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Sammanfattning
Cykeldistribution är en bransch på frammarsch vilket kommer att betyda fler
cykeldistributörer som transporterar varor och gods. Att dagligen röra sig i olika
trafik- och stadsmiljöer ger cykeldistributörer stor vana och erfarenhet av att röra
sig i trafiken, samtidigt som det innebär en ökad riskexponering för olyckor.
Syftet med studien är att ta reda på cykeldistributörers erfarenheter av faktisk och
upplevd trygghet och säkerhet. Ökad kunskap ska ge stads- och trafikplanerare
ökad insikt om behov och förutsättningar för cykeldistribution och på så vis kunna
bidra till säkra och trygga trafikmiljöer.
Studien har genomförts genom insamling av olycksstatistik och genomförande av
webbenkät. Studien fokuserar på frågor om faktisk och upplevd säkerhet bland
yrkesverksamma cykeldistributörer utifrån följande aspekter:
•
•
•
•
•

•

Vilka faktiska och upplevda erfarenheter av olyckor finns bland
cykeldistributörer?
Vilka trafiksituationer och regler påverkar cykeldistributörers
trafiksäkerhet?
Vilka andra, yttre aspekter påverkar cykeldistributörers arbetsmiljö?
Hur upplever cykeldistributörer samspel och interaktioner med andra
trafikanter?
Har cykeldistributörer särskilda uppförandekoder, erfarenhet av
utbildning om trafiksäkerhet och hur är deras syn på sitt eget
trafikbeteende när det kommer till regelefterlevnad?
Finns det åtgärder som skulle kunna innebära ökad trygghet och säkerhet
för cykeldistributörer?

Studien visar att en majoritet av cykeldistributörer upplever att de är säkra i trafiken.
Samtidigt har många erfarenheter av olyckor och det finns också en mängd specifika
situationer och regler som pekas ut som farliga och otydliga. Osäkra trafiksituationer
är framförallt där cykelväg korsar eller korsas av bilväg såsom högersvängande
motorfordon, korsningar, rondeller och utfarter; vilket stärks ytterligare av att en
majoritet av cykeldistributörerna anger att flest konflikter i trafiken uppstår med
förare av motorfordon.
Ytterligare resultat från studien är att ambitionen att följa trafikregler inte alltid går
att förena med sin egen eller andra trafikanters trafiksäkerhet eller utförande av
arbetsuppgifter. Undermålig drift och underhåll av vägarna, framförallt snö, is,
rullgrus och hala löv har också visats bidra starkt till den upplevda osäkerheten och
även risk för olyckor. Studien visar även att cykeldistributörer upplever att elassistans påverkar deras trafiksäkerhet både positivt och negativt. Vissa situationer,
såsom cykling i backar med lastat gods blir enklare, men en större uppmärksamhet
krävs också då andra trafikanter inte är vana vid hur fort en cykel med el-assistans
rör sig.
Förslag på regelåtgärder som skulle förbättra trygghet och säkerhet i trafiken är
sänkta bashastigheter i tätort, tillåtet att cykla höger vid rödljus, tillåtet att som
cykeldistributör cykla på trottoar samt mer enhetlighet och tydlighet gällande
företrädesregler.
For information in English, contact the author.
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1 Inledning

1.1

INTRODUKTION

Att distribuera varor med cyklar i urbana miljöer går i linje med många städers mål
om att öka andelen hållbara, yteffektiva transporter för att möta problem med
utsläpp, buller, trängsel med mera.
Cykeldistribution är en bransch på frammarsch. Detta innebär fler yrkesverksamma
cyklister som dagligen rör sig i olika trafik- och stadsmiljöer. Vikten av trafiksäkra
miljöer är därför centrala, både ur ett arbetsmiljö- och ett samhällsperspektiv.
Cykeldistributörers arbetsdag sker till stor del i trafiken, vilket innebär en relativt
lång exponeringsrisk för inblandning i olyckor, i jämförelse med till exempel en
cykelpendlare. Cykeldistributörer är således en intressant och viktig grupp med stor
erfarenhet och kunskap om olika trafik- och stadsmiljöer.

1.2

SYFTE

Studiens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om upplevd trygghet och
säkerhet bland yrkesverksamma inom cykeldistribution.
Ytterligare syfte med studien är att ge stads-, samhälls- och trafikplanerare ökad
insikt om behov och förutsättningar för den cykeldistribution som sker i dagsläget.
Med ökad kunskap kan det skapas säkra och trygga trafikmiljöer för dagens
yrkesverksamma cykeldistributörer, cykelbud m.fl. men även för andra som rör sig
i trafiken.

1.3

FRÅGESTÄLLNINGAR

Studiens övergripande fråga är hur trygghet och säkerhet upplevs bland
yrkesverksamma cykeldistributörer och undersöks utifrån:
•
•
•
•
•

•

Vilka faktiska och upplevda erfarenheter av olyckor finns bland
cykeldistributörer?
Vilka trafiksituationer och regler påverkar cykeldistributörers
trafiksäkerhet?
Vilka andra, yttre aspekter påverkar cykeldistributörers arbetsmiljö?
Hur upplever cykeldistributörer samspel och interaktioner med andra
trafikanter?
Har cykeldistributörer särskilda uppförandekoder, erfarenhet av
utbildning om trafiksäkerhet och hur är deras syn på sitt eget
trafikbeteende när det kommer till regelefterlevnad?
Finns det åtgärder som skulle kunna innebära ökad trygghet och säkerhet
för cykeldistributörer?
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1.4

METOD

Projektet har genomförts genom:
•
•
•

•

Informationsinsamling på internet via Google Search och Google Scholar.
Utdrag ur Strada1 för cykelolycksstatistik över inrapporterade cykelolyckor i
Sverige mellan 2012 och 2016.
Webbenkätstudie bland yrkesverksamma cykeldistributörer i Sverige samt
internationellt genom European Cycle Logistics Federation2 och egna
eftersökningar.
Kompletterande frågor.

Utdrag ur Strada har gjorts för att se om yrkesverksamma cyklister drabbats av
olyckor och i så fall vilka typer av olyckor som de drabbats av. Utdrag har även
använts för att utreda vilka typer av olyckor som cyklister på lastcyklar och med
cykelkärror varit inblandade i3. Utdraget möjliggör inte att statistiskt säkra
slutsatser kan dras utan används endast för att se vilka typer av olyckor som
förekommer.
Webbenkäten samlade in svar under våren 2017 och spreds till svenska
yrkesverksamma aktörer. En engelsk version av enkäten spreds till europeiska
yrkesverksamma via nationella cykelorganisationer runtom i Europa och genom
egna kontakter inom branschen. Dessa svar sammanfattas i textrutor löpande
genom studien.
Kompletterande frågor om tekniska lösningar och innovationer har ställts till
respondenter som i webbenkäten lämnat kontaktuppgifter.

1.5

DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR

Definitioner som används i studien:
•
•
•
•

Cykeldistribution används i denna studie som samlingsnamn för olika
logistiklösningar som cykelfrakt, -leverans, -bud med mera.
Yrkesverksamma cykeldistributörer är förarna/cyklisterna.
Faktisk säkerhet och trygghet grundas på olycksstatistik såsom Strada.
Upplevd säkerhet och trygghet baseras på erfarenheter bland
förarna/cyklisterna.

Studiens huvudfokus är upplevd säkerhet och trygghet bland yrkesverksamma
cykeldistributörer. Även faktisk säkerhet undersöks i studien; det statistiska
underlaget är dock inte tillräckligt för att dra säkra slutsatser utan används främst
som diskussionsunderlag och för att sätta upplevd säkerhet i ett perspektiv.
Studien är primärt inte en jämförelse mellan svenska och europeiska erfarenheter
även om vissa jämförelser är intressanta. Det är viktigt att ta i beaktning att
trafikförhållanden, infrastruktur, lagar och regler varierar mellan länder; vilket
gör det svårt att direkt överföra erfarenheter från andra länder till Sverige och
tvärtom.
Avgränsningar för studien är att privatpersoners upplevelser av trygghet och
säkerhet inte undersökts. En viktig skillnad, som också tydliggör vad för slags cykling
som cykeldistribution innebär är att privatcyklisters cykling kan förstås som
http://www.transportstyrelsen.se/strada
http://federation.cyclelogistics.eu/
3 Se även: Dahlqvist och Zakrisson (2014) Att planera för olika cykeltyper – En studie av lastcyklisters
behov och preferenser: http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_264_Dahlqvist_Zachrison.pdf
1

2
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”vardagscykling”, ”pendling” eller ”flanörscykling” medan cykeldistribution snarare
är ”trafik”. Olycksstatistiken från Strada som analyserats inkluderar dock ett fåtal
privatresor med låd-/lastcykel eller cykelkärra för att få en förståelse av olyckstyp
och händelseförlopp som dessa fordon varit inblandade i. Andra olyckor bland
”vanliga” privatcyklister har inte analyserats i denna studie.
Studien fördjupar sia inte heller i fordons- och cykeltekniska lösningar. Dock
presenteras de svar som respondenterna gett om tekniska hjälpmedel som de, ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv, ser ett behov av.
Det senaste året har flera företag som erbjuder matbud med cykel etablerat sig.
Dessa är inte med i studien på grund av svårigheter att nå förarna. Inte heller har
andra yrkesverksamma som cyklar, såsom ”Cyklande elektrikern” eller ”Cyklande
fönsterputsaren” tagits med då deras huvudsakliga arbetsdag inte utgörs på cykel
utan där cykeln är ett transportmedel från och till arbetsplatsen.

