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Sammanfattning 
 
Alltsedan 1959 då ”Vägplan för Sverige”, Sveriges första översiktliga trafikplan, antogs av riksdagen har 
bilen varit norm i det svenska samhället (Lundin 2008). I takt med att antalet bilar har ökat så har våra 
städer anpassats efter fordonets behov samtidigt som andra transportmedel såsom tåg och cykel har 
trängts undan och negligerats. Under de senaste decennierna har emellertid de negativa konsekvenserna 
orsakade av bilen uppmärksammats och debatterats allt flitigare. Som ett resultat av det har cykeln återigen 
lyfts fram som ett seriöst transportalternativ. 
 
Detta examensarbete studerar cykeltrafik utifrån fyra frågeställningar: 
 

- Varför satsa på ökad cykeltrafik? 
- Hur öka cykelanvändningen och andelen nöjda cyklister? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdmedel? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdväg? 

 
De första två frågeställningarna diskuteras utifrån en litteraturstudie som har genomförts i samband med 
arbetet. I denna syns en uppdelning i tre områden – ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt – där en 
ökad cykelanvändning är förenad med samhälleliga nyttor. Ur ett ekologiskt perspektiv framställs cykeln 
som närmast exemplarisk i litteraturen. Med fler cyklister, menar artiklarna, följer lägre utsläpp av 
miljöfarliga föroreningar, lägre förbrukning av icke-förnyelsebara resurser, mindre buller- och 
vibrationsstörningar samt lägre energiförbrukning.  
 
Även ur ett socialt perspektiv lyfts cykeln fram som samhälleligt fördelaktig. Den studerade litteraturen 
framhåller främst dess positiva inverkan på folkhälsan, men menar även att färdmedlet bidrar till ökad 
jämlikhet och rättvisa. Detta eftersom det inte exkluderar unga och låginkomsttagare i samma utsträckning 
som bilen gör.  
 
Cykelns effekter på folkhälsan lyfts även fram som en ekonomisk nytta i artiklarna. Vidare framhålls att ett 
ökat cyklande, förutsatt att ökningen sker på bekostnad av biltrafiken, leder till mindre trängsel och 
kortare restider. Detta eftersom cykeln är mer yteffektiv än bilen. Denna effektivitet innebär även att 
värdefull mark, exempelvis i form av parkeringsanläggningar, kan frigöras till förmån för andra 
verksamheter.  
 
Vidare ger litteraturen ett flertal exempel på åtgärder som antas bidra till fler och nöjdare cyklister. I 
studien syns en uppdelning av åtgärder i fyra kategorier baserade på vilket typ av styrmedel som används –  
fysiska åtgärder, mobility managementåtgärder, ekonomiska åtgärder och policyåtgärder. Exempel på 
insatser som lyfts fram inom den första kategorin är cykelinfrastruktur, cykelanpassade överfarter, 
cykelparkeringar och trafiklugnande åtgärder. Exempel på mobility managementåtgärder som nämns är 
cykelevent, reklamkampanjer och undervisning. Inom kategorin ekonomiska åtgärder och policyåtgärder 
beskrivs i huvudsak insatser som syftar till att försvåra för motortrafikens framkomst. Exempel på insatser 
som nämns där är parkeringsavgifter, trängselavgifter, hastighetsbegränsningar och parkeringsrestriktioner. 
 
De två sista frågeställningarna har undersökts utifrån en fallstudie av cykelpendlare i Linköping. 
Fallstudien indikerar att färdmedel och färdväg väljs utifrån ett stort antal samverkande faktorer. I fallet 
färdmedel framstår sex av dessa som särskilt betydelsefulla, nämligen hälsa, restid, flexibilitet, miljö, trivsel 
och reskostnad. På motsvarande sätt tycks fyra faktorer vara avgörande för valet av färdväg. Dessa är 
restid, trafiksäkerhet, trivsel och antal påtvingande stopp.  
 
Resultatet visar att valet att cykla är en komplex och mångfacetterad fråga. Det går inte att peka ut en 
enskild faktor som avgörande för beslutet, varför det i arbetet för en ökad cykelanvändning krävs så 
kallade åtgärdsprogram där en rad kompletterande åtgärder införs parallellt. Även i den studerade 
litteraturen förordas sådana åtgärdsprogram. Flera artiklar framhåller exempel där åtgärdsprogram har haft 
en dokumenterad effekt på antalet cyklister.  
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Abstract 
 
Since the late 50th century, the automobile has been normative in the Swedish society (Lundin 2008). This 
has led to an urban environment deeply characterized by the motor vehicle and its necessities, while other 
means of transportation, such as train and bicycle, have been ignored and put aside. However, over the 
past decades, a new trend has been seen in urban planning as a consequence of the increasing knowledge 
of the negative qualities caused by the car. As a result, the bicycle is seen as a conceivable transport mode. 
 
This thesis examines cycling on four issues: 
 

- Why is there a need of more cyclists? 
- How can the total number of cyclists as well as the number of satisfied cyclists increase? 
- Which factors affect the choice of transport mode? 
- Which factors affect the choice of route? 

 
The first two questions are discussed from a literature study that was conducted at the beginning of the 
thesis. The literature discusses cycling from three perspectives – environmental, social and economical – 
and argues in favour of an increase in cycling from all three perspectives. Seen from an environmental 
point of view, cycling is seen as a perfect means of transportation. Several articles argue that an increase in 
the number of cyclists results in less pollution, less consumption of energy, less noise damage and less 
consumption of non-renewable resources. 
 
Seen from a social point of view, cycling is shown to have good effects on the public health. Moreover, it 
promotes equality and justice. This is due to the fact that cycling does not exclude travellers because of 
economic income, age or disabilities at the same extent as driving.  
 
The health promotions caused by cycling are also seen as a socio-economic benefit in the literature. 
Moreover, several articles argues that an increase in cycling, if it comes at the expense of the motorised 
traffic, results in less congestion and shorter travel times. This is due to the fact that the bicycle needs less 
space. As a result, highly valued land, such as parking facilities, can be used for other functions. 
 
Furthermore, several measures are described as important in order to increase the number of cyclists in 
the literature. These measures are classified into four groups: physical measurements, mobility 
management, financial restrictions and legal restrictions. Among the physical measurements, cycling 
infrastructure, adjusted crossings, cycling parking and traffic calming are seen as the most important 
factors. When it comes to mobility management, cycling events, advertising and education are described as 
particularly significant. Looking at financial and legal restrictions, parking fees, congestion charges, speed 
limits and parking ratios are seen as the most efficient measures. 
 
The third and fourth issue are discussed from a case study conducted in the city of Linköping. The case 
study indicates that the mode of transportation and the route of transportation are chosen from a large 
number of interacting factors. When it comes to transport mode, six factors appear to be particularly 
important: health, travel time, flexibility, environment, satisfaction and travel cost. In terms of route, four 
factors seem to be decisive: travel time, traffic safety, satisfaction and the number of stops.  
 
The results show that the decision of whether to cycle or not is complex. The choice is not made out of 
one single aspect. Rather, in order to increase the number of cyclists, several accompanying measures are 
needed. These kinds of accompanying measures are advocated in the literature. Several articles indicate 
that such efforts are shown to be very efficient in increasing the bicycle use.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Under mer än ett halvt sekels tid har bilen varit norm i västvärlden. Detta har resulterat i städer djupt 
präglade av bilens egenskaper och i en trafikplanering vars främsta fokus har varit att förbättra 
framkomligheten för motortrafiken (Lundin 2008). Under de senaste decennierna har emellertid de 
negativa konsekvenserna orsakade av bilen uppmärksammats och debatterats allt flitigare. Idag är det 
allmänt känt att bilen har skadlig inverkan på vår hälsa, miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet, och allt 
fler argumenterar för att dess inflytande i samhället ska minska (Buehler & Pucher 2008). 
 
Som ett resultat av detta har cykeln återigen lyfts fram som ett seriöst transportalternativ. Idag sker något 
av en cykelrevolution i Europa där många länder försöker profilera sig som cykelvänliga (Jensen 2002). 
Cykelbanor, cykelparkeringar och lånecykelsystem byggs ut i snabb takt och allt fler politiker inser att det 
finns röster att vinna på att föra en progressiv cykelpolitik. Även i Sverige syns denna utveckling. I 
Stockholm har antalet cyklister mer än fördubblats under de senaste 15 åren, och i städer som Malmö och 
Linköping står cykeln för närmare 30% av det totala resandet (Malmö kommun 2011 och Lindberg & 
Spolander 2008). Den övergripande målsättningen för cykelanvändningen i Sverige, presenterad i 
proposition 2007/08:110, är att ”cykeltrafikens andel av resorna ska öka”. I propositionen lyfts cykeln 
fram som ett viktigt inslag i arbetet mot ett långsiktigt hållbart transportsamhälle.  
 
Trots detta är investeringar i cykeltrafik relativt blygsamma i Sverige. I regeringens nationella plan för 
infrastrukturåtgärder för perioden 2010-2021 ligger budgeten för cykelrelaterade projekt på ca en miljard 
kronor (Regeringskansliet 2011). Detta motsvarar mindre än en fjärdedels procentenhet av den totala 
budgeten för infrastrukturåtgärder. Trafikverket förklarar den försiktiga summan med att det saknas 
möjligheter att i förväg analysera effekten av specifika cykelåtgärder. Man efterfrågar metoder för att på 
samhällsekonomisk basis kunna jämföra insatser i cykelinfrastrukturen med andra infrastruktursatsningar, 
och menar att kunskapen om cyklisters värderingar och preferenser är begränsad.  
 
Även bland cykelplanerare på kommunal och regional nivå finns en efterfrågan på bättre beslutsunderlag. 
I en enkätundersökning riktad till stads- och trafikplanerare år 2009 framkommer att de cykelåtgärder som 
prioriteras högst är de som syftar till ökad trafiksäkerhet (Envall 2009). Endast en tredjedel av de 
svarande, en grupp om 235 personer, anser att insatser som avser att minska restiden för cyklister värderas 
lika högt. Resultatet är förvånande då restid i allmänhet lyfts fram som avgörande för cykelns möjligheter 
att locka anhängare från andra transportslag (Lindelöw 2009, Wardman et al 2007, Jensen 2002 och 
Vägverket 2000). Det är även förvånande med tanke på att investeringar i infrastruktur för biltrafik ofta 
motiveras med just kortare restider. Planerarna i undersökningen förklarar detta med att cykelåtgärder som 
syftar till ökad trafiksäkerhet är lättare att översätta i faktiska kronor och menar att osäkerheten kring vilka 
insatser som leder till kortare restider för cyklister är stor (Envall 2009). Planerarna efterfrågar därför 
metoder för att bättre kunna utvärdera resultatet av insatser i cykelmiljön och större kunskap om vilka 
egenskaper i cykelinfrastrukturen som attraherar cyklister. 
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att diskutera cykeltrafik utifrån de kunskapsluckor som beskrivs ovan. 
Hur värderar cyklister olika egenskaper i cykelmiljön? Vilka effekter följer av satsningar i cykelåtgärder? 
Vilka åtgärder kan antas leda till störst ökad cykelanvändning?  
 
För att diskutera dessa frågor har en litteraturstudie och en fallstudie genomförts. Litteraturstudien har 
utförts i syfte att undersöka vad som finns skrivet om åtgärder som bidrar till fler och nöjdare cyklister. 
För att diskutera detta på ett trovärdigt sätt är det viktigt att göra sig en bild av cyklandets för- och 
nackdelar. I litteraturstudien kartläggs därför även vad som finns skrivet om detta. Studien leder fram till 
en diskussion kring följande frågeställningar. 
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- Varför satsa på ökad cykeltrafik? 
- Hur öka cykelanvändningen och andelen nöjda cyklister? 
 

Vidare öppnar litteraturstudien upp för examensarbetets fallstudie. Fallstudien, som består av en 
enkätundersökning, observationer och intervjuer, syftar till att utforska cyklisters preferenser i trafiken. I 
fallstudien undersöks cyklister i Linköping utifrån sina cykelvanor, utifrån hur de ser på sin cykelsituation 
och utifrån vilka faktorer i cykelmiljön som påverkar deras val av färdmedel och färdväg. Studien leder 
fram till en diskussion kring följande frågeställnignar.  
 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdmedel? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdväg? 

 
Avsikten med fallstudien är att öka kunskapen om cyklisters preferenser. På så sätt hoppas jag även 
kunna öka kunskapen om vilka åtgärder i cykelmiljön som leder till en ökad cykelanvändning. Jag är av 
uppfattningen att cykeltrafiken går att påverka, men för det krävs en större kännedom om cyklisters 
prioriteringar. Eller annorlunda uttryckt, i arbetet för ett ökat cyklande krävs en förståelse för vilka 
egenskaper i cykelmiljön som värderas högst bland cyklister.     

 

1.3 Avgränsning 
 
Examensarbetet är avgränsat till att studera cykeltrafik i stadsmiljö. Anledningen till detta är att det är i 
dessa miljöer som cykeln antas ha störst potential att vinna marknadsandelar gentemot bilen (Lindelöw 
2009, Buehler & Pucher 2008, Lindberg & Spolander 2008 och Komanoff et al 1999). En ytterligare 
anledning är att det är i tätorter som biltrafikens skadliga påverkan beskrivs som störst (Modig 2009, 
Forsberg et al 2005 och Vägverket 2000). Det ska dock poängteras att stadsmiljö i detta avseende även 
inkluderar förorter och kranskommuner.  
 
