hälsan upplevs. I den här studien ställdes bara en fråga om 
hur respondenterna upplever sin livskvalitet . Vad livskvalitet egentligen innebär för 
var och som svarade går inte att uttala sig om, men det kan konstateras att de som är 
cyklister låg högre i nöjdhet med sin livskvalitet än de som inte cyklar. Livskvaliteten är 
högre i den yngre åldersgruppen och troligen är detta ett utslag av att de är friskare och 
har lättare för att komma ut och röra sig på olika sätt, inklusive som cyklister. Men 
också när tester gjordes kring den upplevdes livskvalitet bland cyklister och icke-
cyklister i samma åldersgrupp så var cyklisterna mer nöjda med sin livskvalitet. Detta 
beror säkert inte bara på att de cyklar, men att ha förutsättningar att kunna cykla kan 
bidra. Kanske är det så att med planering från samhällets sida och träning och kunskap 
från den enskilda så kanske fler kan fortsätta cykla längre. 

Diskussionerna från fokusgruppsintervjuerna visade att cykling upplevs som härligt. 
Det innebär frihet och självständighet. Svaren tyder på att den fysiska aktiviteten i form 
av cykling gör skillnad för deltagarnas välmående och möjlighet att vara oberoende. I 
och med att de flesta deltagarna vill fortsätta att cykla så länge som möjligt, betyder det 
också att de genom denna fysiska aktivitet kan behålla sin funktionsnivå och minska 
påverkan av eventuella funktionsnedsättningar. En av fokusgruppsdeltagarnas 
erfarenhet av att bli tvingad att avstå cykling ett par månader på grund av en åkomma 
stämmer överens med att fysisk aktivitet utomhus kan förebygga bl.a. ångest och 
depression. Kvinnan förklarade att hon höll på att bli tokig under de månader hon inte 
kunde cykla, men att allt blev bättre när hon kunde ge sig ut på sin cykel igen. Enligt 
vissa teorier leder avsaknad av mobilitet till en negativ spiral där passivitet leder till 
isolering och ännu mer passivitet.  

Det framkom dock i intervjuerna att alla inte kan bryta den negativa spiralen. De 
menade att äldre som av någon anledning gjort uppehåll i sitt cyklande inte återtar 
cyklingen, eftersom de tycker att de kommit av sig och väljer att inte börja cykla igen. 
En tolkning kan vara att deras funktionella kapacitet har ändrats så att miljön ställer för 
höga krav för att aktiviteten cykling ska kunna genomföras. Cykling kan jämföras vid 
bilkörning, som ju är en färdighet som måste underhållas för att bibehållas. 

Det tycktes finnas en brytpunkt vid 75 års ålder då andelen som cyklar minskar ganska 
markant. Från enkäten framkom att de äldre hade slutat att cykla dels på grund av den 
egna hälsan och dels på grund av trafikmiljön. Farligare trafikmiljö och mindre hänsyn i 
trafiken hade varit anledningar till att äldre slutade cykla. Genom god trafikplanering 
borde en del av dessa aspekter kunna minskas och kanske skulle några av de äldre 
kunna cykla längre. 

Fokusgruppsintervjuerna indikerade att vissa personer vet när gränsen går för deras 
funktionella kapacitet. När deltagarna resonerade om vad som skulle göra att de slutade 
cykla, så tog de upp att försämringar i reaktionsförmåga, balans eller minne var de 
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aspekter som kom att ha mest betydelse för när de ansåg att det var dags att sluta cykla. 
Samtidigt kan dessa begränsningar komma långsamt och smygande och då kan det vara 
svårare för den äldre att själv inse sina begränsningar. Följden kan bli att de ändå inte 
har förmåga att anpassa sitt beteende eller att t.ex. byta typ av cykel. Även om de tog 
upp att möjligheten att köpa en trehjuling finns när exempelvis balansen sviktar, så kan 
det vid det tillfället, då balansen verkligen sviktar, ha vant sig vid det och inte ser det 
som ett problem. Eftersom även t.ex. försämrad reaktionsförmåga och perception kan 
vara aktuellt handlar det inte bara om att byta cykel. Snarare handlar det om att, om det 
är möjligt, sänka miljöns krav genom planering med hänsyn till äldre cyklister. 
Samtidigt innehåller trafikmiljöer en viss dynamik och komplexitet som faktiskt krävs 
för att samspelet i trafiken ska fungera. Dessa typer av miljöer är kanske inte möjliga att 

över.  
 

Åsikter om cykelmiljön och cykelplanering 

Cyklisterna värderar cykelmiljön i Malmö generellt något högre än säkerheten, men det 
finns utrymme till förbättring av både säkerheten och den mer generella utformningen.  
Överlag är man ganska positivt inställd till utformningen av cykelbanorna, men inte till 
sikten vid korsningar och belysningen. Olycksstatistiken visar att en hel del olyckor sker 
vid cykelöverfarter och detta kanske beror på att sikten inte är så bra. De flesta cyklar 
när det är ljust och ökad belysning är förstås bra, men kanske inte det som bör 
prioriteras först utifrån de äldres perspektiv. 

De äldre cyklisterna tycker att de andra trafikanterna är ett större problem i trafikmiljön. 
Via olika frågeställningar så förmedlas en bild av att de äldre inte tycker att andra visar 
hänsyn, att andra är dåliga på att ge tecken och att trafiken går för fort.  Även att 
fotgängare ofta går på cykelbanorna upplevs som ett problem. Att få andra trafikanter 
att ändra beteende är ingen lätt uppgift, men genom fysiska åtgärder kan man tvinga 
fram ett visst beteende. T ex är ju hastighetsdämpande åtgärder för biltrafiken ett tydligt 
exempel på hur man tvingar bilister in i ett beteende med lägre hastigheter. Det bör 
också inom cykelplaneringen finnas åtgärder som tvingar fram ett visst beteende, både 
bland cyklister och bland bilister, för att öka säkerheten. I dagens planering är det dock 
fokus på att öka cyklisternas framkomlighet och att möjliggöra snabb framfart utan 
onödiga stopp. Det är viktigt att denna nya syn på cykelplanering som förstås är positiv 
ur ett generellt cykelperspektiv, inte gör situationen sämre för äldre cyklister som till 
viss del har andra krav på cykelmiljön. 

