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1. Oppsummering  

På oppdrag for Stavens Vegvesen/Wavemaker har Innsikteriet gjennomført en kvalitativt 
kartlegging for å få nærmere innsikt og forståelse for mulighetsrommet som kan bedre 
trafikksikkerheten for de ulike trafikantgruppene. Arbeidet startet i 2019 etter Del veien 
kampanjen (2013-2017) og med utgangspunktet i nullvisjonen ønsker Statens Vegvesen å se 
på om en kampanje kan være med på å forebygge ulykker i samspillet mellom bil, sykkel og 
gående. 

Sentralt i arbeidet er nullvekstmålet og nullvisjonen i sentrale byområder i Norge. 
Nullvekstmålet tilsier at vi får en økning av gående, syklende og kollektivreisende i de store 
byområdene. Hva er konsekvensene ved et mer komplekst trafikkbilde? Vil dette medføre økt 
ulykkesrisiko? Tidligere undersøkelser har synliggjort spesielt 3 utfordringer: 
• Synlighet/Blindsone 
• Høyresvingproblematikk 
• Deling av areal 

Statens Vegvesen ønsker å dykke nærmere inn i problematikken rundt utfordringene som de 
ulike trafikantene opplever i dag, med fokus på: 
• Avdekke holdninger til konkrete problemstillinger/utfordringer og aktører i trafikken. 
• Hva som hemmer samspill mellom de ulike trafikantgruppene i dag. 
• Hva aktørene selv mener kan bedre samspillet mellom de ulike gruppene. 
• Kunnskap og innsikt til gjeldende regelverk i dag. 

Innsikteriet har gjennomført 6 digitale/online gruppesamtaler med bilførere, fotgjengere, 
syklister og el-sparkesyklister. Gruppene ble gjennomført digitalt primært pga av 
koronasituasjonen og smittevernsreglene i Norge høsten 2020. Men, en digital tilnærming 
forenklet også aspektet med å sikre god geografisk spredning på deltagere i undersøkelsen. 
Gjennomføringen fungerte meget bra uten noen tekniske problemer - med høyt engasjement 
og delaktighet - og gruppene ble bisatt av observatører fra Statens Vegvesen og Wavemaker. 
I tillegg til gruppesamtalene ble det også gjennomført 4 digitale dyader med yrkessjåfører 
innen både person- og varetransport. Geir Tommy Hoset og Lene Thorsen i Innsikteriet har 
vært ansvarlig for gjennomføring, analyse og rapportering av denne kartleggingen. 

Samtalen var delt i 4 seksjoner, der strukturen fulgte en «trakt» der vi startet bredt og snevret 
inn etterhvert. I den første delen satte vi scenen og så nærmere på nå-situasjonen - for 
hvordan de ulike trafikantgruppene (fotgjengere, bilister, syklister, el-sparkesyklistene, og 
yrkessjåførene) opplevde dagens trafikkbilde. Deretter søkte vi å avdekke holdningene man 
har til de andre trafikantgruppene. I den tredje delen så vi nærmere på kjennskapen til trafikk-
reglene før vi avsluttet med trafikantenes egne synspunkter på hva som må til for å bedre 
samspillet mellom de ulike trafikantgruppene.  

I tillegg til denne skriftlige rapporten som gir sporbarhet og dypere forståelse for forbrukernes 
holdninger er det utarbeidet en egen presentasjon. 
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De mest sentrale funnene er:  

Dagens bybilde beskrives metaforisk som en kamp-arena. Det er en kamp om plassen 
enten det er på fotgjengerfelt, sykkelstier eller i veibanen. En arena som også har endret seg 
på flere måter de siste årene. Det er langt flere aktører, spillereglene er endret, ukjente for 
enkelte og noen lager sine egne regler.  

Bybildet i dag - uavhengig av om det  er i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bodø eller Tromsø - 
preges av tildels tøft spill og det skaper en stemning mellom de ulike trafikantene der 
konkurransen er høy, klimaet tøffere og krigsviljen og følelsene kan gå over stokk 
og stein for enkelte. Spesielt mellom bilistene og syklistene.  

Slik det har utviklet seg virker det som fairplay og gode spilleregler har kommet litt i 
bakevjen. Signalene i markedet tyder på at omtanken, hensynet, anstendigheten og 
vennligheten til medtrafikantene tidvis er på sviktende front.  

Situasjonen preges av langt flere trafikanter i bybildet. Dette påvirker og hemmer adferd, 
stemning og måten de ser på hverandre. For noen er det de tre K´er som rår: Kamp, 
Konkurranse og Kaos. 

De mest utfordrende endringene i dagens bybildet oppleves å være: 
• Trangt om plassen. Det er langt flere som deler areal. Spesielt langt flere syklister 

og el-sparkesyklister. Det fører til mer trengsel og utrygghet i et bybilde som i noen 
tilfeller ikke preges av en god trafikk-kultur. 

• Mer bruk av teknologi. Hodetelefoner benyttes for å lytte til musikk, lydbøker eller 
podkaster. Og mobilen sjekkes. Det gjør at trafikkbildet beskrives som mer usikkert, 
uoversiktlig og ukontrollerbart. 

• Sprikende kunnskap til trafikkreglene. Det er mange som ikke kan, husker eller 
som ikke bryr seg om trafikkreglene. 

• Kampen mot klokka. Tiden og det å komme frem raskt synes viktig for de fleste. 
Det er mer hastverk. Både bilister inkludert yrkessjåfører, syklister og 
kollektivtrafikken bærer preg av at de skal raskt frem. Dette tidsjaget synliggjøres i 
aktørenes beskrivelser av hvordan det er å være trafikant for tiden: Mange er opptatt 
av at det skal gå fort, raskt, kjapt, og av hva som lønner seg for å spare tid.  

• Leketøy i trafikken. El-sparkesykler er morsomt. Flere viser til unge/barn og 
ungdomsgjenger som bruker de som leketøy og det er lite forenlig med å ferdes 
trygt i trafikken. Dermed setter de både seg selv og andre i fare og blir en trussel.  

• Farer i veibanen. Liggende/parkerte el-sparkesykler trekkes frem som «feller» og 
rene feilskjær i bybildet. De blir lagt fra seg på mange steder og kan fort kjøres på. 

• Maktendring som skaper visse gnisninger. Samtlige trafikanter merker den politiske 
favoriseringen av sykler og beskriver langt på vei en «maktforskyvning» fra bil til 
sykkel og el-biler. Men, det er viktig å understreke at det ikke sees på som ensidig 
negativt. 

• Blaming game. De snakker gjerne og ofte om hverandre. Det er lett å se feilene til 
«alle de andre». Med unntak av fotgjengerne er det få andre trafikanter som helt ser 
at også de selv har forbedringspotensial i trafikkbilde.  
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• Stigmatiserende holdninger. Flere viser generelt negative og stigmatiserende 
holdninger til hverandre. Det er generelt en begrenset forståelse for de andre i 
trafikkbildet. Det er til og med enkeltpersoner som benytter ordet hat i sin beskrivelse 
av den (u)kulturen som de opplever blant trafikanter i dag.  

• Økende egoisme. Folk er mer opptatt av seg selv, og mindre opptatt av 
trafikkbildet forøvrig. Det gjør at de ikke er helt med - og det resulterer i vimsete 
adferd og beslutninger til eget beste, uten at man nødvendigvis tenker på andre. 

• Yrkessjåførene merker stresset. Ser vi nærmere på bussjåførene trekker de 
generelt frem en mer stresset arbeidsdag. De er mentalt mer slitne etter en 
arbeidsdag nå enn tidligere. Årsakene er flere: Fullere busser, et mer utydelig 
trafikkbilde krever mer fokus, større tidspress, mer stressede passasjerer og ikke 
minst store (ledd)busser med plass til mange passasjerer. Noen peker på og 
opplever at  «nesten ulykker» skjer oftere nå enn tidligere (3-4 år siden).  

• Mye veiarbeid i sentrum. Spesielt i Oslo trekkes det frem at det er mye veiarbeid. 
Det medfører mange omkjøringer for biler. Men også for sykler og el-sparkesykler 
som må bytte veibane, krysse veien eller velge fortau, hovedvei eller kollektivfelt som 
alternativ vei. Det er adferd som endrer måten de ferdes på og samspillet med 
andre.  

Funnene viser at trafikantene har tildels dømmende holdninger til sine medtrafikanter. Det 
påvirker også samspillet. 

Om bilistene blir det sagt: 
Bilistene er trafikanten vi alle kjenner best, de er oftest forutsigbare og synlige og man vet 
hvor de ferdes - på veien. De fremstår i hovedsak hensynsfulle og inngir en viss trygghet fordi 
de har kjennskap til trafikkreglene. Det pekes på færre bilister i bybildet nå enn tidligere, noe 
som oppleves positivt som fotgjenger men også som syklist eller el-sparksyklist. Det finnes 
også trafikk «bøller» blant dem, som lett lar seg provosere i bytrafikken, spesielt av syklister. 
En viktig grunn virker å være den reduserte prioriteringen av biler i sentrum og den 
forskyvningen av makt i favør syklister.  

Samspillet 
Dagens samspill synes mest utfordrende mellom de som ferdes oftest på veiene. Spesielt 
mellom bilistene, syklistene og til dels el-sparkesyklistene.  

Utfordringer 
De mest fremtredende utfordringene med bilistene oppgis å være: 

• Utålmodige i trafikken. Ikke alle kjører like fort som dem. Mange føler seg truet når 
bilene kommer for raskt og for nært.  

• Krysse gangfelt. Mange kan virke ivrige til å kjøre videre og stopper ikke like 
gladelig for gående trafikanter. Spesielt dersom gangfeltet er i nærheten av kryss/
rundkjøring.  

• Føler seg ikke sett. At bilister er opptatt med andre ting og virker ukonsentrerte. 
• Stille el-biler. Kan være en utfordring å høre.  
• Høyreregelen.  
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• Signalbruk. Enkelte dropper å bruke blinklyset. En utfordring, spesielt for 
yrkessjåfører.  

• Lite kommunikasjon (forståelse) i trafikken. Spesielt pekes dette på av 
yrkessjåfører. 

• Lite hensyn til at yrkessjåførene trenger plass. Det gjelder i trange bygater, ved 
krappe svinger og spesielt i rundkjøringer.  

Om fotgjengerne blir det sagt: 
Fotgjengerne fremstår ikke som noen homogen gruppe. Mange fotgjengerne oppleves svært 
lovlydige og flinke i trafikken. Når det er sagt. Fotgjengerne fremstår i større grad mer distre, 
ukonsentrerte og ikke minst uforutsigbare i trafikkbildet. Mer enn tidligere. Når vi spør om 
hvem som er verstingene er det lett å peke på de yngre - skoleelever og venneflokker. Men 
her trekkes også voksne mennesker frem som like fraværende.  

Samspillet 
Dagens samspill synes å være mest utfordrende mellom de som ferdes på fortauet. Det vil si 
mellom fotgjengerne, syklistene og el-sparkesyklistene. Best fungerer samspillet mellom 
fotgjenger, bilist og yrkessjåfør.  

Utfordringer 
De mest fremtredende utfordringene med fotgjengerne oppgis å være: 

• Ukontrollerbar adferd. De er dårlige på å beregne avstand og viser liten forståelse 
(eller tilstedeværelse) for at et større kjøretøy bruker lengre tid på å stanse, at det kan 
være glatt, mørkt eller andre forhold som gjør det uforutsigbart for kjørende å se dem 
- raskt nok.  

• Fotgjengerfelt. De fleste kjørende kommenterer at mange fotgjengere ikke ser seg 
godt om når de krysser et fotgjengerfelt. Noen er også ekstra trege når de krysser 
gaten, fordi de er opptatt med å tekste eller lese på mobilen.  

• Eierskap til fortauet. Mange viser liten vilje til å dele plassen på fortauet. De virker 
irriterte på syklister og el-sparkesyklister som ønsker å dele fortauet med dem. Noen 
virker også uforberedt på kjørende bakfra. Mange hører ikke eller viker ikke unna når 
de kommer kjørende bakfra. Det oppleves vanskelig å varsle mange, fordi de ikke 
hører (fordi de går med hodetelefoner på øret).  

• Usynlige. Ikke alle er like flinke til å benytte refleks. 

Om syklistene blir det sagt: 
Syklistene er trafikanter som i senere tid har fått mye oppmerksomhet av flere grunner. Det er 
en økende trafikkgruppe som tar og trenger mer plass, en mangfoldig gruppe med alt fra 
hverdagssyklister/el-syklister til de mer aktive treningssyklistene. Og -  de har fått en klar 
forfordeling i bybildet med tilrettelagte sykkelveier. De fleste opplever denne «favoriseringen» 
positivt og som et viktig bidrag for både samspillet i trafikken og miljøet. Spesielt når de blir 
brukt - som ikke alltid er tilfelle (til frustrasjon for de kjørende). 

Forfordelingen synes også å ha påvirket enkelte syklister. Flere trekker frem at syklistene 
fremstår som de mest arrogante trafikantene. Verstingen er de som bruker sykkelturen til og 
fra jobb som trening. Og enkeltvis el-syklistene. Syklistenes forsterkede «posisjon» i bybildet 
synes å påvirke deres fremferd og holdninger som igjen farger andres oppfatning. Til 
syklistenes favør - det er en såvidt liten andel som svekker totalinntrykket. Allikevel hemmes 
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helhetsinntrykket så mye - på tvers av trafikanter - at de for øyeblikket oppleves som de 
verste «bøllene» i trafikken. 

Samspillet 
Samspillet med syklistene synes å være utfordrende for alle trafikantene. Siden mange 
syklister bytter på å være både hard og myk trafikant, befinner de seg både på fortau, på 
sykkelveier og i veibanen. 

Utfordringer 
De mest fremtredende utfordringene med syklistene oppgis å være: 

• Fravær av gode holdninger. Mange fremstår selvopptatte og egoistiske når de 
ferdes i bybildet. Flere opplever også en arrogant væremåte. Deres holdninger 
oppleves negative og mange trekker frem at de har lite fokus på samspill i trafikken. 