1.6

LÄSANVISNING

I kapitel 2 introduceras vad cykeldistribution är, branschens nuläge och potential
samt yrkesverksammas risk och exponering för olyckor. I kapitel 3 presenteras den
insamlade informationen från Strada-utdrag och resultaten från genomförd
webbenkät. I kapitel 4 sammanställs och analyseras resultaten och en
framtidsspaning presenteras, följt av kapitel 5 där studiens slutsatser och
rekommendationer för berörda aktörer presenteras.
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2 Cykeldistribution
I detta kapitel ges en introduktion till cykeldistribution, branschens nuläge och
potential samt olycksrisk och trafiksäkerhet.

2.1

BAKGRUND

Cykeldistribution4 används i denna studie förenklat som övergripande
samlingsnamn för olika cykellogistiska lösningar5 och innefattar:
•
•
•
•
•
•

Post är den vanligaste typ av vara som levereras med cykel och utförs främst
av brevbärare och tidningsbud.
Bud innebär oftast expresstransporter där en vara hämtas på en plats för att
snabbt tas till en annan plats.
Distribution innebär utdelning eller upphämtning av varor. Välkänt är
koncepten last mile och first mile.
Hemleveranser innebär t.ex. att en vara beställs i butik eller på internet
och sedan transporteras varan hem till köparen av en cykeldistributör.
Frakt-/Godstransporter utgörs av att någon form av vara/gods ska
transporteras från A till B.
Privat-/företagstransporter är exempelvis flytt av möbler, varor, eller av
personer.

Även typ av cykel eller cyklar som används varierar stort. Lastcyklar av olika slag
kan frakta olika typer av paket och kollin och användningsområdena utvecklas
ständigt. Spannet är stort, där budverksamhet för snabba och direkta leveranser
av brev och mindre paket med hög flexibilitet har vissa behov, medan lastcyklar
med släp med kapacitet på 250-300 kilo har andra6.

2.2

NULÄGE OCH POTENTIAL

Att använda cykel för att frakta och leverera paket och varor av olika typer har en
lång historia; lastcyklar i olika varianter och för olika ändamål har funnits och
använts i drygt 100 år7. Betydelsen och användningen av lastcyklar har, efter
nedgång sedan 1950-talet, de senaste fem till tio åren fått ett uppsving8 och idag
erbjuder cirka tio företag i Sverige olika typer av leverans-, logistik- och
distributionslösningar med cykel. Dessutom finns det, framförallt i
storstadsområdena, en växande mängd cykelbud.
Att branschen är på frammarsch anges bland annat i en enkätstudie genomförd av
European Cycle Logistics Federation9. Studien kartlägger
cykeldistributionsbranschen i Europa och anger bland annat att 66 av 84
kartlagda företag startat sin verksamhet de senaste sju åren. Dessutom har antalet
anställda och antalet varor som dagligen levereras ökat kraftigt de senaste åren.

”Cykellogistik” definieras i ett underlag framtaget inom Cyclelogistics som ”transport av varor med
cykel från A till B”: http://cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
5 Se även: http://cyclelogistics.eu/index.php?id=39&folder_id=111
6 http://cyclelogistics.eu/docs/119/D3_8_Best_Practice_Case_Studies_as_an_input_to_Eltis.pdf
7 http://cyclelogistics.eu/docs/111/D2_1_Analysis_of_Cargo_Cycling_v_2_Sept2013.pdf
8 http://www.bbc.com/autos/story/20140815-rise-of-the-short-haul-truckers
9 ECLF: http://eclf.bike/eclfdocs/ECLF_Survey_Analysis_Report_23Aug2016_EU.pdf
4
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I en studie inom EU-projektet Cyclelogistics10 11anges det bland annat att 50
procent av allt ”lätt gods” och 25 procent av allt gods som idag transporteras i
europeiska städer skulle kunna göras med cykel12. I den holländska staden Breda
visar en studie att mindre än 10 procent av godset i de 1 900 lastbilar som dagligen
åker in i staden kräver transport med lastbil13 14.
På grund av kapaciteten att transportera varor med cykel kan cykeldistribution vara
ett sätt att möta utmaningar som miljöpåverkan, utsläpp av buller och partiklar samt
bidra till mer effektiv markanvändning, minskad trängsel, säkra trafikmiljöer och
minskat behov av parkering.

2.3

RISK OCH EXPONERING

Cykeldistributörer tillbringar en stor del av sin arbetsdag med att transportera olika
typer av varor. Detta är en förutsättning för yrket i sig och innebär också en större
exponering och risk för att råka ut för olyckor, än till exempel någon som
cykelpendlar. Risk och exponering kan förstås utifrån faktisk respektive upplevd
trygghet och säkerhet i trafiken. Den faktiska tryggheten och säkerheten kan utläsas
ur till exempel olycksstatistik och den upplevda ur till exempel erfarenheter av att
cykla i olika trafik- och stadsmiljöer.
Angående faktisk trygghet och säkerhet anges det i ett underlag av Trafikanalys15 att
antalet omkomna i trafikolyckor med cykel minskat de senaste 10 åren (en
bidragande orsak anges dock vara att cyklandet under samma period minskat).
Allvarligt skadade cyklister har dock inte minskat i samma takt och de är den största
trafikantkategorin bland allvarligt skadade, före bilister. I ett underlag av
Trafikverket16 anges det att drygt 45 procent av alla allvarligt skadade i trafiken år
2012, totalt cirka 4500 personer, var cyklister17. I samma underlag anges följande
olycksstatistik för cyklister:
•

Av allvarligt skadade cyklister härleds cirka 80 procent till singelolyckor,
följt av cirka 10 procent för olycka i konflikt med motorfordon respektive 10
procent för olycka med annan cyklist.

•

Bland cyklisters singelolyckor härleds 60 procent till brister i drift och
underhåll varav cirka 70 procent kopplas till ”halka på grund av is, snö, grus
eller löv.

•

Andra orsaker till cyklisters singelolyckor är ”cyklistens interaktion med
cykeln”, ”cyklistens beteende och tillstånd”, ”cyklistens samspel med övriga
trafikanter” men även hastiga, panikartade inbromsningar följt av att
cyklisten slungas över styret samt konstruktionsbrister i cykeln med
komponenter som går sönder (bromsar som att slutar fungera eller att
kedjan hoppar av). Det anges även att ”många [cykel]olyckor inträffar vid
transport av föremål eller när cyklisten ska kliva av eller på cykeln”.

http://cyclelogistics.eu/docs/205/D7_1_Baseline_Cyclelogistics_final_external_10022014.pdf
svensk sammanfattning: http://www.ecoprofile.se/thread-2748-Cyclelogistics-51-av-motoriseradegodstransporter-i-stader-kan-lika-garna-goras-med-lastcykel.html
12 Mer om potential: https://ecf.com/news-and-events/news/cargo-bike-crazy-potential-deliveringgoods-bike-0
13 https://epthinktank.eu/2012/07/16/bikes-in-stead-of-lorries/
14 Mer om marknaden i Holland: http://eclf.bike/presentations17/A12%20ECLF_SusanneBalm_v3.pdf
15 http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2015/rapport-2015_14-cyklandets-utvecklingi-sverige-1995-2014.pdf
16 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10923/RelatedFiles/2014_030_sakrare_cykling.pdf
17 Se även: http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:694821/FULLTEXT01.pdf
10
11
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•

Av cykelolyckor som härleds till samspel och interaktioner med andra
trafikanter sker 50 procent när cyklist väjer för bilist följt av 25 procent
vardera för väjning för annan cyklist och väjning för fotgängare.

Sedan 2003 registreras, genom sjukhusrapportering18, cykelolyckor i trafiken vilket
lett till nya insikter om vikten av insatser för att minska antalet allvarligt skadade,
minska potentiella konfliktsituationer med förare av motorfordon samt ett ökat
fokus på att förhindra singelolyckor. Det kan även tänkas ske olyckor där de
drabbade inte uppsökt sjukhus. Dessa olyckor hamnar inte i någon officiell statistik.
De drabbade har dock erfarenheten av dessa konflikter eller olyckor, till exempel
gällande de bakomliggande orsakerna och hur allvarlig olyckan var.
För ökade insikter och kunskaper om trafik- och stadsmiljöer och cykelinfrastruktur
som möjliggör säker cykling, och för att kunna arbeta förebyggande, är kunskaper
både om faktiska och upplevda risker centrala19.

http://www.transportstyrelsen.se/STRADA
Se även: Wallén (2015) Betydelsen av upplevd trafiksäkerhet i förhållande till objektiv trafiksäkerhet …
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7994470&fileOId=7994503

18
19
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3 Resultat
Utdrag från Strada över inrapporterade olyckor mellan 2012 och 2016 har
undersökts för att klargöra vilka typer av olyckor som cyklister på lastcyklar och
med cykelkärror samt brevbärare och tidningsbud råkar ut för.
För att samla in kunskap om upplevelser och erfarenheter av trafiksäkerhet bland
yrkesverksamma spreds en webbenkät till aktörer i Sverige och till aktörer runtom
i Europa via nationella cykelorganisationer, egna eftersökningar samt via
kontakter inom branschen. Svar samlades in under våren 2017. Totalt deltog 201
respondenter (83 svenska och 118 europeiska).