En annan del av att vara cyklist handlar om rädslan mer generellt av att vara ute. 
Erfarenheterna från fokusgruppsintervjuerna visar att det är viktigt att ställa frågan till 
den person det gäller och att inte lyssna efter sina förutfattade meningar. Frågan om 
deltagarna undviker att förflytta sig på vissa platser är ett exempel på detta. Männen 
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svarade att rädsla inte hindrade dem från att förflytta sig på vissa platser, däremot trodde 
de att detta var ett problem för kvinnorna. Då opponerade sig kvinnorna och menade att 
de inte ser sig som en grupp som är attraktiv att råna eller vill låta sig hindras, utan 
cyklar på alla platser i staden. Hade vi tillåtit männen beskriva kvinnornas upplevelse av 
rädsla så hade vi fått en felaktig bild av att mäns och kvinnors perspektiv skiljer sig, 
medan deras perspektiv i den här fokusgruppen faktiskt var ganska lika.  

Att kvinnorna och männen ofta tyckte lika framkom också i enkäten, där det för 
förhållandevis många aspekter inte gick att hitta några signifikanta skillnader mellan 
männen och kvinnorna och deras åsikter om cykelmiljön. 
 

Olyckor och skadebild 

Totalt sett för alla olyckor så utgör äldre personer nästan den andel av skadade som 
motsvarar deras andel av befolkning i Malmö. När det gäller andelen svårt skadade så är 
äldre personer överrepresenterade. Det är mycket troligt att äldre cyklister i Malmö 
exponerar sig minde än yngre cyklister, vilket skulle innebära att fler äldre skadas som 
cyklister än yngre, totalt sett också.  

Det går inte att komma ifrån att äldre personer skadas i olyckor när de är ute och cyklar. 
Utifrån enkäten så kan det konstateras att ca en tiondel av de som slutat cykla och en 
femtedel av de som fortfarande cyklar har råkat ut för en olycka. Vissa av dessa olyckor 
skedde dock för många år sedan, då personen i fråga inte kunde räknas som en äldre 
person, vilket innebär att andelen som varit med i en olycka rimligen borde vara mindre. 
Det innebär att det trots allt är en mindre grupp av de äldre cyklisterna som faktiskt är 
med i en olycka. 

Även om den största delen av olyckorna leder till sk lindriga skador, så är det en 
betydande del av de som varit med i olyckor som fått åka ambulans till sjukhuset och 
som har blivit inlagda. Det visar att det är viktigt att arbeta för att olyckor inte ska 
inträffa överhuvudtaget.  

De skador äldre drabbas av är till stor del huvudskador men också frakturer och andra 
skelettskador. Frakturer kan vara mer svårläkta i högre ålder. De kroppsdelar som flest 
personer fått skador på är huvud och ansikte och sedan följer höfter och knän. Svårläkta 
skador och långvariga problem innebär förstås mycket lidande och besvär för den äldre 
personen, men också stora kostnader för samhället. 

En majoritet av olyckorna som sker är singelolyckor. Dessa tycks till ganska stor del 
bero på att cyklisten är okoncentrerad en liten stund, så att personen vinglar till eller kör 
emot något. I en del fall är fordonet, dvs cykeln, olämpligt utformad. Det kanske kan 
handla om att sadeln är onödigt hög så att det tar för lång tid att sätta fötterna i marken 
om det skulle behövas, eller att bromsar mm inte är underhållna och inte fungerar. En 
del olyckor händer vid på- och avstigning, vilket troligen också beror på sådant som att 
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sadeln är hög och att det är svårt att komma över ramen på herrcyklar. En fjärdedel av 
männen använder en damcykel, vilket bör underlätta på- och avstigning.  

Förhållandevis många kollisionsolyckor mellan cyklister och bilister sker på 
cykelöverfarter. Här måste situationen förbättras, dels utifrån planeringsperspektivet, 
med tydlig utformning, fartdämpning och god sikt mm, men trafikanterna måste också 
ta till sig kunskap om vad som faktiskt gäller vid cykelöverfarter, så att alla vet vad som 
gäller och vidtar försiktighet. Det är inte bara cyklisten som blir påkörd, utan den äldre 
cyklisten kör också in i andra fordon. Här är det nog återigen koncentrationen som 
måste förbättras. Att vara ute som äldre cyklist innebär att man måste vara koncentrerad 
på trafikmiljön både när man finns i blandtrafik, när man korsar vägen, men också när 
man är på avskilda cykelbanor. 

Enligt enkäten är det inte många som har slutat cykla pga av att de har varit med i en 
cykelolycka. Rädslan för en olycka är en större anledning liksom uppfattningen om att 
trafiken har blivit farligare. De som fortfarande cyklar tror däremot i ganska hög 
utsträckning att de kommer att sluta på grund av att de råkar ut för en olycka. Både 
bland de som har slutat att cykla och de som fortfarande cyklar finns det personer som 
tycker att cykling är farligt, men detta är inget som utmärker sig, utan andra aspekter av 
cykling lyfts fram tydligare. 
 