• Følger ikke trafikkregler. Setter på seg rollen som myk og hard trafikant om 
hverandre. 

• Kjører som de eier veien. De er risikovillige og tar mange sjanser både på veien og 
på fortauet.  

• Bryter høyreregelen/vikeplikt. Mange bryter vikeplikten. Innsikten her tyder på at 
mange ikke kjenner til regelen, men tror de gjør det (ref. eget score på grad av 
kunnskap til trafikkreglene).  

• Kjører på rødt lys. Dersom det er klart ser mange syklister liten vits i å stoppe for 
rødt. De bytter til fotgjenger og (helst) sykler over. Noe de også innrømmer selv.  

• Sykler over gangfelt. Mange inntar fotgjenger rollen når de skal over veien og tror 
alle skal stoppe for dem, selv om de sykler.  

• Mangler lys/varselklokke. Til tider vanskelige å se i mørket/mørke dager/regn. 

Om el-sparksyklistene blir det sagt: 
El-sparkesyklistene er de ferskeste i bybildet og som de andre trafikantene finner enklest å 
rakke ned på. Av flere grunner. En opplagt grunn er at de synes å ferdes uten kart og 
kompass. De har ingen klare regler eller retningslinjer for hvor de kan og skal kjøre. Det fører 
til at de finnes «overalt» og er i «veien» uansett hvor de kjører. For etablerte fotgjengere på 
fortau og i gågater, for syklister som ferdes både på sykkelveier og fortau og for bilistene og 
yrkessjåførene i gatene. Ikke bare er de forstyrrende som kjørende, de oppleves også svært 
irriterende av samtlige medtrafikanter når sparkesyklene ligger omkring i bybildet til fare for 
ALLE som kan gå og kjøre. Det er viktig å påpeke at denne gruppen fremstår som ydmyke 
og medgir selv at de ikke har funnet sin plass. De er klar over at de blir uglesett. 

Samspillet 
El-sparkesyklistene fremstår som en hybrid, som ferdes litt overalt i bybildet. Det er ingen eller 
få reguleringer for bruk. Når reglene er såvidt vage for bruk, og listen lav for at hvem som 
helst kan kjøre, åpner det for mange ulike brukere med et stort spenn av erfaring.  
At det i tillegg anses å være både et transportmiddel og leketøy (gøy), gjør det noe med 
samspillet til medtrafikanter. 

Utfordringer 
De mest fremtredende utfordringene med el-sparkesyklistene oppgis å være: 
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• En hybrid, som ferdes litt overalt i bybildet. Når reglene er såvidt vage for bruk, og 
listen lav for å kjøre, åpner det for ulike brukere med ulik erfaring og kunnskap. 

• Betalingsmekanisme for leie. En viktig driver for hastighet og uforsiktig kjøring. 
• Fravær av regler. Det finnes ingen regler for hvordan opptre i trafikken.  
• Dårlig trafikkforståelse. Få krav til bruk gjør at mange har dårlig/ingen 

trafikkforståelse i form av kurs eller sertifikat. Det er «fritt frem». Og flere peker på at 
det har kommet veldig mange både tilbydere og brukere - på kort tid. Er det ute av 
kontroll? 

• Ekstremt dårlig infrastruktur for parkering. Det blir trafikkfeller i bybilde når de 
de ble slengt fra seg. 

• De kommer i stor hastighet. Det pekes på at mange privat eide el-sparkesykler er 
trimmet og kan få høy hastighet. Og mange kjører på full speed. Det gjør de 
uforutsigbare. 

• De kjører på rødt lys. Mange stopper ikke for rødt lys.  
• Har ikke/bruker ikke lys. Det kan være vanskelig å se.  
• Bruker det som leketøy. Det er gøy og det brukes som leke fremfor 

transportmiddel.  
• Fyllekjøring. Det er allment kjent at det benyttes i ruspåvirket tilstand på kvelds- og 

natterstid.  
• Sårbare selv og for andre. De er blant de med minst beskyttelse. Her er ingen 

krav til hjelm, ikke ringeklokke eller annen beskyttelse. 

Kunnskapsnivå til gjeldene regelverk 
Våre funn bekrefter langt på vei kunnskapsnivå til gjeldende regelverk fra tidligere kvantitative 
funn: Synlighet/Blindsone, høyresving problematikk, vikeplikt og deling av areal.  

Det er lite å si på selvtilliten når trafikantene skal evaluere eget kunnskapsnivå rundt regler i 
trafikken. Det synes å være et gap mellom det de sier og hva de kan - men også hva de gjør: 
• Bilistene og yrkessjåførene synes å være de som har mest kontroll over trafikkreglene. 

Mest opplagt fordi de har trafikalt grunnkurs/sertifikat. Men de er også den gruppen som 
er mest klar over at det kan få konsekvenser for dem dersom reglene brytes i form av 
bøter og skader de måtte påføre mykere trafikanter. Denne gruppen blir mest oppgitt over 
«alle de andre» i trafikken som ikke følger eller kan trafikkregler. Spesielt syklister og el-
sparkesyklister. Syklister fordi de lager sine egne regler og inntar fotgjengernes rettigheter 
når de kjører på fortau (synder med å sykle over gangfelt) og unngår å følge reglene til 
bilistene når de ferdes i veien (vikeplikt). El-sparkesyklister fordi de ikke oppleves å ha 
noen regler og også da lager sine egne. De er som løse kanoner på dekk og kan ferdes 
hvor som helst, uten at det får konsekvenser.  

• Fotgjengerne føler i hovedsak at regelverket er mest til for de kjørende 
gruppene. De ser seg som myke trafikanter og må av den grunn ta hensyn. Og forventer 
å bli tatt hensyn til.  

• Syklistene og el-sparkesyklistene fremstår som verstingene. Syklistene i den 
forstand at flere sier rett ut at de bryter reglene. De tenker at det ikke gjør så mye. Deres 
adferd forteller oss problematikken med at de ferdes både på fortau (og ser seg litt som 
fotgjengere) og litt i veien (ser seg ikke som bilister av den grunn). I de tilfellene synes de å 
kjenne reglene - men det er lett å bryte dem. 
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SVV trekkes frem som en troverdig stemme og legitim budskapsbærer for en 
holdningskampanje.  
I samtlige samtaler vises det til tidligere kampanjer fra SVV og i positiv forstand. De trekkes 
frem som gode eksempler på holdningskampanjer fra en troverdig avsender. Det gjelder både 
for «Del Veien», «Husk bilbelte» og «Over fartsgrensen?». Det påpekes viktigheten av at 
kampanjene er gjenkjennende og reell i forhold til den situasjonen de opplever. (Kritikken mot 
«Del Veien» kampanje berørte det faktum at den ikke gjenspeiler virkeligheten - i dag. Primært 
da i form av bilde som er brukt). 

Konklusjoner 

Våre funn bekrefter at det er et (stort) behov for og et mulighetsrom til en holdningskampanje. 
Det er flere elementer som trekkes frem for å motivere til å endre denne utviklingen/kampen: 

Illustrasjon 1.1. Oversikt over motivasjonsfaktorer og tiltak for å bedre samspill/samhandling. 

Regelverk 
En grunnleggende motivasjon for å bedre samspillet er et tydelig regelverk. Trafikkbildet har 
endret seg såpass markant de senere årene, at de ulike trafikantgruppene føler usikkerhet til 
hvilke regler som finnes, om de finnes, hvem de gjelder for og hvordan de skal håndteres av 
trafikantene - enten det er som fotgjenger, bilist, syklist eller el-sparkesyklist. 
• Trafikantene etterlyser tydeligere regler og retningslinjer for hvilke trafikkregler som 

gjelder spesielt for sykkel og el-sparkesyklister. Her er det viktig å understreke at selvbilde 
er langt høyere enn det faktisk kunnskapsnivået. I dag oppleves reglene vage og 
tolkningsrommet stort. Mange synes å lage sine egne tilnærminger. For enkelte 
trafikkgrupper oppleves det at det ikke finnes kjente regler i det hele tatt, utover sunn 
fornuft og den trafikkforståelse hver enkelt trafikant har fra før.  
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• Mange er usikre på om det finnes regler, men som de ikke helt har fått med seg. 
Behovet er stort for en synliggjøring av mulige regler. I dag er det en viss usikkerhet. Kan 
det være at det faktisk finnes regler, regler som syklistene og el-sparkesyklistene ikke 
kjenner til?  

• Det er viktig med en klargjøring av hvem de ulike reglene gjelder for. Spesielt gjelder dette 
i de tilfeller hvor de bytter roller etter hvordan det passer dem. Som for syklistene og el-
sparkesyklistene som kjører både på fortau, sykkelfelt og i veibanen. Litt som det passer. 
De fremstår både som myke og harde trafikanter.  

• Det kan også virke som det er et behov for en viss nyansering etter bruksområde og 
når man benytter det. 

Dersom alle følger reglene blir det bra da? 
Det vil hjelpe og være en viktig brikke i arbeidet for nullvisjonen. Men, de fleste - uavhengig av 
trafikantrolle og bosted - mener dette alene ikke vil være nok.  

Regler må ligge som en felles forståelse, men utfordringene det pekes på berører: gjensidig 
respekt, toleranse for hverandre i trafikken, dempe aggressiviteten og forståelsen for 
medtrafikanter. Alt dette krever andre virkemidler - i tillegg. I tillegg ligger det en forventning 
om at trafikantgruppene er kjent med reglene som finnes i dag. Og, at det faktisk finnes 
regler. Det er ikke tilfellet i dag. 

Holdningskampanje 
Det er interessant å se hvordan samtlige grupper trekker frem holdningskampanjer som et 
relevant tiltak hvis formål bør være å: 

• Øke forståelse for hverandre i trafikken 
• Bedre samarbeidet mellom trafikantene  
• Bygge gjensidig respekt for hverandre 
• Vise hensyn til hverandre 
• Passe på hverandre 

Konkretisering av kampanjene kan være virkemidler som:  
• Etablere et nytt stammespråk for trafikkadferd i byen: Ta initiativ til uskrevne 

regler som bør gjelde når man ferdes som trafikant i byen. Ala de vi har på fjellet eller 
når vi møter hverandre ute i naturen. Mer uskrevne regler for hvordan behandle 
hverandre. Her blir andre turgåere (langt oftere) sett, lagt merke til og hilst på! I 
skisporet hilser vi. I båten hilser vi. Dette å vise til hvordan den ikke verbale 
kommunikasjonen er en viktig  del av samspillet. I dag sporer vi en flauhet blant 
mange trafikanter for hvordan de ulike trafikantene (helst de andre) ter seg i trafikken. 

• Speile relevante utfordringer: Synliggjøre enkeltsituasjoner i trafikken og 
tydeliggjøre hvordan dette påvirker de ulike trafikantene. Sette trafikantene inn i 
andre trafikanters hverdag. Dersom en syklist ikke opprettholder vikeplikten - hvilken 
konsekvenser får det for bilisten, fotgjengeren, en bussjåfør eller el-sparkesyklist? 
Eller hva gjør en distre og vimsete fotgjenger med kjøringen og adferden til en el-
sparkesyklist, syklist, bilist eller yrkessjåfør? Dette skaper forståelse og innsikt rundt 
egen adferd.  
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• Øke forståelsen for hverandre: Hvordan er det å være i en annen trafikant sko/bil 
en dag. Sett med yrkessjåfør øyne burde det også være obligatorisk med en tur i 
buss for å se hvordan store kjøretøy fungerer i praksis i bytrafikk. Hva de trenger av 
plass, bremselengde og ennå verre konsekvenser det kan medføre for mykere 
trafikanter dersom noe skulle skje.  

• Synliggjøre mangfoldet innad i en trafikkgruppe: Vise til det mangfoldet av 
trafikanter som ferdes i bybildet. Og vise at en syklist kan være mange ulike personer 
med ulike karakteristikker. Ref. også enkeltgrupper som trekkes frem nedenfor som 
målgrupper. Dette bygger opp om dette mangfoldet.  

• Senke tempo kampanjer: Som viser hva som vil skje hvor mye man «sparer» eller 
«ikke sparer» med råkjøringen.  

• Konsekvens kampanje: Hva vil skje ved ulike adferdstrekk? Hvilke konsekvenser 
vil din adferd ha på de andre trafikantgruppene? Hvor viktig er det at du tar hensyn til 
nettopp dette?  

Påminnelser 
Påminnelser kan være: 

• Plakater/boards på trikk/t-bane eller i bybildet. 
• Quiz/oppgaver som stilles og hvor fasit kommer sekunder senere som viser 

relevante trafikkscenarier. 
• Påminnelser på SoMe som er enkle å spre. 
• Sanksjoner/kontroller - som også kommer frem i media/nyheter. 
• Korte snutter med fokus på relevante utfordringer med mangfoldige trafikanter 

(humoristisk ala KØ på NRK). 
• Treffmøter i trafikken hvor det er rom for en prat. Ala slik skiforeningen holder på i 

skiløypa.  
• Samarbeid med forsikringsselskaper om risikovurdering. Små videoer. Enten før leier 

el-sparkesykkel (rabatt) eller i SoMe eller som reklame på større flater. 
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2. Nå-situasjonen 

2.1. Opplevelse av dagens trafikkbilde i byen 
Flere opererer inn og ut av en rekke roller knyttet til trafikken, enten som bilist, fotgjenger, 
syklist eller el-sparkesyklist. Det var viktig å understreke innledningsvis at respondentenes 
svar var med hatten på som det de var rekruttert inn som.  

Vi merker innledningsvis at det er noen overordnede fellestrekk som går igjen i alles 
beskrivelse av trafikken i byen - uavhengig av rolle i trafikken, bosted og alder: 

Trangere om plassen 
Samtlige beskriver et bybilde med stadig flere aktører som skal ferdes på et relativt lite og 
begrenset areal. Det er trangt både på fortauet, i gatebildet, i sykkelfelt og kollektivfelt. Det er 
langt flere kjørende og syklende aktører og mye å passe på. Noen tidspunkt på døgnet er 
verre enn andre, som i rushtiden når folk skal til og fra jobb og skole. Og det merkes et ekstra 
press på infrastrukturen i rushtiden - for alle trafikantgrupper.  