Även fallstudien är avgränsad. Avgränsningen är rumslig, demografisk och tidsmässig. Den rumsliga 
avgränsningen utgörs av södra och mellersta Linköping, närmare bestämt området Hjulsbro-innerstaden. 
Den demografiska avgränsningen utgörs av målgruppen cykelpendlare vilket innefattar cyklister som 
använder cykeln som vardagsfärdmedel. Den tidsmässiga avgränsningen gäller månaderna april, maj och 
juni 2011 då fallstudiens data samlades in. I metodbeskrivningen som följer efter detta avsnitt ges en 
förklaring till valet av avgränsningar. 
 

1.4 Disposition 
 
Detta kapitel följs av en metodbeskrivning som redogör för de metoder som används i examensarbetet. 
Därpå följer två kapitel, kapitel tre och fyra, som diskuterar cyklandets för- och nackdelar samt åtgärder 
som antas bidra till fler och nöjdare cyklister. Dessa avsnitt bygger huvudsakligen på litteraturstudien.   
 
Det därpå följande kapitlet, kapitel fem, utgörs av fallstudien. Denna följs av en avslutning, kapitel sex, där 
resultatet av examensarbetet diskuteras. I avslutningen ges förslag på åtgärder som bedöms ha särskilt stor 
potential att öka cykelanvändningen. Bedömningen baseras på resultatet av litteraturstudien och 
fallstudien. 
 

1.5 CyCity 
 
Detta examensarbete är skrivet i samarbete med CyCity som är ett svenskt forskningsprogram om 
cykeltrafik. Programmet, som inleddes under våren 2010, finansieras av Vinnova (Verket för 
Innovationssystem) och samlar forskare och experter från en rad olika företag, institut och högskolor 
såsom WSP, Koucky & Partners, ProActivity, VTI, KTH och GIH. CyCitys övergripande målsättning är 
att bidra till en ökad cykelanvändning genom att fördjupa kunskapen om cykelplanering och cyklisters 
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preferenser. På längre sikt hoppas man även att programmet ska kunna leda till ett effektivare 
transportsystem, en mer hållbar stadsutveckling, en förbättrad folkhälsa och en minskad 
energianvändning.  
 
Att arbetet har skrivits i samverkan mellan KTH och CyCity medför en viss problematik. Det är naturligt 
att det uppstår tvivel kring resultatet och för vem det är framtaget. I detta fall vill jag dock poängtera att 
uppsatsen ska ses enbart som en akademisk rapport. Samarbetet med CyCity består i att jag har fått ta del 
av resultatet av en enkät- och GPS undersökning (se beskrivning i metodkapitlet) som har genomförts i 
Linköping. Det innebär även att jag har kunnat ta del av värdefull information och rekommendationer 
rörande cykeltrafik och hur man utformar en litteraturstudie. Men resultatet av uppsatsen har inte 
påverkats av forskningsprogrammet. Det kommer inte heller att användas i detta.   
 

1.6 Ett stort tack! 
	  
- Till Charlotta Fredriksson (doktorand på KTH – Avdelningen för Urbana och Regionala Studier) för 

alla kloka kommentarer, synpunkter och tips som du gett mig under arbetets gång.   
- Till Pelle Envall (projektkoordinator för CyCity, konsult på WSP och doktor på University of Leeds 

– Institute for Transport Studies) för all värdefull information och alla rekommendationer som du 
bidragit med.   

- Till alla ”kollegor” på avdelningen Trafik & Transport på WSP för att ni tagit så väl hand om mig 
under våren.   
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2 Metodbeskrivning 
 
Detta kapitel beskriver de metoder som används i examensarbetet. Varför har valet fallit på dessa? Vad är 
kännetecknande för dem? Hur tillämpas de? Och är de tillförlitliga? Detta är några av de frågor som 
kommer att diskuteras i denna metodbeskrivning.  
 

2.1 Fallstudier 
 
För att söka svar på frågeställningarna presenterade i föregående kapitel har jag, vid sidan av en 
litteraturstudie, valt att använda mig av en fallstudie. Anledningarna till det är flera och kommer att 
förklaras i detta avsnitt. I avsnittet kommer även att redogöras för den teori som ligger till grund för 
fallstudiemetodiken samt de avgränsningar som har gjorts i anslutning till den. 
 

--- 
 
Fallstudier fokuserar på att undersöka ett eller flera objekt inom ett avgränsat område (Bryman 2008). 
Detta område kan definieras geografiskt, exempelvis av en stad, eller organisatoriskt, t ex av en arbetsplats. 
Syftet med att förlägga det undersökta objektet till ett specifikt område är att möjliggöra för fördjupade 
analyser (Flyvbjerg 2006). Detta eftersom avgränsningen innebär att större fokus kan läggas på objektet.   
 
Valet av fallstudie kan göras på många sätt. Ett vanligt angreppssätt är att välja det fall som förefaller vara 
mest exceptionellt, överdrivet eller kritiskt (Johansson 2007). Detta för att resultatet av fallstudien ska bli 
extra tydligt. Vanligt är även att valet görs utifrån det fall som framstår som mest relevant och/eller 
intressant för studien i fråga.  
 
Detta examensarbete bygger till stor del på en fallstudie av cykeltrafik i södra och mellersta Linköping, 
närmare bestämt området Hjulsbro-innerstaden. Detta val är delvis ett resultat av att CyCity har förlagt en 
del av sin verksamhet till staden. Genom att välja Linköping som fallstudieort har jag kunnat använda mig 
av och tillgodogöra mig delar av deras datainsamling som bland annat innefattar en enkätundersökning 
och en GPS-undersökning med 107 deltagande cyklister. Därtill är Linköping en spännande cykelstad med 
en lång cykeltradition. Cykelanvändningen i kommunen är hög, ca 30% av andelen resor som görs i 
Linköping görs med cykel, och cykelnätet är väl utvecklat i jämförelse med andra svenska städer. Valet av 
södra och mellersta Linköping motiveras av att det i området finns flera alternativa färdvägar. Här finns 
möjlighet att färdas på huvudcykelstråk, lokala cykelstråk, gångfartsgator, cykelfartsgator samt gator med 
blandtrafik. Det finns även möjlighet att välja planskilda korsningar framför korsningar med integrerad 
trafik. Detta innebär att valet av färdväg kan antas bero på hur starkt deltagarna värderar faktorer som 
restid, trafiksäkerhet, omgivande miljö, höjdskillnader etc.  
 
I fallstudien används två huvudmetoder – en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Vid sidan 
av dessa tillämpas även två observationer i form av en GPS-undersökning och en inventering av 
cykelnätet. En beskrivning av metoderna följer senare i detta kapitel. Enkätundersökningen och GPS-
undersökningen har genomförts av CyCity. Vad gäller dessa har jag haft ett mycket begränsat inflytande på 
utformning och tillvägagångssätt. Jag har fått ta del av resultatet men inte kunnat styra undersökningarna. 
Intervjuundersökningen har jag utformat och genomfört på egen hand. I och med att den är skräddarsydd 
för ändamålet är intervjuundersökningen den metod som bäst uppfyller fallstudien syfte. Studien bygger 
därför huvudsakligen på denna.  
 
Fallstudien i detta arbete kan sägas innehålla tre avgränsningar, en rumslig (se ovanstående stycke), en 
demografisk och en tidsmässig. Den demografiska avgränsningen utgörs av vardagscyklister, dvs cyklister 
som använder cykeln till vardags. I detta arbete kallas de cykelpendlare. Denna grupp har valts för att den 
är särskilt intressant för studiens syfte. Cykelpendlare är i regel erfarna cyklister med goda kunskaper om 
cykelmiljön och eventuella alternativa färdvägar. Det innebär att deras val av färdrutter i regel är väl 
genomtänkta och att de är medvetna om vilka alternativa resvägar som står till förfogande. Egenskaperna 
hos de cykelvägar som dessa cyklister väljer är med andra ord troligen bättre utvärderade, av cyklisterna 
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själva, än hos cyklister som cyklar mindre regelbundet. På motsvarande sätt är de färdvägar som väljs bort 
sannolikt bättre analyserade. En närmare beskrivning av deltagarna finns att se i avsnitt 2.4.2.  
 
Med valet av cykelpendlare som cykelgrupp följer ett ansvar att förstå innebörden av resultatet. 
Cykelpendlare består som sagt av vana och hängivna cyklister och det är inte alls säkert att dessa 
efterfrågar samma åtgärder som övriga cykelgrupper. En åtgärd som värderas högt av cykelpendlare 
innebär inte per automatik ökad cykelanvändning.  
 
Slutligen är fallstudien tidsmässigt avgränsad. Den data som har använts i studien är insamlad i april, maj 
och juni 2011. Detta är viktigt att känna till eftersom cyklisters resvanor tenderar att förändras med 
årstiderna. Under vintermånaderna är cykelanvändningen i regel betydligt lägre än under resten av året.  
 
Det ska poängteras att avsikten med fallstudien inte är att resultatet ska vara generaliserbart. Detta 
eftersom studien är starkt präglad av de omständigheter som omger den samt av dess utförare och 
deltagare. Däremot hoppas jag att lärdomar ska kunna dras utifrån fallstudien och att dessa ska kunna 
användas även på annat håll och under andra omständigheter.  
 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Forskning kategoriseras ofta utifrån vilka metoder som tillämpas. Dessa metoder kan, något förenklat, 
delas in i två huvudgrupper bestående av kvalitativa forskningsmetoder och kvantitativa 
forskningsmetoder (Sohlberg 2009). Den sistnämnda metoden, dvs den kvantitativa, utgår från en 
föreställning om att det finns en objektiv verklighet, en ”sanning”, som kan mätas och förstås genom 
undersökningar (Thurén 2007). Den utgår även från att samma resultat kan uppnås oavsett utförare givet 
att omständigheterna i undersökningen är desamma. Vidare går metoden främst ut på att besvara frågor 
som berör mängder och antal, dvs frågor där svaren är kvantifierbara. Exempel på frågeställningar som 
formuleras inom den kvantitativa metoden är ”hur mycket”, ”hur ofta” och ”i vilken omfattning”, och 
exempel på metoder som används för att besvara dessa frågor är enkätundersökningar med skattnings- 
och rankingsskalor samt intervjuer av strukturerad karaktär (Nyberg 2000).  
 
Förespråkarna för den kvalitativa forskningsmetoden tror inte på idén om en objektiv verklighet, men 
utgår istället från en föreställning om att kunskap är subjektivt eftersom det påverkas av det kontext som 
det befinner sig i (Thurén 2007). Detta innebär i sin tur att utfallet av en fallstudiemetod, exempelvis en 
intervjuundersökning, varierar med utföraren eftersom dennes uppträdande har betydelse för de svarandes 
agerande. Den kvalitativa metoden går ut på att mäta kvaliteteten snarare än kvantiteten i det som 
undersöks och exempel på frågeställningar som formuleras är ”hur” och ”varför” (Nyberg 2000).  
 
Bryman (2008) sammanfattar de olika metoderna, i sin mest generaliserade form, som följande. 
  

 Kvalitativ forskningsmetod Kvantitativ forskningsmetod 
Tillvägagångssätt Induktion (generering av teori)  Deduktion (prövning av hypotes) 
Ex. på vetenskapligt fält Samhällsplanering Naturvetenskap 

 

Tabell 2.2.1: Kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod.  
Källa: Bryman (2008).  
 
I teorin är skillnaden mellan de två forskningsmetoderna relativt stor. I praktiken är dock avståndet 
mindre, och det hör snarare till regel än undantag att metoderna integreras. Detta ses allmänt som positivt 
då metoderna bidrar med olika arbetssätt och belyser olika fakta (Bryman 2008).  
 
Detta arbete är främst av kvalitativ karaktär. Det bygger på frågeställningar som undersöker ”varför” och 
”hur” och det innehåller en fallstudie där resultatet jämförs med litteraturen i litteraturstudien. Vidare är 
inställningen till metoderna i fallstudien kvalitativ. Detta eftersom resultatet av dessa inte ska ses som 
”sanningar” som står självständiga från utföraren. Snarare präglas de av både utföraren och de svarande.    
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2.3 Induktion, deduktion och abduktion 
 
Inom den vetenskapliga forskningen används vanligtvis tre metoder för att knyta an teori och fallstudie, 
nämligen den induktiva, den deduktiva och den abduktiva. Den första av dessa, induktion, innebär att den 
undersökande går in i fallstudien utan klara förväntningar på resultatet (Bryman 2008). Istället formuleras 
teorier och slutsatser utifrån resultatet av studien. Induktion används främst för kvalitativa studier. 
Bryman (2008) beskriver dess tillvägagångssätt som följande. 
 

 
Figur 2.3.1: Förhållandet mellan teori och fältstudie enligt ett induktivt tillvägagångssätt.    
Källa: Bryman (2008).  
 
Motsatsen till induktion är deduktion. Deduktion innebär att den undersökande går in i fallstudien med 
klara förväntningar på utfallet (Bryman 2008). Vanligtvis formuleras en eller flera hypoteser utifrån den 
studerade teorin varpå de prövas i fallstudien. Beroende på om resultatet i studien styrker eller motsäger 
hypoteserna, bekräftas eller förkastas de. Deduktion används främst för kvantitativa studier (Thurén 
2007). Bryman (2008) beskriver det deduktiva förhållandet mellan teori och fältstudier som följande. 
 
 

 
Figur 2.3.2: Förhållandet mellan teori och fältstudier enligt ett deduktivt tillvägagångssätt.         
Källa: Bryman (2008). 
 