Cykelhjälmsanvändningen bland äldre cyklister 

Precis som cykelhjälmsanvändning generellt så är hjälmanvändningen låg bland de 
äldre cyklisterna i den här studien. Cykelhjälmsanvändningen ökar generellt i landet och 
andelen bland de som fortfarande är cyklister i den här studien är åtminstone högre än 
andelen bland de som har slutat cykla. Det är dock fortfarande en stor grupp, mer än två 
tredjedelar, som inte använder hjälm regelbundet. Enligt STRADA så använde ungefär 
en tiondel hjälm vid de olyckor som är registrerade och utifrån enkäten så svarar en 
femtedel att de använde hjälm vid olyckan. Detta trots att de vanligaste kroppsdelarna 
som de äldre skadar är ansikte och huvud.  

De som använder cykelhjälm började göra så för att det kändes säkrare och de tycker att 
skyddsutrustning ska användas. Det tycks vara känslor och övertygelser som fick dem 
att börja använda cykelhjälm. För att påverka så att cykelhjälmsanvändningen ökar 
måste detta troligen ske genom att information på ett sätt som påverkar känslor och 
övertygelser personer har. Det är dock viktigt att komma ihåg att gruppen äldre inte är 
en homogen grupp bara för att de har uppnått en viss ålder. 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna är det tydligt att det finns många uppfattningar om det 
här med att använda hjälm eller inte. Någon kan inte tänka sig att låta bli att ha hjälm 
och har hittat lösningar på det som andra tycke är besvärligt med hjälm, medan andra är 
fast beslutna att inte använda hjälm. Däremellan finns de som brottas med att de borde 
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använda hjälm, men inte gör det. Denna grupp är nog den som skulle kunna vara lättast 
att övertyga att faktiskt använda hjälm. 

För att verkligen lyckas höja cykelhjälmsanvändningen visade fokusgrupperna på ett 
behov av att öka och fördjupa kunskapen om äldre personers förhållningssätt till att 
använda cykelhjälm och vilka möjliga vägar det finns att påverka till ett ökat 
användande. Ökad hjälmanvändning bör vara en väg till att förbättra situationen för 
äldre cyklister. Hjälmen utgör ett skydd om olyckan skulle vara framme och just 
huvudet är den kroppsdel som förekommer i flest skadefall, efter ansiktet. 

 

7.2 Slutsatser 

Följande slutsatser kan dras från det samlade resultatet från den här studien; 

- För äldre personer är cykling något mycket positivt och de förknippar cykling 
mer med positiva värden än med olyckor och att det är farligt. Cykling innebär 
ett sätt att kunna vara aktiv, vara ute i friska luften och en frihet. De som 
fortfarande cyklar är mer nöjda med sin livskvalitet och med sina 
transportmöjligheter än de som inte längre cyklar. 
 

- Den egna hälsan, men också trafikmiljön får äldre personer att sluta cykla. 
Farligare trafik och mindre hänsyn i trafik är vanliga anledningar. Att vara med i 
en olycka var inte en vanlig orsak till att sluta cykla. En stor grupp av de som 
har slutat cykla saknar att kunna cykla. 
 

- Äldre själva har många idéer om vad som behöver göras för att cykling ska vara 
säkert. Mycket handlar om andra trafikanters beteende, vilket är svårt att 
påverka. Men genom olika fysiska åtgärder kan beteende tvingas fram som 
påverkar hur cykelmiljön uppfattas. Korsningspunkterna måste utformas på 
säkrast möjliga sätt. Likaså är det viktigt att ytorna är jämna så det inte kommer 
överraskningsmoment som gör att man faller.  
 

- Endast en liten del av de äldre använder cykelhjälm, trots att många av de äldres 
skador är på ansiktet och i huvudet. Det handlar främst om lathet och att man 
inte tycker om hjälmen. 
 

- Singelolyckor är vanligare än kollisionsolyckor. Singelolyckorna handlar till stor 
del om dålig koncentration som t ex gör att de äldre vinglar eller kör in i 
någonting. Kollisionsolyckorna händer dels vid cykelöverfarter, men också för 
att cyklister blir trängda, vid andra korsningspunkter och då cyklisten kör in i ett 
stillastående fordon. 



77 
 

Sammantaget så visar resultaten att en ganska stor del av de som ingick i studien 
cyklade. Cykel kanske inte leder till en större mobilitet generellt bland äldre, men bland 
de som redan är förhållandevis aktiva och rörliga. En markant förändring i cyklandet 
tycktes ske vid 75 års ålder, när andelen som cyklade snabbt sjönk. Eftersom cykling 
har så många positiva värden för äldre så är det viktigt att äldre kan fortsätta att cykla så 
länge som möjligt, även om hälsan börjar svikta. Då bör miljön vara utformad så att den 
kräver mindre kapacitet från individen. Kanske kan den äldre personen fortsätta att 
cykla åtminstone till vissa målpunkter eller längs vissa skyddade cykelbanor, om inte 
överallt, för att behålla det positiva med att cykla. Äldre personer borde inte behöva 
sluta cykla för att de upplever att trafikmiljön är för farlig, utan trafikmiljön bör 
planeras så att den både är säker och upplevs säker. Det finns många åtgärder som kan 
göras, i trafikmiljön men också på individnivå, för att fler äldre ska kunna cykla längre. 
Ökad hjälmanvändningen, ökad medvetenhet kring trafikregler för cyklister, ökad 
uppmärksamhet på riskerna i trafiken när man cyklar, användning av lämplig cykel, är 
åtgärder som också bör beaktas för att minska riskerna med cykling och därmed låta 
cykeln bli en möjlighet att behålla eller öka mobiliteten bland äldre personer. 
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Enkät om cykling till Dig som är äldre  
 

Denna enkät skickas till Dig som är 65 år och äldre och bor i Malmö stad. Enkäten är en del 
av ett forskningsprojek
under våren 2012 och undersöker vilka möjligheter cykeln kan ge äldre personer, om den 
kan vara ett bra alternativ eller inte. Vi är intresserade av åsikter från både personer som inte 
cyklar alls och de som cyklar lite grann eller väldigt mycket. 