3.1

OLYCKSSTATISTIK FRÅN STRADA

Vid analys av utdrag ur Strada över inrapporterade cykelolyckor 2012 till 2016,
påträffades 41 olyckor20 där lastcykel, cykelkärra och/eller
brevbärare/tidningsbud varit inblandade21. Samtliga inrapporterade olyckor med
lastcykel (tio stycken) och cykelkärra (tio stycken) är privatresor utifrån
beskrivningar av händelseförloppen. För resterande 21 inrapporterade olyckor
framgår det av beskrivningar att det är brevbärare och tidningsbud som skadat sig
i tjänsten.
Inrapporterade olyckor med lastcykel eller cykelkärra
Av de inrapporterade olyckor22 som av det beskrivna händelseförloppet kan
utläsas som privatresa, med lastcykel eller cykelkärra, är 90 procent singelolyckor.
Samtliga har skett på ”Gång- och Cykelbana (-väg)” och härleds främst till ”hål och
gropar” och ”ojämnt” underlag. Det finns exempel på cyklister som fått
vattenplaning eller ramlat på grund av snö eller is eller att föraren fått förskjutning
i vikt och vält med cykeln, t.ex. i plötsliga, snäva kurvor eller vid nivåskillnader
(trottoarkanter).
Två inrapporterade olyckor har skett på ”Gatu-/Vägsträcka”. En av olyckorna var
en kollision mellan en cyklist med cykelkärra och en annan cyklist. Den andra
olyckan var en cyklist med cykelkärra som blev omkörd av lastbil vilken ”slog till”
cyklisten som for över ett vägräcke och ner i ett dike.
Inrapporterade olyckor bland brevbärare och tidningsbud
21 olyckor där det av händelsebeskrivningen framkommer att det är en brevbärare
eller ett tidningsbud som råkat ut för olycka, finns registrerade i Strada23. Av de 21
olyckorna skedde sex stycken på ”Gång- och Cykelbana (-väg)” och tolv stycken på
”Gatu-/Vägsträcka”, samt en på buss- spårvagnshållplats, en i vägkorsning, och en
”okänd”.
Totalt i utdraget över olycksstatistik finns cirka 58 000 inrapporterade olyckor (omkomna, allvarligt
skadade, lindrigt skadade, måttligt skadade och okänd allvarlighetsgrad)
21 Sökord i Strada: lastcykel; lådcykel; fraktcykel; brevbärare; tidningsbud; postbud; post; brev; frakt;
leverans; distribution; posten; tidning; trehjuling; fyrhjuling; cykelkärra; Christiania; Bullitt
22 60 procent av inrapporterade olyckor med lastcykel eller cykelkärra klassas som ”lindrig”, 35 procent
som ”måttlig” och 5 procent som ”allvarlig”. 85 procent är kvinnor och snittåldern är 41 år
23 66 procent av inrapporterade olyckor bland brevbärare och tidningsbud klassas som ”lindrig” och 34
procent som ”måttlig”. 60 procent är kvinnor och snittåldern är 42 år.
20
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20 av dessa 21 olyckor är singelolyckor. Främsta orsaker är ”halt på grund av
snö/is”, ”vattenplaning”, ”hål och gropar”, ”ojämnt underlag” och ”löst grus”. 40
procent av olyckorna härleds till framförandet av fordonet, stress, hög hastighet,
plötsliga hinder och liknande.
Den enda olyckan som inte var en singelolycka var en brevbärare som blev
påkörd/nuddad av en buss som körde förbi i en vänstersväng. Brevbäraren föll av
cykeln och slog i marken.

3.2

WEBBENKÄTEN

Nedan beskrivs de svenska respondenter som svarat på enkäten24 gällande till
exempel vilken typ av cykeldistribution de har erfarenhet av samt hur långt de
cyklar i genomsnitt en arbetsdag och hur många timmar av deras arbetsdag som
de tillbringar på cykeln:
•
•
•
•
•

•

•

En majoritet av respondenterna är aktiva i Stockholm (54 procent),
Göteborg (12 procent) och Malmö (6 procent)25
32,5 procent är 18-30 år, 61,5 procent 30-50 år och 6 procent över 50 år
20 procent är kvinnor, 78 procent män och 2 procent annat/vill inte uppge
56 procent har 0-5 års erfarenhet, 44 procent har 6 års - eller mer
erfarenhet av cykeldistribution
Typ(er) av cykeldistribution som respondenterna har erfarenhet är:
o 70 procent post
o 47 procent bud
o 28 procent distribution
o 27 procent hemleveranser
o 20 procent frakt av olika typer av varor/last mile
o 20 procent privattransporter.
Cyklade kilometer, i snitt under en arbetsdag:
o 58 procent cyklar dagligen 0-15 kilometer
o 14 procent cyklar dagligen 16-30 kilometer
o 28 procent cyklar dagligen mer än 30 kilometer
Antal timmar på cykel, i snitt under en arbetsdag:
o 27 procent cyklar 0 till 2 timmar varje arbetsdag
o 49 procent cyklar 4 timmar varje arbetsdag
o 20 procent cyklar 6 timmar varje arbetsdag
o 4 procent cyklar 8 timmar eller mer varje arbetsdag

Räknat på 226 arbetsdagar på ett år (2016), efter avräkning av helger, röda dagar och
25 semesterdagar26 ger 1 824 arbetstimmar på ett år. Ungefär hälften av
cykeldistributörerna spenderar 4 timmar varje dag på cykeln vilket innebär 912
timmar cykling per år. En tredjedel av alla cykeldistributörer cyklar mer än 30
kilometer varje dag. 30 kilometer per dag innebär 6 840 cyklade kilometer per
arbetsår.
I jämförelse är den genomsnittliga arbetsresan med cykel 3,1 kilometer enkel väg27,
vilket är cirka 1 400 kilometer på ett år räknat på 226 arbetsdagar. I tid motsvarar

Se bilaga 3 för översikt över de europeiska respondenterna.
Andra städer som representeras: Uppsala, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Norrköping, Linköping,
Örebro, Västerås, Umeå, Lund, Helsingborg, Staffanstorp, Höganäs, Katrineholm, Strängnäs och Flen
26 http://antal.arbetsdag.se/#
27 http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2015/rapport-2015_14-cyklandets-utvecklingi-sverige-1995-2014.pdf
24
25
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det cirka 90 timmar28 cykling till och från arbetet vilket är ungefär en tiondel av den
tid som en genomsnittlig cykeldistributör cyklar.

Gällande tid och exponering bland de europeiska respondenterna
uppger 15 procent att de cyklar 0-15 kilometer varje dag, 33 procent cyklar 16-30
kilometer, och 52 procent cyklar mer än 30 kilometer varje dag. 19,5 procent
tillbringar 0-2 timmar varje dag på cykeln, 28 procent 4 timmar, 31,5 procent 6
timmar, 21 procent 8 timmar eller mer en arbetsdag. Förenklat cyklar cirka 50
procent 6 timmar eller mer varje dag.
226 arbetsdagar, efter avräkning av helger, röda dagar samt 25 semesterdagar ger
det 1 824 timmar på ett arbetsår. Hälften av cykeldistributörerna spenderar cirka
6 timmar varje dag på cykeln vilket innebär 1 356 timmar cykling per år. Hälften
av cykeldistributörerna cyklar mer än 30 kilometer varje dag vilket på ett år ger 6
840 cyklade kilometer per arbetsår och aktiv.

3.3

ERFARENHET AV OLYCKOR

Nedan presenteras respondenternas erfarenhet av olyckor gällande:
•
•
•

Olyckor med annan person som krävt sjukhusbesök
Olyckor med annan person som inte krävt sjukhusbesök
Singelolyckor

Olycka i arbetet med annan person som krävt sjukhusbesök
23 procent uppger att de har erfarenhet av olycka med annan person som krävt
sjukhusbesök. Olycka med förare av motorfordon är vanligast (60 procent), följt av
olycka med annan cyklist (33,5 procent) och fotgängare (6,5 procent).
Exempel på händelser som lett till sjukhusbesök:
”Jag körde om bil som svänger in på en innergård utan att indikera för sväng”
”Påkörd av bil i korsning där jag som cyklist hade förkörsrätt”
”Klämd mellan parkerad bil och bil i rörelse”
”En annan cyklist svängde in på cykelbanan från trottoar alldeles framför mig
vilket ledde till frontalkrock”
”Jag mötte en långsam bil, bilen bakom ville köra om den långsamma bilen (jag
cyklar på gatan), en annan bil kommer bakom mig så till slut blir de tre bilar i
bredd vilket gör att jag pressas rakt in i en hög trottoarkant och ramlar av
cykeln ner i asfalten”
Nästan var fjärde cykeldistributör har någon gång behövt uppsöka sjukhus på grund
av olycka med annan person i arbetet. Klart vanligast är att olycka sker med
motorfordon, då förare av motorfordon svänger utan att ge tecken eller kollision i
korsningar, rondeller eller vid utfarter. Återberättelserna tydliggör att denna
olyckstyp sker i blandtrafik eller när färdmedlen, till exempel cyklister och förare av
motorfordons vägar korsas.

