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Abstract 
 

The percentage of regular bicycle users in the country have historically been significantly higher, however, due 

to the increased popularity and time critical nature of the environmental problem, there is a new spark of interest 

in this climate friendly mean of transportation. Since the beginning of the 21st. century, bicycles have been part 

of the city planning and traffic planning forums, and a new kind of planning documents, the so-called bicycle 

plans, have been developed and used as part of the city planning process. Bicycle plans still mostly exist in 

municipalities with higher urban development, since this is where they can have the biggest positive impact. 

 

This bachelor’s thesis is a comparison between a number of bicycle plans from municipalities in the county of 

Stockholm. The samples are non-probability samples. Based on the questions below, the bicycle plans have been 

compared and analyzed. 

• How are the plans written, and how do they compare with regards to structure and contents? 

• What are the goals set in the plans and how are said goals expressed? 

• Describe the process of implementation used to make the goals reality. 

• Do the plans express problems with current legislature with regards to promoting bicycle usage? 

 

The results show that bicycle plans are similar in overview, but all the more different, the more in detail they are 

analyzed. This is due to the simple fact that the municipalities for which the plans are developed have the same 

inherent relationship. It becomes clear, that the structure and wording of goals set in bicycle plans is flawed in 

some municipalities in that the phraseology is vague and obscure, and do not really clarify all that much about 

concrete planned bicycle promoting commitments. This vague target setting inevitably leads to making the 

monitoring work, which generally has flaws in many bicycle plans, even harder.   

 

The implementation process that is needed to reach set goals, is hard to analyze, due to lack of follow-up 

documents as “cykelbokslut”, which literally translates to bicycle balance sheets, and can be described as yearly 

follow-up documents that presents how bicycle promoting efforts are going. So far in the development of 

systematic working routines, the best follow-up information is not provided by the public sector, but by 

nonprofit organizations, like “cykelfrämjandet”, and their reports such as “kommunvelometern”. The report does 

not include all of the Swedish municipalities, only the ones who choose to participate, which makes it difficult to 

draw general conclusions based on obtained results, however, three out of the six chosen municipalities are 

participants of kommunvelometern and are therefore evaluated based on results that are presented in the report. 

In order to obtain a framework to evaluate the other three municipalities bicycle plans, four factors are identified, 

that facilitates the possibilities of successful implementation, whereupon the plans are evaluated based on these 

factors. 

 

Potential areas of development with regards to the legal aspect have been identified, and the author is of the 

opinion that there are obstacles in existing legislature that hinder bicycle promoting efforts. The municipality of 

Stockholm have come to the same conclusion as they have identified legal challenges and also started to 

experiment with small changes in order to promote biking. Although this may be the case, it is expressed in the 

discussion chapter, that bicycle promoting work through the means of bicycle plans is still a very young and 

underdeveloped area, wherefore it cannot yet benefit from changes in legislature. 

 

In order to best continue with bicycle promoting work, better statistics and data is needed. The existing 

information is inadequate with regards to bicyclists. Municipalities, who carry most of the responsibility must 

also actively work with honing the bicycle plans to be as effective as possible, while at the same time start 



 

working with follow-up work on a much bigger scale than they currently do, in order to ensure completion of 

stated goals and visions. Tentatively through so called cykelbokslut.  
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Sammanfattning 
 
Cykelandelen i landet har historiskt varit betydligt högre, men i och med miljöfrågans ökande popularitet och 
tidskritiska natur har intresset återigen väckts för detta klimatsmarta transportmedel. Sedan början av 2000-talet 
har det börjat planeras för cyklande i form av specifika cykelplaneringsdokument, s.k. cykelplaner. Cykelplaner 
finns främst i kommuner med tätbebyggelse då det är där ökat cyklande har mest positiv inverkan. Dock är 
ämnet fortfarande ungt och under utveckling. Denna studie är en jämförande och utvärderande sådan kring ett 
antal icke slumpmässigt utvalda cykelplaner som tillhör kommuner i Stockholms län. Utifrån frågeställningarna 
som listas nedan har cykelplanerna jämförts och analyserats. 

• Hur ser cykelplanerna ut, och hur skiljer de sig avseende utformning och innehåll? 

• Vilka mål sätts i cykelplanerna och hur formuleras dessa mål? 

• Hur ser genomförandeprocessen ut för att förverkliga målen? 

• Uttrycker cykelplanerna problem med dagens regelverk avseende cykelfrämjande? 

 
Resultaten visar att cykelplaners utformning generellt är lik ur ett övergripande perspektiv, men desto mer olik ju 
mer man går ner i detalj, på grund av den enkla anledningen att kommunerna till vilka cykelplanerna hör också 
har samma förhållande till varandra. Det visar sig att utformning och formulering av mål i stort är bristfällig i 
vissa kommuner, där språkbruk och struktur är otydligt och övergripande och egentligen inte klargör så mycket 
konkret om planerat cykelfrämjande arbete. I dessa cykelplaner är även målformuleringar vaga och ospecifika, 
vilket leder till att uppföljningsarbetet som generellt är bristfälligt vad gäller många cykelplaner, försvåras ännu 
mer. 
 
Genomförandeprocessen för att nå utsatta mål är svår att följa på grund av brist av uppföljningsdokument såsom 
t.ex. cykelbokslut, och den bästa tillgängliga källan till uppföljande av cykelplanerna visar sig vara den ideella 
organisationen cykelfrämjandets rapport (kommunvelometern). Kommunal medverkan i denna rapport är dock 
frivillig. Alla kommuner är inte anslutna och därmed kan inte generella slutsatser dras, men tre av sex studerade 
cykelplaner är med och utvärderas baserat på vad som framgår i cykelfrämjandets kommunvelometer. För att få 
en bild av övriga kommuners möjligheter till genomförande identifieras fyra faktorer som underlättar just 
genomförandemöjligheter. 
 
Potentiella juridiska utvecklingsområden har identifierats, och författaren är av uppfattningen att det existerar 
hinder i gällande juridik som potentiellt står i vägen för cykelfrämjande arbeten. Även Stockholms kommun har 
gjort samma bedömning. I diskussionsavsnittet uttrycks dock åsikten att cykelplanarbetet anses vara för ungt och 
outvecklat för att med fördel kunna dra nytta av alltför stora juridiska förändringar.  
 
För att på bästa sätt fortskrida med cykelfrämjande arbete anses det krävas bättre statistik och undersökningar, 
samt att kommuner, som bär det största ansvaret gällande cykelplanarbete, jobbar aktivt med att dels finslipa 
cykelplaners utformning och målformulering, men också att jobba betydligt mer med uppföljande arbete, 
förslagsvis i form av kommunala cykelbokslut. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Cykeln som transportmedel 
Cykeln som transportmedel har under åren åtnjutit varierande popularitet. Såväl det civila 

som det militära har historiskt dragit nytta av cykelns fördelar. Ett anmärkningsvärt exempel 

på detta från Sverige är det faktum att Försvarsmakten under andra världskriget hade hela sex 

cykelburna infanteriregementen. (Björeman, 2013) 

 

Cykeln har under senare år än en gång fått en allt starkare ställning. Denna gång gällande 

frågan om framtidens transportlösningar, där den är överlägsen motordrivna fordon i många 

avseenden. Trots detta, var det fortfarande bara en liten genomsnittlig del om 7% av 

Stockholms läns invånare som nyttjade cykeln som färdmedel i transportsyfte, enligt 

trafikförvaltningens resvaneundersökning från 2015 (Trafikförvaltningen, Stockholms läns 

landsting, 2016). Det är en låg siffra, speciellt om man jämför med städer som till exempel 

Köpenhamn, där 63% av arbetspendlingen görs med cykel. (Teknik- og Miljøforvaltningen, 

2015) 

 

1.2 Bakgrund 
 Miljö 

En tydlig fördelen med cykeln gentemot andra typer av färdmedel är den miljömässiga. 

Transportmedlet har i drift mer eller mindre ingen negativ miljöpåverkan, till skillnad från 

dagens populära färdmedel. Motorfordonstrafik stod 2017 för motsvarande 15 497 000 ton 

CO2, eller 93% av totala utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. Det kan ställas i 

perspektiv mot flygtrafik som enligt samma data stod för 3%. Cykling har inte den påverkan 

på miljön över huvud taget. (Naturvårdsverket, 2018) 

 

Miljöaspekten är emellertid inte den enda fördelen cykeln har att erbjuda, utan det finns flera 

stora fördelar med cyklande som inte är lika uppenbara för en som inte är bevandrad i 

trafikplaneringsfrågor.  

 

 Stadsutveckling 
Storstäderna i Sverige, i synnerhet Stockholm, är mitt i en långvarig förtätningsprocess, och 

staden växer även utåt i en hela tiden ökande takt (Stockholms Stad, 2017). Detta är en 

naturlig utveckling, för vilken stad som helst, för att kunna tillgodose behoven för en stadigt 

växande befolkning. Staden växer helt enkelt. Dock presenterar det också nya problem som 

tidigare inte existerat, och som kräver nya lösningar för att kunna hanteras på tillfredställande 

sätt (Stockholms Stad, 2017).  

 

Det är en utmaning att planera och utveckla trafiksystem för en stad som växer både större 

och tätare, då det innebär en ökad belastning på infrastrukturen och dagens konventionella 

färdmedel som bil men även kollektivtrafik. Fler och fler människor nyttjar infrastrukturen 

vars kapacitet inte kan förändras gradvis på samma sätt som en befolkning ökar. Planering 

och framförhållning är därför vitala delar i arbetet att tillgodose tillbörliga trafiklösningar. 

(Regeringskansliet, 2017) 
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Lärdom finns att dra av städer som har nått längre i utvecklingen av en hållbar 

transportinfrastruktur. Ett vanligt exempel är Köpenhamn, där 63% av befolkningen som ovan 

nämnt, och som kan återfinnas i kommunens redovisningsdokument över cyklande, 

arbetspendlar med cykel. Yteffektivitet i transportsystemen är en viktig beståndsdel för att 

kunna stödja det ökande antalet invånare i en växande stad. Enligt Alexander Ståhle, doktor i 

stadsbyggnad på KTH, tar bilarna upp 20 – 30 procent av Stockholms yta (Bonnichsen, 

2018). Ökad yteffektivitet tillsammans med reducerad miljöpåverkan, är en av anledningarna 

till att kollektivtrafik uppmuntras framför personbilar. I framtiden kommer dock även 

kollektivtrafiken behöva effektiviseras, och där är cykeln, med tillräcklig planering, ett 

användbart verktyg för att effektivisera resandet. (Regeringskansliet, 2017) 

 

 Hälsa 
En annan fördel med cykeln är att den har en positiv inverkan på folkhälsan, i och med att det 

är en form av aktiv transport. Många kommuner trycker på att ökad cyklingspendling bland 

barn är en viktig del av arbetet med att stärka cykelns roll som transportmedel, och det bidrar 

onekligen också till att lägga grunden för en mer aktiv livsstil (Regeringskansliet, 2017). 

 

1.3 Cykelplaner 
Sedan början av 2000-talet, har flera av Sveriges kommuner tagit fram övergripande 

planeringsdokument specifikt kopplade till cykelfrågorfrågor, så kallade cykelplaner, som är 

en av utgångspunkterna för framtida planering av den fysiska utformningen av kommunen. I 

dagsläget finns det ett 70-tal kommuner i landet som har cykelplaner. Av dessa är 24 i 

Stockholms län, och många andra, i kommuner kring de största städerna i Sverige (Nationella 

cykelrådet, 2018). 

 

En cykelplan kan se ut på olika sätt gällande struktur såväl som innehåll. Gemensamt för 

samtliga cykelplaner är att de inte är juridiskt bindande, utan endast vägledande och 

policystyrkande dokument som avser styra kommunens cykelplanering. De innehåller som 

regel också mål och visioner kring hur cyklandet bör utvecklas i kommunen. Även på högre 

instanser arbetar man med frågan om cyklande och cykelfrämjande planering och åtgärder. 

Det finns dock idag inga som helst krav att ha en cykelplan, på någon administrativ nivå. Inte 

heller finns det några krav på utformning, i de fall man väljer att utveckla en cykelplan. 

Många av de befintliga cykelplanerna, kommunala såväl som regionala och nationella, är 

första generationens cykelplaner.  

 

1.4 Syfte och Frågeställningar 
Examensarbetet är en jämförelse av cykelplaner, samt en övergripande analys av sagda 

cykelplaner. I huvudsak behandlas följande punkter: 

• Hur ser cykelplanerna ut, och hur skiljer de sig avseende utformning och innehåll? 

• Vilka mål sätts i cykelplanerna och hur formuleras dessa mål? 

• Hur ser genomförandeprocessen ut för att förverkliga målen? 

• Uttrycker cykelplanerna problem med dagens regelverk avseende cykelfrämjande? 
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1.5 Teoretiska begrepp 
Precis som i de flesta områden, finns det kopplat till cykelplaner och cykelplanering en 

nomenklatur som läsare och intressenter behöver vara familjära med. Nedan sammanställs de 

som är viktiga för undantagslös förståelse av examensarbetets alla delar. 

 

 Bike and ride-konceptet 
Koncept som används i flera cykelvänliga städer, där man reser med både cykel och 

kollektivtrafik kombinerat. Konceptet nämns i bl.a. Danderyds cykelplan, men har inte haft så 

stor genomslagskraft i Sverige p.g.a. svårigheter att ta med cykeln på kollektiva färdmedel. 

 

 Barriärbrytande mål 
Barriärbrytande mål är inom målsättningsteori, mål som är satta i syfte att bryta barriärer, 

d.v.s. målsättningen är satt högre än vad som är realistiskt utifrån rådande förutsättningar, 

men målen sätts inte nödvändigtvis i syfte att uppnås i alla fall, utan främst för att visa 

riktning och vision. 

 

 SMARTa mål 
Är en vedertagen metod för framtagande av bra målformuleringar, som är konkreta och 

inramade i sin utformning och därmed troligare att uppfyllas. På kommunalnivå (lägsta 

detaljnivå gällande cykelplanarbete) bör mål vara formulerade konkret och tydligt.  

 

 Regionala stråk, Huvudstråk & Lokalstråk 
Dessa är de tre olika vedertagna kategorier av cykelvägar, som har kommit att nyttjas 

genomgående i cykelplansammanhang, främst på kommunal nivå men även högre. Dessa 

kategorier är främst till för att definiera standarder av olika typer av cykelvägar. Då 

framtagande av cykelplaner inte är reglerat är det inget krav på att dessa indelningar alltid ska 

användas, men som regel så delar man in cykelvägarna i dessa tre kategorier.  

 

Vissa kommuner lägger till egna kategorier men inom urvalsgruppen (och i och med det inom 

ramen för detta arbete) förekommer inga cykelplaner där de tre standardkategorier inte 

används. Riktlinjer för utformningen av dessa stråk klargörs i ett antal olika dokument bl.a. 

VGU, GCM-handboken m.fl. Dessa dokument redogörs för nedan under kapitlet ”Nyttjade 

dokument”. 

 

• Regionala stråk – Dessa (även kallade pendlingsstråk eller motsvarande) utgör 

stommen i det länsomspännande cykelnätet. Syftet för dessa stråk är främst att 

möjliggöra smidiga resor mellan målpunkter i olika kommuner. Dessa stråk ska ha 

högst standard och tillåta omkörning för att tjäna cyklister av alla kapaciteter. 

 

• Huvudstråk – Dessa stråk bidrar till att göra cykelvägnätet mer finmaskigt, och 

utgörs av de cykelvägar som är intrakommunala, d.v.s. börjar och slutar inom samma 

kommun, eller har motsvarande räckvidd. De har enligt rekommenderade riktlinjer 

lägre minimikrav än de regionala stråken. 
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Lokalstråk – Lokalstråken bidrar ytterligare till ett finmaskigt nät, och består av de kortaste 

och minst trafikerade vägarna. I Stockholms stads cykelplan har man formulerat sig som 

följer, ”Lokalstråken används av cyklister som har målpunkter inom den egna 

stadsdelen/området (<2km reslängd). Lokalgatunätet är hastighetsbegränsat till 30 km/h. På 

dessa gator kan cyklisterna cykla i blandtrafik.”. 
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2 Cykelplanering i Sverige 
Cykelplanering med grund i cykelplaner, d.v.s. arbetssättet kring cykelplanering som det ser 

ut idag, är ett relativt nytt fenomen, som inte fanns i Sverige innan början av 2000-talet 

(Nationella cykelrådet, 2018). Innan dess planerades det inte för cykling systematiskt, mer än 

att man byggde cykelvägar.  

