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Formålet med prosjektet

Hvordan vurderer syklister risiko og påvirker dette atferd?

Foto: Knut Opeide
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Forskningsspørsmål

i. Hvor ofte sykler befolkningen gjennomåret

ii. Forskjeller i risikovurdering og bekymring  

iii. Påvirker risikovurdering og bekymring sykkelbruk

iv. Har ulykkesinvolvering betydning for risikovurdering og bekymring

v. Påvirker risikovurdering og bekymring rutevalg
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Bakgrunn

• Lite oppmerksomhet

• Hovedsakelig for å bistå ingeniører og planleggere for å designe, forbedre 

og prioritere veistrekninger, kryss og rundkjøringer for syklister

• Infrastrukturen eller trafikksituasjon er i fokus
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Bakgrunn

• Psykometriske paradigme

– Psykometriske spørreskjema for å 

måle individers risikopersepsjon

– Sammenlikne ulike transportmiddel

– Noen inkluderer bruk av sykkel

• Behov for studier som undersøker 

syklisters risikovurdering gjennom 

en psykrometrisk tilnærming.
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Metode

Gjennomføring

2000 telefonintervju

Norske befolkning, 15 år +  

18. mai - 25. juni 2017

27,4% svarprosent

Utvalg

56,5% menn 

Gjennomsnittsalder 46,4 (18,2)

56,9% universitetsutdanning

90% har førerkort
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Metode

Gjennomføring

Nettbasert spørreundersøkelse 

Nettsted brukt av hverdagssyklister

2240 medlemmer

Vinteren 2017

13% svarprosent

Utvalg

291 syklister i Trondheim

74 % menn

Gjennomsnittsalder 43,8 (11,7)

88 % universitetsutdanning

16 % elektrisk sykkel



8

Spørreskjema

Validerte mål 

• Transportmiddelbruk gjennom året

• Prioritering av sikkerhet ved rutevalg

• Risikopersepsjon
– Sannsynlighet

– Konsekvens

• Bekymring

• Tillit til myndigheter

• Beskytte seg mot risiko

• Risikotoleranse

• Ulykkeserfaring

• Demografiske variabler
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Resultater: 
I: Hvor ofte sykler befolkningen gjennom året? 
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Resultater: 
II: Forskjeller mellom sommer- og vinterføre

***p<.001

***

***

***
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Resultater: 
III: Risikopersepsjon og sykkelbruk

R2, F Change: *p<.05, **p<.01, ***p<.001

**

**

*

***

***

***

*

**

**
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Resultater: 
IIII: Ulykker og uønskede hendelser
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Resultater: 
IIII: Ulykker og uønskede hendelser

***

***

***p<.001
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Resultater: 
V: Hvor høyt prioriteres sikkerhet ved rutevalg?
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Resultater: 
V: Hvor høyt prioriteres sikkerhet ved rutevalg?
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Resultater: 
V: Hvor høyt prioriteres sikkerhet ved rutevalg?
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Konklusjon

Hvordan vurderer syklister risiko og påvirker dette atferd?

i. Hvor ofte sykler befolkningen gjennomåret

ii. Forskjeller i risikovurdering og bekymring  

iii. Påvirker risikovurdering og bekymring sykkelbruk

iv. Har ulykkesinvolvering betydning for risikovurdering og bekymring

v. Påvirker risikovurdering og bekymring rutevalg
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Takk for 
oppmerksomheten!

Epost: an-magritt.kummeneje@ntnu.no
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Resultater: 
III: Risikopersepsjon og sykkelbruk
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Resultater: 
III: Risikopersepsjon og sykkelbruk
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Resultater: 
IIII: Ulykker og uønskede hendelser
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Resultater: 
II: Prioritering av sikkerhet, risikotoleranse og tillit til 
myndigheter
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Resultater: 
I: Sykkelbruk siste år
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Resultater: 
I: Kollektivreiser gjennom året
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Resultater: 
I: Bilkjøring gjennom året
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Resultater: 
II: Forskjeller mellom sommer- og vinterføre

***p<.001

***

***

***
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Resultater: 
IIII: Hvor høyt prioriteres sikkerhet ved rutevalg?
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