3,1 kilometer tar cirka 12 minuter att cykla, vilket innebär att 6,2 kilometer (tur och retur) tar 24
minuter. 226 arbetsdagar á 24 minuters cykling ger cirka 90 timmar cykling på ett år.

28
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Av de europeiska respondenterna har 15 procent erfarenhet av olycka
med annan person som krävt sjukhusbesök. Likt Sverige härleds 60
procent av dessa olyckor till olycka med motorfordon. Det är dock färre med
erfarenhet av olycka med andra cyklister, men fler med fotgängare. Exempelvis
anges det att:
”For my 3 trips to the hospital while working, it was always the same story: I
had the right of way, the motorist didn't see me because either on the phone
or not looking if there was someone before passing, and … bam”
”Driver came too close on purpose, beeping aggressively. Knocked me off my
bike, left the scene. I broke my elbow. Managed to get him prosecuted due to
helmet cam evidence … I ended up off work for several weeks”
”Pedestrian suddenly walked into the road in front of me”

Olycka i arbetet med annan person som inte krävt sjukhusbesök
45 procent har erfarenhet av olycka som inte krävt sjukhusbesök. 55 procent av dessa
anger att olyckan skett vid kollision eller konflikt med förare av motorfordon, 27
procent med annan cyklist och 18 procent med fotgängare.
Återberättelser om olyckor som inte krävde sjukhusbesök:
”Bilist körde på mig vid cykelöverfart”
”Blev påkörd av en bil[ist] där föraren smsade samtidigt”
”Förar- eller passagerardörr som öppnades rakt framför mig”
”Cyklade runt ett hörn där det kom en cyklist snabbt och vi kolliderade”
Drygt varannan yrkesverksam cykeldistributör har erfarenhet av olycka som inte
krävt sjukhusbesök. Skadegraden av dessa olyckor har inte samlats in, och även om
de flesta av dessa kan tänkas vara relativt lindriga (inte krävt sjukhusbesök) är det
tydligt att konflikter i trafiken som leder till ”mindre” olyckor är vanligt
förekommande. Orsaker bakom dessa olyckor är liknande de som krävt
sjukhusbesök men utfallet, allvarsgraden är lägre.

49 procent av de europeiska respondenterna har varit med i en olycka
som inte krävt sjukhusbesök. Av dem anger 51 procent att olyckan varit med
förare av motorfordon, 21 procent med annan cyklist och 23 procent med
fotgängare. Exempel på återberättelser:
”The major ones are where motorists making a right turn, thereby cutting
you off. Other re-occurring scenarios include swerving bicycles on the bike
lane, and pedestrians with the eyes glued to the screen of their phone”
”In 20 years of experience riding a bike in the city sometimes the unexpected
manoeuvres end in small collisions. Nothing remarkable”
”I've had my handlebars clipped by wing mirrors on a number of occasions”
”I took a little side indicator off a minivan, filtering through the traffic”
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Erfarenheter av singelolyckor
59 procent uppger att de varit med i en singelolycka. Figur 1 visar vad som anges
ligga bakom singelolyckor, både bland svenska och europeiska respondenter:
Figur 1 Bakomliggande orsaker till singelolyckor

Vilka av nedan alternativ kan härledas till den singelolycka/de
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Respondenternas återberättelser om singelolyckor:
”Fått sladd på grund av lösgrus”
”Vurpade på blankis under nysnö i ett område som ofta har väldigt dålig
snöröjning”
”Halkat på is och hala löv, samt äpplen om hösten”
”En buske med en gren som stack ut kom in i hjulet och jag välte”
”Flera gånger har jag glidit på metallblock som används i vägarbeten. Har
vurpat alla årstider på grus, löv, is och ojämnheterna i asfalt. Har kraschat i
oväntade kurvor och [på grund av] obekväma cykelritningar”.
”Finns partier som är glashala och som man inte ser eftersom det kanske ligger
ett litet snötäcke över. Sen så kanske man är lite stressad och cyklar för fort.
Har hänt att jag bromsat för mycket med frambromsen, då släpper det direkt
om det är halt och man har ingen chans att parera, speciellt inte om cykeln är
fullastad med post”.
Dåliga, ojämna underlag med hål och gropar anges vara den vanligaste orsaken till
singelolyckor följt av undermålig snöröjning samt väderförhållanden (snö och is).
Exempel på andra orsaker är till exempel olycka vid cykling längs spårvagnsspår,
snäva svängar, nivåskillnader och att cykeln gått sönder.
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55 procent av de europeiska respondenterna har erfarenhet av
singelolyckor. Återberättelser om bakomliggande orsaker är liknande mellan
de svenska och de europeiska respondenterna. Det är endast ”Vårdslöst
cyklande” och ”Annat” (vanligt förekommande är fall vid spårvagnsspår) som
är mer vanliga orsaker bland de europeiska respondenterna.
”Level differences between road and bike lane is most problematic at night
with bad street lights”
”Tramway rails in Ghent are dangerous and slippery; some days, every 2
minutes a person on a bike falls over these rails”
”There have been plenty of crashes and falls, mostly because of the bad
road or weather conditions”

3.4

TRAFIKSITUATIONER OCH TRAFIKREGLER

I denna del presenteras trafiksituationer som respondenterna upplever som osäkra
och otrygga samt regler som skapar osäkerhet i trafiken. 49 procent uppger att de
känner sig säkra eller väldigt säkra i trafiken. 36 procent uppger att de är neutrala
(varken osäkra eller säkra). 15 procent anger att de känner sig osäkra eller mycket
osäkra i trafiken.
Figur 2 presenterar trafiksituationer som upplevs vara osäkra och otrygga, bland
både de svenska och de europeiska respondenterna.
Figur 2 Situationer som upplevs vara osäkra och otrygga
Är det någon av följande situationer som du känner dig osäker/otrygg i?
(flera svar är möjliga)
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Exempel på återberättelse om situationer som känns osäkra:
”Att bli omkörd av bilister”
”Känner mig sällan osäker, men trånga GC-vägar som kräver ”sicksack”körning kostar mycket tid och skapar osäkra moment”
”När man som cyklist tvingas hålla nära parkerade bilar, otäckt på grund av
bildörrar som kan öppnas”
”Bilister som kör in och ut ur cirkulationsplatser”
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De situationer som upplevs som mest osäkra är högersvängande fordon,
korsningar och rondeller. Samtliga av dessa är situationer där cyklister och andra
som rör sig i trafiken möts och ska korsa varandras körfält och färdriktningar.
Framförallt högersvängande fordon är en situation som återkommande beskrivs
som farlig och som orsak till konflikter och olyckor. En del av osäkerheten härleds
framförallt till samverkan och interaktion mellan cyklister och förare av
motorfordon där många upplever att regler är otydliga eller att de reglerna inte
efterföljs.
Några exempel på regler som anges försvåra distributionen av varor med cykel:
”Enkelriktade gator med postlådor på båda sidor skapar sicksackande”
”Högersvängande fordon är ett stort problem som borde gå att reglera bort”
”Oklarheter om när cykelbana behöver användas kontra vägbanan, även här
blir det en tolkningsfråga vilket skapar förvirring och irritation mellan bilister
och cyklister som har olika uppfattning om vad som är bäst med tanke på
färdmålet”
”Utformandet av cykelinfrastrukturen behöver omarbetas för att täcka upp för
det ökande antalet cyklister, lag på bredare cykelbanor i anslutning med
vägbanan, borttagande av kombinerade cykel/gångbanor, tydliga regler om
väjningsplikt vid korsningar som inte kan tolkas på olika sätt”
I dessa återberättelser beskrivs både regler och trafiksituationer som upplevs
osäkra, exempelvis oklara regler, skyltning, interaktion i trafiken,
cykelinfrastruktur som är bristfällig med för låg kapacitet och brister i underhåll.
Två situationer vanliga för cykeldistributörer är parkering samt avlastning och
lastning av cykeln. Cirka 10 procent upplever att parkering av cykeln känns
osäkert eller otryggt. Endast 5 procent uppger att de känner sig osäkra vid
lastning/avlastning av fordonet.
En majoritet av de europeiska respondenterna känner sig säkra eller
till och med väldigt säkra i trafiken. Cirka en femtedel känner sig osäkra
eller mycket osäkra i trafiken.
Det finns stora likheter mellan de svenska och de europeiska respondenterna
kring trafiksituationer som upplevs som osäkra. Bland de europeiska
respondenterna är det framförallt högersvängande fordon, skarpa svängar,
korsningar samt ”sicksack”-cykling som är osäkra. ”Sicksack”-cykling och
korsningar är de två situationer som europeiska, mer än de svenska, upplever
vara osäkra.
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3.5

PÅVERKANDE ASPEKTER

I webbenkäten fick respondenterna markera på en skala29 hur mycket olika
aspekter påverkar deras arbete. Figur 3 visar faktorer de svenska och de
europeiska respondenterna upplever som ”mycket påverkande” på deras arbete.
Figur 3 Aspekter som upplevs vara ”mycket påverkande”

Vilka av följande aspekter är mycket påverkande för dig i ditt arbete
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Faktorer som sticker ut som ”mycket påverkande” för cykeldistributörer är
framförallt dålig snöröjning, följt av dåliga väderförhållanden (snö och is), underlag
som är ojämna med håligheter samt löst rullgrus. Andra aspekter som upplevs vara
”mycket påverkande” beror på brister i drift och underhåll.
”Mycket påverkande” aspekter bland de europeiska
cykeldistributörerna är framförallt dålig sikt på grund av bebyggelse, dålig
snöröjning och dåligt underlag i form av hål och gropar.