 

I början av 1900-talet handlade stadsplaneringen om förtätning och funktionsblandning där 

stort fokus låg på cyklister och fotgängare. Under 1920-talet förändrades stadsplaneringen 

och modernismens och funktionalismens ideal tog över med funktionsseparering och tydligt 

fokus på motorfordonstrafik, vilket kom att negativt påverka cykelns plats i staden (Koglin, 

2011) 

 

Idag har idealen utvecklats och cykelns plats i planeringen är på väg tillbaka, och arbetssättet 

har blivit mer strukturerat. Idag arbetas det med cykelfrämjande åtgärder på nationell, såväl 

som regional och kommunal nivå, om än i olika utsträckning. Den största delen av ansvaret 

ligger på regional och framförallt på kommunal nivå. Detta, huvudsakligen på grund av den 

enkla anledningen att cykelresor oftast sker över kortare sträckor, där dessutom kommunerna 

oftast är väghållare (Regeringskansliet, 2017).  

 

Det bör sägas att cykelrelaterade dokument, likt många övergripande styrdokument, i mångt 

och mycket är ensamliggande, i det att ett styrdokument inte kan reglera vad ett annat 

styrdokument får eller inte får innehålla. Detta trots att de ofta kan vara sammankopplade. 

Nationella viljor styr inte utformningen av t.ex. regionala cykelplaner eller kommunala 

målsättningar, och tvärtom. Det finns heller inte några bindande dokument på någon 

administrativ nivå. Det viss säga, det finns inga krav att följa nationella riktlinjer på regional 

nivå, eller att följa regionala målsättningar på kommunal nivå o.s.v. utan det är upp till varje 

kommun att välja i vilken utsträckning man vill arbeta mot regionala och nationella riktlinjer. 

Av den anledningen är det oerhört svårt att generalisera analysresultat och dra allmänna 

slutsatser när man utvärderar cykelplaner och andra styrdokument rörande cykelplanering. 

(Nilsson, 2019) 

 

2.1 Nationell nivå 
Cykelplanering på nationell nivå är väldigt övergripande, och bör så vara, p.g.a. anledningar 

som framgår i stycket ovan. På denna nivå klargörs regeringens vilja och visioner rörande 

cykeln som transportmedel. Detta görs i den nationella cykelstrategin, och en nationell 

sammanställning av utvecklingen görs även i form utav det nationella cykelbokslutet. 

 

Cykelstrategin är i stort liknande en sorts nationell cykelplan, i det att den uttrycker det 

nationella nuläget och förutsättningarna som råder och utifrån dessa ger uttryck för 

regeringens ambitioner och vilja gällande arbetet kring ökat cyklande i framtiden. 

Infrastrukturförändringar, lyftandet av cykelns roll i trafiken samt ökat fokus på olika grupper 

av cyklister (som barn, pendlingscyklister och rekreationscyklister) och deras olika behov, 

utgör bulken av cykelstrategin. Även vad man kallar för forskning (statistik och 

undersökningar rörande bl.a. hälsoeffekter, effektivitetsförbättringar och resvanor) är ett 

fokusområde, om än något mindre än tidigare nämnda områden. Cykelstrategin är 

uttryckligen fokuserad på tätorter, och det framgår i dokumentet att det är där det finns 
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potential att överföra bilresor till cykel. Nationella cykelstrategin är ett utgiven 2017. 

(Regeringskansliet, 2017) 

 

Cykelbokslutet är ett uppföljningsdokument som sammanställer utvecklingen inom antalet 

indikatorer kopplade till ökad cykling. Det baseras till stor del på nationella 

resvaneundersökningar, och tas fram av nationella cykelrådet, som är en samverkansgrupp 

med trafikverket i spetsen, som arbetar med cykelfrämjande arbeten.  

 

Tanken med cykelbokslutet är att man genom uppföljning av indikatorer som anses påverka 

cykelresande ska kunna följa cyklandets utveckling i landet. I dagsläget har nationella 

cykelbokslut utgivits för åren 2014, 2016 samt 2017, vilket är den senaste utgåvan. 2017 års 

cykelbokslut är ett förenklat bokslut där ett antal indikatorers resultat inte har uppdaterats från 

föregående bokslut. Anledningen till detta är bristande underlag.  

 

Ett återkommande hinder för cykelplanarbeten är bristande statistik och mätningar, vilket 

framgår i 2017 års bokslut som anledningen till att bokslutet är förenklat. Vidare skriver man 

följande i cykelbokslutet från 2017. ”För att få bättre planerings- och beslutsunderlag 

behöver det läggas mer resurser på att mäta och följa upp cyklingen i Sverige, och se till så 

att det sker på ett enhetligt och systematiskt sätt. Det finns en lång tradition av att mäta och 

följa upp utvecklingen av kollektivtrafik och biltrafik, men när det gäller cykling är 

uppföljningen bristfällig.” (Nationella cykelrådet, 2018).  

 

Det är ungefär så djupt nationell cykelplanering kan gå. Dels på grund av vad som framgår 

ovan om väghållarskap, men också för att cykeln är ett transportmedel som inte rimligtvis 

används för längre resor än just intrakommunala eller på sin höjd resor som sträcker sig 

längre än vad som ryms inom samma län, varför frågor och arbete kring just cyklande med 

fördel förs på samma nivå. 

 

2.2 Regional nivå 
Om man går ner på regional nivå finns liknande dokument, men mer liknande de kommunala 

i sin utformning. Den relativt begränsade ytan och enhetligare förutsättningarna gör att 

möjlighet finns att uttrycka sig mindre övergripande än vad som är möjligt på nationell nivå. 

Ett län kan t.ex. ha en stor andel tätort, och då finns möjlighet att utveckla fler och konkretare 

dokument rörande cyklande. Dock varierar också möjligheten att bedriva 

cykelplaneringsarbete till från region till region. På samma sätt som ett län kan bestå av stor 

andel tätort, kan ett annat län vara glest befolkat och knappt bebyggt. Vissa län har inga 

cykelplaner alls, medan till exempel Stockholm har antalet olika dokument. Den fysiska 

utformningen av regionen sätter alltså grunden för hur mycket cykelplanarbete som kan, och 

behöver, bedrivas.  

 

Planeringsunderlag finns i form av regionala cykelplaner, såsom Stockholms läns cykelplan, 

och uppföljningsdokument som Stockholms läns regionala cykelbokslut. På denna nivå börjar 

möjligheten att konkretisera arbetet med cykelplanering bli tydligare och man kan på ett helt 

annat sätt uttrycka specifika mål och andelar. Det är en generell egenskap för cykelplanerbete, 

att ju lägre nivå cykelplanering utförs på, desto specifikare kan det vara i sin natur (Nilsson, 

2019). 
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Stockholms läns regionala cykelplan, har vissa likheter med den nationella cykelstrategin, i 

det att den uttrycker områdets övergripande nuläge och målsättningar. Dock är den p.g.a. sitt 

mer begränsade verksamhetsområde desto mer lik en cykelplan på kommunal nivå. Möjlighet 

finns här att konkretisera målsättningar i högre grad, och i Stockholms läns cykelplan har en 

vision uttryckts om ökad cykeltrafik. Målsättningen för regionen är uttryckt som följer. 

”Andelen cykelresor ska öka markan fram till år 2030 då cykeltrafiken bör utgöra minst 20 

procent av resorna” (Trafikverket region Stockholm, 2014) 

 

Utöver detta, låt säga standardutbud av cykelplaneringsdokument med inriktning- och 

uppföljningsdokument, finns också antalet kompletterande dokument och satsningar, 

beroende på region. Nationella resvaneundersökningar är tillämpbara, men även regionala 

framställs och används som underlag. Exempel på detta är Stockholms läns 

resvaneundersökning, men också kommunala mätningar och undersökningar kan vara av 

intresse på regional nivå.  

 

2.3 Kommunal nivå 
Till sist, men också främst, kommer det kommunala arbetet kring cykelplanering. På 

kommunal nivå ligger största delen av ansvaret. Detta dels för att det är i storleksordningen 

inom vilken man oftast cyklar, men också för att kommunen är väghållare för den största 

delen av alla cykelvägar i landet. (Regeringskansliet, 2017) 

 

På denna lägsta nivå, är det möjligt att planera konkret och sätta specifika mål. Som regel sker 

planering mer abstrakt ju mer övergripande nivå det handlar om. De kommunala 

cykelplanerna, i de fall de existerar, är de dokument som väger tyngst i frågan om 

cykelplanering. Kommunerna, som har planmonopol, beslutar i planprocessen om den fysiska 

utformningen av kommunen, och det är här kommunala cykelplaner är tänkta att användas 

som en del av underlaget i beslutsprocesser. Planmonopolet, väghållarskapet samt det relativt 

lilla verksamhetsområdet, innebär att det är på kommunal nivå cykelplanarbete och 

målsättningar kan konkretiseras som mest. (Nilsson, 2019) 

 

De flesta kommuner i landet har idag ännu inte någon cykelplan. Av 290 kommuner är det 

bara dryga 70 som har en, det vill säga ca. 75% av landets kommuner har idag ingen 

cykelplan. I Stockholms län däremot är samma procentsats 8%. Där har 24 av 26 kommuner 

en cykelplan eller motsvarande, likvärdigt dokument (Envall, et al., 2015). De kommuner som 

inte har någon cykelplan ännu, är Vaxholms kommun samt Norrtälje, men även där finns det 

krafter som jobbar för upprättandet av en kommunal cykelplan. I Vaxholms översiktsplan står 

det uttryckt att en cykelplan samt en cykelparkeringsnorm skall tas fram, och i Norrtälje har 

vänsterpartiet lämnat in motioner om upprättandet av en långsiktig cykelplan. (Wahlgren & 

Hamnö, 2014) 

 

Mer än en tredjedel av landets kommunala cykelplaner hör till kommuner i Stockholms län, 

och på motsvarande sätt är de allra flesta av de övriga kommunala cykelplanerna framtagna 

av, och kopplade till, kommuner i stadsregioner (Envall, et al., 2015). Detta på grund av ett 

antal naturliga anledningar. 
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Stadsregioner, som Stockholm, förtätas mer och mer i takt med att de växer. Till slut kommer 

man till en punkt där man måste prioritera bort olika saker på grund av platsbrist. ”Ska man 

förtäta måste bilarna maka på sig”, menar Alexander Ståhle (Bonnichsen, 2018). 

Många mindre, mer glesbebyggda kommuner har högre andel privatbilism, men den generella 

uppfattningen är att kommunen är miljövänligare p.g.a. närheten till natur och låg 

befolkningstäthet. Det gör att miljöaspekten inte är lika pressande i politiska sammanhang. 

 

Vidare är det jämförelsevis korta avstånd mellan målpunkter som arbete, fritidsanläggning, 

skola, o.s.v. i stadsregioner. Det möjliggör för cykeln att användas som transportmedel och 

inte bara för rekreation. Den möjligheten är inte lika aktuell vid glesbebyggda orter då 

målpunkterna ofta kan vara längre än vad som är rimligt att cykla regelbundet. 

Cykelinfrastrukturen är därför heller inte utvecklad, utan är i mångt och mycket bristfällig och 

eventuella cykelresor får på många platser göras i blandtrafik på sidan av bilvägar (Nilsson, 

2019). 

 

Dessa är bidragande anledningar till att mer urbaniserade regioner ligger i framkant vad gäller 

cykelplaner. Det är helt enkelt där det går att implementera cyklande som ett jämbördigt 

alternativ till bilande, och det är där det också är mer pressande att göra om transportsystemet 

till både effektivare och miljövänligare.  

 

Dock är Erik Nilsson, trafikplanerare på COWI, av meningen att många kommuner, särskilt i 

relativt nära anslutning till tätbebyggelse har mycket att vinna på att upprätta cykelplaner och 

arbeta med cykelplanering redan idag, innan en stadsbild har utvecklats. ”Det ger 

kommunerna möjlighet att lära av befintliga stadskommuners tidigare misstag, och från 

grunden anlägga en stad vars transportinfrastruktur inte har samma inneboende brister som 

de vägar som planerades när bilismen var som starkast” (Nilsson, 2019). Det är en mening 

som delas av Göran Cars, professor i Samhällsplanering vid KTH, som säger att ”Det finns 

fördelar när man bygger en ny stad. Att man kan göra rätt från början och ta till vara på all 

kunskap och värderingar om vad som är en bra stad” (Bonnichsen, 2018). 

 

Dock är arbetet med cykelplaner ungt och fortfarande relativt outvecklat, oberoende av region 

i Sverige, varför undersökningar och studier av alla slag är välkomna. Det är med utgångsläge 

i föregående mening som denna studie är framtagen. 

 

2.4 Cykelfrämjande arbete inom tredje sektorn 
Oberoende av cykelplanarbete och andra cykelfrämjande satsningar inom den offentliga 

sektorn, bedrivs även cykelfrämjande satsningar av olika ideella organisationer. Det bör 

klargöras att dessa typer av organisationer har inte någon direkt roll i bestämmande av 

offentliga riktlinjer, och inte heller på något sätt är delaktiga i arbetet med att upprätta 

cykelplaner och liknande styrdokument. Dock kan de tänkas ha indirekt inflytande i olika 

processer såsom att t.ex. genom närvaro under samråd, verka för att cykelplaner verkligen 

nyttjas i planprocesser.  

 

De kan även genomföra utvärderingar och uppföljningsarbeten av kommuners arbete rörande 

cykelfrämjande åtgärder och liknande. Sådana utvärderingar kan vara bra jämförelseobjekt då 

utvärderande part är annan än kommunen själv. Samtidigt kan de vara vinklade då en ideell 
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organisation, som per definition inte drivs av kommersiella syften, kan vara väldigt stark i sin 

åsikt om en viss sak, och därför verka partiskt till fördel för t.ex. cykelfrämjande, utan att ta 

hänsyn till helhetsbilden i kommunen. (Nilsson, 2019) 

 

En framstående sådan organisation vad gäller cykelfrämjande arbete, är organisationen med 

samma namn; cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet syfte är att verka för ökat cyklande och ta 

tillvara på cyklisternas intresse för att fler människor ska cykla oftare. De utgår från 

Stockholm, men är verksamma över hela landet. Arbetet innefattar bl.a. politisk påverkan, 

närvaro i cykelrelaterade paraplyorganisationer och satsningar, utvärderande av kommuners 

cykelarbeten, cykelkurser, m.m. Cykelfrämjandet har ett uttryckt mål som lyder, ”Vid resor 

under 10 km ska 20% av svenskarna välja cykeln till 2030”, vilket inte är helt olikt 

målsättningen i den regionala cykelplanen för Stockholms län. (Cykelfrämjandet, 2019f) 

 

I detta arbete har cykelfrämjandets utvärderande rapport, kommunvelometern, använts som 

komplement för att analysera innehållet i cykelplanerna. Kommunvelometern är främst 

tillämpbar i frågan om genomförandeprocessen för förverkligande av målen, då det är ett 

uppföljande dokument som baseras på föregående års faktiska resultat, och inte bara framtida 

målsättningar. Som tidigare nämnt i denna uppsats, är statistik och tidigare data gällande 

cykeln bristfällig, vilket är ett hinder för cykelfrämjande arbeten. Därför är alla typer av data 

och uppföljning av intresse, för att se att arbetet faktiskt går framåt, och med hur mycket. 

Även själva medverkandet i kommunvelometern är frivilligt för kommunerna, vilket i sig kan 

vara en indikator på hur seriöst cykelfrämjande arbete tas inom kommunen, och varje 

kommun som väljer att medverka får även en kommunspecifik fördjupad rapport där 

kommunens resultat redovisas (Cykelfrämjandet, 2019a). 
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3 Metod 
Detta arbete är främst en studie av jämförande art. Efter tillbörligt bekantande med, och 

fördjupning av, relaterade dokument på kommunal men även högre nivå, studerades ett antal 

kommuners cykelplaner. Som framgår av de tre första frågeställningarna, har jämförelsen 

varit inriktad på cykelplanernas utformning och innehåll, men kanske främst på hur man 

arbetar med mål och målformulering då detta i intervju med Nilsson identifierades som ett 

område där många cykelplaner är bristande.  

Kompletterande till detta, berördes även juridiken kopplad till svensk cykelplanering i de fall 

den har nämnts i cykelplanerna som en försvårande omständighet. Baserat på jämförelsen 

diskuteras sedan cykelplanerna och arbetet kring dessa, möjligheten att reglera detta arbete, 

samt potentiella utvecklingsförslag.  

 

 Val av kommuner 
Inom ramen för vad ett kandidatexamensarbete kräver, ryms inte en jämförelse av samtliga 

cykelplaner i landet. Även tidshorisonten för arbetet förhindrar en studie av denna magnitud, 

varför ett urval har fått göras. Som framgår ovan, är kommuner med stadsregioner intressanta, 

då förutsättningarna för ökat cyklande och cykelplanerande är goda. I huvudsak är det 

kommuner med högre befolkningstäthet använder cykelplaner som stöd vid cykelplanering 

(Nationella cykelrådet, 2018). 

 

Vidare har kommuner inom samma län valts, då det innebär att de arbetar med samma 

regionala dokument och målsättningar, samt att det kan tänkas potentiellt skala ner olikheter 

som inte beror på cykelplanerna eller arbetet kring dessa, och istället beror på till exempel 

geografiska förutsättningar. 