Det är dock sällsynt att dessa metoder tillämpas helt utan inslag av varandra. Vanligtvis praktiseras istället 
mer allmänna former där induktiva tillvägagångssätt kompletteras med deduktiva inslag och vice versa. 
Detta kallas för abduktion. Abduktion innebär att den undersökande går in i fallstudien med vissa 
förväntningar på resultatet. Han eller hon har i regel genomfört en omfattande litteraturstudie inom 
området och har följaktligen en klar föreställning om vilka metoder som bör tillämpas för bästa resultat. 
Men till skillnad från vid deduktion syftar inte själva fallstudien till att pröva hypoteser. Sådana formuleras 
inte i abduktion. Istället försöker den undersökande, trots vissa förväntningar på utfallet, gå in i studien 
relativt förutsättningslöst.   
 
Detta examensarbete är av abduktiv karaktär. Litteraturstudien, som föregår fallstudien, har resulterat i en 
positiv inställning till cykeltrafiken som sådan samt i en övertygelse om att cykelanvändningen går att 
påverka med rätt insatser. Fallstudien inleds därför med vissa förväntningar på resultatet och kan inte 
sägas vara induktiv. Men den är inte heller deduktiv eftersom den inte prövar någon hypotes.  
 

2.4 Valda metoder 
 
Följande avsnitt beskriver de metoder som har använts i examensarbetet.  
 

2.4.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudier syftar i allmänhet till att kartlägga tidigare forskning inom ett område (Bryman 2008). 
Detta är viktigt av flera anledningar. Till att börja med ger det ett bra underlag till fortsatta studier. 
Litteraturen ger, förhoppningsvis, information om vilka kunskapsluckor som finns inom ett ämne samt 
uppslag till frågeställningar och funderingar. Den kan också ge svar på vilka metoder som vanligtvis 
tillämpas och hur dessa utförs. Vidare ger litteraturstudien en bra bild av vad som redan skrivits inom ett 
område och förebygger på så sätt att samma undersökningar görs flera gånger. Det är dock viktigt att 
forskaren går in i litteraturstudien med en kritiskt granskande blick. Om inte, finns en risk att denne i för 
stor utsträckning påverkas av tidigare resultat och därmed blundar för nya fakta. 
 
I detta arbete syftar litteraturstudien, vilken genomfördes i projektets inledande skede, till att undersöka i 
vilken mån åtgärder i cykelmiljön, såsom utbyggnader i cykelnätet, cykelparkeringar och lånecykelsystem, 

Fältstudie Teori 

Teori Fältstudie 
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inverkar på cykeltrafiken. Har åtgärderna någon betydelse för storleken på cykelanvändningen och för 
andelen nöjda cyklister? Och om så, hur stor är denna betydelse?  
 
Vid sidan av detta avser litteraturstudien att undersöka vad som finns skrivet om cykelns nyttor ur ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta för att kunna argumentera för varför åtgärder som 
ökar cykelanvändningen och andelen nöjda cyklister behövs.  
 
Valet av litteratur har gjorts utifrån mina syften och frågeställningar. Jag har aktivt sökt efter artiklar som 
rör cykeltrafik och hur denna påverkas av åtgärder i cykelmiljön. Fokus har legat på empiriska studier (dvs 
studier där författaren samlar in egen data som presenteras i artikeln) och översiktsartiklar (dvs studier där 
författaren presenterar och analyserar data som har tagits fram av andra). Vad gäller dessa studier har både 
svensk och internationell litteratur studerats. Vid sidan av detta har även ett antal cykelprogram och 
cykelstrategier granskats i studien. Där har betoningen legat på svenska sådana.  
 
 

2.4.2 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningar syftar till att ge information om uppfattningen hos en svarande målgrupp (Bryman 
2008). Metoden har många likheter med intervjuundersökningar och kan, liksom dessa, variera stort 
beroende på omfattningen av öppna frågor, dvs frågor där den svarande ges fritt utrymme att formulera 
sig, och stängda frågor, frågor där den svarande ges förvalda svarsalternativ. Meningarna om hur 
enkätformulär ska utformas är många. Denscombe (2007) listar de, enligt honom, viktigaste kraven som 
följande.  
 

- Enkäterna ska vara enhetliga, dvs likadana formulär ska delas ut till alla svarande.  
- Enkäterna ska vara fria från information som inverkar på de svarandes åsikter. 
- Det ska tydligt framstå vem som står bakom enkäten och vilket syftet är. 
- De svarande ska informeras om att deltagandet är frivilligt och anonymt (om så är fallet).   

Fördelarna med enkätundersökningar i jämförelse med intervjuer är många. De är billiga att administrera, 
de går snabbt att skicka ut i stora antal och de kräver lite efterbehandling av data (Denscombe 2007). Det 
sista gäller främst enkäter med stängda frågor. Det faktum att de besvaras utan inblandning av andra 
personer innebär dessutom att den mänskliga påverkan från intervjuaren försvinner, vilket i sin tur innebär 
att enkäter kan jämföras med varandra på ett mer tillförlitligt sätt då variationen i hur frågorna ställs 
försvinner.  
 
Avsaknaden av en person som ställer frågor till och vägleder de svarande innebär dock även en rad 
problem. Exempel på sådana problem är att den tillfrågade står hjälplös om han eller hon inte förstår 
frågan, att möjligheten att ställa följdfrågor minskar, att kontrollen över vem som svarar, liksom att denne 
inte påverkas av utomstående personer, försvinner, samt att möjligheten att ställa frågor i en bestämd 
ordning går förlorad (Bryman 2008). Det sista gäller traditionella enkätundersökningar bestående av 
pappersutskick där den svarande ges möjlighet att hoppa mellan frågorna. Med elektroniska 
undersökningar kan problemet åtgärdas. Vidare har det visat sig att enkäter har en större uttröttnadseffekt 
än intervjuer, vilket innebär att svarsfrekvensen vid enkätutskick i regel är relativt låg.  
Detta examensarbete har tagit del av en enkätundersökning utförd av CyCity. CyCity har inte använt sig av 
resultatet än. Tanken är dock att undersökningen ska ligga till grund för en analys av hur cyklister 
prioriterar olika faktorer i gatumiljön.  
 
Enkäterna, som syftar till att inhämta information om de svarande, deras cykelvanor och deras syn på 
Linköping som cykelstad, har skickats ut till 108 personer rekryterade från fyra arbetsplatser i staden, 
nämligen Linköpings kommun, SGI (Statens Geotekniska Institut), Universitetssjukhuset och VTI 
(Statens Väg- och Transportforskningsinstitut).  
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Enkäterna har besvarats av 107 personer vilket ger en svarsfrekvens på drygt 99%. Den höga frekvensen 
beror till stor del på att de svarande själva har anmält intresse för att delta i studien. En ytterligare 
förklaring är att ämnet är av stort intresse för de inblandade som är erfarna och hängivna cyklister.  
 
Deltagarna i enkätundersökningen använder cykeln som vardagsfärdmedel. I detta arbete definieras de 
därför som cykelpendlare. Det ska dock sägas att flera deltagare uppger att de cyklar mer sällan under 
vinterhalvåret än under resten av året. En mer exakt benämning på dessa deltagare är därför 
säsongsberoende cykelpendlare.  
 
En övervägande majoritet av de svarande, 104 personer, anger att de främst använder cykeln i samband 
med resor till arbetet eller studierna, i detta fall arbetet. Övriga tre deltagare cyklar främst till 
fritidsaktiviteter, affärer och busshållplatser. 105 av 107 personer har körkort. 99 av dessa har tillgång till 
bil. Samtliga deltagare utom en uppger att de är i bra form. I enkätundersökningen innebär det att de kan 
springa en kortare sträcka, ca 100 meter, samt gå i trappor utan besvär.  
 
Deltagarna i enkätundersökningen uppfyller flera av de kännetecken som karaktäriserar cykelpendlare. 
Därmed inte sagt att urvalet är representativt för cykelpendlare generellt. Såväl åldersfördelningen, 
samtliga deltagare är äldre än 25 år, som det faktum att samtliga deltagare är sysselsatta inom den 
offentliga sektorn innebär brister för generaliserbarheten. Följden av detta är att urvalet är för snävt för att 
kunna ses som representativt för Linköpings cykelpendlare. Men det ger ändå en fingervisning om hur 
cyklister värderar olika egenskaper i cykelmiljön.  
 
Med utgångspunkt från den litteratur som har studerats i samband med examensarbetet, exempelvis 
Bryman 2008 och Denscombe 2007, anser jag att enkäterna uppvisar en del brister. Ett tydligt exempel är 
påståendet – Jag cyklar aldrig då det är kallt ute – som deltagarna ombeds att ta ställning till. Detta 
påstående borde ha ersatts med– Jag cyklar aldrig då det är kallare än X grader ute – eftersom ”kallt” är en 
tolkningsfråga som har olika innebörd för olika personer. Vidare anser jag att det är väl drastiskt att 
använda ordet ”aldrig” i ovanstående påstående. Av samma anledning menar jag att påståendena – Jag 
cyklar aldrig då det är halt – och – Jag cyklar endast när det är vackert väder – borde ha formulerats om.  
 
En ytterligare brist är att de svarande ges möjlighet att kryssa för flera alternativ när det kommer till 
faktorer som påverkar deras val av färdmedel och färdväg. Om endast ett alternativ hade fått väljas så 
hade det inneburit att en prioritetslista hade kunnat upprättas. Som det ser ut nu är deltagarna fria att vikta 
flera faktorer lika högt varför en sådan lista inte är möjlig.   
 
Det faktum att de svarande själva har fått anmäla intresse för att delta i undersökningen, och att 
undersökningen ställer krav på att deltagarna ska vara vana cyklister, ser jag inte som något problem. Detta 
eftersom syftet med fallstudien är att undersöka målgruppen cykelpendlare. Jag ser heller inte någon risk 
för att deltagarna svarar med dolda agendor. De är nämligen väl informerade om att undersökningen inte 
utförs av Linköpings kommun och att resultatet inte har någon direkt påverkan på deras cykelsituation.  
 

2.4.3 Observationer – GPS-undersökning och inventering av cykelnätet 
 
Observationer kan utföras på en rad olika sätt. Bryman (2008) listar de, enligt honom, viktigaste 
metoderna som följande. 
 
- Deltagande observationer – observatören deltar i den aktivitet som observeras. Används ofta i 

kvalitativa undersökningar. 
- Icke-deltagande observationer – observatören deltar inte i aktiviteten, men förhåller sig neutral. 

Används ofta i strukturerade observationer. 
- Ostrukturerade observationer – observatören följer inte ett schema för vad han eller hon ska 

observera. Istället väljer denne att observera det som han eller hon finner intressant för stunden.  
- Enkla observationer – observatören har en tillbakadragen roll och kan inte iakttas av de som 

observeras. På så sätt har denne inte något inflytande över situationen.  
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Detta examensarbete använder sig främst av den sista metoden, dvs den enkla observationen. Denna har 
använts genom en GPS-undersökning där 107 cyklister i Linköping (samma personer som i 
enkätundersökningen) har observerats under en vecka vardera. Cyklisterna har uppmanats att använda 
GPS-utrustningen vid tre olika typer av resor, t ex arbetsresor, inköpsresor och hämtning av barn, och att 
välja de färdvägar som de vanligtvis cyklar.  
 
GPS-undersökningen har använts för att välja ut intervjupersoner till intervjuerna. Genom att kartlägga 
hur deltagarna i undersökningen har cyklat med sin GPS-utrustning har jag kunnat välja ut personer som 
cyklar inom det område som jag har valt att fokusera på, dvs södra och mellersta Linköping. GPS-
undersökningen utfördes i april och maj 2011.  
 
GPS-undersökningen har resulterat i mer än 300 kartor över cykelresor utförda av cykelpendlare i 
Linköping. Som komplement till detta har jag gjort en inventering av cykelnätet i kommunen. Denna 
ligger till grund för valet av fallstudieområde. Inventeringen har även varit en viktig del i 
intervjuundersökningen. Jag har vid olika tidpunkter på dygnet cyklat igenom områdets vägnät för att göra 
mig en bild av hur cykelsituationen ser ut för intervjupersonerna. Med dessa observationer i minne har jag 
låtit de svarande tala kring och betygsätta olika delar av sina resor under intervjuerna vilket ger en 
fingervisning om vilka egenskaper i cykelmiljön som uppskattas mest respektive minst.   
 

2.4.4 Intervjuundersökning 
 
Liksom enkätundersökningar syftar intervjuer till att ge information om vad en svarande målgrupp har för 
uppfattning i en fråga (Bryman 2008). Till skillnad från enkätundersökningar, som oftast består av 
flervalsfrågor med rankning- eller skattningsskalor, kan intervjuer dock ge djupare information om den 
svarandes åsikter. Genom öppna frågor och följdfrågor kan intervjuer resultera i att värdefull information 
som inte frågas efter direkt lyfts fram, vilket inte skulle ha gjorts under mer strukturerade former. Detta 
innebär dock att intervjuer, i synnerhet ostrukturerade sådana, är mer tidskrävande än 
enkätundersökningar varför de sällan kan genomföras med lika många deltagare.  
 
En viktig del av fallstudien i examensarbetet utgörs av intervjuer med cykelpendlare i Linköping. Syftet 
med intervjuerna är att komplettera resultatet av enkätundersökningarna och att ge de svarande mer 
utrymme att beskriva sina färdvägsval och sin syn på cykelmiljön. Vilka egenskaper i cykelmiljön anges 
som särskilt betydelsefulla? Vilka egenskaper inverkar på valet av färdmedel och färdväg? Detta är 
exempel på frågor som undersöks i intervjuundersökningen.  
 