Målet med forskningsprojektet är att ta fram mer kunskap om hur äldre personer använder 
cykeln, hur de ser på cykelns möjligheter och vad som behövs för att skapa en trygg och 
säker cykelmiljö för äldre personer. Vi som jobbar med forsknings-projektet kommer från 
Lunds Tekniska Högskola och trafik- och transportkonsultföretaget Vectura. Projektet 
finansieras av Länsförsäkringar. 

Ditt namn och din adress har vi fått från Malmö kommuns befolkningsregister. Alla 
uppgifter du lämnar i enkäten är konfidentiella och kommer bara att behandlas av oss som 
arbetar i projektet. Alla resultat kommer att presenteras på ett sådant sätt att de inte kan 
härledas till någon enskild person. Numret på enkäten används för att vi ska kunna hålla 
ordning på vilka som har svarat när sista svarsdatum har gått ut. De ifyllda enkäterna kommer 
att förvaras i ett låst utrymme på Institutionen för Teknik och Samhälle.  

Resultaten från forskningsprojektet kommer att presenteras i en svensk rapport och i 
vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer även att kommuniceras till t.ex. 
samhällsplanerare för att de ska kunna använda kunskapen vid planering av 
cykelinfrastruktur mm. Du är också välkommen att beställa en kopia av rapporten, hör då av 
dig till någon av oss, kontaktuppgifter finns nedan.  

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och förpliktigar inte till ytterligare deltagande. 
I och med att Du svarar på enkäten samtycker Du till att vi tar del av dina enkätsvar och att de 
ingår i våra analyser. Vi ber Dig att fylla i formuläret och skicka tillbaka det till oss i det 
bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt. Vänligen skicka Ditt svar till oss inom fjorton 
dagar, men gärna så fort som möjligt. 

Har Du några frågor om studien eller enkäten är Du välkommen att kontakta Jenny 
Rosenkvist på Vectura på tel: 010-484 65 80. 

Vänliga hälsningar 

Anders Wretstrand, lektor Helena Svensson, lektor Jenny Rosenkvist, fil. lic. 
Inst. för Teknik och samhälle Inst. för Teknik och samhälle Vectura 
Lunds Tekniska Högskola Lunds Tekniska Högskola Malmö 

September 2012 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 
 
 
 

  



 
 

  



 

1 
 

 
________________________________________________________________________ 
 

Enkät om cykling till Dig som är 65 år och äldre 
________________________________________________________________________ 
 
Frågorna är riktade både till dig som cyklar och till dig som inte cyklar. Inledningsvis 
kommer några bakgrundsfrågor som vi ber alla att svara på. Sedan följer frågor till dig som 
inte cyklar (start sidan 3) och därefter frågor till dig som cyklar (start sidan 7). Du ska alltså 
inte svara på alla frågor i enkäten, utan följa de instruktioner som ges. 

 

________________________________________________________________________ 
 
Till alla: 

Bakgrundsfrågor 
________________________________________________________________________ 
 
 
1. Vilket år är du född? _________               2. Kön?        Man          Kvinna 
 
 
3. Hur många personer bor i ditt hushåll? (Räkna med dig själv.)  _________   
 
 
4. Hur ofta lämnar du din bostad för att gå ut? 
  Varje dag  
  Flera gånger i veckan (3-4 ggr/vecka) 
  Någon gång i veckan (1-2 ggr/vecka) 
  Några gånger i månaden (3-4 ggr/månad) 
  Mer sällan eller aldrig  
  
 
5. Deltar du i aktiviteter så mycket som du vill?  Ja           Nej 
 
 
6. Hur nöjd är du med din hälsa?  
  
  Mycket missnöjd  Missnöjd  Varken eller  Nöjd  Mycket nöjd 
 
 
7. Hur nöjd är du med din livskvalitet?  
  
  Mycket missnöjd  Missnöjd  Varken eller  Nöjd  Mycket nöjd 

Enkät nr:_________ 
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8. Besväras du av något av följande? (Mer än ett alternativ kan anges.) 
Svårigheter att förstå information

  Synnedsättning  
  Hörselnedsättning  
  Balanssvårigheter  
  Minskad ork/uthållighet  
  Minskad rörlighet i nacken  
  Minskad rörlighet i armar  
  Svårighet att gripa/hantera små föremål 
  Minskad rörlighet i ryggen/benen 
  Övervikt 
  Allergi 
   
  Nej, inget 
 
 
9. Värdera hur viktigt följande är för dig:   (Sätt ett kryss på varje rad.) 
 Inte alls Ganska Varken Ganska Mycket 
 viktigt oviktigt eller viktigt viktigt 

Att ta hänsyn till miljön.      

Att känna att jag är aktiv och har 
            

 
      lugnt och göra saker i min takt.      
 
 
10. Har du bil i hushållet? 
  Ja, och jag kör själv  
  Ja, men jag kör inte själv  
  Nej 
 
 
11. Är du färdtjänstberättigad?             Ja             Nej 
 
 
12. Åker du kollektivtrafik i Malmö (buss eller tåg)? 
  Ja, ofta              Ja, ibland        Nej, aldrig 
 
 
13. Hur nöjd eller missnöjd är du med dina möjligheter att transportera dig (t.ex. gå,  
      cykla, ta bil, buss eller tåg) till vardagsaktiviteter och för att göra ärenden?  
 

  Mycket missnöjd  Missnöjd  Varken eller  Nöjd  Mycket nöjd 
14. Har du någon cykel? 
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  Ja       Ja, men den går inte att använda just nu   Nej (Gå till fråga 16.) 