 

De kombinerade kriterierna kommuner med stadsregioner och kommuner inom samma län, 

lämnar i princip bara storstäderna kvar som intressanta kandidater. Där är kommunerna 

relativt små till ytan, vilket återigen innebär goda förutsättningar för cykeln i större skala. Av 

landets 10st minsta kommuner (sett till total markareal), är 7st stockholmskommuner (SCB, 

2019). Med stöd i vad som skrivits ovan, gjordes valet att göra ett urval av kommuner i 

Stockholms län. 

 

Av kommunerna i länet, valdes 6st ut att studeras. Dels med tidshorisonten som motivering, 

dels på grund av hur kommunerna behandlas i Stockholms läns resvaneundersökning. I 

Stockholms läns RVU, ett centralt dokument i stads-, och trafikplanering, som många 

cykelplaner och kompletteringsdokument refererar till som underlag, har trafikförvaltningen 

valt att dela in länets kommuner i tre grupper.  

 

Dessa grupper kallas för regioncentrum, inre förortskommuner samt yttre förortskommuner. 

Det är en indelning som visar på att det som sägs i stycket ovan, om cykelplaneringens 

aktualitet i just stadsregioner, verkligen stämmer. Bilen blir populärare ju längre ifrån 

regioncentrum man kommer. Tabellen nedan är ett utdrag ur Stockholms läns 

resvaneundersökning från 2015, och redogör för vilka kommuner som är placerade i vilken 

grupp. 
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Tabell 1: Utdrag ur Stockholms läns RVU 2015. (Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, 2016) 

Regioncentrum Inre förort Yttre förort 
Stockholm  Danderyd Ekerö 

Solna Järfälla Norrtälje 

Sundbyberg Lidingö Sigtuna 

 Sollentuna Upplands-Bro 

 Täby Upplands Väsby 

 Huddinge Vallentuna 

 Nacka Vaxholm 

 Tyresö Österåker 

  Botkyrka 

  Haninge 

  Nykvarn 

  Salem 

  Södertälje 

  Värmdö 

 

Utifrån denna uppdelning valdes 2 kommuner ur varje grupp, med motivering att det är inom 

ramarna för ett kandidatarbete är ett adekvat antal cykelplaner, samt att det kan tänkas vara 

intressant att se om det potentiellt finns skillnader i cykelplaner beroende på avstånd från ett 

regioncentrum. Med detta som grund gjordes ett icke slumpmässigt urval om 6 kommuner. 

Dessa kommuner är de som framgår i tabellen nedan. 

 
Tabell 2: Utvalda kommuner, redovisade tillsammans med genomsnittliga andelen av resor som görs m. olika färdmedel 

inom varje kommun. (Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, 2016). 

Kommun Bil Kollektivt Cykel Till fots 
Stockholm 26% 38% 11% 21% 

Solna 29% 39% 11% 17% 

Genomsnitt regioncentrum 27% 38% 10% 20% 

Huddinge 50% 31% 4% 9% 

Danderyd 52% 25% 8% 9% 

Genomsnitt inre förort  51% 29% 6% 10% 

Vallentuna 65% 21% 2% 6% 

Botkyrka 52% 30% 3% 9% 

Genomsnitt yttre förort 58% 24% 3% 9% 

 

Kommuner valdes utifrån vissa särskiljande drag. Stockholm och Solna valdes på grund av att 

det är de kommunerna i regioncentrum med högst andel cyklande. De har stora 

förutsättningar för cykelfrämjande. Huddinge valdes på grund av att det är en kommun i inre 

förort som gör väldigt stora cykelsatsningar och bygger i snabb takt, och Danderyd valdes 

baserat på det faktum att de enligt resvaneundersökningen, tillsammans med Lidingö, hade 

högst andel cyklande av kommunerna i inre förort. Detta trots relativt anspråkslösa mål i 

cykelplanen.  

 

Botkyrka valdes bl.a. p.g.a. att tillgång fanns till utkastet av en andra generationens cykelplan, 

vilket är väldigt ovanligt, och är därför intressant att studera närmre för att se vad som har 

förändrats, samt vad som skiljer sig mot första generationens cykelplaner i andra kommuner. 

Poängteras ska att innehållet i detta utkast kan komma att ändras. Slutligen valdes Vallentuna 

för att ge en bild av hur det kan fungera på motsatt sida av spektrumet gentemot 
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regioncentrum. Vallentuna är kommun med betydligt lägre bebyggelse, i utkanten av länet 

och kan därför agera som kontrast mot Stockholm och Solna. 

 

 SMARTa mål 
En aspekt denna studie lägger tyngd i, är cykelplanernas målsättning och målformulering. När 

det kommer till kommunala översiktsplaner, finns tydliga krav, men även utarbetade och 

beprövade rutiner för framtagande. Av den anledningen tas översiktsplaner på större allvar. 

Däremot, finns det för cykelplaner eller likbördigt ställda dokument, inga krav, och allra 

oftast inte mycket rutiner heller, varför framtagande, i de fall det ens sker, är helt upp till 

kommunen. 

 

Det är inte ovanligt att formuleringar av cykelplanernas målsättningar hålls ospecificerade 

och vaga. Detta ofta med motiveringen att cykelplanerna endast är vägledande underlag för 

beslutsfattare. Det är dock problematiskt av flertalet anledningar. (Nilsson, 2019) 

 

För det första är det svårt för beslutsfattare att veta vad ett vagt mål innebär. ”Öka cyklingen” 

är ett vagt mål. Men till när? Och med hur mycket? Ju otydligare mål, desto mer komplicerat 

blir det att använda som underlag i någon form av beslutsprocess, vilket innebär att det finns 

en ökad risk att målet förbises eller tas oseriöst och därmed inte uppfylls i tillfredställande 

grad.  

 

För det andra är specificerade mål lättare att bedriva uppföljningsarbete kring, vilket ökar 

chansen för måluppfyllelse. Uppföljningsarbete av projekt med lång tidshorisont är ett kritiskt 

steg. Annars kan man först vid slutet se om man lyckats, och då utan möjlighet att avvärja ett 

misslyckande. (Latham, 2003) 

 

Ytterligare ett problem med ospecificerade mål bottnar i deras osäkerhet. Ett vagt mål är 

ingen garanti för sämre resultat i sig, och ett luddigt mål kan teoretiskt generera minst lika bra 

resultat som ett preciserat mål, för det är trots allt inte cykelplanen som tar besluten, utan det 

är beslutsfattarna. Cykelplanen är bara ett vägledande dokument. Dock är genomförandetiden 

så pass lång för cykelplaner, att det inte är otroligt att sagda beslutsfattare byts ut innan 

tidshorisonten är nådd. Då blir uppenbart, att specifika mål i sådana fall bättre säkerställer att 

målen jobbas mot kontinuerligt, och därmed minskar risken för misslyckande. (Nilsson, 2019) 

 

Det finns antalet olika sätt att jobba med mål och målformuleringar. I denna studie har 

SMARTa mål-verktyget valts, med motiveringen att det är ett vedertaget verktyg, som har 

använts för målformulering i cykelplaner tidigare, t.ex. vid framtagandet av Botkyrkas 

cykelplan (Nilsson, 2019). Även inom diverse andra sammanhang har metoden använts och 

visats vara en effektiv metod som genererar hög måluppfyllelse (Latham, 2003).  

 

Metoden bedöms vara av lämplig nivå inom ramen för vad som krävs av ett 

kandidatexamensarbete, och är det verktyg som har använts i bedömning av cykelplanernas 

målsättning och målformulering i detta arbete. 

 

SMART är en akronym som står för: 
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• Specifika – Målet ska vara specifikt, tydligt avgränsande och utpekande. Här vill man 

använda ord som innebär en riktning, som till exempel öka. Allmänna ord som 

tillgodose bör undvikas. Man vill specificera exakt vad som ska göras. 

• Mätbara – Målet ska vara mätbart, även under tid. Varför det är viktigt framgår ovan i 

stycket om uppföljningsarbetets vikt. Det ska finnas tydligt fastställda mått, t.ex. 

procent. 

• Accepterade – Målet ska vara accepterat av de parter som ska nå det. Debatteras kan, 

huruvida detta kriterium är tillämpbart då det kan vara svårt att intuitivt se hur det har 

betydelse i detta fall. Dock blir det tydligt vid övervägande att det är att anses som 

tillämpbart. Kommuninvånarna är de som måste uppfylla målen. Det är också de som 

har valt politiker att representera dem, och dessa politiker har godtagit cykelplanerna, 

varför det förlängt kan ses som att kommuninvånarna har satt målen i cykelplanerna. 

Med grund i argumenten ovan är kriteriet att anses uppfyllt för samtliga cykelplaner. 

• Realistiska/(relevanta) – Målet ska vara realistiskt. Finns förutsättningar att nå målen? 

Här finns inte utrymme för extrema målsättningar som till exempel barriärbrytande 

sådana, och dessa ska som regel undvikas inom ramen för metoden. Det passar på 

kommunal nivå p.g.a. att det som sagt är den lägsta och därför också konkretaste nivån 

vid cykelplanarbete. Höga mål kan tänkas sättas på nationell eller på sin höjd regional 

nivå när det gäller cykelplaner. I detta arbete har en bedömning av kommunala 

målsättningar gjorts där det regionala målet har satts som referens i överkant. 

Kommunala mål som är i linje med det regionala målet har bedömts vara orealistiska. 

Mer om detta, samt motivering, framgår i efterföljande diskussionskapitel. 

• Tidsbegränsade – Målet ska ha tidshorisont. Ett mål utan tidshorisont. (Sveriges 

Kommuner och Landsting, n.d) 

 

 Handledning 
Ett viktigt stöd i detta arbete har varit Erik Nilsson, trafikplanerare på COWI AB Stockholm. 

COWI som företag har stora erfarenheter av cykelfrämjande arbeten. Bl.a. är företaget med i 

”Cykling Embassy of Denmark” som är en grupp företag, kommuner och organisationer med 

expertis inom områden som stadsplanering, cykelfrämjande åtgärder och infrastruktur 

(Spolander, 2010).  

 

Nilsson själv har erfarenhet av otal trafikplaneringsprojekt och har bl.a. senast medverkat i 

framtagningen av Botkyrka kommuns nya cykelplan. Då han har erfarenhet och kunskap 

kring hur cykelplaners framställning och uppföljning praktiskt ser ut idag, har han agerat 

handledare tillika bollplank genom arbetsprocessen. Han är främst att betraktas som en källa 

till information gällande trafikplanering och cykelplaner generellt, och inte bara endast som 

en specialist på Botkyrka kommuns cykelplan. 

 

 Nyttjade dokument 
Kandidatexamensarbete ändamål har varit jämförelse samt utvärdering. Detta kräver en 

förståelse för främst cykelplanarbete och cykelplanering, men det krävs också att man är 

någorlunda hemmastadd i saker som till exempel den planeringsmässiga situationen i området 

studien ska bedrivas inom. Följande lista är en sammanställning av dokument som har 

studerats i syfte att sätta sig in i den regionala statusen gällande policys och frågor kopplade 

till cykelplanering och ökat cyklande. 
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• RUFS 2050 - Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen, ett vägledande 

stadsutvecklingsdokument för den långsiktiga utvecklingen i Stockholmsregionen. 

• TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) – En samling trafikstrategiska dokument som 

fungerar som beslutsunderlag som hjälper kommuner utveckla trafikinfrastrukturen i 

tätorterna mot sina mål. 

• Rapporten ”Stockholms läns 24 cykelplaner” – en uppföljande delrapport kopplad till 

det regionala målet om att cykeltrafiken ska utgöra 20% av alla resor år 2030 

• Stockholms läns resvaneundersökning – En resvaneundersökning som sammanställer 

regionens resvanor, val av färdmedel m.m.  

• Regional cykelplan för Stockholms län – en länsomspännande cykelplan för 

Stockholmsregionen som klargör visioner och mål för cykeltrafiken. 

• VGU – Vägar och gators utformning är, är just regler för vägar och gators utformning, 

framtagna av Trafikverket. Dessa är obligatoriska vad gäller statliga vägar men endast 

rådgivande och högst frivilliga på kommunal nivå. 

• GCM-handboken – Handbok framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, i syfte 

att komplettera VGU samt TRAST i frågor rörande GCM-trafik (Gång-, Cykel-, och 

Mopedtrafik) 

• Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – Nationellt planeringsdokument 

som främst klargör regeringens inriktning i cykelrelaterade frågor. 

• Nationellt cykelbokslut 2017 – Nationellt uppföljningsdokument som sammanställer 

olika cykelrelaterade faktorers utveckling. 

• Cykelfrämjandets kommunvelometer 2019 – Cykelfrämjandets rapport över 

kommuners cykelrelaterade arbeten föregående år, där kommuner jämförs inom ett 

antal områden som är kopplade till cykelfrämjande arbeten. Deltagande är frivilligt 

och kommuner som är deltagande får även en fördjupad kommunspecifik rapport. 

• Rapport för Stockholm stad, fördjupning av cykelfrämjandets kommunvelometer 2019 

– Cykelfrämjandets kommunspecifika rapport över Stockholm stads insatser rörande 

cykelfrämjande arbete. 

• Rapport för Danderyds kommun, fördjupning av cykelfrämjandets kommunvelometer 

2019 – motsvarande ovanstående dokument men över Danderyds kommun. 

• Rapport för Botkyrka kommun, fördjupning av cykelfrämjandets kommunvelometer 

2019 – motsvarande ovanstående dokument men över Botkyrkas kommun.  
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4 Resultat 
 

4.1 Hur ser cykelplanerna ut, och hur skiljer de sig avseende 
utformning och innehåll? 

De allra flesta cykelplaner är första generationens dokument. Tidigare relevant statistik och 

mätningar är ung och ofullkomlig. Planerna har väldigt lika utformning och innehåll i 

övergripande drag, där Syfte och mål, nulägesbeskrivning, redogörelse för 

cykelinfrastrukturens viktigaste delar, kommunspecifika förhållande för sagda delar, och 

vikten av uppföljning och utvärdering hör till vanliga ingående delar. Det är tydligt att 

cykelplaner är baserade på samma material, alternativt har tagit inspiration från varandra, 

både med tanke på innehåll och struktur. Dock skiljer sig cykelplanerna åt så fort man inte ser 

på planerna övergripande utan går ner på detaljnivå. 

 

Olika kommuner har olika förutsättningar och behov, varför det finns en inneboende skillnad 

mellan cykelplaner. Varierande politiska visioner somt varierande stadsmässiga och 

geografiska förutsättningar påverkar utseendet och målsättningarna bland cykelplanerna. 

Därutöver påverkas cykelplanernas kvalitet tydligt av de resurser som kommunen har 

möjlighet att lägga på framtagandet av en cykelplan, eftersom det inte är en nödvändighet 

utan mer av en ”lyxprodukt”. (Nilsson, 2019) 

 

 Stockholm 
Stockholms stads cykelplan, som är ett första generationens dokument om 56 sidor, är utgiven 

2013 och har en genomförandetid som sträcker sig till 2030. Cykelplanen är en del av 

kommunens framkomlighetsstrategi som är ett samlingsdokument för trafikplanering som 

består av följande dokument: cykelplan, gångplan, leveranstrafik strategisk inriktning, 

parkeringsplan, stomnätsplan och trafiksäkerhetsprogram, där samtliga fokuserar på varsitt 

område men även refererar till varandra, då så är relevant. Till exempel omnämns 

trafiksäkerhetsprogrammet flera gånger i cykelplanen. Möjlighet finns att integrera in 

ytterligare planer i framkomlighetsstrategin vid behov. Framkomlighetsstrategin har stöd i 

översiktsplanen och översiktsplanen i sin tur bottnar i Vision 2030 som är kommunens 

övergripande framtidsvision. Alltså utgår cykelplanen förlängt ifrån vad som uttrycks i 

översiktsplanen. 
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Figur 1: Schematisk bild över Stockholm stads dokumenthierarki. Bilden är hämtad ur Stockholms stads cykelplan 

(Stockholm Stad, 2013). 

Något som är utmärkande för Stockholms cykelplan är att den mer än sällan motiverar 

innehållet som finns i dokumentet, dels genom att referera till riktlinjer i andra 

cykelplaneringsrelaterade dokument, och dels genom att referera till forskning, statistik och 

studier som utförts såväl i Sverige som utomlands. Som tidigare nämnt är cykelstatistiken i 

Sverige bristfällig, och därför ger referenser till forskning ifrån länder som Danmark eller 

Holland (som är bättre på cykelfrämjande och cykelplanering) tyngt till ställningstaganden 

som görs cykelplanen. 

 

Kommunens cykelplan är framtagen innan den regionala cykelplanen, men nämner ändå 

dennes roll och syfte, samt hur den (i planeringsskedet) förhåller sig i relation med den 

kommunala planen. 
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Cykelplanen nämner inga avgränsningar. Dock är cykelplanens uttryckta huvudfokus är att 

underlätta för arbetspendling med cykel, både för befintliga cyklister men också för att få fler 

att börja använda cykeln som transportmedel. 