Vidare innebär intervjuerna att de svarandes resvägar kan analyseras mer exakt. Varför valde cyklist X att 
svänga ut i körbanan vid korsning Y? Varför ledde han eller hon cykeln under den sista delen av sträckan? 
Sådan information är svår att hämta in på annat sätt än vid intervjuer.  
 
Jag har valt att tillämpa Brinkmann och Kvales (2009) systematisering av kvalitativa intervjuer som består 
av följande sju steg. 
 

1. Tematisering 
2. Design 
3. Intervju 
4. Transkribering 
5. Analys 
6. Verifiering 
7. Rapportering 

För Brinkmann och Kvale syftar tematisering till att erhålla information och formulera frågeställningar. I 
det här arbetet görs detta till stor del i samband med litteraturstudien.  
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Steg två, design, innebär att planera för intervjun. Vem ska intervjuas? Hur många? Vidare ingår att 
bestämma graden av strukturering som ska tillämpas samt att formulera frågor. I denna undersökning är 
intervjuerna av semistrukturerad kvalitativ karaktär. Det innebär att intervjuerna följer en bestämd mall 
men att utrymme ges för följdfrågor och eventuella stickspår. När det kommer till utformningen av 
intervjumall och formuleringen av frågor har jag strävat efter att följa de förslag som presenteras av Foddy 
(1993). Detta innebär att anpassa frågor efter målgrupp, att vara noga med ordningsföljden av frågor då 
tidiga frågor kan komma att påverka svaren på senare, att undvika terminologi, svåra ord och ord med 
flera betydelser samt att undvika ledande och vaga formuleringar.  
 
Intervjumallen består av öppna frågor. Frågorna fokuserar främst på de cykelresor som de svarande har 
genomfört under GPS-undersökningen, men tar även upp mer allmänna aspekter kring cykeltrafik och 
cykelplanering. Den slutgiltiga intervjumallen har föregåtts av en pilotmall som har testats på tre 
försökspersoner.  
 
Intervjupersonerna har valts ut utifrån deltagarna i enkätundersökningen. Valet av personer är delvis ett 
resultat av deras färdvägar. Då fallstudien är avgränsad till södra och mellersta Linköping har endast 
personer vars cykelresor utförts där intervjuats. Vidare har urvalet baserats på ålder, kön, arbetsplats, 
arbetstjänst och cykelpreferenser. Ambitionen har varit att uppnå en så god spridning som möjligt. Totalt 
har elva personer intervjuats. Detta antal är naturligtvis för litet för att ge en heltäckande bild av hur 
cykelpendlare i Linköping generellt sätt värderar olika egenskaper i cykelmiljön. Men det är inte heller 
syftet med intervjuerna. Undersökningen är kvalitativ till sin utformning och utger sig därmed inte för att 
vara generaliserbar. Syftet med intervjuerna är istället att ge en bild av vad deltagarna i just denna 
undersökning prioriterar högst. Trots det är resultatet intressant även utanför Linköping. Undersökningen 
ger en tydlig bild av intervjupersonernas preferenser i trafiken vilket i sin tur ger en fingervisning om hur 
cykelpendlare i allmänhet värderar olika egenskaper i cykelmiljön.  
 
Det tredje steget, intervju, handlar, precis som namnet antyder, om själva genomförandet av intervjuerna. 
I denna undersökning har intervjuerna spelats in på band. Anledningen till det är att jag anser att det 
inbjuder till mer avslappnade samtal där intervjupersonerna kan uppmärksammas på ett bättre sätt. Vidare 
har kartor använts som hjälpmedel. Kartorna, där intervjupersonerna har fått markera hur de cyklar mellan 
två bestämda punkter, har använts för att underlätta samtalen och för att undvika missförstånd. Med hjälp 
av kartorna tillåts de svarande att redogöra mer detaljerat för sina resor samt att precisera vilka delar av 
dessa som uppskattas mest respektive minst. Inför intervjuerna har jag läst in mig på de medverkandes 
enkätsvar. Intervjuerna har genomförts den 20-21 juni 2011 på deltagarnas arbetsplatser.   
 
Steg fyra, transkribering, går ut på att omvandla intervjuerna från tal till text. Här är det viktigt, menar 
Brinkmann och Kvale, att man som forskare är medveten om att en transkriberad intervju endast är en 
förenklad version av det som har sagts. Viktiga innehåll, såsom talande pauser och nyanser i språket, är 
svåra att översätta till text. Därför är det viktigt att lyssna igenom de inspelade intervjuerna vid flera 
tillfällen, och att inte bara använda sig av den transkriberade texten, under arbetets gång.  
 
Brinkmann och Kvale lyfter fram två metoder för att undersöka intervjumaterialet i analysen. Den första 
syftar till att fokusera på innehållet, dvs på vad som sägs, medan den andra metoden går ut på att analysera 
hur någonting sägs. Denna studie använder sig främst av den första metoden och fokuserar alltså snarare 
på vad som sägs under intervjuerna än hur det sägs.  
 
Verifiering syftar till trovärdigheten i intervjuundersökningen. Denna avgörs, enligt Birkmann och Kvale, 
av tre faktorer, nämligen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Brinkmann och Kvale framhåller betydelsen av etik vid rapporteringen av intervjuundersökningar.  
Intervjupersonerna måste informeras om hur deras svar kommer att presenteras. Om de önskar måste 
dessutom deras identitet skyddas. I denna undersökning har jag valt att inte namnge intervjupersonerna. 
Detta beror inte på att ämnet är känsligt eller att personerna i fråga har uttryckt någon sådan önskan. 
Anledningen är helt enkelt att jag anser att det inte tillför arbetet någonting att kalla dem vid namn. Vidare 
har jag varit noga med att informera dem om hur deras svar kommer att användas.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Följande avsnitt syftar till att undersöka hur tillförlitliga de metoder som har använts är. Detta genom att 
analysera validiteten och reliabiliteten i metoderna.  
 
Validitet definieras allmänt som ett mått för hur väl teori stämmer överens med praktik, dvs hur väl det 
som uppges ska undersökas överensstämmer med det som faktiskt undersöks (Thurén 2007). Reliabilitet 
betraktas generellt som ett mått för tillförlitlighet. En undersökning anses ha god reliabilitet om resultatet 
är detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av utförare.  
 
Detta examensarbete har tre metoder som påverkar validiteten och reliabiliteten, nämligen 
enkätundersökningen, GPS-undersökningen och intervjuundersökningen. De första två, 
enkätundersökningen och GPS-undersökningen, är kvantitativa till sin utformning. Detta ställer höga krav 
på tillförlitligheten då metoderna syftar till att vara statistiskt generaliserbara, dvs samma resultat ska 
kunna uppnås oavsett utförare givet att omständigheterna i undersökningen är desamma (Thurén 2007). 
Bryman (2008) menar att tillförlitligheten i enkätundersökningar och observationer till största delen 
påverkas av antalet deltagare, urvalet av deltagare och svarsfrekvensen. I detta arbete uppfylls det sista 
kriteriet väl med en svarsfrekvens som är högre än 99%. Antalet deltagare och urvalet av dessa är dock för 
litet och för snävt för att kunna ses som representativt för cykelpendlare i allmänhet. Vad gäller validiteten 
i metoderna syns vissa brister i enkätundersökningen. Detta beror främst på otydliga formuleringar och 
flersvarsfrågor där deltagarna ges möjlighet att kryssa för flera alternativ.  
 
Den tredje metoden, intervjuundersökningen, är kvalitativ till sin utformning. Det ställer andra krav på 
tillförlitligheten då undersökningen inte utger sig för att vara statistiskt generaliserbar, dvs resultatet är 
endast representativt för den specifika undersökningen och kan inte överföras till andra sammanhang. 
Därmed inte sagt att resultatet är ointressant utanför Linköping. Intervjuundersökningen lyfter många 
viktiga frågor och ger en indikation om vilka egenskaper i cykelmiljön som uppskattas högt bland 
cykelpendlare. Vad gäller validiteten i intervjuundersökningen så anser jag att denna är väl uppfylld. 
Metoden undersöker det som den utger sig för att undersöka.  
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3 Varför satsa på ökad cykeltrafik? 
 
Detta kapitel diskuterar cyklandets fördelar. Avsikten med kapitlet är att understödja ett av 
examensarbetets viktigaste syften, nämligen att undersöka vilka åtgärder som bidrar till ökad cykeltrafik. 
Avsnittet ska alltså ses som en inledande motivering för den efterföljande beskrivningen av dessa åtgärder. 
Eller annorlunda uttryckt, innan jag går in på att redogöra för ”hur” cykeltrafiken kan öka, ska jag i detta 
avsnitt argumentera för ”varför” den bör öka.  
 
Kapitlet bygger på den litteraturstudie som har genomförts i samband med examensarbetet. Studien består 
av svenska och internationella artiklar och cykelprogram. Dessa är skrivna av cykelförespråkare som är 
positivt inställda till en ökad cykelanvändning. Det innebär att artiklarna fokuserar på cykeltrafikens nyttor 
och att mindre tid tillägnas dess problem. Det innebär även att författarna tillskriver cykeln en 
framträdande roll i framtidens transportsamhälle. 
 
Även detta kapitel fokuserar på cyklandets fördelar. Det ska dock inte förstås som att arbetet nonchalerar 
de svårigheter som följer av en övergång från biltrafik till cykeltrafik. Dessa kommer istället att beskrivas i 
nästa kapitel. 
 

3.1 Hållbar utveckling 
 
Ett vanligt argument för ökad cykelanvändning är att det är långsiktigt hållbart. Detta återkommer i flera 
av artiklarna i litteraturstudien, däribland Komanoff et al (1999), Isaksson et al (2006) och Jensen (2002). 
Men vad menas egentligen med hållbar utveckling? Vad innebär att cykeltrafik är långsiktigt hållbart? Har 
begreppet överhuvudtaget någon innebörd idag eller har det mist sitt värde på grund av att det har använts 
för flitigt och lättvindigt?  
 
Även i detta arbete beskrivs cykeltrafikens nyttor ur ett hållbarhetsperspektiv. För att tydliggöra vad som 
menas med det har jag valt att utgå från Brundtlandsrapportens beskrivning av begreppet från år 1987. 
Rapporten, som arbetades fram av Världskommissionen för Miljö och Utveckling på uppdrag av FN, 
definierar hållbarhet som en utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (The Bruntland Commission 1987). Rapporten skriver 
vidare att hållbar utveckling består av tre delar, nämligen ekologisk hållbarhet, som går ut på att långsiktigt 
bevara jordens ekosystem och deras produktionsförmåga, social hållbarhet, som bygger på att uppfylla 
grundläggande mänskliga behov, och ekonomisk hållbarhet, som handlar om att värna om mänskliga och 
materiella resurser. Dessa mål konkurrerar tidvis med varandra. Andra gånger samarbetar de och går in i 
varandra. Det sista är även syftet med indelningen vilken ofta beskrivs i form av tre cirklar som, likt de 
olympiska ringarna, krokar ihop med varandra. Figurens mittpunkt uppfyller samtliga tre mål och det är 
dit utvecklingen ska sträva att nå. Målsättningen är följaktligen att den ekonomiska utvecklingen och den 
sociala välfärden ska genomsyras av en övergripande ekologisk grundsyn.  
 

               
 
                  Figur 3.1: Figur för hållbar utveckling. 
                      Källa: The Bruntland Commission 1987.  
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3.2 Cykeltrafik ur ett hållbarhetsperspektiv 

Cykelns positiva inverkan på den hållbara utvecklingen är ett vanligt argument för ökad användning. Flera 
av artiklarna i litteraturstudien, däribland Litman (2010) och INTERREG IIIB (2005), lyfter fram 
färdmedlet som ett viktigt verktyg för att uppfylla Brundtlandsrapportens definition av begreppet. Det 
argument som främst förs fram är att cykeln, enligt dessa artiklar, fyller en viktig funktion för minskad 
bilanvändning. Kottenhoff (2006) skriver t ex att cykeln i framtiden kan komma att bli ett viktigare 
transportalternativ än kollektivtrafiken för bilister och hänvisar till det ökade kravet på flexibilitet i 
resandet. I takt med att våra resmönster kompliceras och individualiseras med fler målpunkter längs vägen 
och med större spridning över dygnets timmar, minskar den traditionella kollektivtrafikens möjligheter att 
möta våra krav menar Kottenhoff. Kollektivtrafiken, som den är uppbyggd idag, lämpar sig bäst för stora 
reseströmmar samlade till bestämda tidsperioder. För att tillgodose den nya efterfrågan krävs 
kompletterande alternativ som erbjuder större frihet. Cykeln, menar Kottenhoff, utgör ett sådant 
alternativ på korta avstånd.  

Martens (2007) är inne på samma linje men framhåller även cykeln som ett verktyg för att nå fler 
kollektivtrafikresenärer. Med intermodala lösningar, dvs system som integrerar cykel- och kollektivtrafik, 
kan en stor andel av dagens bilister lockas över till alternativa färdmedel menar Martens och hänvisar till 
undersökningar i Nederländerna där antalet bussresenärer längs en linje ökade med 30% efter det att 
hållplatserna försetts med cykelparkeringar och cykelställ. Liknande siffor presenteras av det nederländska 
transportministeriet (1999) som visar att antalet tågresenärer längs det nederländska järnvägsnätet ökade 
med närmare 10% mellan år 1990 och 1995. Under samma period gjordes en omfattande utbyggnad av 
cykelparkeringar och cykelgarage utmed stationerna vilket, enligt ministeriet, är en viktig förklaring till den 
snabba ökningen.  