Merkbart stressnivå 
Stadig tettere trafikk og flere aktører gjør at mange opplever det slitsomt å ferdes i trafikken. 
Særlig bilistene, inkludert buss og varetransport, opplever at det er mye mer å forholde seg 
til. Som hard trafikant ligger det også i ryggmargen til mange, samt en forventning av øvrige 
trafikanter, at de tar og har et (spesielt) ansvar. Vi merker blant bilistene at de tidlig benytter 
ord som tålmodighetsprøve og utfordrende i sin beskrivelse av dagens trafikkbilde.  

Fotgjengerne merker også stresset på sin måte og peker ut spesielt syklister og el-
sparkesykler som har dårlig tid. Det gir seg utslag i rask kjøring, stresset kjøring og lite 
hensynsfull adferd.  

Mange er ukonsentrerte og vinglete 
Det virker som mange er i sin egen boble og lite tilstede i trafikken. Spesielt trekkes 
fotgjengerne frem, men også el-sparkesykler og noen syklister (flere «nye» syklister for tiden 
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som følge av Korona). Det gjør at trafikkbildet beskrives som usikkert, uoversiktlig og 
ukontrollerbart. Generelt for alle, spesielt for bilister og yrkessjåfører. 
Her er det mange som «blamer» hverandre, men vi ser også at enkelte har litt selvinnsikt, 
spesielt blant fotgjengerne: 

Teknologien fanger  
En viktig grunn til de tre u-ene (usikkert, uoversiktlig, ukontrollerbart), er at mange lytter på 
musikk/podkast, snakker eller fikler på mobiltelefonen. Mange fotgjengere og syklister av alle 
slag benytter headset som stenger all lyd ute og er ikke observante for det som skjer rundt 
seg som: i) ringeklokker og varsko rop. ii) kjøretøy eller andre fotgjengere som kommer bak/
ved siden av dem. 

El-sparkesyklistene - bevisst sitt dårlige rykte 
Vi får tidlig en følelse av at denne trafikkgruppen, iallfall de vi har snakket med, er veldig klar 
over at de av mange bli uglesett som gruppe. At medtrafikanter har et slags «hat/elsk» 
forhold til el-sparkesyklistene. Ikke at de forstår det helt, men de viser tidlig en viss ydmykhet 
og bevissthet til denne skepsisen, og mener selv det er mange brukere som er med å sverte 
dette inntrykket. Spesielt unge og de som kjører om kvelden og i helgene - i påvirket tilstand. 
Og ikke minst - alle de (andre) som kaster sparkesyklene fra seg overalt. Og de som kjører for 
fort. 

2.2. Det beste/verste med dagens trafikkbilde  
Respondentene ble bedt om å trekke frem hva de selv opplever som det beste og det verste 
med egen rolle i trafikken. 

Bilistene 
Det som trekkes frem som det beste med å være bilist: 

• Effektiv fremkostmiddel/rom for flere ærend 
• Sparer tid/raskere enn kollektivt 
• Fleksiblitet/komfort til å bestemme selv når og hvor du kan dra 
• Enklere å planlegge/ikke avhengig av noen  
• Frihet/alenetid 
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Det som trekker frem som det verste med å være bilist:  
• Den politiske nedprioriteringen av biler i sentrum (spesielt i Oslo).  
• Stengte gater/flere enveiskjøringer/mindre og dyrere parkeringsplasser. 
• Flere syklister, fotgjengere og el-sparkesykler. 
• Trafikantene viser generelt mindre hensyn til hverandre. 

Fotgjengerne 
Det som trekkes frem som det beste med å være fotgjenger utover mosjon og frisk luft:  

• Lønnsomt 
• Egentid 
• Mindre stressfullt (enn kollektivt) 
• Sosialt om man går flere sammen 

Det som trekkes frem som det verste med å være fotgjenger utover dårlig vær: 
• Sykler og el-sparkesykler som kommer fort bakfra 
• Sykler og el-sparkesykler som ikke tar hensyn ved fotgjengeroverganger 
• Mye veiarbeid og dårlig fortau som presser de ut i veibanen 
• Myk trafikant som vil være en tapende part ved ulykker 

Det er ingen som svarer teknologi uhjulpet, men når vi konfronterer dem er det noen få (blant 
de eldste) som innrømmer at de fort kan miste konsentrasjonen når de lytter til noe med 
ørepropper/headset eller bruker mobilen. Samtidig er yrkessjåførene raskt ute med å 
adressere dette problemet vel så mye mot de yngre fotgjengerne.  

Syklistene 
Det som trekkes frem som det beste med å være syklist utover mosjon og frisk luft:  

• Det går fort 
• Uavhengig av bussruter/kollektivt 
• Frihet til å velge  
• Miljøvennlig 

Det som trekkes frem som det verste med å være syklist utover dårlig vær er: 
• Tett og mye trafikk 
• Andre syklister (el-syklister) og sparksykler 
• Andre trafikanter som ikke følger reglene 
• Sinte bilister 

Syklistene er blant de trafikantene som i sterkest grad, i tillegg til yrkessjåfører, i denne fasen 
påpeker andre trafikanter som verstinger og de sinte. En tendens allerede her på at de 
«blamer» de andre for det som oppleves negativt som syklist i dag. 
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El-sparkesyklistene 
Det som trekkes frem som det beste med å være el-sparkesyklist er:  
• Det går raskt/sparer tid 
• Praktisk tilgang 
• Enkel å kjøre 
• Miljøvennlig 
• Billigere enn taxi 
• Gøy 

El-sparkesyklistene er den eneste gruppen av trafikanter som trekker frem kostnader. Siden 
du betaler for antall minutter kan de for noen synes lettere å trykke ekstra på gassen og kjøre 
mer utrygt enn først planlagt. 

Det som trekkes frem som det verste med el-sparksykkel: 
• Dyrt 
• Sabotasje 
• Lat-manns fremkomstmiddel 
• Uklare regler  
• Tilgjengelig for «alle» 
• Mindre stødig/farlig 
• Elsk-hat forhold mot gruppen 

Yrkessjåfører 
Det som trekkes frem som det beste med å være yrkessjåfør er:  
• Kontakten med folk/ulike mennesketyper (bussjåfør) 
• Gode kollegaer 
• Yrkesstolthet/oppfylle forventninger 
• Styrer hverdagen selv (budbil). Elementet av frihet.  

Det som trekkes frem som det verste med å være yrkessjåfør er:  
• Kampen om klokka/minuttjaget (rutetabeller/tette frister) 
• At andre trafikanter ikke skjønner hvor stor jeg er/hva det medfører 
• Mindre hvile (bussjåfør) 
• Mer stress blant folk 
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• Langt flere passasjerer og større busser (bussjåfør) 
• Utfordrende å komme frem i bysentrum/vanskeligere å levere varer 
• Økende anarki i trafikken 

2.3. Utfordringer  
Når vi ser på hvilke utfordringer og endringer som har funnet sted de siste 3-5 årene trekkes 
tilretteleggelsen av sykkelveier frem som en stor positiv endring.  

Bedre tilrettelagt for sykkel. Det har kommet en rekke sykkelstier og -veier som gjør det 
enklere for syklister og ferdes. Både Stavanger, Trondheim, Tromsø og Oslo trekkes frem som 
byer der det er gjort mye for tilretteleggelse for sykkel.  Det er også viktig å benytte dem. 
Spesielt i Stavanger ble det påpekt av bilister og bussjåfører at flotte tilrettelagte sykkelstier 
ikke ble benyttet på vei inn til sentrum. I stedet benyttes veiene. Det får en stikk motsatt effekt 
og bygger opp om den manglende sykkelkulturen vi har i Norge.  

Utover det oppleves det meste å være utfordringer og endringer av mer utfordrende karakter: 

Trangt om plassen. De merker helt klart endring av trafikkbildet. Det er langt flere som deler 
areal. Det fører til mer trengsel og utrygghet.  

Mer bruk av teknologi. Er kommet for å bli. Her syndes det nesten av alle. Så fort mobilen 
kan fiskes opp er det mange som gjør det. Og hodetelefoner benyttes for å lytte til musikk, 
lydbøker eller podkast. Det gjør at mer fraværende som trafikanter.  

Sprikende kunnskap til trafikkreglene. Det er mange som ikke kan, husker eller som ikke 
bryr seg om trafikkreglene. Noen synes også å langt å vei lage sine egne - i mangel av regler 
overhode. Det er mange nye i trafikken nå, spesielt el-sparkesyklistene og el-sykler med 
varierende kjennskap og kunnskap til trafikkregler og hva som er rett og galt. Og de er ekstra 
utfordrende fordi det går fort. Her er det flere av el-sparkesyklistene selv som disser andre el-
sparkesyklister og litt seg selv for varierende og manglende kunnskap. Det er spesielt de 
unge, barn, ungdomsgjenger som leker og folk som kjører i rus som klandres. 
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Kampen med klokka 
Tiden og det å komme frem raskt synes viktig for de fleste, det er mer hastverk. Både bilister 
inkludert yrkessjåfører, syklister og kollektivtrafikken bærer preg av at de skal raskt frem. 
Nærmest en kamp om å komme kjappest til. Noen går så langt som å kalle det en 
konkurranse, der det handler om å komme først. Enten det er biler som «nekter» å kjøre bak 
en buss, eller det er busser og varetransport som kjemper med klokken for å holde 
rutetabellen eller en leveringsfrist. El-sparkesyklister som kjører på takstameter. En av 
verstingene synes å være syklistene som trener til og fra jobb. Menn på sykkel som har 
pushet femti og som ønsker å gjøre unna treningsøkten på vei til eller fra jobben. 

Fotgjengerne slipper heller ikke unna og beskrives som langt mer utålmodige nå enn tidligere 
av bilistene og bussjåførene.  

Dette tidsjaget synliggjøres også i aktørenes beskrivelser av hvordan det er å være trafikant 
for tiden: Det skal gå fort, raskt, kjapt, og av hva som lønner seg for å spare tid.  

Leketøy i trafikken. El-sparkesykler er morsomt. Flere viser til unge/barn og 
ungdomsgjenger som bruker de som leketøy og det er lite forenlig med å ferdes trygt i 
trafikken. Dermed setter de både seg selv og andre i fare og blir en trussel.  

Farer i veibanen. Liggende sparksykler trekkes frem som «bomber» og rene feilskjær i 
bybildet. De kan fort kjøres på, og blir lagt fra seg på mange steder.  

Yrkessjåførene merker stresset 
Ser vi nærmere på bussjåførene trekker de generelt frem en mer stresset arbeidsdag. De er 
mer slitne mentalt etter en arbeidsdag nå enn tidligere. Årsakene er flere: Fullere busser, et 
mer utydelig trafikkbilde krever mer fokus, større tidspress, mer stressede passasjerer og ikke 
minst langt større busser med plass til flere passasjerer. Noen peker på at  «nesten ulykker» 
skjer langt oftere nå enn tidligere (3-4 år siden).  
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Blaming game. Her snakker de gjerne og ofte om hverandre. Det er lett å se feilene til «alle 
de andre». Med unntak av fotgjengerne er det få andre trafikanter som helt ser at også de har 
forbedringspotensial i trafikkbilde.  

Maktendring som skaper gnisninger 
Samtlige trafikanter merker den politiske favoriseringen av sykler og beskriver langt på vei en 
«maktforskyvning» fra bil til sykkel og el-biler. Interessant er det at syklistene selv - iallfall de 
hverdags syklistene vi snakket med - ikke nevner det uhjulpet selv som en klar fordel. Bedre 
sykkelveier og -stier trekkes frem av syklistene først når vi spør om konkrete endringer de 
opplever som trafikant de siste årene (3-5 år), men ikke som det beste for dem. 

Stigmatiserende holdninger 
Flere viser generelt negative og stigmatiserende holdninger til hverandre. Det er lett å skylde 
på andre trafikkgrupper eller noen fra din egen gruppe. Felles er at det oftest er den andre 
parten som viser uaktsom kjøring eller farlig adferd. Det er generelt en begrenset forståelse 
for de andre i trafikkbildet. Og det selv om man kjenner denne rollen selv.  Dette blir fort en 
vondt sirkel som svekker respekten for hverandre og som vekker følelser som ikke er forenlig 
med god adferd i trafikken. Som frustrasjon og misnøye. Dette gjelder en stor andel, 
uavhengig av kjønn, alder og bosted.  

Det er til og med noen som benytter ordet hat i sin beskrivelse av den (u)kulturen som de 
opplever blant trafikanter i dag.  

Økende egoisme. Folk er mer opptatt av seg selv, og mindre opptatt av trafikkbildet 
forøvrig. Det gjør de mindre tilstede - og det resulterer i vimsete adferd og beslutninger til eget 
beste, uten å tenke på andre. 

Mye veiarbeid i sentrum. Spesielt i Oslo trekkes det frem at det er mye veiarbeid. Det 
medfører mange omkjøringer for biler. Men også for sykler og el-sparkesykler som må bytte 
veibane, krysse veien eller velge fortau, hovedvei eller kollektivfelt som alternativ vei. Adferd 
som endrer måten de ferdes på og samspillet med andre. 
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2.4. Svar på hjemmeoppgave 
Respondentene fikk tilsendt en oppgave hjem ca. en uke før diskusjonen. Den var delt i fire 
hvor vi ber de skrive ned de tre største utfordringene de opplever som hhv, bilist, fotgjenger, 
syklist og el-sparkesyklist i byområder i dag. Her fikk de derfor mulighet til å uttalte seg om 
samtlige roller.  