15. Om ja, vilken typ av cykel har du? 
  Damcykel  
  Herrcykel 
  Trehjulig cykel   
  El-cykel 
 
 
16. Har du cyklat någon gång under det senaste året? 
  Ja (Gå till fråga 25.)  
  Nej, men är fortfarande aktiv cyklist (Gå till fråga 25.) 
  Nej (Gå till fråga 17.) 

 
 
________________________________________________________________________ 

 
Till dig som inte cyklar: 

Frågor om ditt förhållande till att cykla  
________________________________________________________________________ 
 
 

17. Även om du inte cyklar idag, har du cyklat tidigare? 

  Ja  Nej (Om nej, gå till fråga 24.) 

 

18. Om ja, när ungefär slutade du?  
  För ungefär ett år sedan 
  För några år sedan 
  För mer än fem år sedan 
  För mer än tio år sedan 
 
 
19. Hur ofta brukade du cykla? (Fyll i för både sommar och vinter.)  

 a) Under SOMMAR-halvåret?   b) Under VINTER-halvåret? 
 Varje dag    Varje dag 

 Flera gånger i veckan   Flera gånger i veckan 

 Någon gång i veckan   Någon gång i veckan 
 Några gånger i månaden   Några gånger i månaden 

 Mer sällan    Mer sällan 
 Aldrig     Aldrig 
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20. Varför har du slutat cykla? Instäm eller instäm inte i följande påståenden. (Sätt ett  
      kryss på varje rad.) 

Instämmer Instämmer Varken Instämmer Instämmer
 ej knappast eller delvis helt 

Min hälsa har försämrats.      

Rädd för att bli påkörd.      

Jag har blivit för gammal.      
Svårt att parkera cykeln.       

Rädd för att falla av cykeln.      
Närstående avrådde mig.      

Trafiken har blivit farligare.      
Andra trafikanter visar ingen hänsyn.      

Jag har tappat motivationen.      

Cykeln gick sönder.      
Närstående har slutat cykla.      

Cykelvägarna har blivit sämre.      
Jag råkade ut för en olycka  
när jag cyklade.      

 
 
21. Saknar du att cykla? 

  Ja, mycket  

  Ja, något 

  Nej, knappast  

  Nej, inte alls 

 
 
22. Brukade du använda cykelhjälm när du cyklade? 

  Ja, alltid 
  Ja, oftast 

  Ja, men det var väldigt sällan 
  Nej, aldrig 

 
 
23. Har du råkat ut för någon cykelolycka i Malmö? 
  Ja, jag har råkat ut för en olycka, ange vilket år ___________ 

 Ja, jag har råkat ut för flera olyckor, ange vilka år __________________________ 
  Nej (Gå till fråga 24.) 
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a) Vilken typ av olycka har du råkat ut för? (Mer än ett svar kan anges om du varit med i  
mer än en olycka.)

 Påkörd av bil 
 Påkörd av mopedist 
 Påkörd av annan cyklist 
 Kolliderat med gående på gångbana 
 Kolliderat med gående på cykelbana 
 Vinglat till och ramlat 
 Kört mot trottoarkant och ramlat 
 Kört på ojämnheter i marken och ramlat 
 Fått in någonting i hjulet som gjort att jag ramlat 
  

 
 
b) När på året hände olyckan/olyckorna? (Ange antal.) 

____ På vinterhalvåret ____ På sommarhalvåret 
 
 

c) När på dygnet hände olyckan/olyckorna? (Ange antal.) 
____ När det var ljust ____ När det var mörkt 
 
 

d) Hur var beläggningen när olyckan/olyckorna inträffade? (Ange antal på varje rad.) 
____ Isig/snöig 
____ Blöt 
____ Skräpig med löv och grenar 
____ Torr 

 
 
e) Vad var det som hände? (Beskriv kortfattat för respektive olycka.) 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
f) Behövde du uppsöka sjukvård? 

 Ja, vårdcentral 
 Ja, sjukhus 
 Nej 

 
 
g) Använde du hjälm vid olyckan? 
  Ja  Nej   
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24. Vad innebär cykeln och cyklande för dig? Utgå ifrån dig själv och vad du tycker i 
      dagsläget. Instäm eller instäm inte i följande påståenden. (Sätt ett kryss på varje rad.)  

 Instämmer Instämmer Varken Instämmer  Instämmer 
 ej knappast eller delvis helt 

Det är bra för hälsan.          
Det är tråkigt.      

Det ger motion och frisk luft.         
Det är farligt.          

 

Det ger frihetskänsla.         
Det är roligt och trevligt.         

Det är svårt och jobbigt.         
Det går snabbt.         

 
Det är ett billigt transportsätt.         

Det är snällt mot miljön.         

Det är stressigt i dagens trafik.         
Det är hög status.         

 
Det är svårt att cykla om man ska  

     handla hem saker.       
Det är ett inget bra transportsätt.      

 

 
 
 

Gå nu till fråga 39! 
________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 
Till dig som cyklar: 

Frågor om ditt cyklande 
________________________________________________________________________ 
 
25. Hur länge har du varit cyklist? 

  
 Har cyklat mer eller mindre hela livet, men gjort pauser i cyklandet  
  

 
 

26. Vad innebär cykeln och cyklande för dig? Utgå ifrån dig själv och vad du tycker i 
dagsläget. Instäm eller instäm inte i följande påståenden. (Sätt ett kryss på varje rad.)  
 
 Instämmer Instämmer Varken Instämmer  Instämmer 
 ej knappast eller delvis helt 

Det är bra för hälsan.          

Det är tråkigt.      

Det ger motion och frisk luft.         
Det är farligt.          

 
Det ger frihetskänsla.         

Det är roligt och trevligt.         
Det är svårt och jobbigt.         

Det går snabbt.         

 
Det är ett billigt transportsätt.         