 

Cykelplanen är uppdelad i 2 delar. Den första delen är en cykelstrategi, där kommunens 

långsiktiga, övergripande inriktning inom varje utvecklingsområde berörs, följt av 

cykelplanens mål gällande sagda område. Denna första del är motsvarande vissa kommuners 

hela cykelplan, då vissa kommuner inte har med åtgärdsförslag eller kostnadsuppskattning, 

utan är av övergripande karaktär. Den första delen avslutas med ett kapitel om 

uppföljningsarbete. 

 

Den andra delen är en handlingsplan med kostnadsuppskattning, som är en sammanställning 

av de åtgärder som föreslås genomföras under cykelplanens genomförandetid, d.v.s. fram till 

2030. Handlingsplanen sammanställer punktvis och specifikt vad som konkret har gjorts, samt 

vad som behöver göras inom varje av de uttryckta utvecklingsområdena från cykelstrategin. 

Handlingsplanen är lik en lättöverskådlig checklista, utifrån vilken man tydligt ser vad som 

gjorts och vad som behövs göras, vilket underlättar för eventuella beslutsfattare som läser 

cykelplanen.  

 

Den första delen av cykelplanen innefattar bland annat vanligt förekommande rubriker som 

tar upp trafiksäkerhet, vikten av breda insatser, framkomlighet och vikten av 

sammanhängande cykelinfrastruktur, cykelparkering, vägvisning, drift och underhåll av 

cykelinfrastruktur, säkerhetsproblem gällande cykeln, m.m. Men den tar även upp vissa 

unikare teman, såsom t.ex. undersökningar som utförts på vilka som cyklar och vad som 

värderas högt bland cyklister, lånecykelsystem, hinder och anledningar till den relativt låga 

cykelandelen, cykelns historia, mätbara indikatorer kopplade till cyklande o.s.v. Unika avsnitt 

i cykelplaner kan indikera att kommunen till större grad än kommuner utan unika avsnitt, har 

utvecklat cykelplanen utan att inspireras av andra cykelplaner i stor utsträckning. Detta är 

positivt då man har identifierat kommunspecifika förhållanden och utvecklat cykelplanen 

efter dessa. 

 

Den andra delen av cykelplanen, den s.k. handlingsplanen, är resultatet av inventering, analys 

samt klassificering av befintlig cykelinfrastruktur. Det är en del av cykelplanen men är i sig 

själv uppbyggt som ett eget dokument med introduktion, redogörelse av riktlinjer gällande 

fysisk utformning av cykelinfrastruktur, åtgärdslista samt lista över hittills genomförda 

åtgärder samt egna bilagor. Även denna del motiverar väl alla ställningstaganden och 

åtgärdsförslag, och det framgår att man t.ex. har planerat åtgärder som eventuellt inte är 

genomförbara vid skrivande stund, men att motiveringen till att inkludera dessa åtgärder i 

handlingsplanen är att cykelplanens genomförandetid är lång, varför vissa åtgärder speglar 

framtida behov. 
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Figur 2:Utdrag ur handlingsplanen i Stockholm stads cykelplan, som visar hur gällande riktlinjer kan framgå i planen. 

Exemplet gäller riktlinjer för utformning av pendlingsstråk inom Stockholms stad, och måtten är hämtade ur styrdokument 

som t.ex. GCM-handboken i detta fall, men på bilden framgår även att man har identifierat högtrafikerade områden som 

behöver ännu större mått än gällande generella riktlinjer (Stockholm Stad, 2013). 

I cykelplanen lutar man sig mot tidigare studier och undersökningar vid 11 tillfällen, både 

från Sverige och internationellt. Den uttryckta målsättningen i planen siktar lägre än det 

regionala målet. 

 

 Solna 
Solna kommuns cykelplan, som är ett första generationens dokument om 46 sidor, är utgiven 

2016. I planen återfinns ingen uttryckt genomförandetid. Dock framgår det att cykelplanen 

revideras varje mandatperiod, i samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras. 

 

Cykelplanen definierar inget huvudsakligt fokusområde men har uttryckta syften och mål. 

Dock är en utmärkande genomgående egenskap för Solnas cykelplan, att även det som står 

uttryckt är vagt formulerat och att språkbruket överlag är väldigt försiktigt med att vara 

utpekande på något sätt. T.ex. så kan syftesformuleringen jämföras med låt säga Stockholm 

stads cykelplans syftesformulering.  

I Stockholms cykelplan står att ”Denna cykelplan syftar till att göra det enklare och säkrare 

att cykla i staden”. Kort uttryck, tydligt och utpekande. Det framgår exakt och tydligt vad 

syftet är, och inget annat är inkluderat i texten. Solnas cykelplans syftesavsnitt börjar som 

följer. ”Syftet med cykelplanen är att skapa förutsättningar för ett cykelvägnät, som uppfattas 

som attraktivt, tillgängligt, och säkert, och som därmed understödjer att cykel väljs som 

transportmedel för resor”. Vid närmare eftertanke är det svårt att ens uppfatta vad den 

meningen egentligen betyder. Syftet med cykelplanen är enligt formuleringen inte att skapa 
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ett cykelvägnät som är tillgängligt, säkert o.s.v. utan det är endast att skapa förutsättningar för 

ett sådant cykelvägnät. Cykelvägnätet behöver enligt formuleringen inte heller vara säkert, 

tillgängligt eller attraktivt, utan endast uppfattas som sådant. Det är en oerhört vag och 

undvikande formulering, och detta är ett språkbruk som används genomgående i cykelplanen. 

Cykelplanen innehåller många av de vanligt förekommande avsnitten, såsom framkomlighet 

och tillgänglighet, vägvisning, trafiksäkerhet, drift och underhåll och cykelparkering. Dock 

består många av dessa rubriker, till skillnad från många cykelplaner, bara av en allmän 

redogörelse för det specifika avsnittets roll som del av cykelinfrastrukturen. Det är alltså i 

desto mindre grad kopplat till kommunspecifika förhållanden och förutsättningar. 

De lokala cykelstråken är exkluderade ur cykelplanen helt. Detta med motiveringen att en av 

planens inriktningar är att öka andelen arbetspendlare, och att de regionala stråken och 

huvudstråken har störst betydelse för denna andel. 

Cykelplanen är av övergripande karaktär rakt igenom, och beskriver utvecklingsområdena 

och stråken i det regionala vägnätet och huvudvägnätet ytligt, samt vad för behov respektive 

stråk har i några meningar. 

 

Solnas cykelplan refererar till tidigare studier och undersökningar vid 4 tillfällen. Samtliga 

utom 1 är studier av kommunen själva eller av grannkommuner. Den uttryckta målsättningen 

i cykelplanen är att minst nå upp till det regionala målet. 

 

 Huddinge 
Huddinges cykelplan är ett första generationens dokument från 2016 om 52 sidor. I planen 

återfinns ingen uttryckt genomförandetid för cykelplanen specifikt men trafikstrategin 

sträcker sig till 2030. Cykelplanen är 1 av 9 samordnade dokument som utgör kommunens 

trafikplan som är en konkretisering av den övergripande trafikstrategin. Denna har stöd i 

översiktsplanen.  

 

I likhet med Stockholm stads cykelplan, utmärker sig Huddinges cykelplan i det att det finns 

en tydlig koppling till andra styrdokument såsom översiktsplanen uppåt men även i sidled i 

form av t.ex. parkeringsplanen och trafiksäkerhetsplanen. Det innebär att man kan få mer 

tyngd i cykelplanens ställningstaganden då man refererar till relaterade dokument, inte minst 

översiktsplanen däribland. Ett tydligt exempel är att cykelplanens mål är direkt och skriftligt 

kopplat till mål gällande kommunens trafikutveckling som framgår i översiktsplanen. 
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Figur 3: Schematisk bild över dokumenthierarkin i Huddinge kommun, hämtad ur kommunens cykelplan (Norrberg, et al., 

2016). 

Cykelplanen fokuserar på att förbättra förutsättningarna för invånarnas vardagliga resor med 

cykel. Kommunen uttrycker även att man inkluderar både kommunala vägar och vägar där 

Trafikverket är väghållare vilket är något som inte uttrycks i de övriga cykelplanerna alls. 

Cykelplanen är avgränsad såtillvida att beteendepåverkande åtgärder (s.k. mjuka åtgärder) och 

åtgärder kopplade till turism- och rekreationscykling inte behandlas alls. Dessa har 

exkluderats för att istället hanteras i separata planer.  

 

Cykelplanen beskriver övergripande kommunens inriktning för varje utvecklingsområde. 

Dessa utvecklingsområden är framkomlighet, koppling till kollektivtrafik, cykelparkering, 

vägvisning, trafiksäkerhet, trygghet, drift och underhåll samt marknadsföring. Av dessa är 
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trygghetsavsnittet ett inslag av unikare karaktär jämfört med andra cykelplaner, där man har 

identifierat trygghetskänslan som en faktor som påverkar cyklandet, likt det påverkar gående 

trafikanter. Man uttrycker en potentiell intressekonflikt mellan trafiksäkerhet och trygghet, 

där separering av bilvägar och cykelvägar eller cykelvägar och gångvägar onekligen leder till 

högre trafiksäkerhet, men även potentiellt lägre trygghet, då överblickbarheten sjunker och 

färre människor rör sig på vägarna. Detta menar man kan leda till färre cyklister, eller att 

cyklister undviker vissa stråk. 

 

Tillhörande varje område har man också ett varierande antal riktlinjer i punktform, som 

konkretiserar inriktningen. Även Prioritetsordning av åtgärdsförslag på en 8-gradig skala, 

riktlinjer för åtgärder samt kostnadsuppskattning finns att tillgå. Detta är inte helt olikt en 

förenklad och förkortad variant av Stockholm stads handlingsplan. 

 

Cykelplanen avslutas med ett 5 sidor långt kapitel rörande uppföljningsarbete, vilket kan vara 

ett bra tecken på att konkreta tankar kring genomförande fanns redan vid framtagningen av 

cykelplanen. Det är dessutom ett ovanligt inslag jämfört med övriga cykelplaner, då bara 

Stockholms cykelplan hade ett motsvarande kapitel om 4 sidor rörande uppföljningsarbete.  

 

Huddinges cykelplan refererar till tidigare studier och undersökningar vid 7 tillfällen, både 

från Sverige och internationellt. Den uttryckta målsättningen i cykelplanen siktar lägre än det 

regionala målet. 

 

 Danderyd 
Danderyds kommuns cykelplan är ett 66-sidigt, första generationens dokument från 2014 med 

en genomförandetid till 2024. Planen ska revideras vart tredje år. Uttryckt huvudfokus i 

cykelplanen är att förbättra redan befintlig cykelinfrastruktur istället för att bygga ny sådan. 

Utöver tidshorisonten nämns ingen övrig avgränsning. 

 

Danderyds cykelplan är tydligt strukturerad i sin utformning, med 4 definierade kapitel, som i 

ordning är inledning, nulägesbeskrivning, planeringsprinciper för utvecklingsområden, samt 

vision för cykelvägnätet vid genomförandetidens slut. Planen har även en bilaga, som i likhet 

med Stockholms cykelplans andra del, är en lista över åtgärder som bör genomföras inom 

tidsramen för cykelplanen. 

 

Cykelplanen är av strategisk och väldigt övergripande karaktär. I cykelplanen framgår att 

”Dokumentet har en strategisk karaktär och ska utgöra ett underlag i vilket principer för 

cykelplanering lyfts fram”. Ett antal olika utvecklingsområden berörs och övergripande, 

generella åtgärder rörande utvecklingsområdena listas. Utvecklingsområdena är något 

begränsade av planens uttryckta fokus, men fokusområdet gör även att man kan utveckla 

redan befintlig infrastruktur i desto högre detalj. De områden som berörs är ett 

sammanhängande cykelnät, separering av cykeltrafik, trafiksäkerhet, underhåll, vägvisning, 

cykelparkering, bike and ride-lösningar samt mätningar och statistik. Någon 

kostnadsgenomgång finns ej, dock finns ett åtgärdsprogram om 65 sidor att tillgå som bilaga.  

 

Även utan bilagan inräknad, är cykelplanen, med undantag av Botkyrkas gamla cykelplan, 

den längsta av samtliga jämförda cykelplaner. Om man sedan räknar in bilagan med 
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åtgärdsförslag, är det totalt 131 sidor det rör sig om, vilket är längre än även Botkyrkas gamla 

plan. Det är, likt fallet Solna, mycket p.g.a. att språket inte är så effektivt som det kan vara, 

utan mer målande. Dock är det till skillnad från i Solnas cykelplan tydligt vad man vill 

förmedla, d.v.s. språkbruket är tydligt men bitvis onödigt långdraget, vilket resulterar i en 

lång cykelplan. 

 

En aspekt som urskiljer Danderyds cykelplan, jämfört med övriga studerade, är att det är den 

enda cykelplanen där det är tydligt uttryckt att man i vissa lägen kan ha bristande möjlighet 

att följa riktlinjer för utformning av vägar och annat, som framgår i styrdokument som t.ex. 

GCM-handboken, TRAST eller VGU. Man formulerar vidare att det i sådana lägen kan bli 

aktuellt att arbeta med lokala standarder baserade på lokala förutsättningar, d.v.s. man är 

redan i planeringsdokumentet öppen för att satta riktlinjer inte kan följas överallt. Det kan 

tänkas vara en självklarhet, men framgår som sagt inte i någon annan av de sex cykelplanerna. 

 

I Danderyds cykelplan argumenterar man med stöd i tidigare studier och undersökningar vid 2 

tillfällen, varav 1 är en internationell studie. Den uttryckta målsättningen i cykelplanen har 

inte samma tidshorisont som den regionala målsättningen. 

 

 Vallentuna 
Vallentunas cykelplan är ett första generationens dokument om 34 sidor, som är utgiven 2015. 

Genomförandetiden för cykelplanen är satt till 2030, men planen ska revideras och uppdateras 

med 5års-intervall. Cykelplanen är en utveckling av vad som står angående cykling i 

kommunens trafikstrategi, och trafikstrategin är i sin tur är en utveckling av allt som rör 

trafikfrågor i översiktsplanen. Vidare står uttryckt i cykelplanen att denna ska agera 

utgångspunkt i bevakning av detaljplaner och exploateringsprojekt så att tillräckliga ytor 

reserveras för framtida cykelinfrastruktur.  

 

Det är en önskvärd formulering som ger cykelplanen tyngd i beslutsprocesser där den är 

tillämpbar. Det är en unik formulering om man jämför med övriga studerade cykelplaner, och 

formuleringen är väl passande en kommun som inte är bebyggd i så hög grad än. 

Cykelplanens uttryckta fokus ligger på de mer tätbefolkade områdena i kommunen. Dessa 

identifieras som Vallentuna tätort, Lindholmen och Karby-Brottby. Några specifika 

avgränsningar nämns inte i cykelplanen. 

 

Cykelplanen har till största del en övergripande karaktär, även om potentiella åtgärder finns 

beskrivna till varje utvecklingsområde. Utvecklingsområdena delas in i avsnitten 

framkomlighet, trafiksäkerhet, separering av cykelbanor, linjeföring, trafiksignaler, belysning, 

busshållplatsers utformning, cykelparkering, vägvisning, drift och underhåll, tillsyn samt 

mätningar av cykeltrafik där linjeföring är en i sammanhanget sällsynt fokusområde. 

Vallentuna som är relativt obebyggt ännu, kan planera för framtida nyanläggning i större grad 

än vad t.ex. Stockholm kan, vilket gör att linjeföring blir något man kan påverka i högre grad. 

 

Trots de relativt generella formuleringarna finns både prioritetsordning över åtgärdsförslag, 

och kostnadsuppskattning för de olika åtgärdsområdena att tillgå. Cykelplanen innehåller 

även en sammanställning av förslag till fortsatt arbete. Förslagen är inventeringar, studier, 
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men även arbeten som till exempel framtagning av en fördjupad cykelparkeringsplan som 

bara riktar in sig på frågor rörande cykelparkering. 

 

Trots den övergripande karaktären framgår det tydliga och många kopplingar till andra 

styrdokument och övriga planeringsunderlag, däribland översiktsplanen, kommunens 

trafikstrategi, relaterade projekt såsom pågående utbyggnader inom kommunen samt andra 

tillämpbara planeringsunderlag såsom GCM-handboken, enkätresultat och olycksstatistik. 

 

I cykelplanen lutar man sig mot tidigare studier och undersökningar vid 7 tillfällen. Samtliga 

är från Sverige. Cykelplanen har inga specifika mål som är framtagna till just cykelplanen, 

utan där framgår istället vilka mål som finns kopplade till cykeltrafik i kommunens 

trafikstrategi. Dessa mål är ej kvantifierade och kan därför inte sättas i relation mot den 

regionala målsättningen. 