Funnene som kom frem bygger opp om de tidligere funnene og peker ut deling av areal, 
manglende kunnskap om og rundt trafikkregler og de andre trafikantene som de største 
utfordringene: 

Utfordringer som bilister 

Utfordringer som fotgjenger 

Område Utfordringer 
Deling av areal • Mange flere trafikanter

• Krever at man følger med hele tiden
• Høyere grad av årvåkenhet, være «på»
• Uoversiktlig trafikkmønster
• Syklister som bytter på å være myk og hard trafikant

ANDRE som ikke overholder regler • Syklister som ikke følger reglene (majoritet)
• El-sparkesyklister som ikke følger regler

Manglende kunnskap til/lett å bryte 
trafikkregler

• Uklare og bajaskjøring av syklister og el-sparkesykler i 
rundkjøringer

• Syklister som ikke stopper på rødt 
• Syklister som ikke følger vikeplikten
• Bilister har fått vikeplikt for syklister i visse 

overganger?

Usynlige medtrafikanter • Usynlige fotgjengere (uten refleks, mørke klær)
• Begrenset bruk av lys på sykkel/el-sparkesykkel
• Blindsone - som mange ikke tenker på

Område Utfordringer 
Deling av areal • Dele fortauet med mange andre (syklister/el-

sparkesyklister)
• Bajaskjøring av el-sparkesykler og syklister
• Manglende regelverk/kultur for deling

ANDRE som ikke overholder regler • Generelt liten respekt for trafikkregler
• El-sparkesyklister som ikke kjenner til reglene

Manglende kunnskap til/lett å bryte 
trafikkregler

• Syklister som ikke stopper på rødt 
• Syklister som ikke følger vikeplikten
• Bilister som bryter fartsgrensen (som har det travelt)
• Busser som ikke overholder vikeplikten

Usynlige medtrafikanter • Lydløse syklister og el-sparkesyklister som kommer 
raskt bakfra

Område
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Utfordringer som syklist 

Utfordringer som el-sparkesyklist 

Dårlige veier/fortau • Mye veiarbeid/vedlikehold - stengte fortau 

Andre utfordringer • For få fotgjengerfelt

Utfordringer Område

Område Utfordringer 
Deling av areal • Trangt overalt der det ikke er sykkelvei

• Vimsete fotgjengere
• Vimsete el-sparkesyklister
• Andre syklister som kjører fort/forbi
• Sparkesykler som ligger i veibanen

Brudd/Mangel på regler • Biler som ikke holder vikeplikten
• Fotgjengere som går rett ut i gaten/går på rød mann
• Aggressive bilister som kjører for nærme
• Bilister som ikke stopper ved fotgjengerfelt (selv om vi 

triller)
• Skumle og nære forbikjøringer av bilister

Varierende kvalitet på veier • Manglende sykkelfelt
• Dårlig tilrettelagt for sykkel
• Hull i veibanen

ANDRE som ikke overholder regler - 
inkludert andre syklister

• Som kjører for fort (trimmerne)
• Uten hjelm
• Uten lykt

Annet • Lettere å jukse med trafikkregler som syklist
• Savner egne lys for syklister

Område Utfordringer 
Deling av areal • Kjenner ikke sin egen plass

• Høy grad av usikkerhet til hvor de har lov å kjøre

Manglende kunnskap til/lett å bryte 
trafikkregler

• Rødt lys
• Mot kjøreretning
• Kjøring over gangfelt
• Benytter kollektivfeltet
• Flere på én sparkesykkel
• Kjører i påvirket tilstand

Manglende rutiner for parkering • Ingen organisert ordning for henting og levering

Tilgjengelig for alle/ingen krav til bruker • Mange unde/barn som bruker de
• Gjør at ferdighetene er varierte, mange har ikke lappen 

eller trafikalt grunnkurs i bunn

Område
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Både et fremkomstmiddel og et leketøy • De som benytter det til sistnevnte er det ofte mest 
utfordringer knyttet til (lavest kunnskap og tar mest 
sjanser)

Risikabelt kjøretøy • Høy risiko - sårbare for dårlig veibane
• Lett å bli skadet, ingen beskyttelse
• Dårlig lys
• Lite/ingen varsel
• De går fort (noen er også trimmet av de private)

Falsk miljøprofil • Sabotasje
• Begrenset holdbarhet

Utfordringer Område
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3. Medtrafikantene 

3.1. Bilistene 
Bilistene er den trafikanten vi alle kjenner best, de er oftest forutsigbare og synlige og man vet 
hvor de ferdes - på veien. De fremstår i hovedsak hensynsfulle og inngir en viss trygghet fordi 
de har kjennskap til trafikkregler.  

Det pekes på færre bilister i bybildet nå enn tidligere, noe som oppleves positivt som 
fotgjengere, syklister eller el-sparkesyklister. 

Men. Det er noen tydelige skiller på opplevelsen av bilistenes fremferd, litt avhengig av hvilken 
gruppe som ferdes på veien. Det finnes også trafikk «bøller» blant dem, som lett lar seg 
provosere i bytrafikken, spesielt av syklister. 

Illustrasjon 3.1.1. De spontane assosiasjonene til bilistene 

Ser vi på det overordnede bildet, kan inntrykket sammenfattes i assosiasjonskartet ovenenfor 
som viser hvilke ord som hyppigst ble nevn: 

• Grad av fokus. Mange bilister oppleves å være oppmerksomme og leser 
trafikkbildet godt. De beskrives som fokuserte og tilstede. 

• På den annen side oppleves det motsatte. Enkelte bilister knyttes til mer 
aggressiv og raskere og bråere kjøring, som gjør at de fremstår mer 
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ukonsentrerte og uoppmerksomme. Ofte er det knyttet til enkelte tidspunkter 
på dagen som rushtid på morgen og ettermiddag. 

• Det trekkes også frem at enkelte bilister lar seg friste til å sjekke mobiltelefonen 
eller gjør andre ting i bilen, noe som gjør dem uaktsomme og uforutsigbare. 

• Tidsfaktoren. Et viktig element som svekker fokuset er den berømte tidsklemmen 
og at også de som trafikanter har et slags «forte-syndrom» som ligger latent i dagens 
samfunn og som skal tilfredsstilles. Det gir seg utslag i oppjaget adferd, mer 
aggressiv kjøring og mindre vennlighet og hensyn til medtrafikanter.  

• Omtanke. Som påpekt er det liten tvil om at mange bilister fremstår hensynsfulle i 
trafikken. Her trekkes frem positiv adferd og samspill som blikkontakt og vennlige 
gester og bekreftende smil som viser at de kan passere eller gå/sykle over gaten.  

• Men. Det trekkes også frem det motsatte. De bilistene som tar langt mindre 
hensyn og som fremstår mer selvopptatte og navlebeskuende. De kan fort bli 
et hinder fordi de stopper opp eller parkerer der det ikke nødvendigvis er lov, 
noe som fort kan bli et hinder og faremoment for yrkessjåfører, syklister eller el-
sparkesyklister. Spesielt syklistene peker på manglende hensyn når de kjører 
på sykkelfelt eller ønsker å dele veien. 

• Regler. Er blant de kjørende trafikantene som fremstår tryggest på trafikkregler. 
Naturlig nok siden det er et krav. Men det det virker også som denne gruppen er 
blant de som følger reglene. Kan være at de tenker at ulovlig og risikofylt kjøring får 
konsekvenser i form av bøter og at de vil sitte igjen med svarteper i møte med 
mykere trafikanter.  

• Emosjonelt. Bilistene viser mer enn noen andre trafikanter sine følelser. Om det 
skyldes at de sitter trygt for seg selv og kan skrike ut sin frustrasjon er usikkert. Men 
det trekkes frem flere emosjonelle reaksjoner blant bilistene: Irriterte, sinte og 
brautende. Noe som igjen kan føre til en adferd lite forenlig i bytrafikken: Som 
uvøren, unødvendig og risikabel kjøring og unødig bruk av hornet. Til og med en viss 
finger. 

Samspillet med bilistene  

Dagens samspill synes mest utfordrende mellom de som ferdes oftest på veiene. Spesielt 
mellom bilistene, syklistene og til dels el-sparkesyklistene.  
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Syklistene om bilistene: Dette forholdet er påvirket av hvorvidt syklisten kjører i veibanen 
eller på egne sykkelveier. Det er i veibanen det dårlige samspillet oppstår. Syklistene føler ofte 
at bilene puster dem i nakken og vil forbi, de kjører til tider nært og tett opp til syklistene. 
Dette er bilenes hovedarena og de viser liten iver til å dele plassen. Flere syklister føler også at 
mange bilister lar seg irritere og blir aggressive dersom de kjører (for) sakte.  

El-sparkesyklistene om bilistene: Flere el-sparkesyklister forsøker å unngå veiene, de 
kjører heller på sykkelveier eller fortau. Og de forsøker å unngå rushtid og ekstra trafikkerte 
veier som Barcode (der er det også mange busser) og Majorstua hvor det er trikkeskinner og 
ujevnt underlag som gjør det vanskelig å kjøre. De trekker også frem at bilistene ofte er 
stresset. Vårt inntrykk er at denne trafikkgruppen forsøker å unngå samspill med bilister.  

Fotgjengere om bilistene: Fotgjengerne beskriver dette samspillet hovedsakelig som 
problemfritt. En konstant i trafikken, «vi vet hvor vi har dem» oppfatning. Spesielt hensynsfulle 
er bilistene ved fotgjengerfelt og de viser årvåkenhet når det er mye trafikk og mange 
fotgjengere som beveger seg i trafikkbildet samtidig.  

Helt friksjonsfritt er det allikevel ikke. Flere fotgjengere peker på en utålmodighet blant enkelte. 
Noen synes det tar veldig lang tid for en fotgjenger å gå over gaten og kan ikke fort nok kjøre 
videre. Enkelte med barnevogn påpeker den samme irritasjonen, dersom de bruker mer tid 
en forventet.  

Her er det også noen som har selvinnsikt blant fotgjengerne nok til å vise forståelse for at de 
ikke alltid er like synlige og flinke til å vise tegn til å ville krysse gaten. 

Yrkessjåfører om bilistene: Bussjåfører trekker også frem at ikke alle bilister er klar over 
den plassen de trenger i trafikken for å klare svinger og rundkjøringer. De kjører ofte for langt 



SVV: Holdningskartlegging                                                        		 	 	 	  [  av ]25 54

frem i kryss og legger seg for langt ut i enkelte lyskryss, slik at det blir vanskelig for busser å 
komme frem. Om det er uvitenhet, det faktum at de ikke bryr seg eller at de er arrogante er 
usikkert. Av og til virker det som det er lett å tenke det siste. 

Samtidig er det en slags felles forståelse for trafikken siden de kjører bil. En av yrkessjåførene 
peker på at de er mer «kompiser» med bilistene siden de er i samme bås. 

Konkrete utfordringer med bilistene 
Bilistene er de eneste harde trafikantene som alltid har hatt mye makt i bybildet. Selv om 
denne makten (les posisjonen) er på hell. Det virker som mange bilister (fortsatt) forventer at 
de andre trafikantene tar hensyn til dem, samtidig som de forstår at de som harde trafikanter 
har et visst ansvar. 

• Utålmodige i trafikken. Ikke alle kjører like fort som den. Mange føler seg truet når 
bilene kommer for raskt og for nært.  

• Krysse gangfelt. Mange kan virke ivrige til å kjøre videre og stopper ikke like 
gladelig for gående trafikanter. Spesielt dersom gangfeltet er i nærheten av kryss/
rundkjøring.  

• Føler seg ikke sett. At bilister er opptatt med andre ting og virker ukonsentrerte. 
• Stille el-biler. Kan være en utfordring å høre.  
• Høyreregelen.  
• Signalbruk. Enkelte dropper å blinke, spesielt en utfordring for yrkessjåfører.  
• Lite kommunikasjon (forståelse) i trafikken. Spesielt pekes dette på av 

yrkessjåfører. 
• Lite hensyn til at yrkessjåførene trenger plass. 

Opplevd spenning- og konfliktnivå 

Vi ba respondentene forsøke å oppgi grad av spenningsnivå mellom de selv som trafikanter 
og de andre på en skala fra én til ti der én er svært lite konfliktfylt (blått) mens ti er svært høy 
temperatur og konfliktnivå (rødt).  

I denne fasen av samtalen har de tømt seg for den irritasjon som tydelig har bygd seg opp, 
og vi ser at flere modererer seg noe når de besvarer dette. Vi hadde kanskje forventet 
generelt høyere score basert på tidligere uttalelser. Spesielt mot syklistene. 

Samtidig ser vi at graderingen bekrefter generaliseringen gitt tidligere av de andre 
trafikantene: 
• Bilistene opplever relativ moderat temperatur fra alle - unntatt el-sparkesyklistene. 
• Fotgjengerne oppleves som mest spenningsfylt blant el-sparkesyklistene. 
• El-sparkesyklistene opplever høyest temperatur mot seg - fra alle. 
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• Syklistene opplever sterkest temperatur blant bilistene og yrkessjåførene. 
• Bilistene og fotgjengerne har minst friksjon seg mellom. 

Illustrasjon 3.1.2. Temperaturmåler for bilistene 

Bilistene synes å ha et lavt spenningsnivå med de fleste andre trafikkgruppene. Bilistene er 
forutsigbare, man vet hvor de ferdes og de fleste er vant til å håndtere bilene. Størst 
utfordring synes el-sparkesyklistene å ha. Men vi ser at det ligger rundt middels. 
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3.2. Fotgjengerne 
Fotgjengerne fremstår ikke som noen homogen gruppe. Mange fotgjengerne oppleves svært 
lovlydige og flinke i trafikken. Uavhengig av type trafikant, beskrives de som greie å ha med 
å gjøre.  

Men. Fotgjengerne fremstår i større grad i dag mer distre, ukonsentrerte og ikke minst 
uforutsigbare i trafikkbildet. Langt mer enn tidligere. Når vi spør om hvem som er 
verstingene er det lett å peke på de yngre, skoleelever og venneflokker. Men her trekkes også 
voksne mennesker frem som like fraværende. 