Det är snällt mot miljön.         
Det är stressigt i dagens trafik.         

Det är hög status.         
 

Det är svårt att cykla om man ska  

     handla hem saker.       
Det är ett inget bra transportsätt.      

 
 
 
27. Vilka tider på dygnet cyklar du? 

 Enbart dagtid då det är ljust 
 Både dagtid och kvällstid då det är mörkt 
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28. Hur ofta brukar du cykla? (Fyll i för både sommar och vinter.)

 a) Under SOMMAR-halvåret?   b) Under VINTER-halvåret? 
 Varje dag    Varje dag 

 Flera gånger i veckan   Flera gånger i veckan 
 Någon gång i veckan   Någon gång i veckan 

 Några gånger i månaden   Några gånger i månaden 

 Mer sällan    Mer sällan 
 Aldrig     Aldrig 

 
 
 
29. Brukar du använda cykelhjälm när du cyklar? 
  Ja, alltid (Gå till fråga 30.) 
  Ja, oftast (Gå till fråga 30.) 
  Nej, sällan  (Gå till fråga 31.) 
  Nej, aldrig (Gå till fråga 31.) 
 
 
 

30. Om du använder hjälm, vad var anledningen till att du började använda cykelhjälm?  
(Mer än ett alternativ kan anges.) 
 Det kändes säkrare 
 Många andra använde hjälm 
 Jag råkade ut för en olycka och började sedan använda hjälm 
 Information om cykelhjälmens fördelar fick mig att börja använda hjälm 
 Närstående rådde mig att använda cykelhjälm 
 Jag tycker man ska använda den skyddsutrustning som finns 
 Vill vara en förebild för andra 
  

 Gå till fråga 32.  
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31. Vad är anledningen till att du inte använder cykelhjälm? (Mer än ett alternativ kan 
anges.)

 Den är otymplig att ha med 

 Den förstör min frisyr 
 Det ser inte snyggt ut 

 Nästan ingen annan använder hjälm 
 Den är obekväm 

 Det blir för varmt 
 Jag behöver ingen, eftersom jag cyklar försiktigt 

 Det är inte lag 

 Det är ren lathet 
 Det är dyrt att köpa 

 Vet inte var man köpen dem 
  

 
 
32. Har du råkat ut för någon cykelolycka i Malmö? 

  Ja, jag har råkat ut för en olycka, ange vilket år ___________ 
 Ja, jag har råkat ut för flera olyckor, ange vilka år __________________________ 

  Nej (Gå till fråga 33.) 
 
 
a) Vilken typ av olycka har du råkat ut för? (Mer än ett svar kan anges om du varit med i  
     mer än en olycka.) 

 Påkörd av bil 
 Påkörd av mopedist 
 Påkörd av annan cyklist 
 Kolliderat med gående på gångbana 
 Kolliderat med gående på cykelbana 
 Vinglat till och ramlat 
 Kört mot trottoarkant och ramlat 
 Kört på ojämnheter i marken och ramlat 
 Fått in någonting i hjulet som gjort att jag ramlat 
  

 
 
b) När på året hände olyckan/olyckorna? (Ange antal.) 

____ På vinterhalvåret ____ På sommarhalvåret 
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c) När på dygnet hände olyckan/olyckorna? (Ange antal.) 
____ När det var ljust ____ När det var mörkt
 
 

d) Hur var beläggningen när olyckan/olyckorna inträffade? (Ange antal på varje rad.) 
____ Isig/snöig 
____ Blöt 
____ Skräpig med löv och grenar 
____ Torr 

 
 

e) Vad var det som hände? (Beskriv kortfattat för respektive olycka.) 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
f) Behövde du uppsöka sjukvård? 

 Ja, vårdcentral      Ja, sjukhus  Nej 
 
 
g) Använde du hjälm vid olyckan? 

 Ja  Nej 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Frågor om cykelmiljön i Malmö 
Följande del handlar om cykelmiljön i Malmö. När du svarar på följande frågor ber vi dig 
därför att svara utifrån hur du upplever att det är just i Malmö.  

_______________________________________________________________________ 

 
 
33. Hur upplever du cykelmiljön i Malmö vad gäller säkerhet? (Sätt ett kryss.) 

 
Inte alls säker        Mycket säker/ 

 1 2 3 4 5 6 7 Kunde inte vara säkrare 

 
 

34. Hur värderar du cykelmiljön i Malmö totalt sett? (Sätt ett kryss.) 

 
Mycket dålig        Alldeles utmärkt / 
 1 2 3 4 5 6 7 Kunde inte vara bättre 
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35. Vad tycker du om cykelmiljön i Malmö? Instäm eller instäm ej i följande påstående. (Sätt 
ett kryss på varje rad.) 
 Instämmer Instämmer Varken Instämmer  Instämmer 
 ej knappast eller delvis helt 

Beläggningen är jämn      

Cykelstråken är fria från sådant 
     som orsakar halka eller fastnar i 
     hjulen      
Cykelvägarna är tillräckligt breda      

 
Sikten är fri vid korsningar      

Det finns bra cykelparkeringar      

Cykelstråk är tydligt markerade       
Vägskyltar för cykel är tydliga      

 
Andra cyklister gör tydligt tecken      

Bilister gör tydliga tecken      

Andra cyklister kör för fort       
Bilar och bussar kör för fort      

 
Andra cyklister visar hänsyn      

Bilister och bussar visar hänsyn      
Cykelstråk är bra upplysta på 
     kvällarna      

Det är ofta folk som går på 
     cykelbanorna      

 
 

 
36. Vad skulle behöva förändras för att du skulle uppleva cykelmiljön i Malmö som alldeles 
utmärkt och att den inte kunde bli bättre? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

Frågor om framtiden 
_______________________________________________________________________ 

 
 
37. Hur länge tror du att du kommer att cykla? 

 Jag kommer nog bara att cykla något år till 
 Jag kommer nog att cykla flera år till 

 
 
38. Om du slutar att cykla, vad tror du skulle vara den främsta anledningen till det? (Mer  
      än ett alternativ kan anges.)  