Även Bråsjö (2010) lyfter fram cykeln som ett viktigt transportalternativ till bilen i sitt examensarbete om 
lånecyklar. I rapporten förs ett resonemang om vanans makt över våra resmönster som under de senaste 
decennierna har blivit allt mer låsta till särskilda rutter och färdmedel. Idag ska det mycket till för att ändra 
ett invant beteende skriver Bråsjö. Att endast presentera ett nytt färdalternativ räcker sällan som lösning. 
Istället är det i samband med stora livsförändringar såsom att flytta hemifrån eller bilda familj som vi 
omprövar våra resvanor. Cykeln har dock visat sig vara ett transportmedel som är förhållandevis enkelt 
och odramatiskt att byta till i jämförelse med andra färdmedel hävdar Bråsjö och menar att framförallt 
lånecyklar kan fungera som en effektiv inkörsport för nya cyklister.   

Det finns en stark övertygelse om att cykeln kommer att spela en viktig roll i framtidens transportsamhälle 
i den litteratur som har studerats i litteraturstudien. Färdmedlet lyfts fram som ett viktigt alternativ till 
bilen för lokala transporter och flera artiklar menar att en ökad cykelanvändning är betydelsefull för den 
hållbara utvecklingen. Men på vilket sätt? Vilka är de nyttor som följer av ett ökat cyklande? Detta är några 
av de frågor som diskuteras i följande avsnitt.  
	  

3.3 Cykeltrafik och ekologisk hållbarhet 

FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser är starkt 
bidragande till den globala uppvärmningen (Regeringskansliet 2011). Tillsammans med FN:s konvention 
om klimatförändringar, UNFCCC, har man kommit fram till en målsättning som innebär att temperaturen 
inte får stiga med mer än 2 grader Celsius jämfört med 1990 års nivå. Detta är en högt uppsatt ambition 
som kräver drastiska åtgärder inom en rad områden. Ett av dessa är transportsektorn. Denna står idag för 
närmare 40% av utsläppen av växthusgaser i Sverige och för ca 25% av utsläppen i Europa (Smitfeld-
Rosqvist 2009). För att nå upp till EU:s målsättning om en 30 procentig minskning till år 2020 krävs 
följaktligen omfattande insatser inom denna sektor. En ökad cykeltrafik framhålls i den studerade 
litteraturen som ett viktigt inslag i det arbetet. Med färre bilar, som en följd av fler cyklister, följer mindre 
utsläpp av miljöfarliga föroreningar, lägre förbrukning av icke-förnyelsebara resurser, mindre buller- och 
vibrationsstörningar samt lägre energiförbrukning (Buehler & Pucher 2008). Detta är särskilt tydligt inom 
svenska tätorter där närmare 80% av alla bilresor är kortare än fyra kilometer (Vägverket 2000). Då 
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bilarnas katalysatorer, vars uppgift är att rena utsläppen, måste få arbeta ett antal minuter innan de når upp 
till full effekt svarar dessa resor för nästan 25% av biltrafikens föroreningar i Sverige. Detta trots att deras 
andel av den totala körsträckan bara är 3%. 

I jämförelse med bilen framställs cykeln i litteraturen som närmast exemplarisk ur ekologisk synpunkt. 
Buehler & Pucher (2008) framhåller exempelvis att färdmedlet, så när på vid själva produktionstillfället, 
inte medför några utsläpp av miljöfarliga föreningar. De skriver även att det inte förbrukar några icke-
förnyelsebara resurser samt att det är tystgående och energisnålt. En undersökning genomförd av Svenska 
kommunförbundet (1998) bekräftar detta och visar att en genomsnittlig cyklist förbrukar 30 gånger 
mindre energi än en genomsnittlig bilist räknat per personkilometer och med 1,2 passagerare per bil. 
Dessutom, skriver förbundet, tenderar cyklister att välja kortare alternativ när så är möjligt. Litman (2010) 
är inne på samma linje och menar att resor som görs med cykel i regel är kortare än motsvarande bilresor. 
Detta förklaras med att färdvägen för cyklister ofta är genare än för bilister samt att cyklister sällan måste 
söka efter parkeringsplats i samma utsträckning som bilister. 
	  	  

3.4 Cykeltrafik och social hållbarhet 
 
De ekologiska fördelar som följer av minskad bilanvändning, till förmån för ökad cykeltrafik, är 
betydelsefulla även ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Flera artiklar i litteraturstudien, däribland Modig 
(2009) och Forsberg et al (2005), framhåller cykelns goda inverkan på närmiljön som viktigt i arbetet för 
en bättre folkhälsa. Störst fokus läggs på färdmedlets positiva effekt på luftkvaliteteten, men även de 
minskade buller- och vibrationsstörningar som följer av cykeltrafik lyfts fram som betydelsefulla. Modig 
(2009) skriver att sjukdomar orsakade av luftföroreningar, såsom astma, cancer och olika former av 
allergier, har utvecklats till ett av västvärldens största hälsoproblem under de senaste decennierna. 
Forsberg et al (2005) är inne på samma linje och uppskattar antalet förtida dödsfall orsakade av 
miljöföroreningar till nästan 5 000 per år i Sverige. Sett till hela världen är detta antal större än 2 miljoner 
enligt WHO (2005). Modig (2009) menar att motortrafiken har en stor skuld till luftföroreningarna i 
Sverige och lyfter fram de korta bilresorna som särskilt miljöfarliga. Detta eftersom fordonens 
katalysatorer inte hinner uppnå full effekt under dessa samt eftersom de i stor utsträckning utförs inne i 
tätorter. Vägverket (2000) bedömer, som tidigare nämnts, att 80% av alla bilresor som görs i svenska 
städer är kortare än fyra kilometer. Detta är ett avstånd som faller inom ramen för vad som uppges som 
acceptabelt av cyklister och där cykeltrafikens potential att vinna marknadsandelar gentemot andra 
färdmedel är stort (Lindelöw 2009 och Holmberg & Hydén 1996). Här finns följaktligen goda möjligheter 
att åstadkomma stora förbättringar genom en ökad cykelanvändning. 
 
Även de hälsovinster som följer av den motion som cykeln ger upphov till framhålls i den studerade 
litteraturen som betydelsefulla. Vårdguiden (2009) ger exempel på en rad sjukdomar, däribland övervikt, 
bukfetma, åldersdiabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar, som har tydliga kopplingar till 
fysisk inaktivitet och menar att en halvtimmes cykling per dag kan räcka för att förebygga flera av dessa. 
Lindelöw (2009) och Vägverket (2000) är inne på samma linje och refererar till WHO respektive 
folkhälsoinstitutet som båda uppger att en halvtimmes motion per dag, motsvarande fem till tio kilometers 
cykling, minskar risken för ovanstående sjukdomar väsentligt. WHO anger exempelvis att risken att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar är 50% lägre för en person som cyklar regelbundet i jämförelse med 
en inaktiv person som sällan eller aldrig cyklar. Siffrorna understöds av Cavill et al (2009) som hänvisar till 
studier från Danmark som uppger att risken för vardagscyklister att dö i förtid på grund av hälsorelaterade 
faktorer är ca 40% lägre än för fysiskt inaktiva icke-cyklister.  
 
Vid sidan av de fysiska hälsoeffekterna uppges cykeln även ha en positiv inverkan på den psykiska 
folkhälsan. Vårdguiden (2009) skriver att motion frigör viktiga signalsubstanser som dopamin och 
serotonin vilka i sin tur motverkar bland annat depression, sömnproblem och koncentrationssvårigheter. 
Även i detta fall bedöms 30 minuters daglig motion ge klara positiva resultat.  
 
Cykelns betydelse för den fysiska och psykiska folkhälsan är dock mer komplex än vad som framgår av 
litteraturstudien. För att en ökad cykelanvändning ska ge positiva hälsoeffekter krävs nämligen att den kan 
räknas som en extern effekt, vilket i sin tur förutsätter att cyklisterna inte ersätter annan motion med 
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cykling. En undersökning utförd av Börjesson (2008) visar att nästan hälften av Stockholms cyklister anger 
motion som främsta anledning till att cykla. Undersökningen avslöjar dock inte huruvida de ser cyklandet 
som en ersättning för annan motion. Här syns ett behov av fortsatta studier för att kunna avgöra hur stora 
hälsovinsterna av en ökad cykeltrafik är i praktiken.  
 
Vid sidan av folkhälsan lyfts cykeln fram som jämlik och rättvis i litteraturen. Flera artiklar, däribland 
Komanoff et al (1999), framhåller att färdmedlet inte exkluderar unga och låginkomsttagare i samma 
utsträckning som bilen gör. Vägverket (2000) menar att cykeln även är ett populärt fortskaffningsmedel 
för många funktionshindrade och hänvisar till de specialanpassade alternativ som har tagits fram i form av 
trehjulingar för vuxna, liggcyklar, tandemcyklar och cyklar med handdrivna pedaler. 

Avslutningsvis lyfter flera artiklar, däribland Buehler & Pucher (2008), fram cykeln som ett viktigt inslag i 
en god stad. Cykeln, menar dessa, bidrar till en levande stadsmiljö. Den främjar närservice och lokal 
handel genom att erbjuda användaren större flexibilitet, inbjuder till samtal och socialt umgänge genom att 
inte omsluta användaren i ett skal, bidrar till ökad trygghet och säkerhet samt förbättrar tillgängligheten 
genom att korta avstånd och tillgodose fler samhällsgrupper. Denna argumentation är dock vansklig 
eftersom den bygger på subjektiva värderingar. Det finns visserligen undersökningar som visar att cykeln 
stärker den lokala ekonomin samt att den bidrar till ökad tillgänglighet, men att påstå att den leder till en 
bättre stad är tveksamt (INTERREG IIIB 2005 och Komanoff et al 1999). För vad är en god stad? Vad 
kännetecknar en levande stadsmiljö? Frågorna har inget givet svar.     
	  

3.5 Cykeltrafik och ekonomisk hållbarhet 
 
Även ur ekonomisk synvinkel kopplas cykeln samman med stora nyttor i litteraturen. Detta gäller främst 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där färdmedlets goda inverkan på folkhälsan lyfts fram som särskilt 
betydelsefull. Flera artiklar, däribland Cavill et al (2009), Naturvårdsverket (2005) och Saelensminde & 
Kjartan (2004), presenterar siffror som visar på klara ekonomiska vinster kopplade till ökad 
vardagsmotion.  
 

Studie Samhällsekonomisk vinst per cyklist och år 
Cavill et al (2009): 600 EURO – 2007 års prisnivå 
Naturvårdsverket (2005): 12 000 SEK – 2005 års prisnivå  

(gäller för cyklister mellan 50 och 60 år) 
Saelensminde & Kjartan 
(2004): 

2 600-8 300 SEK – 2004 års prisnivå (vinstspannet 
beror av cyklistens ålder) 

 
Tabell 3.5: Hälsovinster kopplade till ökad cykeltrafik. 
Källa: Cavill et al (2009), Naturvårdsverket (2005) och Saelensminde & Kjartan (2004). 
 
  
Siffrorna, som avser personer som cyklar 30 minuter per dag och som i övrigt är fysiskt inaktiva, ger en 
fingervisning om vilka samhällsekonomiska vinster som finns att göra på en ökad cykelanvändning. 
Resultatet ska dock ses med viss skepsis då det förutsätter att effekten är rent extern, dvs att cyklisterna 
inte ersätter annan motion med cykling. Vidare är det svårjämförbart eftersom det baseras på 
sjukvårdskostnader och produktionsbortfall från olika länder (Storbritannien, Sverige och Norge) och 
olika år samt eftersom det utgår från olika åldersgrupper.  
 
Litteraturstudien saknar studier som undersöker de samhälleliga kostnaderna för hälsoproblem orsakade 
av luftföroreningar, buller och vibrationsstörningar. Sett till föregående stycke och de siffror som 
presenteras av Forsberg (2005) och WHO (2005) bör emellertid de miljöförbättringar som följer av färre 
bilar ses som ett viktigt samhällsekonomiskt argument för ökad cykeltrafik. 
 
Vad gäller den ekonomiska vinsten av ekologiska nyttor, såsom de som beskrivs i avsnitt 3.3, ger den 
studerade litteraturen få svar. Stern (2006) uppskattar kostnaden för framtida klimatproblem till 50 
biljoner kronor, vilket motsvarar 20% av världens samlade BNP, men behandlar inte cykeltrafik specifikt. 
I rapporten framhålls dock att transportsektorn har en stor skuld till problemen och att omfattande 
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insatser krävs inom det området. En minskad bilanvändning, till förmån för ökad kollektivtrafik, cykel och 
gång, är en viktig del i arbetet. 
 
Flera artiklar framhåller den minskade trängsel som följer av ökad cykelanvändning, förutsatt att ökningen 
sker på bekostnad av biltrafiken, som samhällsekonomiskt lönsam. Det brittiska industriförbundet, CBI, 
uppskattar de samhälleliga kostnaderna för trängseln i London till närmare 10 miljarder EURO per år 
(Dekoster & Shollaert 1999). Denna kostnad beror av arbetstids- och produktionsbortfall vilket i sin tur är 
ett resultat av långsamma person- och varutransporter. Svenska kommunförbundet (1998) skriver att fler 
cyklister, till följd av färre bilister, kan minska dessa restider väsentligt. Detta eftersom cykeln är mer 
yteffektiv. Kommunförbundet uppger att en bil i trafik kräver samma utrymme som 10 cyklister och att en 
stillastående bil motsvarar närmare 20 parkerade cyklar. Denna effektivitet minskar inte bara trängseln 
men innebär också att värdefull mark, exempelvis i form av parkeringsanläggningar, kan frigöras till 
förmån för andra verksamheter.  
 