Illustrasjon 3.2.1. De spontane assosiasjonene til fotgjengerne 

Ser vi på det overordnede bildet, kan inntrykket sammenfattes i assosiasjonskartet ovenfor 
som viser hvilke ord som hyppigst ble nevn: 

• Sårbar gruppe. De tobeinte er «de myke trafikantene», de som ikke umiddelbart 
er en fare for kjørende - men allikevel de mest sårbare. Flere viser forståelse for at 
deres hverdag kan være utfordrende med så mange om plassen på dagens fortau 
og gangveier. Det er en gruppe som bør tas hensyn til. (En gruppe som også selv 
vet at de kjørende må ta hensyn til dem).  

• Grad av fokus/Teknologi/Uforutsigbarhet. Deres fokus er andre steder. Det 
virker som de er i sin egen boble. Det kan fort føre til en vinglete og vimsete 
fremferd fordi de ikke følger med. En viktig årsak til dette er bruk av teknologi som 
mobil og høretelefoner. De svekker sansene mot omverdenen, de hører ikke om 
det kommer andre trafikanter og det fører ofte til uansvarlig og spontan adferd. 
Som igjen kan oppleves uforutsigbart og skummelt for medtrafikanter.  
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• Irritasjon. Det vekker lett sinne og irritasjon når de fremstår fraværende. Den 
uforutsigbare og vimsete adferden, hemmer andre i å komme frem eller fremstå 
som ansvarlige trafikanter.  

• Regler. Fotgjengerne er blant de mest lovlydige. En hovedgrunn er trolig deres 
visshet om at de er sårbare dersom det skjer noe. I tillegg er det færre regler enn 
som kjørende trafikant. Der reglene ikke følges synes grunnen vel så mye å være 
det manglende fokuset som nevnt ovenfor. 

Samspillet med fotgjengerne  

Dagens samspill synes å være mest utfordrende mellom de som ferdes på fortauet. Det 
vil si mellom fotgjengerne, syklistene og el-sparkesyklistene. 

Syklistene om fotgjengerne: Vi merker en veldig tosidighet i samspillet. På den ene siden 
peker de på fotgjengerne som er uforutsigbare og vimsete med sine støydempende 
hodetelefoner og mobiler. De er i sin egen verden. De som beskrives som lite konsentrert (alle 
typer), og de som går i flokk og viser lite velvilje til å flytte seg (spesielt yngre/
ungdomsgjenger). Et ord som aggressivitet blir også benyttet på enkelte. Forklaringen tenker 
de er at fortauet er deres «territorium» og de som «bestemmer».  

På den andre siden har vi også de forsiktige som viser respekt for de kjørende og er årvåkne.  

El-sparkesyklistene om fotgjengerne: Sett med el-sparkesylistene øyne når de ferdes på 
fortauene, fremstår fotgjengerne distre og uoppmerksomme. Samtidig er de fleste tydelige på 
at de prøver å ta hensyn. Men innrømmer samtidig at det kan være vanskelig når det er så 
trangt om plassen og når de møter liten velvilje fra fotgjengerne til å flytte seg. Det pekes på 
en motvilje til å ta hensyn og samarbeide med hverandre.  

Et fåtall el-sparkesyklister trekker frem at de forsøker å ta hensyn til forgjengerne. 
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Best fungerer samspillet mellom fotgjenger, bilist og yrkessjåfør: Dette er en langvarig 
relasjon og bilistene beskriver et «samarbeid» som er godt innarbeidet. De har adskilte veier, 
og det finnes tydelige regler når deres veier krysses, som ved fotgjengerfelt.  

Men. Utfordringene oppstår når fotgjengerne beveger seg ut i veibanen, ikke er synlige eller 
ikke er «tilstede». Vi merker at de kjørende virker mer frustrerte over samspillet enn de 
gående selv er. Og dette er noe som har forverret seg den senere tiden. Frustrasjonen, 
også her, bunner i fotgjengernes uberegnelighet og vimsete fremferd. De kan plutselig skjene 
ut i veibanen, går over fotgjengerfelt mens de ser på mobilen, hører ikke varsler på grunn av 
hodetelefoner og virker generelt lite tilstede og trege. Det synes å gjøre som de vil, uten å ta 
spesielt lite hensyn til andre trafikanter.  

Konkrete utfordringer med fotgjengerne 

Er først og fremst deres fravær av og manglende respekt for sine medtrafikanter. Det synes å 
ligge en forventning om at «alle andre» må ta hensyn til dem, litt «vi går rett på samme hva vi 
støter på» tankegang:  

• Ukontrollerbar adferd. De kan finne på å krysse veien rett foran en bil/buss. De er 
dårlige på å beregne avstand og viser liten forståelse (eller tilstedeværelse) for at et 
større kjøretøy bruker lengre tid på å stanse, at det kan være glatt, mørkt eller andre 
forhold som gjør det uforutsigbart for kjørende å se dem - raskt nok.  

• Fotgjengerfelt. De fleste kjørende kommenterer at mange fotgjengere ikke ser godt 
om når de krysser et fotgjengerfelt. Mange tar det for gitt at her kan de gå, og da må 
kjørende stoppe. De har førsterett. Utfordringen er størst når de velger å se mer på 
mobilen enn trafikkbildet. Noen er også ekstra trege når de krysser gaten, fordi de 
er opptatt med å tekste eller lese på mobilen.  

• Eierskap til fortauet. Mange viser liten vilje til å dele plassen på fortauet. De virker 
irriterte på syklister og el-sparkesyklister som ønsker å dele fortauet med dem. Det 
kan føre til at de (bevisst) unngår å flytte seg eller gjøre det mulig for dem å komme 
forbi.  

• Uforberedt på kjørende bakfra. Mange hører ikke eller viker ikke unna når vi 
kommer kjørende bakfra. Som om de ikke tenker at det kan skje. Det oppleves 
vanskelig å varsle mange, fordi de ikke hører.  

• Usynlige. Ikke alle er like flinke til å benytte refleks. Det virker også som om 
nordmenn «elsker» å gå i mørke klær som gjør de vanskelige å se. I tillegg trekkes 
også årstiden frem og at mye regnvær, fravær av snø og mørketid (Tromsø) og 
mørke kvelder og morgener ikke gjør de mer synlige. 
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Opplevd spenning- og konfliktnivå 
Illustrasjon 3.2.2. Temperaturmåler for fotgjengerne 

Fotgjengerne har begrenset friksjon med de andre trafikantene. Men vi får bekreftet også her 
at det er en kamp om fortauet med el-sparkesyklistene. I tillegg ser vi at de «straffes» litt av 
spesielt yrkessjåførene for sin trolig vimsete adferd og fokus andre steder. 



SVV: Holdningskartlegging                                                        		 	 	 	  [  av ]31 54

3.3. Syklister 
Syklistene er trafikanter som i senere tid har fått mye oppmerksomhet av flere grunner. Det er 
en økende trafikkgruppe som tar og trenger mer plass, en mangfoldig gruppe med alt 
fra hverdagssyklister/el-syklister til de mer aktive treningssyklistene. Og -  de har fått en klar 
forfordeling i bybildet med tilrettelagte sykkelveier. De fleste opplever denne 
«favoriseringen» positivt og som et viktig bidrag for miljøet og for å tilpasse seg utviklingen. 

Men. Forfordelingen synes også å ha påvirket enkelte syklister. Flere trafikanter trekker 
frem at syklistene fremstår som de mest arrogante trafikantene. Verstingen er de som bruker 
sykkelturen til og fra jobb som trening. Og enkeltvis el-syklistene. Syklistenes forsterkede 
«posisjon» i bybildet synes å påvirke deres fremferd og holdninger som igjen farger 
andres oppfatning. Til syklistenes favør - det er en såvidt liten andel som svekker 
totalinntrykket. Allikevel hemmes helhetsinntrykket så mye - på tvers av trafikanter - at de for 
øyeblikket oppleves som de verste «bøllene» i trafikken. 

Illustrasjon 3.3.1. De spontane assosiasjonene til syklistene 

Ser vi på det overordnede bildet, kan inntrykket sammenfattes i assosiasjonskartet ovenfor 
som viser hvilke ord som hyppigst ble nevn: 

• Regler. Syklistene er blant verstingene når det gjelder å bryte regler - i følge de 
andre trafikantene. De sykler ofte på rødt lys, sykler i gangfelt fremfor å gå over og 
overholder eller respekter lite vikepliktreglene. I tillegg mangler flere lys, noe som 
trekkes spesielt frem i disse dager hvor det er mørkt og har vært mye nedbør. En 
årsak som trekkes frem er at de bytter mellom rollene som myke og harde 
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trafikanter. Det gjør at de benytter både fortau, veibane og sykkelstier for å komme 
frem, og glemmer litt hvilken hatt de har på når. Det fungerer dårlig å agere som 
fotgjenger når man er syklist og motsatt. De lager nærmest sine egne regler 
tilpasset egne behov. Igjen - her er det noen verstinger som svekker totalinntrykket, 
men det er en holdning som er sterk. En holdning som også forsterkes gjennom 
mediedekning av kontroller der syklister blir tatt, og en spesiell sak i Bjørvika i Oslo 
der en syklist ble dømt etter å ha tatt seg til rette feilaktig i kollektivfeltet. Påfallende 
mange hadde fått med seg denne saken.  

• Risikovurdering. Et økt fokus på nye sykkelveier og mer tilretteleggelse for sykkel 
gjør det langt tryggere for syklister og ferdes. Og mange syklister er flinke og 
rutinerte og følger både regler og vurderer risiko. Men. Langt flere (føles det som i 
alle fall) agerer i trafikken som de er udødelige, uforsiktige og viser liten forståelse 
for egen risiko. For seg selv og andre. Det er også blant denne gruppen 
konkurranseinstinktet synes sterkest, flere trekker frem eksempler på at de føler 
syklistene konkurrerer med andre kjørende om plassen. Trolig også med seg selv, 
som ikke gjør situasjonen bedre. 

• Omtanke. De scorer ikke spesielt høyt på omtanke heller. Igjen vi har de som tar 
hensyn - som trolig er hverdasssyklistene i stor grad. Men. Langt flere (virker det 
som) tar seg ofte til rette, er selvsentrerte og tenker på seg selv. De skal frem for 
enhver pris. Beskrivelser som egoistiske, frekke, bøllete fremferd og hensynsløse 
trekkes frem blant alle trafikkgrupper, spesielt i Oslo. Det er lett å tenke at dette 
igjen angår noen få syklister som svekker en stor gruppes renommé, men våre 
funn er såvidt tydelige at man ikke skal se bort fra at dette er en holdning som har 
satt seg også blant enkelte hverdagssyklister.  
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• Emosjonelt. Det snakkes om Norge som fersking landet når det gjelder sykkel og 
sykkelkultur. I de fleste gruppene trekkes land som Danmark og Nederland og byer 
som København og Amsterdam frem som gode eksempler på en sunn 
sykkelkultur. En ting er at det er flatt der og tilrettelagt for å sykle, men de har også 
en holdning og adferd som vitner om lang fartstid med gjensidig forståelse og 
respekt for hverandre. En kultur som ikke eksisterer på samme  måte her i landet. 
Enten byen heter Oslo, Trondheim, Stavanger eller Tromsø. I Norge snakkes mer 
om en ukultur. Riktignok har man begynt å tilrettelegge for syklene, el-syklistene 
har løst noe av utfordringene med bakker for enkelt syklister. Men. Veien synes 
lang mot en gjensidig forståelse og respekt.  

• Tidsfaktoren. Mange syklister virker stresset i trafikken og kjører ofte raskt. En 
ting er på sykkelveier. En annen ting er i gatebildet hvor det vises til (grov) 
uaktsomhet med for stor fart inn i rundkjøringer, ignorering av vikeplikt, kjøring på 
rød mann og sykling over gangfelt. For fotgjengerne oppleves de å komme urimelig 
fort på fortauene. Igjen forsterkes dette inntrykket av de mest synlige syklistene på 
vei inn og ut av byen i treningstøy. De som trener til en eller annen «viktig» 
konkurranse. Gjerne menn.  

Samspillet med syklistene  
Samspillet med syklistene synes å være utfordrende for alle trafikantene. Siden mange 
syklister bytter på å være både hard og myk trafikant, befinner de seg både på fortau, på 
sykkelveier og i veibanen. Ja til og med er noen å finne i kollektivfeltene. Det skaper i beste 
fall utfordringer i verste fall risikable situasjoner og «nesten ulykker».  

Bilistene om syklistene: Syklistene har i dag mer makt i veibanen, men sine egne traseer. 
Det virker som de har fått mer selvtillit til å ferdes i trafikken. Samspillet virker noe anspent, 
siden syklistene fremstår mer arrogante og ser ikke ut til å bry seg så veldig. De tar sjanser og 
skal frem og viker langt mindre enn bilister forventer og trafikkreglene tilsier. 

Samtidig ser vi også at denne kampen mellom bilist og syklist går litt begge veier. Vi har 
også bilister som innrømmer det: 

Fotgjengere om syklistene: De tobeinte opplever syklistene dominerende når de ferdes på 
fortau og i gågater. De kommer ofte i stor hastighet, tar lite hensyn og det er ikke alltid de 
signaliserer at de kommer (bakfra). De fremstår også veldig uforutsigbare nettopp fordi de 
bytter på å være myk og hard trafikant. 
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El-sparkesyklistene om syklistene: Syklistene fremstår hovedsakelig som de det er mest 
behagelig å dele med. I den grad men kan se det som et hierarki troner syklistene over i 
relasjonen til el-sparkesyklisten. Det er de som «bestemmer» og det forventes at de på 
sparksykkel viker for «storebror».  Det pekes også på at enkelte syklister tar lite hensyn og har 
en holdning om at denne sykkelstien eller det å kjøre på fortauet er deres domene. Enkelte 
peker også på at enkelte syklister ser ned på dem, at det er late, spesielt de med treningstøy. 
Det er begrenset fysisk aktivitet knyttet til å kjøre el-sparkesykkel.  