29

Skalan: inte alls påverkande/viss påverkan/varken eller/påverkande/mycket påverkande/ingen åsikt
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3.6

SAMSPEL OCH INTERAKTIONER

I denna del presenteras respondenternas erfarenheter av samspel och interaktioner
med andra i trafiken. Figur 4 visar vilka färdmedel som de yrkesverksamma upplever
att flest konflikter uppstår med:
Figur 4 Vilka färdmedel som det uppstår flest konflikter med

Med vilket av följande färdmedel upplever du a> mest konﬂikter/risk
för olyckor uppstår med? (välj den mest förekommande)
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Det är tydligt att flest konflikter anses uppstå med förare av motorfordon och
framförallt bilister. I kommentarerna specificerar flera respondenter att deras
upplevelse regelbundna konflikter med taxichaufförer och skåpbilister, till exempel
hantverk- och serviceyrken samt leveransfordon.
Gällande vilka andra färdmedel flest konflikter uppstår med anger de
europeiska respondenterna att en majoritet, 60 procent, av konflikterna
uppstår med bilförare, följt av 10 procent vardera med vanliga cyklister och med
fotgängare följt av cirka 9 procent som upplever att det är med kollektivtrafiken
flest konflikter uppstår med.

3.7

REGELEFTERLEVNAD, UPPFÖRANDEKODER OCH
UTBILDNING

I denna del redogörs respondenternas svar om regelefterlevnad, uppförandekoder
och huruvida de har utbildning eller har tillgång till information om trafiksäkerhet.
Regelefterlevnad
88 procent menar att de som yrkesverksamma har ett ansvar av regelefterlevnad i
trafiken. Dock framgår det tydligt bland kommentarer att det finns en ”friktion”
mellan att följa dagens regler, utföra sitt yrke och vad som är trafiksäkert:
”Självklart är det viktigt att man försöker föregå med gott exempel när man är
ute och cyklar men tyvärr är det svårt att följa alla regler för då skulle vi inte
kunna utföra vårt uppdrag som är att dela ut post.”
”Jag har ett ansvar först och främst gentemot mig själv och min egen säkerhet.
Min säkerhet går före regelefterlevnad. Oftast är det säkrare för mig att bryta
mot regler än att inte göra det.”
”Jag anser mig vara föredömlig enligt min framkomlighet i trafiken.
Nuvarande regelverk och förutsättningar representerar inte det.”

19

KOUCKY & PARTNERS AB 2017
TRYGGHET OCH SÄKERHET I TRAFIKEN FÖR YRKESVERKSAMMA INOM CYKELDISTRIBUTION

Många uppger vikten av att vara påläst och har en ambition att följa trafikregler.
Svaren pekar dock på att dagens trafikregler och ett effektivt, säkert yrkesutförande
inte alltid är förenliga med varandra.
69 procent av de europeiska respondenterna anger att de har ett
ansvar att föregå med gott exempel gällande beteende och
regelefterlevnad i trafiken. Kommentarerna, likt de svenska, pekar på att
regelefterlevnad och utförandet av arbetet inte alltid går hand i hand:
”I'm preaching awareness instead of blind rule following”
”Yes, but I also have the responsibility to represent the fastest delivery option
in the city, which could mean to be a little bit disrespectful sometimes...”
”Despite at times work gets very hectic, it's important to maintain a good
traffic behaviour (which doesn't necessarily always match with rules
compliance)”
”I ride within the law and am especially aware of this as my cargo bike has
the company brand so I feel as though I am representing that brand on the
roads”

Uppförandekoder mm
83 procent anger att företaget de jobbar på har särskilda uppförandekoder, etiska
riktlinjer eller arbetsmiljöregler, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krav på att bära hjälm (gäller främst för brevbärare)
Rekommenderat att bära varselväst under vinterhalvåret/vid mörker
Krav på att använda avsedd företagsuniform
Att ta av solglasögon vid kundkontakt
Att inte lyssna på musik i hörlurar i trafiken
Allmänt säkerhetstänk (”Ta inga onödiga risker, tänk efter före”)
Att företräda företaget med gott beteende och uppförande
Visa på ansvar och professionalitet vid transport av objekt
Ta hänsyn till medtrafikanter
Alkohol- och drogfri

En stor del av exemplen handlar om att viss utrustning ska användas.
Hjälmanvändning nämns främst som krav av brevbärare. Andra exempel är att
använda avsedd företagsuniform, varselväst när det är mörkt och att inte cykla med
musik i hörlurar. Vissa uppförandekoder eller arbetsmiljöregler berör beteenden, till
exempel gott bemötande av kunder, allmänt säkerhetstänk i trafiken och att visa
ansvar vid transport av varor.
60 procent av de europeiska respondenterna uppger att de på
företaget de jobbar på har särskilda uppförandekoder, etiska
riktlinjer eller arbetsmiljöregler. Angivna exempel är liknande de svenska
och handlar om att använda viss och rätt utrustning och följa skrivna såväl som
oskrivna trafikregler.
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Utbildning
48 procent uppger att företaget de arbetar på någon gång har haft utbildning eller att
de har fått information om trafiksäkerhet, trafikregler eller liknande. Flera anger att
trafikregler är något som diskuteras dagligen. Exempelvis menas det att:
”Varje person som kör våra transportcyklar får ett dokument med trafikregler
som skall följas samt uppmanas att kontinuerligt läsa på om trafikregler”
”Två dagars personlig introduktion inklusive trafikregler”
”Vi utbildar och diskuterar regelbundet risker i trafiken”
”Jag är ensam i företaget och är van bilförare, känner väl till trafikreglerna,
men det kommer att behövas när jag börjar anställa”
”Det finns information att tillgå men inget som görs aktivt”
”Diskussion beror på olika situationer eller platser”
Nästan hälften av de yrkesverksamma cykeldistributörerna har någon gång haft
utbildning eller fått information om trafiksäkerhet och bland kommentarerna
beskrivs både utbildningsdagar och tryckt information som exempel. Vanligt är att
frågor om trafiksäkerhet och -situationer är dagliga diskussioner på arbetsplatsen.
48 procent av de europeiska respondenterna anger att företaget de
arbetar på, någon gång har haft utbildning eller att de har fått
information om trafiksäkerhet, trafikregler eller liknande. Exempelvis:
”At the beginning we cycle first ride together”
”I was given 3 trial shifts that allowed me to showcase how safely I drive”

3.8

ÅTGÄRDER OCH REGLER FÖR ÖKAD TRYGGHET

Här återges åtgärder och regler som respondenterna menar skulle förbättra trygghet
och säkerhet i trafiken för dem som yrkesverksamma cykeldistributörer:
”Cykling mot enkelriktat”
”Ingen stopplikt, att ”rulla förbi” borde vara ok”
”Att få svänga höger på rött”
”Tillåtet att cykla på trottoar, ofta sitter postlådan ”långt” in från trottoaren
vilket försvårar utdelning”
”Sänkt maxhastighet till 30-35 km/h i tätort skulle få stora positiva effekter”
”Nolltolerans mot parkerade bilar i cykelvägar”
”Tydligare regler kring vem som har företräde, nu är kulturen att alla tror att
de har det”
”Strikta regler kring förståelse för cykling vid körkortsutbildning”
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”En regel om 1,5 meters avstånd i sidled vid passering av cyklist på vägbana,
detta finns i många andra europeiska länder och har på senare tid
uppmärksammats mer i Sverige”
Exemplen visar att det finns en bredd i åtgärder som cykeldistributörerna upplever
skulle förbättra tryggheten och säkerheten i trafiken.
En majoritet av de europeiska respondenterna vill att högersväng vid rött
ljus ska vara lagligt och att signalsystem ska reglera bort situationer med
högersvängande fordon. Ytterligare exempel:
”One-way roads should generally be bi-directional for cycles, with exceptions
where necessary”
”30 km/h should be general speed limit for motor vehicles in cities”
”Ban on using mobile phones whilst driving - it needs tougher sanctions”
”Access-regulations that prohibit cycles in certain areas - forces me to push
the bike or trike which can be very heavy and in my opinion more dangerous
to push around than ride slowly. Certain areas are not suitable for large
heavy motor vehicles but this is not the case for manoeuvrable, safe cargo
bikes that have very good vision and are not particularly a threat to
pedestrians. Access should be allowed and encouraged for these vehicles”

3.9

TEKNIK OCH SÄKERHET

I webbenkäten ställdes frågor om vilken typ av cykel som används samt om de
yrkesverksamma har el-assist på cykeln och hur det påverkar deras upplevelse av
trygghet och säkerhet i trafiken. Uppföljningsfrågor gjordes även till dem som
lämnat kontaktuppgifter angående tekniska lösningar och innovationer som idag
används eller som skulle kunna tänkas öka tryggheten och säkerheten.
För att sätta dessa tekniska lösningar i ett sammanhang beskrivs inledningsvis typer
av cyklar som används samt respondenternas erfarenhet av de olika cykeltyperna.
Fordonen
Det finns en stor variation av cyklar, låd- och transportlösningar som används för
cykeldistribution30, exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Standardcykel och ryggsäck är vanligt bland cykelbud
Standardcykel monterad väska eller låda möjliggör större
volymer/vikt än endast ryggsäck
Standardcykel med vagn/trailer för ytterligare volym/vikt
Lastcykel med två hjul har kapacitet för cirka 100-120 kilo
Lastcykel med tre hjul har kapacitet för cirka 200 kilo
Lastcykel med fyra hjul har kapacitet upp till 300 kilo

Samtliga cyklar kan ha el-assistans. Typ av cykel varierar och beror på faktorer
såsom storlek, tyngd och typ av varor som ska transporteras, men även hur långt
eller snabbt en vara behöver komma fram.