 

 Botkyrka 
Botkyrka kommuns nya cykelplan som förväntas antas under 2019, är 36 sidor lång och har 

en genomförandetid till 2030. Första generationens cykelplan antogs 2010, är 78 sidor lång 

och har en genomförandetid till 2020. Man har alltså mer än halverat längden, samtidigt som 

planen har blivit omformulerad för att vara mycket mer konkret. Nedan följer de båda 

planernas målformuleringar såsom de står uttryckta i respektive plan. 

 

 
Figur 4: Urklipp ur Botkyrkas gamla cykelplan som visar på den vaga och ospecifika målformuleringen. Målet uppfyller i 

princip inget av kriterierna ur ett SMARTa mål-perspektiv (Botkyrka Kommun, 2010). 

 
Figur 5: Urklipp ur Botkyrkas nya cykelplan där de båda målen är framtagna med hjälp av SMARTa mål-metoden. Dessa 

två utdrag visar tydligt skillnaden i formulering mellan de båda versionerna. Samtidigt ska man ha i åtanke att den nya 

planen som sagt är mer än hälften så lång, vilket gör den ännu tydligare (Botkyrka Kommun, 2019). 

Både cykelplan 2010 och cykelplan 2019 har fokuserat på huvudcykelnätet och 

arbetspendling och kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor. I cykelplan 2010 beskrevs 

dock målsättningen att en revidering av cykelplanen även skulle inkludera fritids- och 
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motionscyklande samt lokalnätet, något som alltså inte blivit inkluderat i andra generationens 

dokument.  

 

Utöver fokus på huvudcykelnätet, avgränsas de vägar där kommunen inte är väghållare. 

Cykelparkering var en del av cykelplan 2010, men är exkluderat från cykelplan 2019 eftersom 

kommunala styrdokument specifikt fokuserade på cykelparkering har tagits fram under 

genomförandetiden för cykelplan 2010 

 

Cykelplan 2010 är den längsta av landets cykelplaner, hade otydliga mål, och en otydlig 

struktur. Fokus i cykelplan 2019 har varit att korta ned dokumentet, skapa en tydligare 

struktur och utveckla SMARTa mål. Ett exempel kan tydligt visas vid jämförelse av t.ex. 

gamla och nya planens avsnitt om separering, där den nya planen har lyckats framföra hela 

avsnittet inklusive illustrerande bild på en sida, med tydliga referenser till GCM-handboken 

och dess riktlinjer. I den gamla boken upptar samma avsnitt tre sidor och är betydligt mindre 

specifikt och tydligt. 

 

Cykelplan 2019 är av specificerad karaktär, med specifika och kvantifierade målsättningar där 

uppföljningsarbete är baserat på identifierade indikatorer. De övergripande målen 

kompletteras med delmål, och en handlingsplan med specifika åtgärdsförslag finns att tillgå. 

Handlingsplanen i cykelplan 2019 är väldigt lik den föregående cykelplanens, där inga nya 

fysiska åtgärder lagts till. Dock har de genomförda åtgärderna tagits bort, och nya "mjuka" 

åtgärder lagts till. Målsättningen är, precis som i föregående cykelplan, att dokumentet ska 

revideras inom 5 år.  

 

I cykelplan 2010 fanns inget särskilt kapitel med åtgärder, vilket är något som gjorts om i 

cykelplan 2019 där dokumentet är uppdelat i 2 delar, där den första innehåller åtgärder 

kopplade till utvalda åtgärdsområden, och den andra innehåller åtgärder kopplade till 

standardhöjning av befintlig cykelinfrastruktur. Åtgärdsförslagen är kostnadsuppskattade och 

tilldelade prioritet 1 eller 2, där åtgärder som har prioritet 1 ska genomföras inom 5 år och 

åtgärder som har prioritet 2 ska genomföras inom 10 år. Dessa prioriteringar kvarstår från 

första generationens dokument och kostnadsuppskattningen är endast indexuppräknad. 

 

I cykelplanen lutar man sig mot tidigare studier och undersökningar vid 8 tillfällen, både från 

Sverige och internationellt. Den kommunala målsättningen siktar lägre än det regionala målet. 

 

 Sammanfattning 
Vad som framgår i jämförelsen av cykelplanerna, är att det verkar finnas generella rubriker 

och avsnitt som cykelplanerna utgår ifrån. De börjar med någon form av introduktion som 

innehåller syfte, mål, huvudfokus och eventuella avgränsningar, efter detta följer en 

nulägesbeskrivning av kommunens förutsättningar följt av, eller kombinerat med, en 

genomgång av utvecklingsområden. I de fall det finns åtgärdsförslag och 

kostnadsuppskattningar följer dessa avsnitt i ordning. Avvikelser återfinns i samtliga 

cykelplaner där vissa avsnitt är borttagna eller tillagda.  

 

Vad som däremot skiljer sig är det faktiska innehållet under rubrikerna och dess formulering. 

Här är skillnaderna stora, gällande både innehåll, men också tydlighet och längd. 
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Cykelplanerna har olika ställning i kommunens dokumenthierarki, som även den har olika 

struktur från kommun till kommun. Stockholms cykelplan är en av flera områdesspecifika 

planer, som tar stöd i kommunens framkomlighetsstrategi, som i sin tur bottnar i 

översiktsplanen som konkretiserar kommunens långsiktiga framtidsvision. Huddinge har en 

snarlik struktur. Vallentunas cykelplan har en tydlig koppling till översiktsplanen och är 

egentligen bara en utveckling av vad som framgår i översiktsplanen rörande cykeln. Denna 

utveckling sker först i en trafikstrategi och sedan i själva cykelplanen. Det uttrycks även att 

cykelplanen ska ha en bevakande roll i detaljplaneprocesser för att säkerställa att ytor 

reserveras för framtida cykelinfrastruktur. Även i Danderyd refererar man till en liknande 

ordning med översiktsplan, trafikstrategi och cykelplan, och det är även något som är under 

utveckling i Botkyrka där man i den nya cykelplanen nämner att en trafikstrategi är under 

framtagning. Solna nämner översiktsplanen ett antal gånger, men någon tydlig koppling 

mellan cykelplan och översiktsplan (eller annat dokument) görs inte. Även här är språket 

väldigt undvikande och vagt. 

 

4.2 Vilka mål sätts i cykelplanerna och hur formuleras dessa 
mål? 

Det uttryckta huvudmålet i Stockholms läns regionala cykelplan lyder som följer. ”Andelen 

cykelresor ska öka markant fram till år 2030 då cykeltrafiken bör utgöra minst 20 procent av 

resorna”. Detta är en referens att utgå ifrån då man analyserar kommunala cykelplaners 

målsättningar. I den regionala cykelplanen framgår att det satta målet är högt ställt, och 

orealistiskt såvida det inte sker markanta förändringar av inte bara cykelplanering utan även 

stadsplanering och trafikplanering, vilka alla tillsammans behöver främja cykeln. Det 

regionala målet är med grund i vad som uttryckts inte ett realistiskt mål att uppnå till 2030, 

utan det är på sin höjd att anse som en vision eller ett uttryck av Stockholms läns vilja inom 

frågan. Ett ideal att sträva efter. 

 Stockholm 
I framkomlighetsstrategin framgår att ”Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel 

ska vara minst 15% år 2030”. Vidare skrivs i cykelplanen att ”Denna cykelplan syftar till att 

göra det enklare och säkrare att cykla i staden” Dessa två är cykelplanens övergripande mål. 

För att konkret kunna arbeta mot dessa huvudmål har målen specificerats som delmål av ett 

av de övergripande målen, och för att underlätta uppföljning och utvärdering har indikatorer 

tillhörande målen identifierats. Dessa är som följer.  
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Tabell 3: Utdrag ur Stockholm Stads cykelplan (Stockholm Stad, 2013) 

 Delmål Indikator Verktyg 

 Delmål som är 

kopplade till första 

huvudmålet om att 

”Andelen cykelresor 

ska öka markant fram 

till år 2030 då 

cykeltrafiken bör 

utgöra minst 20 

procent av resorna”. 

1. Andelen av alla resor 

i högtrafik som sker 

med cykel ska vara 

minst 12 procent år 

2018 och minst 15 

procent år 2030. 

Andel cykelresor av 

resor till arbete. 

Resvaneundersökning. 

2. Antalet passager med 

cykel i stadens 

mätpunkter ska öka 

med 50 procent till 

2018 och 100% till 

2030. 

Antalet cyklister i 

stadens mätpunkter. 

Trafikkontorets mätningar. 

3. Barn år 4 – 9 som 

cyklar till skolan ska 

öka. 

Andel barn åk 4 – 9 

som cyklar på egen 

cykel till skolan. 

Enkät skolor år 4 – 9. 

Delmål som är 

kopplade till andra 

huvudmålet om att 

”Denna cykelplan 

syftar till att göra det 

enklare och säkrare att 

cykla i staden”. 

1. Standard på drift och 

underhåll i 

cykelvägnätet ska 

förbättras. 

Standard på drift och 

underhåll i 

cykelvägnätet. 

Inspektioner. 

2. Andelen säkra 

cykelpassager och 

korsningar ska vara 

80 procent år 2020 

och samtliga passager 

på 

pendlingscykelnätet 

ska vara åtgärdade till 

år 2030. 

Andelen säkra 

passager och 

korsningar. 

Följs upp i 

trafiksäkerhetsprogrammet. 

3. Risken att dödas eller 

skadas svårt i en 

cykelolycka ska 

minska med 50 

procent till år 2020. 

Antalet allvarligt 

skadade eller 

förolyckade 

cyklister. 

Uttag ur olycksdatabasen 

STRADA. 

4. Framkomligheten för 

cyklister på 

pendlingsnätet ska 

öka genom att skapa 

förutsättningar för en 

jämnare hastighet. 

Ökad framkomlighet 

och medelhastigheten 

på cykelbanorna. 

GPS-studier. 

5. Antalet 

cykelparkeringar på 

gatumark ska öka 

med minst 500 

parkering per år. 

Antalet nytillkomna 

cykelparkeringar. 

Räkning. 

6. Cyklisternas 

upplevelse av 

Stockholm som en 

bra cykelstad ska öka. 

Cyklisternas 

upplevelse. 

Enkätundersökning. 
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Utifrån SMART-perspektivet uppfyller inte alla mål alla kriterier, dock uppfyller en 

betydande del av målen de flesta kriterierna. Det första huvudmålet är specifikt, högst 

mätbart, och satt lägre än det regionala målet, vilket kan tyda på en tanke om det regionala 

målets realism, och därmed också det egna målets realism. Målet är tidsbegränsat.  

 

Alla delmålen kopplade till det första huvudmålet är att anses som SMARTa mål, med 

undantag av det tredje målet som skulle behöva kvantifiera ökningen, samt tidsbestämmas. 

 

Det andra huvudmålet är desto vagare. Specificeringen är bristfällig, och mätbarheten 

obefintlig och utan fastställd måttenhet. Även tidsbegränsning saknas, och i och med en 

avsaknad av mätbarhet och tidsbegränsning, går det inte att uttrycka sig om realismen i målet, 

då den inte kan utvärderas. Ur SMART-perspektiv är målet alltså bristfälligt. 

 

Vad som räddar målformuleringen är delmålen kopplade till densamme. Genom att 

implementera delmål med identifierade indikatorer och mätverktyg har man förändrat målet 

till att uppfylla samtliga kriterier i näst intill alla fall. Delmålen 2, 3, och 5, kopplade till det 

andra huvudmålet är fullgoda mål ur SMART-perspektiv. Övriga delmål kopplade till det 

andra huvudmålet brister i avseende specificitet samt tidsbestämdhet. Med SMARTa mål-

verktyget som utgångspunkt är målformuleringarna i Stockholms cykelplan bra. Ett fåtal mål 

saknar vissa av kriterierna, men helheten är att anses som godkänd ur ett SMART-perspektiv.  

 

 Solna 
Formuleringarna i Solnas cykelplan består av desto mer text än vad som krävs för att 

prononcera målen, vilket gör att själva målen tappar fokus bland utfyllnadstext. Nedan följer 

målen som de framgår i cykelplanen, där understruken text är text som bedömt inte är 

målformuleringar, eller har direkt med målsättningarna att göra.  

Solna kommuns cykelplans mål listas i punkter. Dessa är: 

1. Fler resor ska företas med cykel och kollektivtrafik. Detta kommer att innebära en 

minskad belastning på vägnätet, vilket är angeläget eftersom antalet boende och 

verksamma i Solna kommer öka i framtiden. Därmed ökar även behovet av att resa 

såväl inom staden som över kommungränsen. I den regionala cykelplanen finns en 

målsättning att resorna med cykel ska utgöra 20 % av alla regionala resor år 2030. 

Motsvarande målsättning för de lokala resorna bör vara minst detsamma. 

2. Att kvaliteten på cykelvägnäten ska förbättras och därigenom skapa förutsättningar för 

ökad cykling oavsett årstid. Det förutsätter trygga och attraktiva cykelförbindelser, 

som är sammanhängande och av hög standard beträffande trafiksäkerhet, 

framkomlighet samt drift och underhåll. Ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken.  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3. Att medvetenheten om stadens cykelnät, dess omfattning och kvalitet ska öka hos de 

som är verksamma i Solna. Det kommer att kräva informationsinsatser och samverkan 

mellan Solna stad, arbetsgivare och fastighetsägare.   

4. Att trygga och säkra cykelvägar ska skapas inom staden för kortare resor på de lokala 

stråken. Ett särskilt fokus ska läggas på integrering med gående och säkra skolvägar.  

Att formulera mål på detta sätt går direkt emot specificeringskriteriet i SMARTa mål-

metoden, som gör gällande att målet ska vara specifikt och utpekande. Inget mål är heller 

mätbart, med undantag av delen av punkt 1 som framför att cykelresor bör utgöra minst 20% 

av lokala resor år 2030, samt sista delen i punkt 2 där det står att ingen ska dödas eller skadas 

svårt i trafiken. Realismen i båda är dock högst tveksam. Inget av målen är tidsbegränsat utom 

det regionala, och därigenom (om än otydligt) också motsvarande lokalt mål. Målen är ur 

SMARTa mål-perspektiv undermåliga, och formuleringarna är otydliga oavsett vald 

målbedömningsmetod. 

 Vallentuna 
Kommunens trafikstrategi innehåller samtliga övergripande mål gällande transportsystemet. 

De mål som anses beröra cykeltrafik och tas med i cykelplanen är följande: 

• Cykeltrafiknätet ska bli mer attraktivt. 

• Andelen resor med cykel ska öka. 

• Tillgängligheten för cykeltrafikanter ska öka så att det blir lätt att förflytta sig mellan 

arbete, hem, fritidsaktiviteter och serviceanläggningar. Att cykla ska vara ett naturligt 

val. 

• Tryggheten i människors trafikmiljö och på offentliga platser ska öka. 

• Andelen döda och svårt skadade i trafiken ska minska. 

• Transporterna ska bidra till en ökad hälsa. 

 

I Vallentunas cykelplan sätts inga egna uttryckta mål utan dessa är tagna direkt ur 

kommunens trafikstrategi. Målen är bristfälliga enligt SMART-metoden, där de fallerar på i 

princip alla punkter utom Accepterade, där de per automatik anses uppfylla kriterium bara 

genom att finnas. Tekniskt är det realistiska mål också, dock förlorar detta kriterium sin 

mening, då punkterna specifik, mätbar och tidsbegränsad inte är uppfyllda.  

 

 Danderyd 
Inget direkt uttryckt övergripande mål kopplat till regionala tidshorisonten. Det regionala 

målet för Stockholms län nämns, samt ett eget delmål. Detta delmål är att minst 15 procent av 

kommuninvånarnas resor år 2024 ska göras med cykel, och bedöms kunna anses som planens 

övergripande mål, då inget annat mål tydligt framgår, och planens genomförandetid är 2014 – 

2024. Genomförandetiden gör det regionala målet svårt att applicera på denna plan då målet 

ska vara uppfyllt 6 år efter att genomförandetiden för Danderyds cykelplan har gått ut. 
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Vad gäller delmålet är det ett relativt välformulerat mål enligt SMART-metoden. Det är 

tidsbestämt, specifikt och mätbart med ett tydligt fastställt mått. Realismen är svårare att 

fastställa, men kommunen ligger över genomsnittet för kommuner i samma kategori (inre 

förort) vad gäller cykelandel. Däremot siktar man högre än Stockholm på kortare tid, och med 

stöd i att Stockholm är länets kommun med högst kapacitet, som ändå siktar lägre, bedöms 

målet som troligt orealistiskt.  

 

 Huddinge 
Cykelplanen refererar till kommunens översiktsplan där det framgår att ”I Huddinge ska gång 

och cykel vara det naturliga transportslaget för kortare resor vilket bland annat kräver att 

cykelnätet byggs ut och förbättras, fler cykelparkeringar och insatser för att möjliggöra 

cykling året om. (…) Kommunen ska aktivt planera för att öka andelen kollektiv-, cykel-, och 

gångresor.”. 