Yrkessjåførene om syklister: Dette må sies å være et anstrengt forhold. Tilbakemeldingen 
er negative, de sykler på og tar lite hensyn til trafikkregler og at de er store kjøretøy. De 
fremstår ikke blant de som er interessert i andre i trafikken. Men, det er også mange som er 
flinke. Det er treningssyklistene som trekker totalinntrykket av syklistene ned. En bussjåfør 
trodde også det var et skille på ferdigheter før og etter ca. 30 år og pekte på en forbedring 
etter at det ble innført sykkellapp på skolen.  

Konkrete utfordringer med syklistene 
Det å ferdes på sykkel har blitt enklere som følge av flere tilrettelagte sykkeltraseer. Men det er 
fortsatt mye å jobbe med for å skape bedre samspill mellom syklister og de andre 
trafikantene:  

• Fravær av gode holdninger. Mange fremstår selvopptatte og egoistiske når de 
ferdes i bybildet. 

• Følger ikke trafikkregler. Setter på seg rollen som myk og hard trafikant om 
hverandre. 

• Kjører som de eier veien. De er risikovillige og tar mange sjanser både på veien og 
på fortauet.  

• Bryter høyreregelen/vikeplikt. Mange bryter vikeplikten. Innsikten her tyder på at 
mange ikke kjenner til regelen, men tror de gjør det (ref. eget score på grad av 
kunnskap til trafikkreglene).  
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• Kjører på rødt lys. Dersom det er klart ser mange syklister liten vits i å stoppe for 
rødt. De switcher til fotgjenger og (helst) sykler over. Noe et par av de innrømmer at 
de gjør i gruppen.  

• Sykler over gangfelt. Mange inntar fotgjenger rollen når de skal over veien og tror 
alle skal stoppe for dem, selv om de sykler.  

• Arrogant fremferd. Deres holdninger oppleves negative og mange trekker frem at 
de oppleves som egoistiske og har et lite fokus på samspill i trafikken.  

• Mangler lys/varselklokke. Til tider vanskelige å se i mørket/mørke dager/regn. 

Opplevd spenning- og konfliktnivå 
Illustrasjon 3.3.2. Temperaturmåler for syklistene 

Svarene underbygger langt på vei den kampen både bilister og yrkessjåførene har med 
syklistene i bybildet. Og den bekrefter at også el-sparkesyklistene og fotgjengerne har en viss 
misnøye mot syklistene. 
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3.4. El-sparkesyklistene 
El-sparkesyklistene er de ferskeste i bybildet og som de andre trafikantene finner enklest å 
rakke ned på. Av flere grunner. En opplagt grunn er at de synes å ferdes uten kart og 
kompass. De har ingen klare regler eller retningslinjer for hvor de kan og skal kjøre. Det 
fører til at de finnes «overalt» og i «veien» uansett hvor de kjører. For etablerte 
fotgjengere på fortau og i gågater, for syklister som ferdes både på sykkelveier og fortau og 
for bilistene og yrkessjåførene i gatene.  

Ikke bare er de forstyrrende som kjørende, de oppleves også svært irriterende av samtlige 
medtrafikanter at sparkesyklene ligger omkring i bybildet til fare for ALLE som kan gå og 
kjøre. 

Illustrasjon 3.4.1. De spontane assosiasjonene til el-sparkesyklistene 

Ser vi på det overordnede bildet, kan inntrykket sammenfattes i assosiasjonskartet ovenfor 
som viser hvilke ord som hyppigst ble nevn: 

• Regler. El-sparkesyklistene er lite flinke til å følge regler i følge de andre trafikantene. 
På den annen siden har de ingen klare retningslinjer og lager litt sine egne regler der 
de bytter på å kjøre på fortau, sykkelfelt og veibane. Ingen kan heller vise til bøter 
eller lovbrudd som følge av uaktsom kjøring og brudd på  vanlige kjøreregler. Den 
mangfoldige brukergruppen underbygger utfordringen med å både lage, regulere og 
håndheve regler. 

• Brukergruppe. De klassiske brukergruppene synes å være de som benytter el-
sparkesykler på dagtid. Ofte som transportmiddel til og fra jobb/skole/møter. Gjerne 
som et substitutt for kollektiv transport og taxi. Blant denne brukergruppen finner vi 
den som har «mest» kontroll. Det er en mangfoldig gruppe, men men overvekt av 
mer voksne brukere.  
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• På den annen side finnes en yngre målgruppe bestående av barn og ungdom. De 
kjører mye for å ha det gøy. De kjører gjerne flere sammen og gjerne flere på samme 
kjøretøy. Det er denne gruppen samt de som kjører i helgene og på kveldstid - gjerne 
i ruspåvirket tilstand som trekker mest ned totalinntrykket (selv om det finnes 
unntak). Vi ser at det fortsatt varierer fra by til by hvor mye dette er utbredt, men vi 
ser de samme tendensene i både Oslo, Tronheim og Stavanger. I Tromsø derimot er 
det lite utbredt på leiemarkedet foreløpig.  

• Grad av fokus. Det er tydelig at el-sparkesyklene ikke har funnet sin plass. Det 
gjenspeiler også inntrykket de andre medtrafikantene har til dem. De fremstår 
vinglete uforutsigbare og impulsive. Mye av det skyldes at de kjører både på fortau, i 
gatebilde og på sykkelstier. Når de i tillegg switcher på hvor de kjører skaper det 
forvirring og virker forstyrrende.  

• Tidsfaktoren. Mange av el-sparkesyklene kommer fort. Noen hevder at enkelte 
privateide er trimmet og har mopedfart. Uansett gjør høy hastighet at mange føler de 
kommer susende forbi, gjerne bakfra og skaper dårlig kår for samspill.  

• Omtanke. Denne fremferden nevnt ovenfor gjør at en rekke negative beskrivelser 
benyttes i beskrivelsen av trafikkgruppen: Uansvarlige, egoistiske, ignorante, 
tankeløse, selvopptatte. Det skyldes delvis at de tar seg til rette og i tillegg kjører 
uansvarlig uten tanke på sine medtrafikanter. Et ord som latskap blir også benyttet 
på denne trafikanten. 

• Risikovurdering. Når man kjøre el-sparkesykkel er det i dag ikke pålagt med noen 
form for beskyttelse. det gjør dem til en av de mest sårbare trafikantene. Men det 
synes ikke å påvirke deres kjøring og adferd nevneverdig. De er ikke like gode på 
balanse og har lite kontroll over trafikkbildet. De oppleves hakket dårligere på 
risikovurdering enn de andre trafikantene, også fordi de ikke har noen form for 
beskyttelse eller godt nok lys/refleks/varselhorn. Siden det er mange unge (barn/
ungdom/unge voksne) som benytter det anser mange seg som udødelige og 
beregner risiko deretter.  

• Organisering. Mangelen på organisering av sparkesykler irriterer mange. Det går 
utover alle som ferdes i trafikken. De ligger slengt overalt og kan det er rart at det 
ikke har skjedd flere ulykker. Spesielt er det syklistene og ulike fotgjengere som dette 
går utover.  

Samspillet med el-sparkesyklistene  

El-sparkesyklistene fremstår som en hybrid, som ferdes litt overalt i bybildet. Det er ingen eller 
få reguleringer for bruk. Når reglene er såvidt vage for bruk, og listen lav for at hvem som 
helst kan kjøre, åpner det for mange ulike brukere med et stort spenn av erfaring.  

At det i tillegg anses å være både et transportmiddel og leketøy (gøy), gjør det noe med 
samspillet til medtrafikanter. 

Bilistene om el-sparkesyklister: Bilistene trekker raskt frem mangelen på håndhevet 
regulering. Det oppleves som et nytt «konsept» (som en bilist kalte det) som plutselig har 
kommet og som ikke passer verken på fortauet eller blant kjørende. Det gjør de uberegnelige 
og utfordrende å forholde seg til som bilist. Og vanskelig å samspille med siden de ofte 
kommer fort. Flere peker på at de må kjøre langt mer årvåkent i bybildet nå enn tidligere. Man 
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vet aldri når det dukker opp en el-sparkesyklist. Og de oppleves også ekstra utsatt med små 
hjul, rask fart og ingen beskyttelse. Til syvende og sist er det de som bilist som hard trafikant 
som må ta ansvaret.  

Syklister om el-sparkesyklister: Syklistene opplever ikke denne gruppen som særlig 
problemfylt. Flere trekker frem de utfordrende sidene med el-sparkesyklene som hastighet, 
stort spenn på kjøreferdigheter og de lar seg irritere over sparkesyklene som ligger slengt 
rundt forbi. Men. De opplever et form for samspill med dem. Spesielt når de deler sykkelfelt, 
virker det som de har kommet til en enighet om at den som har lavest hastighet kjører til 
siden for å slippe forbi de andre. Det forutsetter at de får med seg at den andre kommer.  

Vi merker imidlertid at de eldre syklistene viser mer moderasjon her enn de yngre. Det kan 
være at de møter el-sparkesyklistene på ulike tidspunkt. Langt flere yngre syklister lar seg 
irritere av den gruppen el-sparkesyklister som kjører uforsiktig og fort, deler sparksykkelen 
med flere og som lager sine egne regler.  

Fotgjengerne om el-sparksyklistene: Dette samspillet oppleves mer betent. For mange 
fotgjengere er de vanskelig å forholde seg til. Hovedsakelig fordi det oppleves uforutsigbare. 
De kjører fort og er nærmest lydløse. 

Flere trekker også frem irritasjonen med alle sparksyklene som befinner seg i veibanen og på 
fortauene. I verste fall åpenbart slengt fra seg.  

Men enkelte forgjengere viser forståelse for at det er lite tilrettelagt for el-sparkesyklister å 
ferdes i trafikken, og at er vanskelig for alle å vite hva som er lovlig. I tillegg er det dårlig 
tilrettelagt infrastruktur for regulering og plassering etter bruk.  
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Yrkessjåfører om el-sparkesyklistene: Fremstår som svært uberegnelige i trafikken. Og 
det gjør det mer utfordrende jo større bil du har, siden bremselengden er langsommere. Det 
gjør at flere opplever trafikken mer stressende etter at de gjorde sitt inntog i bybildet. Men her 
spriker tilbakemeldingene. Flere påpeker at de i bybildet ferdes mest på fortau og ikke er til 
problem.  

Konkrete utfordringer med el-sparkesyklistene 
El-sparkesyklistene fremstår som en hybrid, som ferdes litt overalt i bybildet. Når reglene er 
såvidt vage for bruk, og listen såvidt lav for å kunne kjøre, åpner det for mange ulike brukere 
med et stort spenn av erfaring. At det i tillegg anses å være både et transportmiddel og et 
leketøy (gøy), blir det ekstra utfordrende å forhold seg til for andre trafikanter. 

Betalingsmekanismen for leie -  viktig driver for hastigheten 
Det pekes på at el-sparkesyklistene kjører fort. Det er viktig å se det i konteksten i 
evalueringen av kjøringen til de som leier sykkel. Tiden er avgjørende. Her innrømmer flere av 
dagens brukere at en viktig (sterkeste) driveren for hastigheten, er mekanismen av å leie. Det 
koster ganske mye per minutt. 

Andre utfordringer som trekkes frem: 
• Regler? Mange stopper ikke for rødt lys/forholder seg ikke til regler  
• Dårlig trafikkforståelse. Få krav til bruk gjør at mange har dårlig/ingen 

trafikkforståelse i form av kurs eller sertifikat. Det er «fritt frem». Og flere peker på at 
det har kommet veldig mange både tilbydere og brukere - på kort tid. Er det ute av 
kontroll? 

• Dårlig infrastruktur for parkering. Det blir trafikkfeller i bybilde når de de ble 
slengt fra seg. 

• De kommer i stor hastighet. Det pekes på at mange privat eide el-sparkesykler er 
trimmet og kan få høy hastighet. Og mange kjører på full speed. Det gjør de 
uforutsigbare. 

• Bruker ikke lys. Det kan være vanskelig å se.  
• Bruker det som leketøy. Det er gøy og det brukes som leke fremfor 

transportmiddel.  
• Fyllekjøring. Det er allment kjent at det benyttes i ruspåvirket tilstand.  
• Sårbare selv og for andre. De er blant de med minst beskyttelse. Her er ingen 

krav til hjelm, ikke ringeklokke eller annen beskyttelse.  
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Opplevd spenning- og konfliktnivå 
Illustrasjon 3.4.2. Temperaturmåler for El-sparkesyklistene 

Hottest er temperaturen mot denne gruppen spesielt blant de yngre fotgjengerne. Noe som 
er interessant, siden de er den målgruppen som vi tenker at bruker det mest. Det kan 
bekrefte det love-hate forholdet som de selv beskriver. I tillegg ser vi en ny aktør som 
«trenger» seg på i et ellers trangt bybilde og dermed skaper friksjoner. 
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4. Regler 

4.1. Kunnskapsnivå 
Det er lite å si på selvtilliten når trafikantene skal evaluere eget kunnskapsnivå rundt regler i 
trafikken. På en skal fra 1-10 gir de seg selv score langt over middels når de blir bedt om å 
evaluere egne ferdigheter. Samtlige ligger på øvre halvdel og mellom 7-10. Samtidig viser det 
seg at de har svært sprikende og tildels manglende kunnskap når vi spør de mer direkte, så 
også svarene på vikeplikt oppgave (illustrasjon 4.1.1 nedenfor).  

4.1.1: Illustrasjon som ble vist respondentene 

Dette var en illustrasjon samtlige ble presentert samtidig som de fikk spørsmål om hvem som 
har vikeplikt i de to situasjonene (A-øverst og B-nederst). 

De fleste svarer rett på den øverste illustrasjonen A.  

Svarene på den nederste illustrasjonen B er det derimot mange som tar feil på. Inkludert 
syklistene selv. Derimot er det flere som trekker frem at bilen har vikeplikt dersom syklisten 
velger å gå av sykkelen og tar rollen som fotgjenger.  