Avslutningsvis uppger flera artiklar, däribland Lindberg & Spolander (2008), Isaksson et al (2006) och 
Jensen (2002), att fler cyklister hänger samman med förbättrad trafiksäkerhet. Puchet et al (2010) menar 
att detta beror av två faktorer, nämligen att ökad cykeltrafik ofta är en följd av bättre och säkrare 
cykelinfrastruktur och att fler cyklister innebär ett större hänsynstagande och en ökad medvetenhet hos 
övriga trafikanter. 
 

3.6 Avslutande reflektion 
 
Syftet med detta kapitel har varit att beskriva cykeltrafikens fördelar. Till min hjälp har jag använt 
litteraturen i litteraturstudien. Denna är, som tidigare nämnts, cykelvänlig, dvs förespråkar en ökad 
cykelanvändning, vilket innebär att författarnas fokus ligger på cyklandets nyttor snarare än dess brister. 
Detta ser jag inte som ett problem. I kapitlets inledning framgår tydligt att avsikten är att framhålla 
cykeltrafikens förtjänster och att nackdelarna beskrivs i senare avsnitt.   
 
Däremot anser jag att artiklarna i litteraturstudien fokuserar väl mycket på samhälleliga nyttor. Visserligen 
antyds i flera artiklar att nyttorna även kommer individen till del, det gäller t ex de ekologiska nyttorna och 
vinsterna av bättre folkhälsa, men i andra fall saknas en tydlig uppdelning. Som exempel kan nämnas 
trafiksäkerhet. Ur ett samhällsperspektiv förbättras trafiksäkerheten av ett ökat cyklande eftersom färre 
bilar innebär färre kollisioner mellan bil och fotgängare, mellan bil och cyklist och mellan bil och bil. För 
den enskilda försämras dock säkerheten vid en övergång från bil till cykel på grund av högre olycksrisk 
och sämre skydd.  
 
Vidare saknar jag en genomgång av subjektiva och individuella förtjänster som, för somliga, hör ihop med 
cykling. Gemenskap, glädje och en känsla av att leva sunt och göra bra är exempel på upplevelser som i 
alla fall jag förknippar med cyklande. För att inte tala om de fördelar som det innebär för min 
privatekonomi. Cykeln är i många fall ett billigt transportalternativ. Den kostar inte att använda, den är fri 
att parkera och den är relativt billig att köpa. För arbetsgivaren kan ett ökat cyklande bland de anställda, 
förutom det faktum att den förbättrar deras hälsa, innebära att dyr parkeringsmark kan avsättas för andra 
ändamål och att antalet tjänstebilar kan minska. För den enskilda finns stora pengar att spara på indragna 
bränsleutgifter, parkeringsavgifter, fordonsskatt och försäkringsavgifter. 
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4 Hur öka cykelanvändningen? 
 
I detta kapitel beskrivs en rad åtgärder som, enligt litteraturstudien, bidrar till fler och nöjdare cyklister. 
Till skillnad från föregående kapitel, där ambitionen var att redogöra för ”varför”, diskuteras i detta avsnitt 
alltså ”hur”. Hur öka cykelanvändningen? Hur öka andelen nöjda cyklister? Hur övervinna de hinder som 
står i vägen för en minskad bilanvändning till förmån för ökad cykeltrafik?  
 
Syftet med kapitlet är dels att undersöka vad som finns skrivet om åtgärder för ökad cykelanvändningen, 
och dels att öppna upp för fallstudien i Linköping som undersöker hur cyklister i staden värderar olika 
egenskaper i cykelmiljön.   
 
En diskussion om metoder för ökad cykeltrafik kräver en medvetenhet kring vilka faktorer som påverkar 
benägenheten att cykla. Det kräver också förståelse för cyklandets nackdelar och för vilka svårigheter som 
följer av en övergång från biltrafik till cykeltrafik. Innan metoderna för ökad cykeltrafik beskrivs, redogörs 
därför för några av de faktorer som vanligtvis kopplas samman med cyklande och valet av färdmedel. 
 

4.1 Faktorer som inverkar på valet av färdmedel 
 
Benägenheten att välja cykel framför andra färdmedel beror av en mängd faktorer. Valet styrs av dels av 
personliga preferenser, som värderingar, intressen och livsstil, och dels av mer objektiva omständigheter 
såsom tillgången till cykelinfrastruktur. Lindelöw (2009) delar in de faktorer som, enligt honom, påverkar 
benägenheten att cykla i tre grupper; individuella, externa och resespecifika. Faktorerna är generella, dvs 
de gäller inte bara i Sverige utan även internationellt.   
 

Individuella faktorer Kön, ålder, vanor, attityder, intressen, kunskap, hälsa, inkomst, utbildning, bil- och cykelinnehav. 
Externa faktorer (Säsongs-)klimat, väder, höjdskillnader, stadsstruktur, omgivande miljö, cykelkultur. 
Resespecifika faktorer Avstånd, restid, reskostnad (i jämförelse med andra transportmedel), cykelinfrastruktur, 

trafiksäkerhet, drift och underhåll, faciliteter på destination. 
 
Tabell 4.1: Faktorer som påverkar benägenheten att cykla. 
Källa: Lindelöw (2009).  
 
Åtgärderna som beskrivs i detta kapitel riktar främst in sig på individuella och resespecifika faktorer. De 
externa faktorerna kommer istället att diskuteras i den avslutande reflektionen. 
 
Som framgår av tabellen är olika faktorer olika svåra att påverka. Minst påverkbara förefaller externa 
faktorer som säsongsklimat, väder och höjdskillnader vara. Lindelöw (2009) menar att dessa faktorer har 
störst inverkan på valet av färdmedel. Samtidigt visar litteraturstudien upp flera exempel på orter där 
någon eller några av dessa inte är uppfyllda men där cykelanvändningen ändå är hög. Följaktligen kan 
faktorer väga upp varandra vilket innebär att omfattande insatser i exempelvis resespecifika faktorer kan 
resultera i stora cykelvolymer även i områden med ogynnsamma externa förutsättningar som bistert klimat 
och stora höjdskillnader. 
 
Effekten av sådana insatser slår dock olika starkt beroende på de individuella faktorerna hos målgruppen. 
Cyklister är en heterogen grupp där olika användare har olika behov. Eriksson (2009) uppger t ex att 
svenska året-runt-cyklister värdesätter resekostnad och omgivande miljö högst, medan säsongscyklister 
håller klimat och kvalitet på cykelinfrastruktur som viktigaste faktorer. Innan man bestämmer sig för vilka 
åtgärder som ska genomföras är det därför viktigt att fastställa vilken grupp av cyklister som man vänder 
sig till. I fallstudien som ingår i detta examensarbete studeras målgruppen cykelpendlare. Karaktäristiskt 
för dessa är att de använder cykeln till vardags och att de därmed har goda kunskaper om cykelmiljön och 
alternativa färdvägar. I detta kapitel undersöks dock cykeltrafik i mer generell form, dvs alla typer av 
cyklister tas i beaktning.   
 
Flera av faktorerna beskrivna ovan hänger samman med cykeltrafikens brister. Dessa beskrivs närmare i 
följande avsnitt. 
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4.2 Cykeltrafikens brister      
 
Cykeltrafik är förenat med en rad problem. Ett dilemma som ofta lyfts fram är det faktum att 
trafiksäkerheten för cyklister är lägre än för andra trafikanter, fotgängare undantaget. I Sverige omkommer 
årligen mellan 20 och 30 cyklister vilket enligt Vägverket (2000) innebär att risken för en cyklist att dödas i 
trafiken är nästan nio gånger så hög som för en bilist. Denna jämförelse ger dock en missvisande bild då 
den redovisar risktalet per kilometer. Cykelresor är, som tidigare nämnts, i regel betydligt kortare än 
bilresor varför en jämförelse mellan färdmedlen snarare bör baseras på antalet resor, alternativt restiden. 
Följande tabell, framtagen av Vägverket (2000), visar hur detta påverkar olyckstalet. 
 

 
  Bil (indextal)  Cykel 
 Reslängd  1  8,9 
 Antal resor  1  1,3 
 Restid  1  2,1 

 
Tabell 4.2: Relativa olyckstal för bil och cykel.  
Källa: Vägverket (2000).  
 
Tabellen visar att risktalet minskar vid en jämförelse baserat på antalet resor och restid. Trots det står det 
klart att trafiksäkerheten för cyklister är problematisk. Till skillnad från bilister är cyklister dåligt skyddade, 
dåligt synliga och instabila. Därtill håller biltrafiken i många situationer en högre hastighet än cykeltrafiken 
vilket innebär riskfyllda omkörningar.  
 
Vid sidan av trafiksäkerheten anges ofta klimat, väder, höjdskillnader, avstånd, komfort och lastning som 
problematiskt för cykeltrafik och dess möjligheter att locka över bilanvändare (Lindelöw 2009, Lindberg & 
Spolander 2008, Wardman et al 2007 och Vägverket 2000). Bilen har betydligt bättre lastningsmöjligheter 
än vad cykeln har och gör det lättare att storhandla och att resa med barn. Den innebär större 
bekvämlighet och kräver mindre ansträngning av användaren. Att resa med bil är ofta ett snabbare 
alternativ, det gäller dock inte nödvändigtvis för korta resor i tätort, och resan påverkas inte av yttre 
förhållanden såsom klimat och topografi i samma utsträckning som för cykeln. 
 
Trots detta hävdar flera artiklar i litteraturstudien att cyklandets tillkortakommanden kan lösas med rätt 
insatser. Nedan följer en beskrivning av de åtgärder som lyfts fram som särskilt betydelsefulla.  
 

4.3 Åtgärder för ökad cykelanvändning och nöjda cyklister 
 
Som framgår av föregående avsnitt är cykeltrafik förenat med en rad problem. Flera av dessa beror av 
yttre omständigheter, såsom klimat och topografi, vilka kan förefalla svåra att göra någonting åt. Lindberg 
& Spolander (2008) menar att det är viktigt att inte låta sig nedslås av detta. Istället gäller det att närma sig 
problemet med rätt frågeställning. Vilka åtgärder finns att ta till för att minska cyklandets problem? Vilken 
potential finns att utveckla cykeln för att komma tillrätta med dess begränsningar? 
 
Vidare menar författarna att det är viktigt att klargöra vad som är avsikten med åtgärderna. Är syftet att 
locka nya användare eller att förbättra situationen för de som redan cyklar? Till vilket typ av område riktar 
sig insatserna, stad eller landsbygd? Till vilken målgrupp vänder man sig, året-runt-cyklister eller 
säsongscyklister?  
 
Fallstudien i examensarbetet fokuserar på cykelpendlare. I detta kapitel tas dock ett bredare grepp om 
cykeltrafik. Kapitlet uppmärksammar åtgärder vars avsikt är att öka cykelanvändningen såväl som åtgärder 
som riktar sig till redan befintliga cyklister. Det studerar åtgärder som vänder sig till vardagscyklister såväl 
som åtgärder som fokuserar på rekreationscyklister. Däremot undersöks i huvudsak åtgärder som utförs i 
stadsmiljö.   
 
Kapitlet bygger på litteraturen i litteraturstudien. I denna kan skönjas en uppdelning av cykelåtgärder i fyra 
kategorier – fysiska åtgärder, mobility managementåtgärder, ekonomiska åtgärder och policyåtgärder. 
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Denna indelning följs i detta kapitel. Det ska dock sägas att vissa åtgärder är gränsöverskridande, dvs svåra 
att placera i en bestämd kategori. Som exempel kan nämnas så kallade park-and-bikeanläggningar där 
hyran av lånecyklar ingår i bilparkeringsavgiften. Dessa kan ses som fysiska åtgärder i och med att de 
innebära rent fysiska ingrepp i stadsmiljön. De kan också placeras inom gruppen för mobility management 
då de uppmärksammar och marknadsför cykeltrafik. Slutligen kan de även ses som ekonomiska åtgärder 
då de ger ekonomiska incitament att ställa bilen till förmån för cykeln. 
 

4.3.1 Fysiska åtgärder 
 
Fysiska cykelåtgärder avser insatser som utförs i den fysiska miljön. Dessa åtgärder kan vara såväl 
uppmuntrande, dvs uppmuntra till ökad användning genom att förbättra situationen för cyklister, som 
begränsande, dvs syfta till minskad bilanvändning genom att försvåra situationen för motortrafiken. 
Exempel på uppmuntrande åtgärder är utbyggnader i cykelnätet och cykelparkeringar. Exempel på 
begränsande åtgärder är hastighetsdämpande ingrepp och bilfria zoner. Nedan följer en genomgång av de 
fysiska åtgärder som lyfts fram som särskilt betydelsefulla i den studerade litteraturen.  
 

4.3.1.1 Stadsstruktur 
 
Stadens struktur är, enligt den studerade litteraturen, mycket viktig för dess cyklister. Flera artiklar, 
däribland Litman (2010) och Vägverket (2007), framhåller centralitet, täthet och mångfald som avgörande 
för cykelns möjligheter att vinna marknadsandelar gentemot bilen. Författarna menar att centralt 
lokaliserade verksamheter i kombination med blandade funktioner, dvs en mix av bostäder, arbetsplatser, 
butiker och service, kan öka cykelns dragningskraft betydligt. Detta eftersom integrerade stadsstrukturer 
innebär kortare avstånd än segregerade strukturer.  
 