 

Med detta som grund har man sedan tagit fram ett mätbart mål gällande cykelresor. Detta mål 

är att ”Andelen cykelresor i kommunen ska öka från 4 procent 2011 till 15 procent år 2030”.  

 

Målet anses uppfylla de flesta kriterierna för SMARTa mål. Det är klart tidsbegränsat, 

specifikt och mätbart. Realismen är även här svår att fastställa, men kommunen har efter 

Stockholms stad högst beräknad kostnad för infrastrukturutbyggnad av alla kommuner i länet 

och en tidshorisont som är relativt långt bort (Envall, et al., 2015). Om dessa åtgärder 

genomförs i tid, talar det för att målet är realistiskt. 

 

 Botkyrka 
Kommunen har i likhet med Stockholms kommun 2 stycken övergripande mål. Sedan finns 

ett antal delmål som är kopplade till olika åtgärdsområden inom olika aspekter av 

cykelplanering. I likhet med Stockholm stad arbetar Botkyrka också med indikatorer för att 

mäta måluppfyllelsen för varje delmål. Dessa indikatorer skall följas upp årligen enligt 

cykelplanen. 

 

Huvudmålen är att ”cykeln ska stå för minst 10% av alla resor inom kommunen år 2030”, 

samt att ”kommunmedborgarnas nöjdhet med kommunens cykelvägnät ska öka med 20% till 

2030”. De olika åtgärdsområdena är trafiksäkerhet och trygghet, drift och underhåll, 

belysning, vägvisning, marknadsföring och beteendepåverkande åtgärder samt organisation, 

samverkan och förankring. Delmålen är som framgår nedan. 

 
Tabell 4: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Trafiksäkerhet och trygghet Indikator Verktyg 

Inga cyklister ska skadas allvarligt eller dödas 

i trafiken. 

Antal döda och svårt skadade 

cyklister. 

Olycksanalys. 

Inga cyklister ska behöva cykla i blandtrafik 

där hastighetsbegränsningen överstiger 30 

km/h. 

Andel av cykelnätet som går i 

blandtrafik med hastighet över 

30 km/h. 

Inventering. 

Minst 80% av cykelpassager och 

cykelöverfarter i huvudcykelnätet ska ha en 

trafiksäker och trygg utformning. 

Andel säkra cykelpassager och 

cykelöverfarter i 

huvudcykelnätet. 

Inventering. 
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Tabell 5: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Drift och underhåll Indikator Verktyg 

Antalet singelolyckor som orsakas av 

bristande drift och/eller underhåll ska minska 

med 50% 

Antal singelolyckor orsakade 

av bristande drift och/eller 

underhåll. 

Olycksanalys. 

 
Tabell 6: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Belysning Indikator Verktyg 

Hela huvudcykelnätet ska vara belyst i 

enlighet med belysningsplanens riktlinjer. 

Andel av huvudcykelnätet 

som är belyst enligt 

riktlinjerna i 

belysningsplanen. 

Inventering. 

 
Tabell 7: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Vägvisning Indikator Verktyg 

Hela huvudcykelnätet ska vara skyltat i 

enlighet med cykelvägvisningsplanens 

riktlinjer. 

Andel av huvudcykelnätet 

som är skyltat. 

Inventering. 

 
Tabell 8: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Marknadsföring och beteendepåverkande 

åtgärder 

Indikator Verktyg 

Kommunen ska långsiktigt arbeta med 

marknadsföring och beteendepåverkande 

projekt som ett komplement till fysiska 

åtgärder. 

- - 

 
Tabell 9: Utdrag ur Botkyrkas cykelplan (Botkyrka Kommun, 2019) 

Organisation, samverkan och förankring Indikator Verktyg 

Minst 15 % av kommunens tjänsteresor under 

5 km ska utföras med cykel. 

Andel tjänsteresor som sker 

med cykel 

Intern 

resvaneundersökning. 

 

Även huvudmålen har identifierade indikatorer. Dessa inkluderar cykelräkningar, 

cykelparkeringsräkning, cykelnätets längd, avsatta medel till cykelåtgärder samt 

medborgarnas nöjdhet med kommunens cykelbanor. Mätmetoderna är räkning, inventering 

uppföljning av budget samt medborgarundersökningar. 

 

Målen består likt Stockholms cykelplan utav 2 huvudmål och ett antal delmål. Delmålen är 

inte kopplade till huvudmålen på samma sätt som i Stockholms stad, utan är istället delmål 

kopplade till ett antal identifierade åtgärdsområden.  

 

Målen är ur SMART-perspektiv väldigt bra. Båda huvudmålen uppfyller samtliga kriterier 

vilket även är sant för nästa alla delmål. Realismen får tyngd av att en andra generations 

cykelplan väljer att sikta så lågt efter några års observation av cykelfrämjande arbete, men på 

motsatt vis skapar det frågor gällande realismen i andra, högre siktande cykelplaner. 
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 Sammanfattning 
Målen är likt utformningen av cykelplanerna, av väldigt varierande struktur, formulering och 

innehåll. I detta arbete har ett specifikt verktyg använts för att bedöma målformuleringarna i 

de studerade cykelplanerna. Verktyget är, som nämnt i stycke 3.1.2, använt inom många olika 

områden tidigare. Däribland även formulering av cykelplaners mål. 

 

Vad som följer är baserat med grund i SMARTa mål-metoden. Botkyrkas och Stockholms 

cykelplaner har klart bäst formulerade mål, där nästa alla målsättningar är välformulerade ur 

SMART-perspektiv. Båda cykelplanerna har även tydligt uppsatta delmål, i syfte att 

säkerställa arbete mot de satta huvudmålen. Realismen i båda målen styrks av att man har valt 

att sätta de kommunala målen lägre än det regionala målet, vilket som sagt är att anse som 

orealistiskt. 

 

På andra sidan spektrumet är Solnas cykelplan, som har listat sina mål som fyra punkter. 

Dessa punkter är, i likhet med resten av cykelplanen, fyllda med överflödig text som gör 

innehållet otydligt. 38% av texten som utgör målen bedöms inte ha med målen att göra. Det 

innebär alltså att texten med lätthet kunde varit motsvarande mycket kortare och fortfarande 

framföra samma mål.  

 

Vidare är den text som faktiskt har med målen att göra bristfällig ur SMART-perspektiv. 

Endast delar av första och andra punkterna är mätbara, samtliga punkter bör vara mer 

specifika och ingen tidsbestämning finns utom den regionalt satta. Att man dessutom siktar 

minst lika högt som den regionala målsättningen är att anse som totalt orealistiskt, speciellt då 

man tar cykelplanens vaghet och undvikande formuleringar i beaktning. I den regionala 

cykelplanen framgår att regional målsättning kräver stora förändringar inom diverse 

samhällsövergripande områden för att vara uppnåelig. Samtidigt utesluter Solnas cykelplan 

det lokala cykelvägnätet, använder ett ospecifikt språk genomgående, men menar ändå att 

ambitionen är att minst nå upp till regionala målet. Realismen för detta bedöms vara 

obefintlig. 

 

Övriga cykelplaner placerar sig mellan cykelplanerna som redan nämnts i detta stycke. 

Huddinges och Danderyds cykelplaner har båda 1 uttryckt mål, utan delmål. Dock är dessa 

mål välformulerade ur ett SMART-perspektiv, där Huddinges målsättning bedöms vara något 

mer realistiskt av anledning med vad som uttrycks ovan i respektive cykelplans avsnitt. 

Vallentuna, som inte har några cykelplansspecifika mål, utan framför mål gällande cyklande 

som finns i trafikstrategin, bedöms ha i princip lika bristfälligt formulerade mål som Solnas 

cykelplan. Dock är de tydligare i det att de inte är utfyllda med onödigt mycket text.  

 

Av de studerade cykelplanerna har Stockholm, Huddinge och Botkyrkas cykelplaner 

målsättningar som siktar lägre än den regionala målsättningen. Även Danderyd har lagt sig 

lägre än det regionala målet, om än på kortare genomförandetid. Vallentunas målformulering 

gör att jämförelse inte går att göra, och Solnas cykelplan uttrycker att man siktar minst lika 

högt som regionala målet. D.v.s. att trenden verkar vara, att ju bättre SMARTa mål en 

cykelplan har, desto mer verkar man komma till slutsatsen att det regionala målet inte är 

realistiskt att uppnå. 
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4.3 Hur ser genomförandeprocessen ut för att förverkliga 
målen? 

I dagsläget används cykelplaner som underlag vid beslutsfattande, och 

genomförandeprocessen i stort, blir då idealt att beslutsfattare inkluderar cykelplanen som 

underlag i beslut där denna är av minsta relevans. Av olika anledningar är fallet dock inte så, 

och ofta händer det att cykeltänket kommer in så sent i planeringsskedet, att det inte går att 

uppfylla alla riktlinjer som framgår i cykelplanerna (Nilsson, 2019).  

 

En av dessa anledningar, som till högsta grad beror på cykelplanerna själva, är hur konkreta 

och därmed lättanvända de är. En cykelplan är bara en av ett antal olika underlagsdokument 

som alla ska användas i detaljplane-, och exploateringsprocesser, och det krävs inte mycket 

att inse att riktlinjer som framgår i konkreta, tydliga dokument i större grad uppfylls än 

riktlinjer i ett vagt formulerat, onödigt långt dokument.  

 

Ett problem gällande utvärdering av den faktiska genomförandeprocessen, är att 

uppföljningsarbetet kring kommunala cykelplaner i stor är undermåligt dokumenterat i 

dagsläget. Cykelbokslut finns på nationell nivå och även för vissa län och kommuner. Dock 

inte för någon av de studerade kommunala cykelplanerna. 

 

Vad som framgår i cykelfrämjandets kommunvelometer har använts för att försöka analysera 

genomförandeprocessen. Dock är det bara tre (Stockholm, Danderyd, Botkyrka) av de sex 

utvalda kommunerna som har valt att vara med i cykelfrämjandets rapport, varför de övriga 

tre inte har något resultat i denna källa. 

  

 
Figur 6: Utdrag ur kommunvelometern över målsättningar och uppföljning (Cykelfrämjandet, 2019b) 
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Enligt kommunvelometerns indelning ses Stockholm stad som en stor kommun, Botkyrka 

som en mellanstor och Danderyd som en liten. Som framgår i diagrammet ovan, är 

målformuleringar ofta sämre i små kommuner där endast 32% av kommunernas cykelplaner 

har tidsbestämda mål och 37% av de har mål som är mätbara. Även uppföljningsarbetet är 

relativt dåligt. 63% av de små kommunerna har regelbunden uppföljning av sina 

målsättningar. Motsvarande siffra för mellanstora kommuner är 73%, och 93% för stora 

kommuner.  

 

Uppföljning av målsättningarna är ett kritiskt steg i arbetet med att förverkliga målen och 

kommunvelometerns resultat tyder på att storleken kan vara betydande för hur mycket 

uppföljningsarbete som bedrivs i en kommun. Dock är det långt ifrån alla kommuner som är 

med i cykelfrämjandets kommunvelometer, och resultat som drar generella slutsatser kan 

därför vara missvisande. 

 

I det specifika fallet Danderyd, är målsättningarna både välformulerade och SMARTa. Enligt 

cykelfrämjandets fördjupade rapport över Danderyds cykelarbete följs utvecklingen av målen 

även upp regelbundet. Nedan följer den fördjupade kommunspecifika rapportens 

sammanfattning gällande aktiviteter inom mål och uppföljningsarbete i Danderyds kommun. 

 

 
Figur 7:Utdrag ur cykelfrämjandets fördjupade rapport över Danderyds kommuns cykelarbete (Cykelfrämjandet, 2019d). 

Danderyd blev även utsedd till årets bästa cykelfrämjarkommun i kategorin små kommuner, 

vilket styrker vad som framgår ovan om målsättning och uppföljning. Kommunen la under 

2018 278kr/inv. på cykelfrämjande åtgärder, och hade under samma tid 64km cykelväg för 

vilken kommunen var väghållare.  

 

Stockholm, som klassificeras som en stor kommun, har också godkänt resultat på 100% av 

åtgärderna som i kommunvelometern är kopplade till mål och uppföljning. Kommunen är 

väldigt resursrik, vilket tydligt framgår i den kommunspecifika rapporten över Stockholm 

stad, där introduktionen börjar som följer. ”Stockholm väcker avund i Sverige såväl som 

internationellt med sina cykelmiljarder, nu senast en miljard kronor för den kommande 

treårsperioden. Det har rått politisk enighet om att satsa på ökad cykling för att lösa 

framkomlighetsproblemen i staden eftersom det är ett yteffektivt transportsätt. Nog är det få 
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besökare som har undgått de transformeringar som sker i huvudstaden med satsningar på att 

förbättra framkomligheten och säkerheten för aktiva trafikanter. De har gett effekt: cyklingen 

ökar storartat”. Tabellen nedan är ett utdrag ur samma rapport. 

 

 
Figur 8: Utdrag ur cykelfrämjandets fördjupade rapport över Stockholm stad cykelarbete (Cykelfrämjandet, 2019e). 

Botkyrka är den tredje och sista av de studerade kommunerna som har valt att vara med i 

cykelfrämjandets kommunvelometer. Dock är den nya cykelplanen ej den som 

kommunvelometern har använt i sin bedömning, då den inte än är officiellt publicerad. Detta 

arbete har till stort använt den nya versionen, varför resultaten här får läsas med insikt i att det 

är den gamla cykelplanen som redovisas.  

 

 
Figur 9: Utdrag ur cykelfrämjandets fördjupade rapport över Botkyrka kommuns cykelarbete (Cykelfrämjandet, 2019c). 

Här ser man tydligt att de gamla målen i Botkyrka kommuns första cykelplan i stort var 

bristfälliga. Uppföljning genomfördes heller inte regelbundet, vilket kan tänkas bero på att 

målen inte var mätbara. De gamla målen är de som visas i figur 4 i avsnitt 4.1.6 i denna 

uppsats. I samma avsnitt framgår de nya målen vilka uppenbart är både tidsatta och mätbara. 

Förhoppningen är att detta leder till regelbunden uppföljning, vilket även framgår i den nya 
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cykelplanen. Dock är det ännu för tidigt att uttala sig om detta då den nya cykelplanen i 

skrivande stund inte är utgiven. 

 

Övriga kommuner har valt att inte medverka i cykelfrämjandets kommunvelometer, varför de 

inte heller finns redovisade i denna. Då ingen av kommunerna heller har cykelbokslut är det 

svårt att uttala sig om hur genomförandet faktiskt bedrivs. Med anledning av detta, har 4 

potentiella faktorer som bedöms kunna vara betydande för att öka chansen för genomförande 

identifierats. Dessa är delmål, inventeringsarbete, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning. 

Nedan redogörs för samtliga studerade cykelplaner med avseende på identifierade faktorer. 

 

Delmål – Tydliga delmål återfinns bara i Stockholms och Botkyrkas cykelplaner. Delmål är 

av vikt av motsatt anledning till varför barriärbrytande mål är riskabla. Delmål innebär stegvis 

och högst uppnåeliga mål som säkerställer att arbete utförs kontinuerligt. De innebär också 

större utvärderingsmöjligheter vilket ytterligare ökar chansen för måluppfyllelse.  

 

Inventering – Det framgår av samtliga cykelplaner att kommunen har utfört inventering av 

en avsevärd del av sitt cykelvägnät ställt inom ramen för cykelplanens målsättningar. 

Inventeringsarbetet gällande övriga delar av cykelinfrastrukturen varierar planer emellan, 

dock bedöms samtliga vara av tillräcklig omfattning, med undantag av Solnas cykelplan som 

bara redovisar genomförd inventering av antalet regionala stråk och huvudstråk. 

 

Åtgärdsförslag – Färdigställs en cykelplan utan åtgärdsförslag faller det på beslutsfattare att 

komma fram med egna åtgärder baserat på en plan som är vagt formulerad inom ett område 

de inte nödvändigtvis är insatta i. Åtgärdsförslag är intuitivt en viktig del i planering, och 

generellt den näst främsta frågan gällande måluppfyllelse. ”Vad ska vi göra?” är frågan som 

leder till målsättningen, och ”Hur ska vi göra det?” är frågan som leder till åtgärder. 

 

Gällande de aktuella cykelplanerna har alla utom Solnas cykelplan någon form av 

åtgärdsförslag. Solna har redogjort för vart behov av förbättring finns i listade regional- och 

huvudstråk, men som sagt inga uttryckta åtgärder varken generellt eller specifikt. Övriga 

planer har åtgärdsförslag, antingen som fristående kapitel i dokumenten eller som del av varje 

berört utvecklingsområde. Stockholm har även i punktformat listat vad som har gjorts samt 

vad som behöver göras. 