Det synes å være et gap mellom det de sier og hva de kan - men også hva de gjør 
(siden de ikke merker noen konsekvenser): 
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Bilistene og yrkessjåførene synes å være de som har mest kontroll over trafikkreglene. 
Mest opplagt fordi de har trafikalt grunnkurs/sertifikat. Men de er også den gruppen som er 
mest klar over at det kan få konsekvenser for dem dersom reglene brytes i form av bøter 
og skader de måtte påføre mykere trafikanter.  

Denne gruppen blir mest oppgitt over «alle de andre» i trafikken som ikke følger eller 
kan trafikkregler. Spesielt syklister og el-sparkesyklister. Syklister fordi de lager sine egne 
regler og inntar fotgjengernes rettigheter når de kjører på fortau (synder med å sykle over 
gangfelt) og unngår å følge reglene til bilistene når de ferdes i veien (vikeplikt). El-
sparkesyklister fordi de ikke har noen regler og også de lager sine egne. De er som løse 
kanoner på dekk og kan ferdes hvor som helst, uten at det får konsekvenser.  

Fotgjengerne føler i hovedsak at regelverket er mest til for de kjørende gruppene. 
De ser seg som myke trafikanter og må av den grunn ta hensyn. Og forventer å bli tatt 
hensyn til. Blant de som er voksne og har sertifikat, ligger en grunnleggende forståelse for 
trafikken i blodet, men deres medtrafikanter trekker frem at de burde kjent mer til hvordan 
trafikken fungerer og hvilke konsekvenser det kan få for dem, dersom de ikke er årvåkne.  

Syklistene og el-sparkesyklistene fremstår som verstingene. Syklistene i den forstand at flere 
kjenner sier rett ut i vår samtale at de bryter reglene. De tenker at det ikke gjør så mye. 
Deres adferd forteller oss problematikken med at de ferdes både på fortau (og ser seg litt 
som fotgjengere) og litt i veien (ser seg ikke som bilister av den grunn). I de tilfellene synes de 
å kjenne reglene - men det er lett å bryte dem. Der usikkerheten til reglene er størst synes å 
være når de ferdes på «eget domene». På sykkelstiene. Her viser de tydelig usikkerhet til 
vikeplikt/-høyreregelen og i rundkjøringer.  

Regler for el-sparkesykkel 
Kjennskapen til hvilke regler som gjelder for denne gruppen blant de andre trafikantene er 
høyst uklart. Til og med blant brukerne selv opplever vi en erkjennelse. Samtlige 
trafikantgrupper viser usikkerhet og kjenner i liten grad reglene eller klassifisering av el-
sparkesyklene. Når vi spør om hva salgs klassifisering den går under, står det mellom å 
defineres som syklister (de har jo to hjul og kjører like fort) eller fotgjengere (de har ingen 
regler, ikke beskyttelse og ferdes mye på fortau), generelt kjøretøy, elektrisk kjøretøy, samme 
som el-sykkel og også motorvogn ble nevnt. 
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El-sparkesyklistene selv er usikre på hvilke regler som finnes og sier de prøver å ta 
mest mulig hensyn enten de ferdes på fortau eller i veibanen. De savner regler og når vi spør, 
trekker de frem noen reguleringer som det bør vurderes for el-sparkesykkel: 

Organisert parkering. Strengere og organiserte ordninger for innlevering og henting. På den 
måten unngår man også sabotasje som flere trekker frem som et problem.  

Forbud i påvirket tilstand. Det må være ulovlig å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Om det er 
det i dag, som mange er usikre på, bør dette reguleres som forbud. Og, bør det være en 
slags alkotest før bruk?  

Begrenset tilgang på kveld/natt. Det ble også diskutert om det bør gis visse 
begrensninger for nattbruk. For mange er det da de opplever kjøringen som mest uaktsom. 
Det er da de kjøres i påvirket tilstand, det er da det kjøres mer for gøy. Samtidig det flere som 
benytter den som praktisk fremkomstmiddel også.  

Påbud om beskyttelse. Et påbud om bruk av hjelm ble kraftig nedstemt av de som leier el-
sparkesykkel i dag. Siden mange leier den på impuls og det ofte er lite planlagt. Blir det 
påbudt med hjelm må man ha den med seg, siden det er lite aktuelt å dele hjelm med andre 
som en del av leien.  

Aldersgrense. Det bør være en aldersgrense. Det er mange barn ned mot barneskolen som 
benytter det.  

Maksimumfart. Det må bli langt strengere for de som har trimmet sin egen el-sparkesykkel 
eller benytter sykler som har en hastighet over 20 km/t. 

Minikurs før bruk: Det kunne gjerne være minikurs i trafikkopplæring. I dag har flere 
tilbydere 2-3 spørsmål som må besvares før bruk. De oppleves som veldig grunnleggende og 
verdiløse (som spørsmålene man godtar på nettsider). Disse spørsmålene kunne vært mer 
omfattende, spesielt for de under 18 år og de som ikke har trafikalt grunnkurs fra før. Et 
alternativ kunne være en quiz som rullerte for hver gang man leide den.  

Trafikalt kurs: et tilbud om nettbasert kurs. 

4.2. Kunnskapshull  
Klare regler 
Det etterlyses et tydeligere regelverk etter type kjøretøy. Hvilke regler gjelder for syklister, 
fotgjengere, trikker, busser, biler, el fartøy. Flere opplever at det finnes «gråsoner» og er usikre 
på hvilke regler som gjelder for hvem. Mediesaken om syklisten som ble dømt for å sykle i 
bussfeltet fordi han angivelig holdt bussen igjen, viser at det finnes rom for tolkning og at ikke 
alt er helt sort/hvitt. Slike saker engasjerer på tvers av trafikantgruppene. 
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Oppdaterte regler 
For mange er det lenge siden de tok trafikalt grunnkurs. Hvordan kan man vite at den 
informasjonen man har er det siste nye. Spesielt gjelder dette bilister som er pålagt trafikalt 
grunnkurs. Men følelsen av å være oppdatert på det siste innen regler, bør være en 
følelsen som appellerer til alle trafikanter.  

Kryss og vikeplikt 
Det er tydelig at forståelsen for alt som har med kryss å gjøre ikke sitter i ryggmargen, 
inkludert vikeplikt og høyreregelen. Dette blir spesielt innrømmet av syklistene og el-
sparkesyklistene.  

Hvor er det de føler at de har mest å hente, hvor er behovet sterkest for kunnskap: 

Bilistene: 
• Generell oppfriskning 
• Detaljer rundt vikeplikt/høyreregel (Overganger mellom sykkelstier og veier, vikeplikt for 

sykkel?) 
• Rundkjøringer 
• Bremselengde 
• Syklister foran oss i veibanen 
• Nye kjøremønstre 
• Skilt 
• Parkeringsregler (nært kryss) 

Fotgjengerne: 
• Hvem defineres som myke trafikanter 
• Når har bilistene vikeplikt automatisk - eller må det være fotgjengerfelt 
• Kan bilister parkere på fortau 
• Felles kjøreregler for all adferd på fortau (trangt) 
• Tydeliggjøre mulig regelskille for gående og kjørende (sykkel/el-sparkesykkel) 

Syklistene: 
• Generell oppfriskning 
• Sykkelvei som krysser hovedvei (skal jeg stoppe?) 
• Detaljer rundt vikeplikt/høyreregel 
• Skilt 
• Rundkjøringer (kjører jeg som bil?) 
• Vanskelig å håndtere bytting av roller (lett å «glemme» seg) 
• Er det «gråsoner» for å sykle på rødt/over gangfelt? (lov når ingen biler? Sykler sakte?) 
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El-sparkesyklistene: 
• Er det lov å kjøre på fortau? 
• Detaljer rundt vikeplikt/høyreregel/forkjørsvei 
• Når sykkelvei krysser hovedvei - hva er reglene? 
• Veiskilt 
• Rundkjøringer 
• Vanskelig å håndtere bytting av roller (lett å «glemme» seg) 

4.3. Konsekvenser 
Et annet behov som trekkes frem om mer indirekte er behovet for mer synlighet og 
tydeliggjøring av konsekvenser - dersom regler ikke følges.  

En ting er hvilke konsekvenser det får i form av sanksjoner fra staten. Bøter. En annen ting 
er hvilken konsekvens egen adferd kan få for andre medtrafikanter. Hva kan skje - i 
verste fall - dersom du bryter de reglene som finnes. Det er det få av dagens trafikanter som 
synes å (ha tid til ) å tenke på. Med unntak av yrkessjåførene. 

Når vi spør syklistene spesielt hvorfor de velger å ta sjanser er svaret fra flere at «vi tenker at 
det går greit», noe som gir en viss «forklaring» til adferden. 

En viss ansvarsfraskrivelse 
Felles for alle trafikkgruppene er at de mener alle andre trenger det vel så mye - om ikke 
mer - enn de selv. Uavhengig av trafikkgruppe og hvilken by de bor i er det lett å klandre og 
disse hverandre og mene at det er de andre som ikke kan trafikkreglene, som ikke tar hensyn 
eller ikke viser forståelse i trafikken. 
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5. Nullvisjonen - bedre samspill og samhandling 

5.1. Hvordan bedre samspillet/samhandlingen 
Med utgangspunkt i nullvisjonen om at ingen skal omkomme/bli hardt skadd i trafikken spurte 
vi respondentene hva de mener kan bedre dette samspillet mellom de ulike trafikkgruppene.  

Det er kombinasjonen av flere ting som de peker på som viktig og avgjørende.  

Det som vil være motiverende kan grovt sammenfattes slik:  

Illustrasjon 5.1.1. Oversikt over motivasjonsfaktorer og tiltak for å bedre samspill/samhandling. 

Figuren viser hva som kan fremstå som motivasjonsfaktorer: (mer strategisk) 
1. Et regelverk 
2. Holdningskampanje 

Regelverk: Det må være noe lovmessig i bunn som skal være en ramme for all 
motivasjon. Et regelverk som gir et fundament og en funksjonell retning for hvordan opptre i 
trafikken. Men det er liten tvil om at dette IKKE er nok alene. Respondentene er tydelige på at 
man må gjøre noe også som vekker det emosjonelle og mer personlige.  
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Holdningskampanje: Behovet for å gjøre noe med den oppfatningen de ulike 
trafikantene har av hverandre vil være vel så avgjørende. En kampanje kan være med å 
endre synet, forståelsen av og dermed respekten for hverandre til det bedre.  

Når vi spør de mer hvordan dette rent operasjonelt kan og bør gjennomføres for at det skal 
virke motiverende trekker de frem: (mer operativt) 
3. Konkretiseringer 
4. Påminnelser 

Konkretiseringer: Det å gjøre kampanjene så tro mot de virkelige som mulig. Gjerne med 
klare personifiserte eksempler mot egen hverdag, egen situasjon. Samtidig sikre at man ser 
det fra de andre trafikantenes ståsted i tillegg. 

Påminnelser: Stadig påminnelser der man ferdes og er. Et behov for stadige påminnelser 
trekkes frem for å øke bevisstheten blant trafikantene. Det å bli «utsatt» for informasjon på 
ulike arenaer generelt og i bybildet der de ferdes spesielt trekkes frem som noe de ønsker. Og 
som de ser som motivasjon for å endre det dårlige klimaet på kamparenaen.  

Påminnelser kan være: 
• Plakater/boards på trikk/t-bane eller i bybildet 
• Quiz/oppgaver som stilles og hvor fasit kommer sekunder senere som viser relevante 

trafikkscenarier 
• Påminnelser på SoMe som er enkle å spre 
• Nyheter som er relevante om kontroller som er gjennomført eller annen adferd  
• Korte snutter med fokus på relevante utfordringer med mangfoldige trafikanter 

(humoristisk ala KØ på NRK) 
• Treffmøter i trafikken hvor det er rom for en prat. Ala slik skiforeningen holder på i 

skiløypa.  
• Samarbeid med forsikringsselskaper om risikovurdering. Små videoer. Enten før leier el-

sparkesykkel (rabatt) eller i SoMe eller som reklame på større flater 

5.2. Regelverk 
En grunnleggende motivasjon for å bedre samspillet er et tydeligere regelverk. Trafikkbildet 
har endret seg såpass markant de senere årene, at det føles usikkerhet til hvilke regler som 
finnes, om de finnes, hvem de gjelder for og hvordan de skal håndteres av meg som trafikant. 
Enten det er som fotgjenger, bilist, yrkessjåfør, syklist eller el-sparkesyklist. 

Hvilke regler som finnes 
Det etterlyses tydeligere regler og retningslinjer for hvilke trafikkregler som gjelder spesielt 
for sykkel og el-sparkesyklister. I dag oppleves reglene vage og tolkningsrommet stort. 
Mange synes å lage sine egne tilnærminger. For enkelte trafikkgrupper finnes det ingen kjente 
regler i det hele tatt, utover sunn fornuft og den trafikkforståelse hver enkelt trafikant har fra 
før.  

Viktig er det med oppfølging. Regler er dynamiske og det kan ligge en trygghet for mange, i 
at de føler at de reglene de kjenner til er oppdaterte. 
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Om reglene finnes 
Mange er usikre på om det kanskje finnes regler, men som de ikke helt har fått med seg. 
Behovet er stort for en tydeliggjøring av mulige regler. I dag er det en viss usikkerhet. Kan 
det være at det faktisk finnes regler, regler som jeg som syklist og el-sparkesyklist ikke 
kjenner til.  

Hvem gjelder reglene for 
Det er viktig med en klargjøring av hvem de ulike reglene gjelder for. Spesielt gjelder dette i de 
tilfeller hvor de bytter roller etter hvordan det passer dem. Som for syklistene og el-
sparkesyklistene som kjører både på fortau, sykkelfelt og i veibanen. Litt som det passer. De 
fremstår både som myke og harde trafikanter.  