Manville & Shoup (2005) är inne på samma linje och presenterar undersökningar från Nordamerika som 
visar att biltrafiken minskar med 0,1-0,3% för varje procentuell ökning av tätheten. Det ska dock sägas att 
amerikanska städer i regel är glesare än europeiska varför en liknande förtätning i svenska städer inte 
nödvändigtvis ger samma resultat.  
 
Att påverka en stads struktur är ett långsiktigt arbete som kräver tid och pengar. Inte desto mindre är det 
av stor betydelse för cykelanvändningen. Det är därför viktigt att alltid ha cykeln i åtanke vid 
stadsbyggnadsprojekt och i översikts- och detaljplaner. Att förändra strukturen i redan bebyggda områden 
är svårt. Men på sikt, och genom att ständigt väga in cykeln i stadsplaneringen, kan stadsstrukturer uppnås 
som lämpar sig väl för cykling.  
 

4.3.1.2 Cykelinfrastruktur 
 
Artiklarna i litteraturstudien delar in cykelinfrastruktur i tre grupper, nämligen cykelvägar, cykelbanor och 
cykelfält. Med cykelvägar menas vägar som är helt avskilda från övrig trafik och som istället löper genom 
grönområden och parker etc. Cykelbanor löper i anslutning till annan trafik men skyddas genom fysiska 
barriärer såsom kantstenar och upphöjningar. Den sista gruppen, cykelfält, skiljer sig från övriga genom att 
löpa i samma höjdnivå som övrig trafik. Fälten är inte heller fysiskt avskilda men separeras från övriga 
körfiler genom markeringar i gatan.   
 
Cykelinfrastruktur lyfts fram som mycket viktigt för cykelanvändningen och andelen nöjda cyklister i 
litteraturen. Detta eftersom den förbättrar trafiksäkerheten för cyklisterna. Rose (2007) presenterar stated 
preferences-studier1 riktade till cyklister i Washington som visar att 20% av de svarande skulle byta 
färdmedel om de hade tillgång till cykelvägar. Ytterligare stated preferences-studier utförda i Nordamerika 
visar att cyklister där är beredda att cykla i genomsnitt 4 kilometer extra för att använda cykelvägar (Krizek 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Stated preferences är en metod för att skatta beteenden genom att undersöka betalningsviljan för olika alternativ (Bryman 2008). 
Metoden är särskilt vanlig inom trafikplanering eftersom den kan undersöka inställningen till service och infrastruktur, exempelvis 
en ny busslinje eller en ny bro, som ännu inte finns tillhands (Dillén 1998).  



	   25	  

et al 2007). Detta motsvarar en 67% längre genomsnittlig färdväg. Det ska dock poängteras att 
trafiksäkerheten för cyklister i Nordamerika i regel är sämre än i norra Europa varför efterfrågan på 
cykelvägar troligen är högre där.   
 
Även omfattningen av cykelbanor framstår som viktig för cykeltrafiken. Jensen (2002) menar att 
cykelanvändningen i Köpenhamn ökar med i genomsnitt 20% på gator som förses med cykelbanor. Även 
biltrafiken påverkas av detta och uppges minska med i genomsnitt 10% på samma segment. Nilsson & 
Brundell-Frej (2004) hänvisar till Troisdorf i Tyskland där antalet cyklister ökade med 35%, varav 80% 
utgjordes av tidigare bilister, efter det att omfattande utbyggnader gjorts i cykelbanenätet. Resultatet är 
intressant då det visar att investeringar i cykelbanor har potential att förändra resvanor och resmönster. 
Detta är ett viktigt argument för åtgärder i cykelinfrastrukturen eftersom det innebär att nya cykelbanor 
inte bara leder om den befintliga cykeltrafiken utan även genererar ny.  
 
När det kommer till cykelfält är undersökningarna betydligt färre och mindre pålitliga. Mätningar från 
Hornsgatan i Stockholm visar visserligen att antalet cyklister ökade med 62% efter det att vägen försetts 
med cykelfält, men då mätningen genomfördes med ett tidsmellanrum på nio år är det svårt att beräkna 
effekten av själva cykelfälten.  
 

4.3.1.3 Överfarter och korsningar 
 
Insatser som riktar sig till cyklister i korsningar framhålls som viktiga i litteraturen. Denna presenterar inte 
något resultat vad gäller eventuella ökade cykelflöden men visar på tydliga förbättringar när det kommer 
till cyklisternas trafiksäkerhet. Vägverket (2000) uppger t ex att risken för kollisioner mellan cyklister och 
bilister minskar med 35% med tillbakadragna stopplinjer för biltrafiken. Dessa innebär att cyklisterna får 
ett försprång vid grön signal och därmed synliggörs bättre. Liknande resultat har uppmärksammats i 
Köpenhamn där antalet cykelolyckor i korsningar minskade med en tredjedel efter det att de försetts med 
färgade cykelfält (Spolander 1997). Även belysning lyfts fram som en viktig säkerhetsåtgärd i korsningar. 
Vägverket (2000) presenterar siffror som visar att 20% av alla kollisioner mellan cyklister och 
motortrafikanter inträffar i mörker och menar att upp till 40% av dessa skulle kunna undvikas genom 
bättre upplysta korsningar.   
 

4.3.1.4 Intermodala lösningar 
 
Intermodala lösningar är koordinering av olika transportsystem såsom infartsparkeringar vid tågstationer 
och bussterminaler i anslutning till spårtrafik. Flera artiklar framhåller att integrering av cykeltrafik och 
kollektivtrafik är avgörande för färdmedlens konkurrenskraft gentemot bilen (Pucher et al 2010, Envall 
2011, Lindelöw 2009 och Wardman et al 2007). Detta eftersom det möjliggör för snabba och smidiga 
byten vilket förkortar restiden för resenärerna. Särskilt cykelparkeringar lyfts fram som betydelsefulla. 
Wardman et al (2007) visar att andelen arbetsresor på cykel i Storbritannien ökar med i genomsnitt 8% 
med utomhusparkering vid destinationen. Tillgång till inomhusparkering och inomhusparkering med 
dusch ökar samma andel resor med 13% respektive 22%. Resultatet från svenska enkätundersökningar 
visar att en dryg tredjedel av de svarande skulle cykla oftare om de hade tillgång till stöldsäkra 
cykelparkeringar (Envall 2011). Siffrorna understöds av Lindelöw (2009) som hänvisar till en 
undersökning utförd av Naturvårdsverket där 28% av de tillfrågade anger att de inte cyklar på grund av 
stöldrisken. Envall (2011) visar att även övriga transportsystem kan dra nytta av goda 
cykelparkeringsmöjligheter och refererar till studier utförda i Nederländerna där antalet bussresenärer 
ökade med 30% efter det att hållplatserna försetts med cykelställ.  
 
Även lånecykelsystem lyfts fram som en viktig intermodal lösning. Pucher et al (2010) presenterar siffror 
från Barcelona och Paris som visar att antalet cyklister i städerna ökade med 100% respektive 150% efter 
det att de infört lånecyklar. Det är dock svårt att säga hur stor del av ökningen som beror av 
lånecykelsystemen. Parallellt med införandet gjordes nämligen stora satsningar i cykelinfrastrukturen.  
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4.3.1.5 Drift och underhåll 
 
Drift och underhåll omfattar ett brett spektra av åtgärder såsom asfaltshantering, bekämpning av ogräs, 
bortsopande av sand, snöröjning och halkbekämpning. Flera artiklar i litteraturstudien lyfter fram 
underhållet som viktigt för cykelanvändningen. Ahlström (2004) presenterar en studie där 90% av de 
observerade cyklisterna valde att cykla i blandtrafik framför en dåligt skött cykelbana. Pucher et al (2010) 
visar på exempel från London där cykeltrafiken längs en cykelbana fördubblandes efter det att den 
asfalterats om. Vidare hänvisar författarna till undersökningar från Nordamerika som visar att cyklister 
värdesätter jämna och väl underhållna cykelbanor lika högt som gena färdvägar och avskilda cykelvägar.  
 
Lindberg & Spolander (2008) framhåller betydelsen av vinterunderhåll och halkbekämpning. Baserat på 
samtal med cyklister i Linköping uppskattar de att vintercyklandet i staden skulle öka med närmare 60% 
om vinterväghållningen förbättrades. Siffrorna styrks av Naturvårdsverket (2005) som refererar till en 
undersökning som visar att 51% av Stockholms cyklister anger halka som främsta skäl till att inte cykla 
under vinterhalvåret.  
 
Resultatet indikerar att antalet året-runt-cyklister kan komma att öka med bättre vinterväghållning. Vad 
gäller effekten på cykelanvändningen under resten av året ger den studerade litteraturen inget tillförlitligt 
svar. Den ökade trafiken i London är förmodligen ett resultat av att befintlig cykeltrafik har funnit en ny 
färdväg. Att asfalteringen i sig skulle generera en så stor ökning av cykeltrafiken är knappast troligt.  
 

4.3.1.6 Trafiklugnande åtgärder 
 
Trafiklugnande åtgärder omfattas av såväl hastighetsdämpande ingrepp, såsom väggupp, 
cirkulationsplatser och avsmalningar, som gångfartsområden och bilfria zoner. Trots att huvuddelen av 
artiklarna i litteraturstudien menar att den omgivande trafikens betydelse för antalet cyklister är stor, är det 
få som ger några konkreta exempel på detta. Ett undantag är dock Doldissen & Draeger (1990) som 
presenterar resultat från Berlin och Buxtehude, en småstad strax väster om Hamburg, där andelen cyklister 
ökade med 50% respektive 100% efter införandet av hastighetsdämpande ingrepp i mitten av 1980-talet. 
Det faktum att mätningen gjordes för snart 30 år sedan gör dock att resultatet är svårt att relatera till idag. 
Detta eftersom trafiksäkerheten för cyklister då låg på en betydligt lägre nivå. 
 

4.3.2 Mobility Management 
 
Mobility management är ett begrepp vars innebörd skiftar beroende på i vilket sammanhang det används. 
I detta arbete, och inom cykeltrafikplanering i allmänhet, syftar mobility management till åtgärder som 
genom marknadsföring och information uppmuntrar till minskad bilanvändning och ökad cykeltrafik. 
Åtgärder inom mobility management är alltså uppmuntrande snarare än begränsande till sin karaktär.  
 
Nedan följer en genomgång av de mobility managementåtgärder som beskrivs som särskilt betydelsefulla i 
den studerade litteraturen.  
 

4.3.2.1 Generell marknadsföring 
 
Generell marknadsföring syftar till att påverka resmönster och val av färdmedel genom uppmuntran och 
information. Åtgärden omfattar såväl riktade insatser, såsom kampanjer riktade till anställda vid företag, 
som mer allmänna. Cairns et al (2008) gör en omfattande utvärdering av brittiska marknadsföringsförsök. 
Där framgår bland annat att uppmuntrande åtgärder från arbetsgivare, såsom fri utlåning av tjänstecyklar 
och tillhandahållande av dusch- om omklädningsmöjligheter, minskar andelen bilburna arbetsresor med i 
genomsnitt 10-30%. Det framgår också att företag som verkar för telekonferenser i regel har 10-30% lägre 
transportkostnader än sina konkurrenter, och att distansarbete i genomsnitt minskar antalet arbetsresor 
per anställd och vecka från sex till två. Även kampanjer riktade till skolelever och deras föräldrar tycks ha 
effekt på valet av färdmedel. I rapporten framgår att informativ marknadsföring i kombination med 
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säkrare färdvägar för gående och cyklister, t ex genom att placera ut vuxna gatuvakter, kan minska andelen 
bilresor med upp till 20%.  
 
Ytterligare exempel på allmän marknadsföring är bilpooler och hemkörning av varor. Erfarenheter från 
Storbritannien visar att varje gemensamt ägd bil i en bilpool motsvarar fem privatägda fordon, och att 
hemkörning av varor minskar andelen bilburna kundresor med 10-15% (Cairns et al 2008). 
 
Marknadsföringsförsöken beskrivna ovan berättar inte i vilken omfattning den minskade biltrafiken ersätts 
av cykeltrafik. Resultatet är ändå intressant eftersom det visar att mobility management, om rätt utfört, har 
stor påverkan på resmönster och val av färdmedel. Med riktade insatser bör en del av biltrafiken kunna 
ersättas av cykeltrafik. Vidare bör effekten bli ännu större om åtgärderna utförs parallellt och i 
kombination med investeringar i den fysiska miljön. Detta, dvs betydelsen av att utföra insatser i 
anslutning till varandra, framhålls av flera artiklar i litteraturstudien, däribland Pucher et al (2010), 
Lindelöw (2009) och Garder et al (1999).   
 

4.3.2.2 Cykelspecifik marknadsföring 
 
Cykelspecifik marknadsföring syftar till att öka cykelanvändningen genom insatser som riktar sig direkt till 
cyklister. Exempel på sådana insatser är reklamkampanjer, cykelevent och undervisning. Nilsson & 
Brundell-Frej (2004) lyfter fram den tyska staden Detmold med ca 75 000 invånare som ett lyckat exempel 
på cykelriktad marknadsföring. Där ökade cykeltrafiken med närmare 200% under ett år som ett resultat 
av intensivt kampanjarbete. Under samma period minskade biltrafiken med 30%. Resultatet, som är 
överraskande stort, ska dock ses i ljuset av andelen i cyklister i utgångssituationen var tämligen lågt, endast 
5%. Även Pucher et al (2010) ger exempel på lyckad cykelriktad marknadsföring, om än med mer 
blygsamma resultat, och hänvisar till undersökningar från Perth i Australien där cykelanvändningen steg 
från 29% till 36% som en följd av omfattande reklamkampanjer. 
 