Se produktdatabas: http://cyclelogistics.eu/index.php?id=30 och http://www.nutzrad.de/?seite=kat
(på tyska)

30
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Erfarenhet av olika cyklar, el-assist och hur el-assist påverkar
Vanligast bland yrkesverksamma cykeldistributörer i Sverige är erfarenhet av att
använda standardcykel31 (47,5 procent), följt av last-/fraktcykel med två hjul (44
procent), last-/fraktcykel med tre hjul (8,5 procent). I kommentarerna framgår det
att även cykelkärror används även om det är ovanligt, att cyklar kan monteras med
väskor samt att det finns erfarenhet av 4-hjuliga cyklar.
15 procent anger att de har tillgång till cykel med el-assistans varav 23 procent
anger att el-assistans påverkar upplevelsen av att röra sig i trafiken. Exempel på
kommentarer om el-assistans:
”Man orkar mer i uppförsbackar, och slipper stanna på vägen”
”Farten ökar vilket gör att perspektiven ändras, till exempel omgivande miljö,
medtrafikanter med mera”
”Det går ju fortare och man känner att den driver på ibland lite mer än vad
man kanske vill. Man måste anpassa sig mera till andra och vara mera
beredd att det kan komma bilar som inte räknar med att det kommer en
snabbare cykel”
”Cyklister kan nu komma i samma fart som mopeder vilket ökar osäkerheten”
”Det känns farligare att cykla med el-assist, men det kanske bara är en
vanesak?”
”Jag upplever att många elcyklister kör snabbare än de behärskar”
Åsikterna kring el-assistans belyser två sidor; dels att det påverkar de
yrkesverksammas egen cykling och uppfattning om trafiksäkerhet, dels att deras
upplevelse av trafiksäkerhet påverkas av att andra cyklister har el-assistans.
De europeiska respondenternas erfarenheter av olika cyklar, elcyklar
och el-assist: standardcykel (51 procent); lastcykel med två hjul (73 procent);
lastcykel med tre hjul (47 procent); standardcykel med cykelkärra (16 procent);
fyrhjuling (5 procent). 59 procent har tillgång till cykel med el-assist. 27 procent
av dessa menar att el-assisten påverkar trafiksäkerheten då körning i blandtrafik
underlättas och att föraren känner sig mer trygg och ”jämlik” annan trafik:
” Electric assist enables me to react more spontaneously in certain situations.
Also I feel more equal to other motorized traffic participants having assist”
”Keeping up with other traffic feels safer, reassuring to have the power
available when moving heavy loads. More confident about not stalling, hill
starts etc. Able to get away from junctions easily and make turns quickly and
safely”

Tekniska lösningar för ökad trygghet och säkerhet
Den viktigaste ”tekniken” för trygghet och säkerhet anges vara pålitliga, lättskötta
cyklar med bra bromsar som tål långa arbetsdagar året runt. Även lysen och reflexer
när det är mörkt samt bra fäste vintertid anges som viktigt.
Återkommande lösningar som idag saknas eller där kvalitén inte håller för dagligt
bruk är blinkers och bromsljus. Annat som nämns är användning av cykelhjälm
31

Inklusive brevbärarcykel, fixie-cykel/fastnavscykel, singelspeed och racercykel
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och kamera (t.ex. GoPro eller liknande) som spelar in. Kamera anses bra då det
möjliggör att i efterhand analysera farliga situationer och ansvar vid olyckor.
Även bättre anpassad hårdvara som mobiltelefoner eller surfplattor med större
skärmar, fästen för snabb av- och påtagande av mobiltelefoner och surfplattor
samt vädertåliga höljen till dessa är exempel på ”tekniska” lösningar som skulle
kunna förbättra trafiksäkerheten.
Angående tekniska lösningar anger de europeiska respondenterna
bland annat videokamera som användbart för att kunna reda ut händelseförlopp
och ansvar vid kollisioner och olyckor:
“Front and rear cameras as the police may investigate dangerous driving
that does not result in a collision (prevention), and recordings could be used
after a collision”
“We use cargo bicycles and always-on lights are becoming more common …
we also favor turn indicators though these are still in development in terms
of robustness, visibility and usefulness”
“When it rains or it's dark I use reflective elements like straps or armbands
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4 Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras den insamlade kunskapen från tillgänglig statistik och
genomförd webbenkät.

4.1

TRYGGHET OCH SÄKERHET BLAND
CYKELDISTRIBUTÖRER

Det är få cykeldistributörer som känner sig osäkra i trafiken. Det är också få som
upplever att vanliga arbetssituationer såsom parkering och lastning eller avlastning
är osäkra. Det finns inte heller exempel eller erfarenheter av olyckor som skett vid
viktförskjutningar av lasten i snäva kurvor eller vid cykling i kraftig lutning32.
Upplevelsen av trafiksäkerhet bland de yrkesverksamma är på det stora hela god och
inrapporterade olyckor i Strada är sällsynta. Däremot har stora delar av
respondenterna i studien erfarenhet av olyckor som krävt sjukhusbesök (23 procent),
som inte krävt sjukhusbesök (49 procent) och av singelolyckor (59 procent).
Cykeldistributörer tillbringar en stor del av arbetsdagen i trafiken vilket innebär
ökad exponering för olyckor och konflikter; samtidigt som de får erfarenheter och
kunskaper. I det statistiska underlaget över faktisk trygghet och säkerhet och utifrån
de yrkesverksammas upplevelser framkommer och exemplifieras trafiksituationer
och regler som negativt påverkar trafiksäkerheten.
Gällande faktisk trygghet och säkerhet drabbas brevbärare och tidningsbud i
betydligt högre grad än privatresande av olycka på ”Gatu-/Vägsträcka” 33. En
yrkesverksam cyklist kan tänkas behöva eller ”tvingas” att cykla i blandtrafik och att
ta vissa rutter för att utföra sina arbetsuppgifter i jämförelse med en privatcyklist
med större möjligheter att själv välja sin väg. I kombination med att 40 procent av
olyckorna bland brevbärare och tidningsbud härleds till stress och framförandet av
cykeln kan det finnas en tänkbar koppling mellan olycka och arbete. Bland de
yrkesverksammas återberättelser nämns också stress, leveranstider, hastighet och
liknande faktorer i kombination med dåligt underlag, otydlig infrastruktur, oklara
regler, vara en orsak till konflikter och olyckor.
Av analyserat Strada-underlag är 90-95 procent singelolyckor varav en majoritet
härleds till dåliga underlag som snö, is, hål, gropar med mera. Detta stämmer väl
överens med respondenternas angivna erfarenheter av singelolyckor vilket stärks
ytterligare av att samma aspekter pekas ut som mycket påverkande på utförandet av
deras arbete. Att som cykeldistributör tillbringa relativt lång tid i trafiken ökar
självklart även risken för singelolyckor och särskilda, fastslagna rutter minskar också
möjligheterna att välja alternativa vägar.
Av respondenternas erfarenheter av olyckor (som krävt och inte krävt sjukhusbesök)
härleds 60 procent till att olycka skett med förare av motorfordon.
Bakomliggande orsaker är för både olyckor som krävt och inte krävt sjukhusbesök
otydliga regler och att regler inte följs. Alltså, är händelseförloppen och orsakerna

34)

Det finns exempel i Strada där privatcyklister med lastcykel eller cykelkärra vid viktförskjutningar i
kurvor eller vid cykling i lutning fått cykeln att välta eller att de cyklat ner i diket
33 Baserat på utdrag ur Strada om cykelolyckor mellan åren 2012-2016
34 23 procent har erfarenhet av olycka som krävt sjukhusbesök och 45 procent har erfarenhet av olycka
som inte krävt sjukhusbesök
32
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likadana och endast olyckornas utgång avgör om sjukhus behöver uppsökas eller
inte.
De situationer som upplevs som mest osäkra är högersvängande fordon, korsningar
och rondeller; samtliga är exempel på situationer där cyklisters färdväg korsar eller
korsas av färdväg för motorfordon. Att cykeldistributörer är oskyddade trafikanter
bidrar troligtvis till dessa upplevelser. Föraren av motorfordonet är, på grund av
fordonets konstruktion, alltid den skyddade och dominanta. Förare av motorfordon
är den trafikantgrupp som respondenterna anger att flest konflikter uppstår med35.
För att oskyddade (cyklister) och skyddade trafikanter (förare av motorfordon) ska
kunna samverka och interagera anger respondenterna att infrastruktur och regelverk
måste tydliggöra till exempel vem som har företräde respektive vem som ska stanna
och lämna företräde.
Relationen mellan cykeldistributörer och fotgängare tycks inte lida av ett ojämnt
förhållande på liknande sätt då direktkommunikation är lättare mellan en cyklist och
en fotgängare. Andelen som uppger att konflikter uppstår med fotgängare är också
betydligt lägre i jämförelse med förare av motorfordon.
De allra flesta anger att deras ambition är att följa trafikregler och att ta hänsyn till
andra trafikanter; dock innebär inte alltid regelefterlevnad säkerhet, varken för dem
själva eller för andra trafikanter. För vissa är det till och med en omöjlighet att följa
trafikregler då utförandet av vissa arbetsuppgifter inte stöds av rådande regelverk.
Ett konkret exempel är att cykling på trottoarer är otillåtet men ett måste vid
leverans av post.
Det finns uppenbarligen en rad situationer och regler som av cykeldistributörer
upplevs som otrygga och osäkra och som kräver en bredd av åtgärder. Resultaten
pekar framförallt ut ett behov av bättre utformning av situationer där oskyddade och
skyddade trafikanters färdvägar korsas såsom korsningar, rondeller och utfarter men
även tydligare trafikregler gällande företrädesregler och sänkt bashastighet i tätorter.