 

Kostnadsuppskattning – En kostnadsuppskattning är ett kraftfullt verktyg för att verkligen 

konkretisera vad som behöver göras, och utgör tillsammans med åtgärdsförslag en 

heltäckande strategi för att konkret jobba mot formulerade mål. Åtgärdsförslag och 

tillhörande kostnadsuppskattning är argumenterbart de två av de listade faktorerna som i 

störst grad kan verka för att genomförandet av målen drivs framåt.  

 

Att lista kostnader är även ett användbart uppföljningsverktyg då man i framtida år kan 

jämföra vad kostnaderna för åtgärderna har uppskattats till, mot hur mycket som faktiskt har 

lagts på sagda åtgärder och cykelarbete. 

 

Uppgifterna nedan har hämtats ur Trafikutredningsbyråns rapport över Stockholms 

cykelplaner (Envall, et al., 2015), som har sammanställt siffror hämtade ur cykelplanerna. 
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Tabell 10: Utdrag ur Trafikutredningsbyråns rapport över Stockholms cykelplaner (Envall, et al., 2015). 

Kommun Kostnadsuppskattning 

Stockholm 1 000 000 000 kr 

Solna - 

Danderyd - 

Huddinge 953 100 000 kr 

Vallentuna 221 200 000 kr 

Botkyrka 34 900 000 kr 

 

Som man kan se varierar sifforna väldigt mycket. Det är dock naturligt. Olika behov kräver 

olika åtgärder som medför olika kostnader. Kommuner varierar även stort i antal invånare 

samt i resurser. Det är med grund i det som cykelfrämjandet också har delat in kommuner 

efter storlek i kommunvelometern. Stockholm har störst planerad budget, men också 919km 

cykelväg för vilken man är väghållare. Jämförelsevis har t.ex. Botkyrka 155km cykelväg för 

vilken kommunen är väghållare Den huvudsakliga poängen är att visa på vilka som har 

genomfört en kostnadsuppskattning och vilka som inte har det, och där faller Solna och 

Danderyd kort. 

 

Sammantaget ser genomförandeprocessen officiellt likadan ut på en övergripande nivå, där 

cykelplanen ligger som underlag i beslutsprocesser gällande detaljplanläggning, 

exploateringsprojekt m.m. Dock underlättar cykelplanernas utformning beslutsfattande i 

väldigt varierande grad, vilket i sin tur ökar eller minskar chansen att cykelplanen faktiskt 

används som underlag. Detta i sin tur innebär att det förenklar eller försvårar 

genomförandeprocessen för att uppnå de formulerade målen i cykelplanerna. 

 

Nedan har kommunernas formuleringar rörande identifierade faktorer som påverkar 

genomförandeprocessen bedömts och sammanställts enligt en tregradig skala, där grön 

bedöms som bäst och röd som sämst. 

 
Tabell 11: Bedömning av arbetet kring identifierade faktorer som är viktiga för genomförandeprocessen. 

Kommun Delmål Inventering Åtgärdsförslag Kostnadsuppskattning 

Stockholm     

Solna     

Danderyd     

Huddinge     

Vallentuna     

Botkyrka     

 

Tilläggas bör att det händer att cykelplaner tas fram för att sedan glömmas bort. Ett tydligt 

exempel på detta är hur cykelplanerna, till och med i de fall där kostnadsuppskattningar finns, 

endast redovisar planerade cykelkostnader och inte faktiskt lagda pengar. Det är inte ovanligt 

att det verkliga utfallet skiljer sig från uppskattningen, och tyvärr att en del av pengarna som 

avsatts för cykeln tenderar att försvinna för att användas i underbudgeterade 

motorinfrastrukturprojekt. Det är ännu en anledning att jobba mot tydligare planer och också 

kanske årligen uppdatera med siffror över hur mycket som faktiskt har lagts på 
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cykelrelaterade åtgärder (Nilsson, 2019). Cykelbokslut är alltså viktiga uppföljande dokument 

och kommuner bör sträva efter att framställa sådana, likt vad som har börjat göras på nationell 

nivå. 

  

 

4.4 Uttrycker cykelplanerna problem med dagens regelverk 
avseende cykelfrämjande? 

Av de sex studerade cykelplanerna är det bara en enda som uttryckligen framhåller juridiska 

svårigheter som försvårar cykelfrämjande arbete. Det är Stockholms stads cykelplan där 

följande utdrag finns att återfinna. 

 

”Cykeln är ett fordon och cyklisten en fordonsförare som ska följa de regler, vägmärken och 

vägmarkeringar som gäller enligt Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen. 

Regelverken är i första hand anpassade för att ordna motorfordonstrafiken och uppfört på 

dess villkor. Om cykel tillsammans med gång och kollektivtrafik ska prioriteras i stadens 

transportsystem behöver också reglementet anpassas efter dessa trafikantgruppers behov. 

När det gäller cykeltrafiken är en tänkbar åtgärd som skulle ge stora framkomlighetsvinster 

att tillåta motriktad cykeltrafik i blandtrafik på enkelriktade gator. Det skulle möjliggöra fler 

alternativa färdvägar och genare sträckningar för cyklister utan att angöringsplatser skulle 

behöva tas bort från lokalgatorna. Cykel mot enkelriktat är tillåtet i en rad länder, bland 

annat i Danmark, Tyskland, Holland, England och Norge. Studier från de här länderna visar 

att det ökar framkomligheten för cyklister utan att minska trafiksäkerheten. Andra tänkbara 

lagändringar är att tillåta cyklister att köra mot rött vid högersväng eller att cyklister får 

företräde före motorfordonstrafiken vid cykelöverfart. Slutligen är en tänkbar åtgärd 

inrättandet av cykelfartsgator, som i så fall skulle behöva regleras i förordningarna och 

förses med ett lämpligt vägmärke.” 

Baserat på detta, och i enlighet med vad som skrivs under rubriken ”cykelplanering i Sverige” 

om bilens roll i stadsplaneringen, blir det tydligt att staden har utvecklats för att betjäna i 

huvudsak biltrafik. Dock finns även tecken på att trenden är att cykelarbetet sakta men säkert 

går framåt, då den ovan föreslagna åtgärden om att tillåta motriktad cykeltrafik i blandtrafik 

på enkelriktade gator, har implementerats i Stockholms stad. (Nilsson, 2019) 

Även fast ingen av de andra cykelplanerna uttryckligen refererat till brister i befintliga 

regelverk, tar Danderyds cykelplan upp problemet med att införa Bike and Ride-konceptet i 

Stockholm, då man uttrycker följande. 

”Det är relativt enkelt att resa med cykel under den första delen av en total resa då många 

utgår ifrån sina hem. Det är betydligt mer besvärligt att genomföra en delresa med cykel i ett 

senare skede av den totala resan. Det är idag svårt, sällan ens tillåtet, att ta med cykeln i 
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kollektivtrafiken och därför har få tillgång till cykel efter en resa med till exempel buss eller 

tunnelbana.” 

Det är en svårighet som även berörs i nationella cykelbokslutet, då man refererar till lag 

(2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter och går vidare till att ge ett exempel ifrån 

Skåne, där det finns påtryckningar att tydliggöra dagens regelverk som anses brista i 

tydlighet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Stockholm är de enda som uttryckligen har identifierat 

gällande juridik som ett problem, men det faktum att även Danderyd har identifierat problem 

som kan, och på nationell nivå har, kopplas till juridik tyder på att det faktiskt finns hinder i 

juridiken för cykelfrämjande arbeten. Dessa har troligt bara inte identifierats än då de flesta 

kommuner inte ens har en utarbetad rutin gällande cykelplanarbete i dagsläget, vilket styrks 

av det faktum att cykelbokslut i stort ännu inte finns på kommunal nivå.  

Varför just Stockholm är den kommun som har identifierat juridiska hinder för 

cykelfrämjande, tas upp i diskussionskapitlet.   
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5 Diskussion 
5.1 Generellt om cykelplaners likheter och olikheter 

Även fast cykelplaner övergripande har stora likheter har de också stora olikheter så fort man 

går ner på detaljnivå. Antagligen beroende på två huvudsakliga anledningar. Den första och 

kanske främsta, är helt enkelt att kommuner har motsvarande förhållande. Övergripande har 

kommuner stora likheter, men går man ner på detaljnivå märker man snabbt att kommuner 

också har stora olikheter sinsemellan.  

 

Det kan vara olikheter i politiska ståndpunkter, visioner inom olika utvecklingsområden, 

resurser och fördelning och hantering av sagda resurser, antal invånare, urbaniseringsgrad 

m.m. Därför är det svårt, och ur denna synpunkt inte ens önskvärt, att standardisera 

cykelplaner i allt för hög grad. 

 

Ett av de tydligaste exemplen kan göras om man jämför Stockholms stad och Vallentuna 

kommun. I Vallentunas cykelplan framgår, som nämnt tidigare i detta arbete, att cykelplanens 

fokus ligger på de tätbefolkade områdena i kommunen, samt att tillräckliga ytor ska 

reserveras för framtida cykelinfrastruktur. Det innebär för det första att det finns områden i 

kommunen som inte är tätbefolkade (detta är dessutom stora områden), och för det andra att 

det finns möjlighet att reservera obebyggda ytor.  

 

Dessa meningar går inte att applicera på Stockholms kommun där det inte finns ett område 

som inte är tätbebyggt (relativt Vallentuna), samt att problemet i Stockholm är att yta behöver 

omfördelas snarare än att reserveras då större delen av kommunen redan är bebyggd. 

Standardisering är alltså problematiskt på grund av kommuners olika förutsättningar. 

 

Den andra anledningen kan tänkas vara att cykelplanering på kommunal nivå, som den ser ut 

idag, är ett ungt och outforskat område. När det kommer till trafikplanering för bilar, finns det 

tydligare, vedertagna processer och kommuner har en vana av att arbeta med bilfrågor (eller 

andra mer inarbetade planeringsfrågor), men när det kommer till cykling finns inte samma 

tradition och därmed inte heller samma inarbetade arbetssätt, vilket leder till att olika personer 

på olika kommuner bedömer olika faktorer som viktiga eller mindre viktiga.  

 

Befintliga data och statistik är också ung och ofullständig vilket gör underlaget ur vilka 

cykelplanerna har tagits fram smalare. Detta är särskilt sant för cykelplaner som är första 

generationens dokument, då man i Botkyrkas fall i alla fall har kunnat använda förra 

generationens cykelplaner att lära av. 

 

5.2 Vikten av specificitet och tydlighet 
Det faktiska innehållet i cykelplaner är onekligen viktigt och intressant att utvärdera. Dock är 

det av minst lika stor vikt hur innehållet är formulerat och framställt. Inte minst p.g.a. vad 

som diskuteras i avsnittet ovan om cykelplanarbetets outvecklade status. Formuleringar har en 

ännu större vikt i cykelplanarbetets ungdom, i syfte att verkligen driva arbetet framåt, där 

rutin saknas.  
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En cykelplan är ett planeringsdokument som tillsammans med ett antal andra dokument ska 

ligga som underlag för beslutsfattande kring en kommuns utformning. Det betyder att en 

beslutsfattare måste läsa och ta in cykelplanen, och övriga relevanta dokument, och baserat på 

intagen information göra ett beslut. Det är alltså väldigt mycket information som 

beslutsfattare behöver ta in, varför en cykelplan optimalt inte bör vara längre än vad som 

krävs för att framföra relevant information, som också måste vara formulerad väldigt tydligt i 

syfte att underlätta för beslutsfattaren att ta in informationen. Annars finns risken att vad som 

står i cykelplanen faller mellan stolarna när det kommer till beslut. 

 

Vallentuna och Botkyrka, som är yttre förortskommuner och därmed generellt borde ha större 

bilfokus, har cykelplaner om 34 respektive 36 sidor, som författaren anser håller relativt hög 

kvalitet. Stockholm, som är den kommun med absolut mest resurser och kapacitet, har en 

tydlig, strukturerad och välformulerad cykelplan om 56 sidor. Ställt mot dessa sidantal är 

Danderyds cykelplan minst sagt i det tyngre laget med sin cykelplan om 66 sidor, med 

tillhörande åtgärdsprogram om 65 sidor, d.v.s. total 131 sidor text.  

 

Det är uppenbart att det är mer text än vad som krävs för att förmedla kommunens vilja 

gällande cyklande, särskilt när man ser till innehållet i cykelplanen. Det framgår tidigare att 

Danderyd bara har ett uppsatt mål, samt att fokus har lagts på upprustning av befintlig 

infrastruktur snarare än tillbyggnad. Dessutom är genomförandetiden betydligt kortare än till 

exempel Stockholm stads satta genomförandetid. 

 

Men varför har man då så mycket text? Vad som följer i följande stycken är författarens 

spekulation, men två möjliga anledningar finns till att uttrycka sig otydligt och utdraget. Den 

ena är tämligen rättfram. De som har utvecklat cykelplanen har inte identifierat formatet som 

ett problem utan bara skrivit tills denne var nöjd, och använt kommunal, formell jargong. Det 

andra är desto mer utdraget, men man kan tänka sig att politiska visioner och viljor är grunden 

till det svårintagna formatet.  

 

I exemplet Danderyd, pratar vi om en kommun som har borgerlig politik har stort stöd. 

Generellt kan frågor som berör bilism vara känsliga i just kommuner med borgerlig majoritet, 

där andelen bilar är högre. Den höga bilandelen är något som framgår i kommunens egna 

cykelplan, såväl som i länets resvaneundersökning, där man kan utläsa att både Botkyrkas och 

Danderyds färdmedelsfördelning redovisar 52% bilandel. Detta trotsa att Danderyd, som är en 

inre förort, är närmre regioncentrum och därmed borde ha lägre andel bilism än Botkyrka som 

är en kommun i yttre förortskategorin.  

 

Argumentet om bilkänslighet kan backas då man läser Danderyds åtgärdsprogram. Man ska 

ha i åtanke att detta är en kommun som uttryckligen lagt fokus på att rusta upp befintlig 

cykelinfrastruktur. Dessutom har denna vilja publicerats i den längsta cykelplanen av alla 

studerade cykelplaner. Ändå framgår i en betydande del av alla åtgärdsförslag att det inte är 

ett rimligt alternativ att smalna av bilvägen till fördel för den nuvarande, undermåliga 

cykelvägen. Varför har man då ett åtgärdsprogram som är längre än de flesta cykelplaner? Det 

är omöjligt att svara på inom ramen för detta arbete, men klart är att miljöfrågan ligger i tiden 

och därmed även cykelplaner, även om cykeln potentiellt är inofficiellt lågprioriterad i vissa 

kommuner. 
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Bristande formuleringar återfinns även i kommuner i regioncentrum och kan exemplifiera 

vikten av tydlighet, speciellt när man tar i beaktning att cykelplanen inte är det enda 

dokument en beslutsfattare ska förhålla sig till. Solnas cykelplan har antalet poängterade 

tillkortakommanden, både innehålls-, och formuleringsmässigt. Ett tydligt exempel finner 

man i det som skrivs om att förbättringar av lokala cykelvägnätet krävs för att nå uppsatta 

mål. Det klingar falskt när det ställs mot cykelplanens i princip enda uttryckta avgränsning, 

som är att det lokala cykelvägnätet är exkluderat ur cykelplanen. 

 

Det gör ju även målens realism ifrågasättbar, särskilt då man ställer de mot kommuner med 

högre kapacitet men lägre mål, som till exempel Stockholms stad. Man kan tänka sig att man 

som beslutsfattare har svårt att se målen som uppnåeliga eller ens cykelplanen i sin helhet 

som något att använda som underlag. 

 

 

5.3 Konkreta målformuleringar 
Stor vikt har lagts vid målformuleringarna i cykelplanerna. Dels för att det, i intervju med 

Nilsson, har identifierats som ett bristområde för många kommuners cykelplaner, dels för att 

det anses vara ett kraftfullt verktyg i processen mot måluppfyllnad. Det är allmänt känt att 

tydliga mål har högre chans att uppnå måluppfyllelse. I detta arbete har ett verktyg (SMART) 

använts för att utvärdera målformuleringarna, men där finns andra verktyg.  

 

Det viktiga är att man vet varför man sätter upp målen som man gör. Jämför man till exempel 

Botkyrkas nya och gamla cykelplan med avseende målformulering, ser man tydligt att de 

gamla är mer lika visioner än faktiska mål, medans de reviderade är klart specificerade och 

inramade. Även frågan om genomförandeprocessen underlättas om målen är tydligt 

definierade, och där är även de identifierade faktorerna i samma fråga av stor vikt för att driva 

processen över tid. 

 

Beslutsfattare kommer och går, och är cykelplanen otydlig eller vag i något avseende finns 

risken att processen avstannas och därmed också cykelfrämjandet. Man får inte glömma att 

cykelplaner ofta har långa genomförandetider som generellt sträcker sig mycket längre än den 

tid en politiker sitter på samma position. Därför är tydlighet ett krav för att kunna hålla rätt 

kurs tills genomförandetidens slut. 