Det kan også virke som det er et behov for en viss nyansering etter bruksområde og 
når man benytter det. Ser man en trafikkgruppe som syklister som vanskelig kan ses som 
én målgruppe. De som benytter sykkelen til trening til og fra jobb synes å ha en helt annen 
oppfatning av regelverket enn hverdagssyklisten. Og de som er el-sparkesyklister om dagen 
(til og fra jobb og ofte eldre) er i mange tilfeller andre grupper enn de som benytter den på 
kveldstid og i helgene (yngre).  

Håndfaste regler 
De reglene som bør være håndfaste knyttes i stor grad til de utfordringer de har pekt på 
tidligere og det de mener bør være konkretisert for et bedre samspill som. Det kan 
eksempelvis være: 

• Type trafikant: Bilist, fotgjenger, syklist, el-sparkesyklist og yrkessjåfør.  
• Arena: Fortau, sykkelsti, veibane 
• Tidspunkt: Dag, kveld, helg, rush 
• Utfordringer: Vikeplikt, veikryss 

Ulike kanaler 
For å formidle informasjon om reglene ser de for seg flere type kanaler - uten at vi her snakket 
om avsender: 

• Nettside: Med basisinformasjon om hvilke regler som gjelder. Oppdatert. 
• Media: Som videreformidler resultatene fra kontroller og synliggjør tilstedeværelse av 

loven. 
• SoMe: Saker som er enkle å videresende og spre fra nyhetsbildet mellom de yngre.  
• Reklame der det skjer: I bybildet på boards/annen reklame. 
• Landsdekkende kampanjer. 

Kursvirksomhet 
Kurs for for barn/ungdom. Det er viktig å starte tidlig med forebyggende arbeid allerede på 
barneskolen. Grunnleggende regler for bruk av sykkel og el-sparkesykkel. Hvordan ferdes i 
trafikken som fotgjenger - spesielt på buss og annen kollektivtransport. I følge bussjåførene 
har unge blitt mindre flinke til å følge regler ved påstigning og når de skal krysse gaten etter 
avstigning. Hvor ble det av sykkeknappen? Er dette noe de fortsatt har. Kan man også ha en 
slags knapp for el-sparkesykkel?  
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For de over 16 år kan det være påkrevde trafikale grunnkurs for syklister og el-sparkesyklister.   

Dersom alle følger reglene blir det bra da? 

På spørsmål om et bedre regelverk alene kan gjøre noe med samspillet er majoriteten uenig. 
Det vil hjelpe og være en viktig brikke i arbeidet for nullvisjonen. Men. De fleste - uavhengig 
av trafikant og bosted - mener dette ikke vil være nok.  
Regler må ligge som en felles forståelse, men utfordringene det pekes rundt gjensidig 
respekt, toleranse for hverandre i trafikken, dempe aggressiviteten og forståelsen for 
medtrafikanter. Alt dette krever andre virkemidler - i tillegg. 

I tillegg ligger det en forventning om at trafikantgruppene er kjent med reglene som 

finnes i dag. Og at det faktisk finnes regler. Det er ikke tilfellet i dag. 

5.3. Holdningskampanjer  
Det er interessant å se hvordan samtlige grupper trekker frem holdningskampanjer som et 
relevant tiltak.  

Når vi spør nærmere hva en slik kampanje bør ha som formål er det flere ting som trekkes 
frem: 

• Øke forståelse for hverandre i trafikken 
• Bedre samarbeidet mellom trafikantene  
• Bygge gjensidig respekt for hverandre 
• Vise hensyn til hverandre 
• Passe på hverandre 

Hvem er i målgruppen for en kampanje 
Denne klandring av alle andre syns å bli mer moderat når vi nærmer oss slutten i diskusjonen. 
I denne fasen trekkes det frem at dette vil gjelde for alle, alle trafikanter, inkludert dem 
selv.  

I den grad det pekes ut noen enkeltgrupper de mener trenger det spesielt: 
• Barn/tidlig ungdom 
• Ungdom 16 +/Ungdomsgjenger 
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• Trimmerne/Verstingene av syklistene 
• Fotgjengere har også et ansvar - selv om de er fysiske trafikanter 
• De som switcher mellom roller (myk/hard)  
• El-sparkesyklister som ferske trafikanter 
• Enkelt ansvar som trafikant (uavhengig av rolle) 

5.4. Konkretisering og påminnelser for bedre samspill 
Konkretisering av kampanjene kan være virkemidler som:  

• Etablere et nytt stammespråk for trafikkadferd i byen: Ta initiativ til uskrevne regler 
som bør gjelde når man ferdes som trafikant i byen. Ala de vi har på fjellet eller når vi 
møter hverandre ute i naturen. Mer uskrevne regler for hvordan behandle hverandre. Her 
blir andre turgåere (langt oftere) sett, lagt merke til og hilst på! I skisporet hilser vi. I båten 
hilser vi. Dette å vise til hvordan den ikke verbale kommunikasjonen er en viktig  del av 
samspillet. I dag sporer vi en flauhet blant mange trafikanter for hvordan de ulike 
trafikantene ter seg (helst de andre) i trafikken. 

• Speile relevante utfordringer: Synliggjøre enkeltsituasjoner i trafikken og tydeliggjøre 
hvordan dette påvirker de ulike trafikantene. Sette trafikantene inn i andre trafikanters 
hverdag. Dersom en syklist ikke opprettholder vikeplikten - hvilken konsekvenser får det 
for bilisten, fotgjengeren, en bussjåfør eller el-sparkesyklist? Eller hva gjør en distre og 
vimsete fotgjenger med kjøringen og adferden til en el-sparkesyklist, syklist, bilist eller 
yrkessjåfør? Dette skaper forståelse og innsikt rundt egen adferd.  

• Øke forståelsen for hverandre: Hvordan er det å være i en annen trafikant sko/bil en 
dag. Sett med yrkessjåfør øyne burde det også være obligatorisk med en tur i buss for å 
se hvordan store kjøretøy fungerer i praksis i bytrafikk. Hva de trenger av plass, 
bremselengde og ennå verre konsekvenser det kan medføre for mykere trafikanter 
dersom noe skulle skje.  

• Synliggjøre mangfoldet innad i en trafikkgruppe: Vise til det mangfoldet av 
trafikanter som ferdes i bybildet. Og vise at en syklist kan være mange ulike personer 
med ulike karakteristikker. Ref. også enkeltgrupper som trekkes frem nedenfor som 
målgrupper. Dette bygger opp om dette mangfoldet.  

• Senke tempo kampanjer: Som viser hva som vil skje hvor mye man «sparer» eller 
«ikke sparer» med råkjøringen.  

• Konsekvens kampanje: Hva vil skje ved ulike adferdstrekk. Hvilke konsekvenser vil din 
adferd på på de andre trafikantgruppene. Hvor viktig er det at du tar hensyn til nettopp 
dette.  

5.5. SVV kampanjer - legges merke til  
På spørsmål om det er enkelte stemmer som er mer tydelige enn andre i dagens 
trafikkbilde er det påfallende mange som trekker frem og har fått med seg tidligere kampanjer 
fra Statens Veivesen. Både bruk bilbelte, budskapet om å dele veibanen og hvor farlig 
10 km over fartsgrensen kan være.  
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Dette er kampanjer som verdsettes og som trekkes inn som gode eksempler. SVV trekkes 
også frem som en troverdig og legitim budskapsbærer for en holdningskampanjen i det 
trafikkbildet som utspiller seg i dagens bybilde.  

Både «Del Veien», «Husk bilbelte» og «Over fartsgrensen?» ble trukket frem som gode 
eksempler på holdningsfremmende kampanjer. Men. Det er viktig at kampanjene er 
gjenkjennende og reell i forhold til den situasjonen de opplever. 
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Vedlegg  

Gruppesamtaler som metode 
Hensikten med kvalitative metoder er normalt å identifisere og forstå holdninger, 
reaksjoner og terminologi i forhold til det tema man er opptatt av i målgruppen man 
studerer.  

Gruppesamtaler er en slik kvalitativ metode.  Slike samtaler eller intervjuer er i hovedtrekk 
ikke-strukturerte.  Moderator søker å la intervjuet utvikle seg på deltakernes premisser - 
innenfor rammen av en utarbeidet intervjuguide.  Dermed oppnår man at deltakerne naturlig 
uttrykker sine syn i egne ord om det aktuelle tema, og at man gjennom interaksjonen i 
gruppen får utnyttet assosiasjoner og synspunkter som er supplerende eller kontrære til de 
først uttrykte.  Det ligger ofte en viss nødvendighet i at moderator styrer sekvensen i 
behandlingen av de ulike temaene i guiden og anvender særskilte teknikker for å ”teste” 
deltakernes uttrykte standpunkter.  En viktig oppgave for moderator er ofte å søke å utnytte 
gruppens dynamikk til å belyse spørsmålene.   Det er derfor av betydning for forståelse av 
prosessen og metoden å ha klart for seg at den følgende analysen av samtalen inkorporerer 
både moderators spørreteknikker, respondentutsagn og –atferd gjennom hele 
gruppesamtalen og gruppedeltakernes interaksjon.   Interessante enkeltutsagn fra 
respondenter i en gruppesamtale bør derfor ikke sees isolert.  

Det vil fremgå indirekte av ovenstående at det normalt ikke kan tilrådes å generalisere 
utbredelsen av holdninger eller kunnskaper til hele målgruppen («populasjonen») ut fra de 
observasjoner som gjøres i en kvalitativ undersøkelse.  Når presis forståelse av utbredelsen i 
populasjonen av visse holdninger eller kunnskaper er ønskelig, gjennomføres derfor 
spørreskjemabaserte representative utvalgsundersøkelser etter de innledende kvalitative 
undersøkelsene.  

Det bør også nevnes at gruppesamtaler setter opp en situasjon som er noe fjern fra 
deltakernes daglige virkelighet i relasjon til de fleste temaer og produkter som blir belyst i slike 
samtaler - i den forstand at deltakerne sitter i konsentrert, fokusert samtale og tankegang 
rundt et begrenset tema i 2 timer uten avbrudd.   

Dette gir deltakerne anledning til å reflektere mer enn de normalt vil gjøre på spørsmålet, og 
opptre og tenke mer rasjonelt og helhetlig enn i den virkelighet de vanligvis vil møte slike 
spørsmål og overveielser - da som små, korte strøk av tanker eller impulser, og ofte ubevisste 
handlinger.   

På mange måter utgjør gruppesamtalene derfor et forstørrelsesglass vis a vis deltakernes 
relasjoner - følelsesmessige og intellektuelle - til den organisasjonen, den ideen eller det 
produktet/den tjenesten man undersøker.  Det er verdifullt i den forstand at man kan forstå 
virkeligheten bedre ved å bruke forstørrelsesglass - men det kan representere en fare dersom 
man skulle glemme at man ser på denne virkeligheten gjennom et slikt glass. 
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Gjennomføring 
Respondentoversikt: 

Målgruppe Sted Tidspunkt Antall

1
Bilister som jevnlig går i byområder, lik fordeling 
mellom kvinner og menn, i alderen 25-49 år Zoom

16.11.2020      
kl.16:30-18:00 8

2

Fotgjengere som jevnlig går i byområder, ha ha 
opplevd interaksjon med andre 
trafikantgrupper, minimum 1-2 som er foreldre 
med små barn (og har erfaring med bruk av 
barnevogn), lik fordeling mellom kvinner og 
menn, i alderen 25-49 år

Zoom
16.11.2020      
kl.18:30-20:00 7

3
Bilister som jevnlig kjører i byområder, skal eie/
lease egen bil, lik fordeling mellom kvinner og 
menn, i alderen 50 - 59 år

Zoom
17.11.2020      
kl.16:30-18:00 8

4

Fotgjengere som jevnlig går i byområder, ha ha 
opplevd interaksjon med andre 
trafikantgrupper, minimum 1-2 som er foreldre 
med små barn (og har erfaring med bruk av 
barnevogn), lik fordeling mellom kvinner og 
menn, i alderen 50 - 59 år

Zoom
17.11.2020      
kl.18:30-20:00 9

5

El-sparkesyklister som jevnlig bruker el-
sparkesykkel/segway i byområder/tettsteder 
kvinner og menn, studenter og yrkesaktive, i 
alderen 20-35 år

Zoom
18.11.2020      
kl.16:30-18:00 6

6
Hverdagssyklister som jevnlig bruker sykkel i 
byområder/tettsteder, kvinner og menn, 
yrkesaktive, i alderen 30 - 59 år

Zoom
18.11.2020      
kl.18:30-20:00 8

7 

- 

12

Yrkessjåfører. 4 dyader à 60 minutter med: 
a) Persontransport. Bussjåfører som kjører i 
byområder/tettsteder, som kjører ruter i 
bysentrum. 
b) Godstransport. De som kjører budbil/stor 
varebil/mindre lastebil i byområder/tettsteder 
(bl.a. for varelevering). Vi har ikke snakket med 
langtransportsjåførene (vogntog) som primært 
kjører på landevei. 

Zoom

19.11.2020 
og 
23.11.2020 

(2 ekstra 
dyader ble 
gjennomført 
pga dårlig 
oppmøte)

10
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Gruppesamtalene, som alle hadde en varighet på omtrent 90 minutter, ble administrert og 
gjennomført i henhold til intervjuguiden og forløp uten problemer av noen betydning. 
Gruppesamtalene ble gjennomført på plattformen til Zoom. 4-6 personer fra Statens 
Vegvesen og Wavemaker observerte samtalene.  

I forkant av gruppesamtalene svarte alle deltagere på en hjemmeoppgave. Oppgaven hadde 
blir gitt for å «prime» deltagerne før samtalen. Hjemmeoppgaven fungerte som en 
bevisstgjøring hvor de måtte gjøre noen refleksjoner rundt opplevelsen og erfaringen som de 
har i samspillet med de andre trafikantgruppene. 

Opptakene fra gruppene er avspilt av moderator.  Analysen, moderators egne notater, 
lydopptak og samtaleutskrifter danner utgangspunktet for rapporten. 

Deltakerne var generelt aktive og engasjerte. Deltakerne ble honorert med et gavekort til en 
verdi av kr. 650,-
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