4.2

FRAMTIDSSPANING

I denna del presenteras förväntade effekter av ökad cykeldistribution såsom krav på
infrastruktur och regler men även trender36 som påverkar och driver branschen.
Trafiksituationer som idag upplevs problematiska och farliga kommer att, vid
ökad cykling totalt sett och med fler cykeltransporter, fortsatt upplevas som
otrygga och orsaka konflikter och olyckor. Behovet av tydligare regler, säkrare
utformning av infrastruktur, drift och underhåll av vägbanorna samt till exempel
smarta(re) signalsystem kommer att öka37 38.
Samtidigt innebär fler relativt stora lastcyklar en högre och mer frekvent synlighet
i stadsbilden vilket i sig kan tänkas bidra till ökad tydlighet och ökat medvetande
om att dessa fordon finns och rör sig i trafiken.
En närliggande faktor, som inte direkt kan kopplas till cykeldistribution utan
snarare en ökning av cyklande totalt sett är behovet av infrastruktur anpassad för
lastcyklar och elcyklar. Infrastruktur som är anpassad för last- och elcyklar är till
Bilister, lastbilschaufförer, kollektivtrafik, mopeder, motorcyklar och ”annat” som taxi, skåpbilar såsom
leveransfordon utgör tillsammans 75-80 procent av de färdmedel som respondenterna upplever att flest
konflikter uppstår med
36 Om generella trender inom cykeldistribution: http://www.citylogistics.info/food-for-thoughts/thefuture-of-last-mile-delivery-10-most-important-trends/#more-601
37 Se: http://www.cycity.se/docs/2013-12-16_CyCity_Lastcyklar_och_cykelinfrastrukturen.pdf
38 Effekterna av en ökning av antalet lastcyklar på bland annat behoven av anpassad infrastruktur är en
aktuell diskussion i Holland: https://www.citylab.com/transportation/2017/03/do-dutch-bikes-needmore-road-space/520998/?utm_source=SFTwitter
35
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exempel bredare cykelvägar, ökad separering mellan transportslagen samt särskilt
utformad cykelparkering. Den ökade försäljningen av lastcyklar och framförallt
elcyklar39 40 och den ökade tillgången till dessa cyklar genom tjänste- och
förmånscyklar41 och cykelpooler42 (vid till exempel nybyggnation av bostäder)
förstärker behovet av anpassad infrastruktur.
Två områden som driver på utvecklingen av cykeldistribution är utveckling kring
kapaciteten av cykellogistiska lösningar samt ökad efterfrågan bland kunder av
hög leveranssäkerhet.
Cyklar som används inom cykeldistribution utvecklas snabbt, framförallt gällande
lastkapacitet och lösningar för ”sömfria” överflyttningar av gods från till exempel
lastbil till cykel, tåg till cykel och så vidare43 44 45. Dessa ”sömfria” kopplingar
bidrar starkt till den ökade potentialen för cykelleveranser.
Ökad efterfrågan av snabba, flexibla och tidssäkra leveranser bland kunder driver
också på utvecklingen. Där leveranser med motorfordon möter utmaningar som
trängsel, köer och svårigheter att nå ”hela vägen fram” kan cykeldistribution
erbjuda säkrare leveranstider; vilket är något som fler och fler kunder ser som det
avgörande incitamentet att få sitt gods och sina varor levererade med cykel.
Ytterligare faktorer som driver och påverkar utvecklingen och efterfrågan av
cykeldistribution är ökad förekomst av miljözoner, vägtullar och bilfria
innerstäder46 vilka kräver hållbara lösningar och till exempel utsläppsfria
leveransfordon. Även sänkta bashastigheter i tätort är en viktig, drivande faktor då
detta leder till att cykeldistributörer (och andra cyklister) mer säkert kan nyttja
ytor som idag upptas av motorfordon. Detta ökar potentialen för cykeldistribution,
trafiksäkersäkerheten för cykeldistributörer men kan också frigöra ytor för andra
cyklister och för fotgängare.
Vidare påverkar även den ökande e-handeln47 till ett behov av flexibla leveranser.
En stor del av dagens leveranser sker med skåpbilar vilket påverkar trafikflöden48
49, bidrar till trängsel50 och ökade utsläpp med mera. Här är potentialen för
cykeldistribution stor.

http://svenskcykling.se/wp-content/uploads/2016/12/Cykeltrendrapport2016.pdf
Olyckstrender bland el-cyklister: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/22/older-dutchcyclists-warned-surge-electric-bike-deaths-police-netherlands
41 http://svenskcykling.se/wp-content/uploads/2016/12/Cykeltrendrapport2016.pdf
42 http://www.cyklamedlastcykel.se/lastcykelpool/lastcykelpool
43 http://www.citylogistics.info/research/containerization-will-play-important-role-in-success-of-cargobikes/
39

40

44

https://www.researchgate.net/publication/317617634_Determining_optimal_container_heights_for_car
gobike_crossdocking_schemes_in_urban_areas
45 http://velove.se/city-containers-new-pilot-dhl-express-frankfurt-utrecht/
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5 Slutsatser och reflektioner
Studiens huvudsakliga slutsatser är:
•

En majoritet av cykeldistributörer upplever att de är säkra i trafiken och i
utförandet av sitt arbete som parkering, avlastning och lastning. Samtidigt
har många erfarenheter av olyckor med andra trafikanter som krävt
sjukhusbesök, som inte krävt sjukhusbesök samt av singelolyckor.

•

Yrkesverksamma cyklister, såsom brevbärare, tycks oftare än privatcyklister
på lastcyklar eller cyklister med cykelkärra vara inblandade i olyckor i
blandtrafik längs ”Gatu-/Vägsträcka”; obefintlig infrastruktur, undermåligt
drift och underhåll, oklara regler och trafikregler som inte följs i
kombination med faktorer som stress, hastighet, framförande av fordon i
platsbrist är vanliga orsaksförklaringar till faktiska olyckor.

•

För olyckor som krävt respektive inte krävt sjukhusbesök är skillnaderna
mellan vilka trafikslag (motorfordon, andra cyklister, fotgängare) olyckor
sker med endast marginell. Vad som avgör om sjukhusbesök krävs är helt
enkelt olyckans utgång51.

•

Drift och underhåll påverkar kraftigt cykeldistributörers arbetsmiljö vilket
märks både gällande faktisk trygghet och säkerhet utifrån olycksstatistik
samt utifrån den upplevda säkerheten bland yrkesverksamma.

•

De mest osäkra och farliga trafiksituationerna är de där cyklister korsar
bilväg eller där cykelväg korsas av motorfordon: framförallt högersvängande
motorfordon men också korsningar, rondeller, utfarter och liknande.

•

El-assistans påverkar cykeldistributörers upplevelse både av att cykla och av
trafiksäkerhet. Vissa situationer, som uppförsbackar eller stark vind, blir
enklare och el-assistans. Samtidigt kräver el-assistans uppmärksamhet av
cyklisten då andra trafikanter inte alltid räknar med hur fort en el-assisterad
cyklist rör sig. Detta perspektiv gäller även cykeldistributörers upplevelse av
hur andra cyklister med el-assistans rör sig i trafiken i förhållande till dem
själva.

•

Att följa trafikregler är inte alltid kompatibelt med utförandet av
arbetsuppgifter. Exempelvis är cykling på trottoar otillåtet men ett krav för
att kunna dela ut post eller för att nå vissa platser. Dagens regelverk främjar
inte heller alltid trafiksäkerhet. Oregelbundna företrädesregler orsakar
många otydliga trafiksituationer som kan leda till konflikter eller olyckor för
alla trafikanter.