 

5.4 Realism 
En annan poäng, som också är knuten till målformulering är nivån på målet ur ett 

realismperspektiv. Som framgått har länet ett väldigt ambitiöst mål, som i samma dokument 

som det formuleras också erkänns som ouppnåeligt såvida inte väldiga samhällsförändringar 

sker. Ett uppenbart barriärbrytande mål. Sådan typ av målsättning är argumenterbart inte 

önskvärd i många sammanhang, men det kan också argumenteras för att det är rimligt att 

använda barriärbrytande mål som klargör riktning.  

 

Dock är det sant ju högre upp i instans man kommer, d.v.s. det är rimligt att regeringen eller 

på sin höjd länet sätter upp ett sådant mål. När man däremot befinner sig på kommunal nivå 

bör orealistiska mål undvikas till det yttersta, då det är på kommunal nivå majoriteten av det 
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konkreta cykelarbetet bedrivs. På denna nivå vill man då också ha konkreta ramar att jobba 

efter.  

 

Stockholm, Huddinge, men främst Botkyrka, har mål som bedömts vara något så när 

realistiska. Det är givet en väldigt basal bedömning av realismen, men med utgångspunkt i det 

regionala målet och ur cykelplanerna erhållen helhetsbild av varje kommuns cykelplanarbete, 

har ändå en bedömning gjorts. Här finns stort utrymme för fördjupande studier, inte minst 

med tanke på att många kommuner har cykelplaner med bristfälliga uppföljningsmöjligheter.  

 

Botkyrkas dagsfärska målsättningar borde vara en aspekt i samtliga kommuners revision 

om/när detta genomförs. Med mer bakgrundsinformation och kortare tidshorisont har målet 

satts mycket lägre, och därför skulle det kunna innebära svårigheter att uppnå vad många 

kommuner siktar på att göra. 

 

Intressant hade varit, att fördjupa sig i Solnas och Danderyds cykelplaner för att potentiellt få 

någon förståelse över hur man planerar att uppnå uppsatta mål i tid, trots att dessa är i 

storleksordning med det regionala målet. Solnas hinder är främst målformulering, satta 

avgränsningar samt avsaknad av delmål, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning för 

genomförande. Gällande Danderyds cykelplan är det främst att man i åtgärdsprogrammet ger 

intryck av att argumentera mot åtgärderna, samtidigt som genomförandetiden är 5 år från 

skrivande stund. Dessa två exempel visar på hur olika två cykelplaner kan vara. Även fast 

båda är inom samma län är de väldigt olika, och även fast båda är bristande så är de det inom 

olika områden.  

 

Avslutningsvis vad gäller realistiska cykelplaner, anses ett viktigt verktyg vara uppföljande 

arbete med indikatorer som visar på utveckling. I de fall indikatorer inte finns, blir det ännu 

viktigare med konkreta mål som kan hållas över tid, oavsett sittande beslutsfattare, då vaga 

mål kan falla kort. 

 

5.5 Genomförande och måluppfyllelse 
Ett uppenbart bristområde inom cykelplanering har visat sig vara redovisning av 

uppföljningsarbete. Utan uppföljning är det omöjligt att veta hur planerat arbete fortskrider, 

vilket minskar chansen för måluppfyllelse, och också gör det omöjligt att veta hur det går 

under genomförandetiden och därmed kunna korrigera arbetet över tid.  

 

Det är författarens mening att det finns tre uppenbara åtgärder man bör implementera snarast 

som verkar positivt för genomförandeprocessens tydlighet och transparens. Den första är att 

utforma cykelplanen på ett sätt som underlättar genomförande, d.v.s. använd bevisat 

fungerande verktyg för målformulering, håll språkbruket tydligt, konkret och formulera inte 

texten längre än vad som krävs för att förmedla det som förmedlas bör. Håll tydlig struktur 

genomgående i cykelplanen och ha tydliga riktlinjer för varje åtgärdsområde. Listan kan och 

bör göras längre, och troligast behöver mer arbete bedrivas, för att identifiera hur en 

cykelplan optimalt bör se ut för att underlätta arbete med cykelplaner. 

 

Den andra åtgärden är att upprätta cykelbokslut. Det tål att sägas igen att uppföljande 

dokument är av yttersta vikt för att kunna utvärdera hur arbetet går och eventuellt därefter 
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kunna arbeta med svagheter. Cykelbokslut finns på nationell nivå, men där blir resultaten 

alltför övergripande för att en kommun ska kunna implementera dessa, även om de kan vara 

en hjälp på vägen. 

 

Den tredje åtgärden är kopplad till samma ämne. Uppföljande arbete är viktigt, och om det 

finns ideella organisationer som utför sådant arbete ska det vara en självklarhet att vilja ta del 

av denna resurs. Givet oändliga resurser skulle kommuner kunna jobba med alla problem i 

tillräcklig grad. Idag sätter dock resurser ofta gränsen för vad en kommun kan åstadkomma. 

Om det då finns en organisation som cykelfrämjandet som ideellt jobbar med uppföljning och 

utvärdering av ett område som det ofta inte läggs tillräckligt med kommunala medel på, är de 

att ses som en resurs som bör användas av samtliga kommuner. 

 

Rörande de 3 kommunerna som redan är deltagande i kommunvelometern, visar resultaten att 

genomförandeprocessen kan förbättras enormt tack vare uppföljning. Tydligast exemplifieras 

detta då man tittar på Botkyrkas resultat rörande mål och uppföljning där den gamla 

cykelplanen endast fick godkänt på en av fyra punkter enligt den kommunspecifika rapporten. 

Den nya cykelplanen kommer allra troligast få godkänt på samtliga punkter. Arbetet går alltså 

framåt. Hade Botkyrka inte varit med i kommunvelometern, hade detta faktum varit betydligt 

svårare att fastställa. 

 

Gällande de fyra faktorerna delmål, inventering, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning, är 

det ett verktyg framtaget för detta arbete för att utvärdera cykelplaner, som över lag har 

bristande tillgänglig uppföljningsdokumentation. Det gäller även de cykelplaner som är med i 

kommunvelometern. Det bör vara en självklarhet att man inom de närmsta åren utvecklar 

cykelbokslut för att tydligt och systematiskt redovisa hur genomförandeprocessen fortskrider. 

 

5.6 Juridiska svårigheter för cykelfrämjande 
Bara Stockholms stad uttrycker ordagrant att befintlig juridik inte är anpassad för cykeltrafik 

så som visionen är att cykeltrafik ska se ut. Bilens historiska popularitet och centrala roll i 

planeringen av staden har naturligtvis gjort att regelverk har utgått ifrån den för tiden rådande 

stadsbilden alltjämt som trafiklagar har tillkommit.  

 

Ett exempel kopplat till framkomlighetsproblem för cyklar är trafikförordningen 6 kap 6§ där 

det framgår att ”Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage 

ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen 

endast om det kan ske utan fara”. Cykelpassager har i flera cykelrelaterade dokument, 

däribland cykelplaner identifierats som kritiska punkter för framkomligheten för cyklar, i och 

med att det är signifikant mycket jobbigare för en cyklist att köra ”hackigt”, varför man har 

föreslagit att lägga väjningsplikten på motortrafiken till största möjliga grad i fall detta är 

möjligt.  

 

Att det bara är Stockholms stad som tar upp juridiken, kan tyckas konstigt, men det kan bero 

på flera anledningar. Bl.a. gör tätheten i Stockholm att omfördelning av yta är aktuellt i högre 

grad än i utkanterna av regionen vilket innebär att bilen måste flytta på sig till fördel för 

cykeln. Det innebär i fall detta sker, att en allt större yta/allt mer välanvänt färdmedel, inte 

regleras av stora delar av gällande trafiklagar. I längden uppstår alltså dissonans mellan 



 

44 

regelverk och stadsbild för vilken regelverket finns till, och denna dissonans ligger närmre i 

tiden för Stockholms stad vilket gör det till ett mer pressande problem. 

 

En annan potentiell anledning kan tänkas vara på grund av kommunens betydligt större 

resurser jämfört med andra svenska kommuner. Kommunen består av 10,6% av landets 

befolkning (SCB, 2018), vilket genererar relativt stora skatteintäkter, och bara 

planavdelningen på stadsbyggnadskontoret hade 2017 ca 140 anställda 

(Stadsbyggnadskontoret, 2017). Siffran är troligtvis högre idag. Det innebär att allt arbete går 

snabbare, och därmed kanske även identifierandet av hinder för cykelfrämjande. 

Det skulle kunna vara så enkelt att övriga kommuner inte har tillräckliga resurser för att 

arbeta tillräckligt djupt med cykelplanarbete och cykelfrågor för att ännu ha identifierat 

juridiken som ett stort nog problem att lägga resurser på.  

 

I Stockholm stads cykelplan har detta dock gjorts och antalet förslag på förändringar läggs 

fram, vilka framgår både ovan i denna uppsats, och i Stockholm stads cykelplan. Ett exempel 

på förändring har framförts ovan, och fler bör vara att vänta. Man refererar även till 

förändringar som tillämpats utomlands och har visats generera positiva resultat. 

 

Men även Danderyds cykelplan berör ett problem där lagförändring kan vara en del av en 

potentiell lösning, då man talar om svårigheterna med att implementera Bike and ride-

konceptet när man inte får ta med cykeln i kollektivtrafiken. Även om man inte nämner 

juridik specifikt, tar man upp ett problem som i det nationella cykelbokslutet från 2017 också 

identifieras. Där nämns lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. En kanske 

inte dagsaktuell, men en framtida lösning, skulle kunna vara att lagstadga rättighet att ta med 

cykel i hela eller delar av kollektivtrafiken, vilket flyttar ansvaret till kollektivtrafiken 

samtidigt som det möjliggör för Bike and ride-konceptet att växa i Sverige. 

 

5.7 Avslutande diskussion 
Förhoppningen inför denna uppsats var att identifiera stora utvecklingsområden både för 

cykelplanerna själva, men också för tillämpbar juridik som kan lägga grunden för möjligheten 

att standardisera cykelplanarbetet. Verkligheten är sällan så simpel, och ju mer cykelplaner 

studeras desto klarare blir det att förutsättningar, visioner och förhållanden är väldigt olika 

från kommun till kommun, och därmed också från cykelplan till cykelplan, samt att det är ett 

ungt arbetsområde som behöver utvecklas över tid, likt vilken annan del av 

samhällsplaneringen som helst. 

 

Även om det finns potential och också små praktiska exempel på juridiska förändringar som 

kan ske och har skett, anses det vara för tidigt för juridisk förändring eller reglering av någon 

större storleksordning. Cykelplaner måste få vara oreglerade och individuella en tid till, och 

även om juridiken kring planeringsdokument som cykelplaner onekligen är ett område som 

behöver arbetas med för att uppnå satta cykelmål men också klimatmål i stort, anses det ännu 

vara för tidigt. I framtiden kan dock man tänka sig att cykelplaner kan regleras likt regleringar 

som finns kring översiktsplaner idag. 

 

Fokus idag bör sättas av kommunerna själva på att göra cykelplanerna konkretare och att 

aktivt jobba med uppföljning och säkerställande av måluppfyllelse. Några potentiella 
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områden att fokusera på har tagits upp i detta arbete, men det är baserat på begränsat underlag 

och det finns stort behov av kommunspecifika fördjupningsarbeten för att identifiera hur varje 

kommun bäst kan planera för ökat cyklande. 

 

Troligtvis beror bristande cykelplanarbete på resursbrist, men som framgår i den regionala 

cykelplanen måste stora samhällsförändringar ske om satta mål ska nås. Det är av vikt att 

kommuner jobbar med framtagande och uppföljning av cykelplaner för att faktiskt utveckla 

cyklandet, och inte för att det ligger i tiden och går i linje med miljötänket som kan anses vara 

trendigt i dagsläget. Uppenbarligen kan de flesta Stockholmskommuner ta fram en cykelplan, 

vilket ser bra ut, men kan de alla uppnå sina mål eller är det ett fint dokument att skylta med? 

 

Klart är oavsett, både enligt författarens personliga mening, men också utifrån vad som 

framförs i diverse cykelrelaterade dokument, inte minst den regionala cykelplanen för 

Stockholms län, att satta mål inte kommer att uppnås såvida inte stora förändringar sker i 

samhällsplaneringen och samhället i stort. Även om förändring hittills kan tyckas ha varit 

trögstartad, är förhoppningen att det i framtiden går desto snabbare, inte helt olikt hur det är 

att trampa igång en cykel på högsta växeln.  
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6 Slutsats 
6.1 Nuläge 

Trots att cykeln bör och planeras bli en del av framtidens transportlösning, är arbetssättet med 

cykelplaner och långsiktiga målsättningar i stort bristfälligt, som det ser ut idag. Samtliga 

frågeställningars svar, har visat sig bottna i att det inte finns tydliga inarbetade rutiner kring 

cykelfrämjande arbete ännu, samt att samhället i stort fortfarande är utformat med bilen som 

huvudsakligt transportmedel. 

 

Cykelrelaterat arbete bedrivs på olika administrativa nivåer, från nationell nivå ner till 

kommunal nivå, där planeringsarbetet bör vara konkret och tydligt. Hur det är i dagsläget 

varierar kraftigt från kommun till kommun. Dock anses planeringsrutiner och liknande ännu 

vara för outvecklade för att tjäna på övergripande regleringar, och arbetet anses behöva skötas 

oreglerat efter varje kommuns ambitioner och viljor. Även ideellt bedrivs cykelfrämjande 

arbete av organisationer som t.ex. cykelfrämjandet. Det är av vikt att man använder dessa 

resurser i cykelarbetet inom offentlig sektor för att dessa resurser ska komma till maximal 

användning. 

 

Cykelrelaterat arbete är i stort bristfälligt, dock har man kommit längre i vissa avseenden än 

andra. Ett tydligt exempel är jämförelsen mellan planering och uppföljning av arbete. Det 

finns cykelplaner för 24 av 26 kommuner i Stockholms län, varav en av de studerade 

kommunerna t.o.m. hade en andra generationens plan, men inte en enda av de utvalda 

kommunerna har i dagsläget ett cykelbokslut. Det försvårar arbetet mot målsättningar som 

sätts, och det krävs att samtliga områden som är kopplade till cykelfrämjande arbete satsas på, 

för att inte tappa i effektivitet.  

 

Målsättningar behöver ses över i många fall, och på kommunal nivå bör mål vara konkreta 

och framtagna i syfte att kunna genomföras. Arbetet är på väg framåt, men är ännu ungt och 

kräver aktiv uppföljning över tiden. 

 

6.2 Förslag till åtgärder 
Det finns många åtgärder som skulle gynna cykelns ställning som transportmedel i Sverige. 

Viktigt är att inse att det absolut största ansvaret vilar på kommunerna av anledningar som 

framgår i denna uppsats. Främst bör man på kommunal nivå identifiera hur en bra cykelplan 

ska vara utformad, varpå man arbetar fram en cykelplan inom definierad ram. Målsättningar 

ska vara tydliga och specifika, dokumentet ska vara av nödvändig längd osv. Slumpmässig 

planering genererar slumpmässiga resultat, och så är även fallet gällande cykelplaner. 

 

Vidare är uppföljningsarbetet som nämnt undermåligt, varför arbete bör bedrivas med att 

utveckla detta parallellt med cykelplaner. Cykelbokslut anses vara en bra början på 

uppföljande arbete, och samtliga kommuner med cykelplan bör komplettera denna med ett 

bokslut. 

 

Även om man potentiellt kan identifiera fler åtgärder som gynnar cykelplanering, tillämpas i 

denna uppsats samma princip som bör tillämpas i cykelplanerna i framtiden. Dokumentet ska 

vara inte längre än vad som krävs för att förmedla aktuellt innehåll. De två åtgärderna ovan 
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anses vara av tillräcklig omfattning i detta unga skede, och ytterligare åtgärdsförslag föreslås 

med fördel i framtiden istället för nu. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Som har framgått antalet gånger i denna uppsats, är området cykelplanering ännu så 

outvecklat att generaliseringar är problematiska. Fortsatta studier riktar därför med fördel in 

sig på en specifik kommun eller region. Man kan då gå på djupet gällande rådande 

omständigheter och möjligheter och få större användning av erhållna resultat. Dock är alla 

studier välkomna, med tanke på miljöfrågans aktualitet, men det är författarens uppfattning att 

mer avsmalnade undersökningar kan generera mer användbara resultat. Statistiken kring 

cyklande har identifierats som bristande i såväl detta arbete som i rapporter och dokument 

som legat som underlag för detta arbete, varför datainsamling och statistiska framtagningar av 

alla typer är välkomna.  
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Figur 5: Botkyrka Kommun, 2019. Cykelplan för Botkyrka (granskningshandling), Botkyrka: 
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Figur 6: Cykelfrämjandet, 2019b. Kommunvelometern 2019, Stockholm: Cykelfrämjandet. 
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Figur 9: Cykelfrämjandet, 2019d. Rapport för Danderyds kommun, Stockholm: 
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