 Att min hälsa försämras 
 Att jag tappar motivationen 

  Att jag inte längre känner mig säker och trygg då jag cyklar 
  

 Att jag byter motionsform 
 Att jag använder annat färdsätt istället 

 Att min familj eller bekanta avråder mig från att cykla 

 Att cykelinfrastruktur försämras 
 Att möjligheter till att parkera cykeln försämras 

 Att jag råkar ut för en cykelolycka som skrämmer mig 
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________________________________________________________________________ 
 
Till alla: 

Fortsättning på projektet 
________________________________________________________________________ 
 
Inom forskningsprojektet kommer vi även att genomföra gruppintervjuer för att på djupet 
förstå vilken inställning till cykling som finns hos äldre personer  både inställning om man 
inte cyklar och om man cyklar. 
 

39. Skulle du vilja ha mer information om ett eventuellt deltagande i en 
      gruppintervju? 

 
 Ja, jag vill gärna få mer information om deltagande i en gruppintervju, mina 

kontaktuppgifter är följande: 

 
Namn: _________________________________________________ 

 
Adress: ________________________________________________ 

 
Telefonnummer: _________________________________________ 

 

 
 Nej tack, jag vill inte få mer information 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
________________________________________________________________________ 
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Påminnelse  

Enkät om cykling till Dig som är äldre  

För ett par veckor sedan fick du en enkät från oss angående bl a hur Du ser på att 
cykla, att inte cykla, cykelvanor och cykelmiljön i Malmö. Även om du inte längre 
cyklar eller aldrig har cyklat, så finns det frågor att besvara. All information är 
värdefull information för oss, oavsett om du är, har varit eller aldrig har varit 
cyklist. 

Vi återkommer nu till Dig eftersom vi inte fått in Ditt svar. Om Du redan har fyllt i 
enkäten och skickat den så tackar vi Dig för Ditt deltagande. Ifall Du har tappat bort 
enkäten, skickar vi med en ny till Dig här. 

Vi vill be Dig att fylla i formuläret och skicka tillbaka det till oss i det bifogade 
kuvertet (portot är betalt). Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och 
förpliktar inte till ytterligare deltagande.  

Har Du några frågor om studien eller enkäten eller om Du är intresserad att få ta del 
av resultaten från undersökning är Du välkommen att kontakta Jenny Rosenkvist på      
tel. 010 484 65 80 (eller jenny.rosenkvist@vectura.se) för vidare information. 

 

Vänligen skicka Ditt svar till oss så fort som möjligt, gärna inom 14 dagar!  

 

Bästa hälsningar 

 

Anders Wretstrand, lektor Helena Svensson, lektor Jenny Rosenkvist, fil. lic. 

Inst. för Teknik och samhälle Inst. för Teknik och samhälle Vectura 

Lunds Tekniska Högskola Lunds Tekniska Högskola Malmö 

Lund 2012-10-02 
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20 sep 2012 

 
 
 

Välkommen till ett samtal kring 
hur det är att cykla i Malmö som äldre 

 
 
Vi har nöjet att inbjuda Dig till att delta i en gruppintervju kring hur det är att som 
äldre person cykla i Malmö eller varför du har valt att inte cykla. 
 
I september svarade Du på en postenkät som handlade om Din inställning till att 
cykla. Enkäten är tillsammans med gruppintervjuer en del av ett forskningsprojekt 
som startade under våren 2012. Vi som jobbar med forskningsprojektet kommer 
från Lunds Tekniska Högskola och trafikplaneringsföretaget Vectura. Projektet 
finansieras av Länsförsäkringar. 
 
Målet med forskningsprojektet är att ta fram kunskap om hur äldre personer 
använder cykeln eller inte använder cykeln, hur de ser på cykelns möjligheter och 
vad som behövs för att skapa en trygg och säker cykelmiljö för äldre personer. För 
att få en fördjupad kunskap och förståelse för svaren vi fått i enkäten genomför vi 
gruppintervjuer där deltagarna ges möjlighet att utveckla svaren i enkäterna. Vid 
gruppintervjuerna finns även utrymme att ta upp ytterligare aspekter som är viktiga 
att ha med för att förstå äldre personers inställning till att cykla.  
 
För deltagande i gruppintervjuerna bjuder vi in ett antal äldre personer som i 
enkäten svarade att de kunde tänka sig att få mer information om vad det skulle 
innebära att delta i en gruppintervju. 
 
 
Om du vill och har möjlighet att delta, är vårt förslag på datum för gruppintervjun: 
 
måndagen den 15 oktober 2012 kl 14:00   eller 
tisdagen den 16 oktober 2012 kl 10:00. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gruppintervjun kommer att hållas i Malmö. Vid varje gruppintervju kommer ca 6 
till 10 personer att närvara och intervjun kommer att vara i ca två timmar. Vi 
bjuder på fika i anslutning till mötet. Reseersättning utgår om Du behöver resa till 
platsen för intervjun. 
 
Vi vill påminna om att det är frivilligt att delta i gruppintervjun och om Du väljer 
att svara att Du vill delta nu, så kan Du närsomhelst välja att avbryta ditt 
deltagande utan att ange orsak.  
 
Om Du vill delta i en gruppintervju ber vi Dig ringa till Jenny Rosenkvist, 
telefonnummer 010-484 65 80 eller fylla i talongen på nästa sida och lägga den i det 
bifogade kuvertet och skicka tillbaka. Portot är betalt. 
 
Du är även välkommen att ringa om du har några frågor. 
 