Se ”händelsekedja”: https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/10923/RelatedFiles/2014_030_sakrare_cykling.pdf

51
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Avslutande reflektioner
En central diskussion för ökad trafiksäkerhet, inte bara för cykeldistributörer utan
för alla trafikanter, är vem som ansvarar för vad. Förenklat kan det uttryckas som att
planerarna råder över cykelinfrastrukturen och att användarna råder över sitt eget
beteende gällande till exempel regelefterlevnad. Saknas ett system eller om systemet
är otillräckligt eller otydligt blir ”rätt beteende” svårt eller omöjligt. För att skapa ett
system med tillräcklig kapacitet utifrån de behov som finns, gällande säkerhet,
framkomlighet och komfort, krävs kunskaper om både faktisk och upplevd trygghet
och säkerhet.
Kommunala planerare råder över ”systemet” och rekommenderas att engagera aktiva
cykeldistributörer (och ”vanliga” lastcyklister och elcyklister) i kommunen för ökad
kunskap och förståelse om trafiksäkerhet, cykelinfrastruktur, osäkra situationer med
mera. Den generella ökningen av lastcyklister och elcyklister förstärker ytterligare
behovet av cykelinfrastruktur med god kapacitet som möjliggör ett säkert
framförande av dessa cyklar.
Cykeldistributörer har ett ansvar för sina cyklar, att utrustning som används
möjliggör ett säkert framförande av fordonet och att last och gods transporteras på
ett trafiksäkert sätt. Vidare har cykeldistributörer, då de är användare av trafik- och
cykelinfrastruktur, ett ansvar för sitt uppförande och beteende i trafiken, både för sin
egen och andra trafikanters säkerhet. Vid brister i ”systemet”, såsom avsaknad av
infrastruktur, otydliga regler eller undermålig drift och underhåll av vägar, är det
svårt för användarna att ha ett gott beteende och att följa regler. Regelefterlevnad
och trafiksäkerhet kan alltså bli en motsättning om ”systemet” (cykelinfrastrukturen)
inte är utformad för dess tänkta användare.
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Bilaga 1 frågor (webbenkät)
(I vilket land är du aktiv? (endast Europa52))
I vilken stad är du aktiv?
Din ålder:
Kön:
Hur många års erfarenhet har av cykeldistribution/branschen?
Vilka typer av cykeldistribution arbetar du med?
Post/Bud/Distribution/Hemleveranser/Frakttransport/Privattransport/Annat:
Vilket av följande körkort har du?
Bil/Lätt lastbil/Tung lastbil/Motorcykel/Inget/Annat:
Vilken typ av cykel/typ av cyklar använder du i ditt yrke?
Standardcykel/Standardcykel med vagn/Last-/fraktcykel med eller utan el-assist
(2-hjul)/ Last-/fraktcykel med eller utan el-assist (3-hjul)/Quad-cykel (4
hjul)/Annan:
Har du el-assistans på någon/några av cyklarna du använder i din
tjänst? Ja/Nej
Påverkar el-assistans din upplevelse av trafiksäkerhet? Ja/Nej
Uppskattningsvis, hur många km cyklar du en ”vanlig” dag?
Hur många timmar per arbetsdag cyklar du/är du ute med cykel (inte
på kontoret)?
Har du i ditt arbete varit med i en olycka med en annan person som
krävt sjukhusbesök? Ja/Nej
Mellan dig och vilket annat färdmedel skedde olyckan/olyckorna (som
krävde sjukhusbesök)?
Cykel (du) – motorfordon/Cykel (du) – cykel/Cykel (du) – fotgängare/Annat:
Återberätta så gott du kan om den olyckan/olyckorna du varit med
om?
Har du i ditt arbete varit med i en olycka med en annan person som
inte krävt sjukhusbesök? Ja/Nej
Mellan dig och vilket annat färdmedel skedde olyckan/olyckorna (som
inte krävde sjukhusbesök)?
Cykel (du) – motorfordon/Cykel (du) – cykel/Cykel /du) – fotgängare/Annat:
Återberätta så gott du kan om denna olycka/olyckorna du varit med
om?
Har du i ditt arbete varit med i en singelolycka? (Alltså olycka där
ingen annan person var involverad)? Ja/Nej

52

Webbenkäten som spreds via europeiska nätverk var samma frågor men skrivna på engelska
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Vilka av alternativen kan härleds till den singelolyckan/de
singelolyckor du varit med i?
Dåligt underlag/Dålig sikt pga av buskage och dyl/Dålig sikt pga av
bebyggelse/Nivåskillnader (trottoarkanter och dyl)/Dålig gatubelysning/Dålig
snöröjning/Undermålig lövröjning/Löst grus/Vårdslöst cyklande/Dåliga
väderförhållanden (regn/snö)/Dåliga förhållanden (vind)/Annat:
Återberätta gärna så väl du kan om den singelolyckan/de singelolyckor
du varit med i?
På skalan nedan, hur omfattande/påverkande skulle du säga att
följande trafiksäkerhetsaspekter är för dig i ditt arbete med
cykeldistribution? (inte alls påverkande/viss påverkan/varken
eller/påverkande/mycket påverkande)
Dåligt underlag/Dålig sikt pga av buskage och dyl/Dålig sikt pga av
bebyggelse/Nivåskillnader (trottoarkanter och dyl)/Dålig gatubelysning/Dålig
snöröjning/Undermålig lövröjning/Löst grus/Vårdslöst cyklande/Dåliga
väderförhållanden (regn/snö)/Dåliga förhållanden (vind)/Annat:
Generellt, hur säker/trygg känner du dig i trafiken?
Mycket osäker/Osäker/Neutral (varken säker eller osäker)/Säker/Väldigt
osäker/Ingen åsikt
Är det någon av följande situationer som du känner dig osäker/otrygga
i?
Lastning och avlastning av cykeln (under uppdrag)/Skarpa
svängar/Korsningar/Högersvängande fordon/Omkörning av andra cyklister/När
du blir omkörd av andra cyklister/Parkering/U-svängar/Cykling eller ”sick-sack”
mellan bilar och förbi bilar i köer/Rondeller/Nej/Annat:
Med vilket av följande färdmedel upplever du att mest konflikter/risk
för olyckor uppstår med?
Bilförare/Lastbilschaufförer/Förare av motorcyklar,
mopeder/Kollektivtrafiken/Låd- och fraktcyklar/Cyklister på ”vanliga”
cyklar”/Fotgängare/Ingen/Annan:
Har du som professionell inom cykeldistribution och som
representant för ditt företag/som anställd ett ansvar att föregå med
gott exempel gällande regelefterlevnad och beteende i trafiken?
Ja/Nej/Kommentar
Finns det någon/några särskilda regler/lagar som du upplever försvårar
utförandet av ditt yrke? Om så är fallet, berätta gärna vilka regler/lagar
och vilka lösningar/förbättringar du ser:
På företaget du jobbar, finns det några särskilda uppförandekoder
(etiska riktlinjer eller arbetsmiljöregler/instruktioner) eller liknande?
På företaget du jobbar, har ni någon gång haft någon form av
utbildning eller fått information om trafiksäkerhet, trafikregler eller
liknande?
Vad är det bästa med att jobba med cykeldistribution?
Vad är det sämsta med att jobba med cykeldistribution?
Vet du om några studier eller projekt eller annan information om
trafiksäkerhet och cykeldistribution?
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Bilaga 2 frågor (uppföljning)

Använder du någon särskild teknisk lösning eller verktyg som påverkar eller
förbättrar din säkerhet i trafiken?
Har du några idéer om tekniska lösningar eller innovationer som skulle kunna
förbättra trafiksäkerheten för dig i ditt arbete?

Bilaga 3 – svar (eu-respondenter)

Information om EU-respondenterna:
•

•
•
•
•

•

•

Respondenter från Storbritannien (22 procent), Polen (13 procent),
Danmark (11 procent), Spanien (8 procent), Tyskland (7 procent),
Slovakien (7 procent), Nederländerna (6 procent), Frankrike (6
procent), Belgien (4 procent), Sverige (4 procent), Schweiz (3 procent),
Österrike (3 procent), Ungern (2 procent), Grekland (2 procent),
Lettland (2 procent), Slovenien (1 procent) och Italien (1 procent) (Då
enkäten spreds i europeiska nätverk, t.ex. ECLF, har den engelska
versionen även nått en del svenska yrkesverksamma (4 stycken).
46 procent är 18-30 år, 47 procent 30-50 år
86 procent män, 12 procent kvinnor, 2 procent annat/vill inte uppe
29 procent har 0-1 års erfarenhet, 48 procent 2-5 år, 15 procent 6-10 år
och 8 procent har mer än 10 års erfarenhet
Typer av cykeldistribution: de svarande har erfarenhet av (de flesta gör
olika typer/kombinerar):
o 42 procent med post,
o 76 procent med bud,
o 73 procent med distribution,
o 69 procent med hemleveranser,
o 39 procent har erfarenhet av frakt av olika typer av varor och
o 53 procent har erfarenhet av last mile.
Angående hur långt respondenterna cyklar i snitt dagligen:
o 15 procent 0-15 kilometer varje dag
o 33 procent 16-30 kilometer varje dag
o 52 procent cyklar mer än 30 kilometer varje dag
Angående antal timmar som respondenterna cyklar/tillbringar på
cykeln dagligen:
o 20 procent cyklar 0-2 timmar varje dag
o 28 procent cyklar 4 timmar varje dag
o 31 procent cyklar 6 timmar varje dag
o 21 procent cyklar 8 timmar eller mer varje dag
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