 
 
Med hopp om att vi ses! 
 
 
 
Jenny Rosenkvist,  Fil. Lic. 
Vectura  
Malmö 
 
 
Anders Wretstrand, Lektor                     Helena Svensson, Lektor  
Institutionen för teknik och samhälle       Institutionen för teknik och samhälle 
Lund Tekniska Högskola                     Lund Tekniska Högskola  
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SVARSTALONG 
 
 
Vill Du delta i en fokusgruppsintervju inom forskningsprojektet Äldre cyklister? 
 
Du kan sätta två kryss om du har möjlighet att delta både den 15 och 16 oktober. 
Vi fördelar sedan datum utifrån hur alla deltagarna kan, så du deltar ändå bara en 
av dagarna. 
 
 

15 oktober 2012 kl 14:00 
 

16 oktober 2012 kl 10:00 
 

 
 

 
 
 
 
 
Namn:________________________________________ 
 
Adress:________________________________________ 
 
Telefonnummer:_________________________________ 
 
 
  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

 
1 okt 2012 

 
Välkommen till ett samtal kring 

hur det är att cykla i Malmö som äldre 
 
 
 
 
Här kommer den skiftliga informationen som utlovades i brevet eller i 
telefonsamtalet. 
 
Vi har nöjet att inbjuda Dig till att delta i en gruppintervju kring hur det är att som 
äldre person cykla i Malmö eller varför du har valt att inte cykla. 
 
Du är välkommen måndagen den 15 oktober kl 14:00. 
 
Plats för gruppintervjun är Vecturas lokaler, Hjälmaregatan 3 i Malmö, se bifogad 
karta. Vectura ligger på fjärde våningen i byggnaden Scandinavian Center. Vid varje 
gruppintervju kommer ca 6 till 10 personer att närvara. Vi börjar kl 14:00 och 
avslutar vid kl 16:00. Vi bjuder på fika i anslutning till mötet. Reseersättning utgår 
om Du behöver resa till platsen för intervjun. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa till Jenny Rosenkvist 010-
4846580. 
 
 
Vi ses! 
 
 
Jenny Rosenkvist,  Fil. Lic. 
Vectura  
Malmö 
 
Anders Wretstrand, Lektor                     Helena Svensson, Lektor  
Institutionen för teknik och samhälle       Institutionen för teknik och samhälle 
Lund Tekniska Högskola                     Lund Tekniska Högskola  
 

Vänd på sidan för karta och bild. 



 

 
 

Hjälmaregatan 3. Stadsbussarnas hållplats Anna Lindhs plats ligger precis bredvid.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
Seminarierummet där vi ska ha fokusgruppsintervjuerna ligger i Vecturas lokaler på 
fjärde våningen. Gå in i entrén från Hjälmaregatan. När du kommit innanför 
entrédörrarna finns hiss eller trappa till vänster. Åk/gå upp till fjärde våningen så 
möter jag dig där! 
 
Huset ser ut såhär: 
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FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

1. Välkomna och information: 

Mål med projektet  

2. Upplägg för fokusgruppsintervjun: 

3. Vad är fokusgruppsintervjuer? 

Ställa frågor 

Presentation av resultat 

Konfidentialitet.  

Frågor? 

4. Fråga om inspelning diktafon 

 

Tema 1. Motiv till att cykla / anledningar att inte cykla 

Hur ser ni på cykeln som ett transportsätt? 

Vilka motiv finns för att cykla som äldre? (praktiskt, motion, lätt att ta sig ut, billigt, flexibelt) 

Vilka motiv finns för att inte cykla som äldre? (vingligt, dåliga cykelstråk, har andra transportsätt) 

Är cykeln ett möjligt transportmedel? 

Varför slutar man att cykla? 

- Speciella händelser? 
- Speciella tankar? 
-  

 

Hur länge tycker ni att man kan cykla? 

Tror ni fler äldre skulle vilja (om de kan) cykla? 

- Vad skulle ändras för att äldre skulle cykla i högre utsträckning? (Miljö, andra trafikanters 
beteende 

 

Hur ser ni på cykling för er del i framtiden? 

  



 

 
 

Tema 2. Cykelmiljö i Malmö

Laget runt, skriv ner ett ord som ni tycker beskriver cykelmiljön i Malmö. Hur tycker ni det är att 
cykla i Malmö? (kanske säkert, tryggt, gent, smidigt, praktiskt, farligt) 

 

Berätta hur ni ser på olika aspekter såsom: 

- Utformning av cykelstråk 
- Skötsel av skymmande buskar, informationsskyltar etc 
- Korsningar 
- Parkeringsmöjligheter  möjligheter till att parkera cykeln 
- Belysning 
- Tillgänglighet  är det enkelt att komma dit man ska? 
- Hur går det att samsas med andra trafikanter? 

 Cyklister 
 Bilister 
 Fotgängare 
 Kanske upplevs olika grupper olika? Äldre visar hänsyn, ungdomar 

 
Är cykling ett alternativ för äldre personer i Malmö? Berätta varför! 

 

Tema 3 Inställning till cykelhjälm 

Använder ni cykelhjälm? Varför/ varför inte? (osmidigt 

 

När började ni använda hjälm? 

Anledning till att börja använda hjälm? 

Rapporter visat att äldre personer inte använder cykelhjälm i så stor utsträckning, vad tror ni är 
anledningen till det? 

Associationer 
 

Hur ser du själv på att använda cykelhjälm? 

Hur tänker du om andra som använder cykelhjälm? 
Skillnad? 

Behöver fler äldre börja använda cykelhjälm? Varför/varför inte? 
Insatser för att få fler äldre personer att använda cykelhjälm? 
Till barn har man t.ex. kampanjer, till vuxna delar ut hjälmar på stan 



 
 



 
 