Pucher et al (2010) visar även exempel på lyckade cykelevent, dvs sociala arrangemang och tävlingar som 
anordnas med avsikt att öka cykeltrafiken. När så kallade Bike-To-Work-Days (event där arbetspendlare 
uppmuntras att ställa bilen till förmån för cykeln under kortare perioder) genomfördes i San Francisco, 
USA, och Victoria, Australien, år 2008 respektive 2007, påverkades cykelanvändningen även på lång sikt. I 
San Francisco fortsatte 7% av de som bytte färdmedel under eventet att cykla. I Victoria var motsvarande 
siffra 27%. Detta enligt mätningar som genomfördes ett halvår efter det att eventen ägt rum. Ett 
ytterligare exempel på ett lyckat cykelevent hämtas från Åhus i Danmark (Nilsson & Brundell-Frej 2004). I 
ett försök att minska biltrafiken i kommunen försågs ett urval av invånarna med cykel och 
kollektivtrafikbiljetter. Försöket resulterade i att cykelanvändningen ökade med nästan 500%, från 9% till 
53%, samtidigt som andelen bilresor minskade från 79% till 34%.  
 
Vid sidan av reklamkampanjer och cykelevent har undervisning och information seglat upp som ett 
populärt inslag i cykelspecifik marknadsföring. I Nederländerna ingår cykelundervisning numera som ett 
obligatoriskt moment i skolan (Ministry of Infrastructure & Environment 2009). I lågstadiet undervisas 
eleverna i praktiskt cyklande medan äldre elever lär sig trafikregler och trafikvett. Sedan ett par år tillbaka 
har cykelundervisning även börjat ges till immigranter som saknar tidigare cykelkunskap. Liknande försök 
har genomförts i Sydney där de första resultaten visar på att drygt hälften av deltagarna fortsätter att cykla 
efter det att kurserna har avslutats (Telfer et al 2006). Undervisning för barn och invandrare har potential 
att ge positiva dominoeffekter genom att de som undervisas för vidare informationen till sin omgivning. I 
Nederländerna är man så nöjd med resultatet att man funderar på att utöka vuxenundervisningen till att 
även inkludera nederländska medborgare som känner sig osäkra på cykling (Ministry of Infrastructure & 
Environment 2009).  
 
Ett ytterligare exempel på en cykelspecifik marknadsföringsåtgärd är undantagsregler för cyklister. 
Exempel på sådana regler är tillåtelse för cyklister att svänga höger vid röd signal och att cykla i fel riktning 
på enkelriktade gator. Studier från Nederländerna visar att antalet för cyklister påtvingade stopp är en 
viktig förklaring till storleken på cykeltrafiken. I en undersökning utförd av Rietveld & Daniel (2004), där 
antalet stopp och hastighetssänkande hinder halverades på en 7,5 kilometer lång sträcka, ökade antalet 
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cyklister med 15%. Det ger en ökning med 4,9% per reducering av 0,3 stopp per kilometer. Enligt samma 
undersökning ökade andelen nöjda cyklister längs sträckan med 20%. Siffrorna understöds av Börjesson & 
Eliasson (2010) och Lindelöw (2009) som lyfter fram restiden som den viktigaste faktorn vid valet av 
färdmedel. 
 

4.3.3 Ekonomiska åtgärder 
 
Att styra beteenden med ekonomiska medel är ett väl beprövat tillvägagångssätt inom trafikplanering. 
Metoden räknas till kategorin begränsande vilket innebär att den syftar till att minska andelen bilresor 
genom att göra körningen dyrare och mindre attraktiv. Den vanligaste varianten av ekonomiska styrmedel 
är parkeringsavgifter. Vägverket (2000) framhåller att kostnaden för att parkera har stor påverkan på 
biltrafikens storlek och hänvisar till exempel från Stockholm. År 1999 genomfördes ett försök där 
parkeringsavgifterna i staden höjdes med 20-50%. Detta ledde till en genomsnittlig reducering av 
biltrafiken med 25%. Litman (2010) visar på liknande resultat och refererar till försök från Nordamerika 
där andelen bilresor minskade med 10-30% som en följd av en övergång från fri parkering till 
avgiftsbelagd. Det är dock oklart hur stor del av minskningen som ersattes av cykeltrafik.  
 
Vid sidan av parkeringsavgifter är trängselavgifter ett effektivt verktyg för minskad bilanvändning. 
Utvärderingar av trängselförsöket i Stockholm visar att in- och utfartstrafiken reducerades med ca 20% 
efter införandet av avgifterna (Trafikkontoret 2006). Vad gäller effekten på cykelanvändningen går dock 
meningarna isär. Trafikkontoret (2006) visar på mätningar som säger att cykeltrafiken ökade med 16% 
efter införandet. Nilsson et al (2006) hävdar å sin sida att antalet cyklister minskade med 13-14%. Detta, 
menar författarna, kan dock bero på att efter-mätningarna präglades av dåliga väderförhållanden och låga 
temperaturer. Nilsson et al hänvisar därför till en intervjuundersökning utförd av konsultföretaget 
Trivector där 400 cyklister i Stockholm hörts om vad de tycker om trängselavgifter. I undersökningen 
framgår att 20% av cyklisterna anser att trafikmiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten har blivit 
bättre. 10% uppger att de cyklar mer efter införandet.  
 
Utöver parkerings- och trängselavgifter används beskattningar på fordon och drivmedel som ekonomiska 
styrmedel. Litteraturen som studerats i litteraturstudien saknar dock information om vilken effekt detta 
har på bilanvändning och cykeltrafik.  
 

4.3.4 Policyåtgärder 
 
Även policyåtgärder hör i detta arbete till kategorin begränsande. Och även inom detta område är 
parkering ett effektivt verktyg att arbeta med. Flera artiklar i litteraturstudien, däribland Litman (2010) och 
Vägverket (2000), lyfter fram parkeringsrestriktioner och låga parkeringstal, dvs kvoten mellan antalet 
parkeringsplatser och bostäder, som väl beprövade strategier för minskad bilanvändning och ökat 
cyklande. Trots detta saknar litteraturstudien studier som visar på det.  
 
Även när det kommer till hastighetsbegränsningar och deras betydelse för biltrafik och cykeltrafik syns en 
informationslucka i litteraturstudien. Trots att flera artiklar framhåller den omgivande trafiken som 
avgörande för antalet cyklister på en ort är det få som uppmärksammar effekten av sänkta hastigheter. I 
studien ges endast ett exempel där hastigheten analyseras som en isolerad åtgärd. Det är från Hilden i 
Tyskland, en stad med ca 55 000 invånare, där cykeltrafiken ökade kraftigt som en följd av att 
motortrafiken begränsades till 30 km/h, från tidigare 50 km/h (King 2004). I artikeln presenteras dock 
inga siffror på hur stor ökningen var. Den visar inte heller hur stor del av ökningen som utgjordes av 
tidigare bilister. 
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4.4 Avslutande reflektion 
 
Syftet med detta kapitel har varit att redogöra för åtgärder som bidrar till fler och nöjdare cyklister.  
Åtgärderna, som har hämtats från litteraturen i litteraturstudien, har valts ut utifrån hur de påverkar 
faktorerna presenterade i tabell 4.1 dvs utifrån hur de påverkar benägenheten att välja cykel som 
färdmedel. Faktorerna i tabellen är indelade i tre kategorier; individuella, externa och resespecifika. Sett till 
ovanstående avsnitt kan noteras att fysiska åtgärder till största delen tycks fokusera på resespecifika 
faktorer såsom cykelinfrastruktur, trafiksäkerhet och faciliteter på destinationen. På motsvarande sätt 
förefaller mobility managementåtgärder fokusera på individuella faktorer såsom attityder, intressen och 
kunskap. Ekonomiska åtgärder fokuserar i huvudsak på den resespecifika faktorn reskostnad. 
Policyåtgärder riktar främst in sig på de resespecifika faktorerna reskostnad och restid. 
 
Kvar står kategorin externa faktorer vilken, enligt Lindelöw (2009), har störst betydelse för valet av 
färdmedel. Detta syns även vid en genomgång av cyklandets brister där klimat, väder och topografi, vid 
sidan av trafiksäkerheten, lyfts fram som särskilt problematiska för cykeltrafikens möjligheter att vinna 
över bilanhängare (Lindelöw 2009, Lindberg & Spolander 2008, Wardman et al 2007 och Vägverket 2000).  
 
Vad finns då att göra åt dessa faktorer? Till stor del handlar det om att åtgärda det som åtgärdas kan. 
Litteraturen i litteraturstudien är fylld av exempel på orter som trots bistert klimat och stora höjdskillnader 
visar upp stora cykelflöden (Börjesson & Eliasson 2010, Lindelöw 2009 och Spolander 2006). Genom att 
rikta åtgärderna mot påverkbara faktorer, såsom investeringar i cykelinfrastruktur, kan betydelsen av 
externa faktorer minskas. En ytterligare metod som tas upp i litteraturstudien är att arbeta med de negativa 
effekter som följer av externa faktorer. Lindberg & Spolander (2008), Wardman et al (2007) och 
Vägverket (2000) ger flera konkreta förslag. Halkbekämpning och snöröjning kan reducera klimatets 
inverkan. Kraftbesparande växlar, bättre bromsar och lättare material kan minska topografins betydelse. 
Inomhusparkeringar, omklädningsrum och duschmöjligheter på destinationen kan göra vädrets inflytande 
mindre.    
 
Vid sidan av ovan nämnda faktorer framhålls ofta låg komfort och dåliga lastningsmöjligheter som 
problematiskt för cykelns dragningskraft (Lindelöw 2009 och Vägverket 2000). Även i detta fall är 
teknikutveckling en viktig del av lösningen. Ahlström (2004) menar att moderna cykelkärror, nya 
växelsystem och elcyklar har förbättrat både bekvämlighet och lastningsmöjligheter väsentligt. Även 
hemleverans av varor underlättar för inköp med cykel enligt Ahlström.   
 
Artiklarna i litteraturstudien ger som synes ett flertal exempel på åtgärder som underlättar en övergång 
från biltrafik till cykeltrafik. Jag anser dock att den största svårigheten inte tas upp. Cykelns största 
dilemma ligger, enligt min mening, nämligen i hur dagens samhälle är planerat och utformat. Eller 
annorlunda uttryckt, cykelns problem är ett resultat av bilens samhällsdominerande ställning. Sedan denna 
började massproduceras vid mitten av förra seklet har städer i västvärlden byggts om och anpassats efter 
bilens egenskaper. Det har lett till segregering och funktionsuppdelning, utglesning och utvidgning. I 
dagens samhälle bor många medborgare långt från den plats där de arbetar. Där görs inköp i externa 
varuhus belägna i stadens utkanter. Och där är viktiga samhällsfunktioner lokaliserade längs med stora 
motorleder. Detta försvårar för cykeln att konkurrera med bilen och går emot en av själva 
grundprinciperna med staden, nämligen att koncentrera olika funktioner till samma område för att därmed 
minska behovet av transporter.  
 
Sett till den studerade litteraturen och de resultat som presenteras där kan både cykelanvändningen och 
andelen nöjda cyklister påverkas genom insatser i cykelmiljön. Om detta är författarna eniga. När det 
kommer till effekten av insatserna går dock meningarna isär. Många gånger är effekternas storlek olika 
stora. Ibland är de till och med motstridiga. Här är det viktigt att komma ihåg att resultatet beror av en 
mängd faktorer, av vilka trafiksituationen på platsen hör till det mest centrala. Detta förklarar varför 
åtgärder utförda i Storbritannien och Nordamerika, där trafiksäkerheten för cyklister i regel är sämre än i 
Sverige, ofta genererar större ökningar i cykeltrafiken än motsvarande åtgärder utförda i norra Europa. 
Variationerna i resultatet kan även förklaras av svårigheterna att isolera en viss insats från andra. Hur stor 
del av effekten ska tillskrivas den specifika åtgärden? Hur stor del beror av andra faktorer? Detta är till viss 
del en bedömningsfråga vilket naturligtvis avspeglar sig i resultatet. Författarna till litteraturen som har 



	   30	  

studerats är medvetna om detta och framhåller att det mest effektiva verktyget för ökad cykelanvändning 
och komfort är investeringar i så kallade åtgärdsprogram där en rad åtgärder införs parallellt. 
 
I artiklarna märks en tydlig fokusering på åtgärder som bidrar till ökad cykelanvändning. Endast ett fåtal 
artiklar skriver om insatser som explicit bidrar till nöjdare cyklister. Eller rättare sagt, få artiklar beskriver 
insatser utifrån detta. Även åtgärder som med allra största sannolikhet resulterar i fler nöjda cyklister 
beskrivs nämligen utifrån hur de påverkar användningen. Smidfelt-Rosqvist et al (2009) är ett undantag. I 
rapporten, som undersöker effekterna av fysiska insatser och mobility managementåtgärder, 
rekommenderas, något förenklat, mobility management i områden med goda cykelförhållanden men låg 
cykelandel, och fysiska åtgärder i områden med dåliga cykelförhållanden men hög cykelandel. Detta kan, 
återigen något förenklat, förstås som att mobility management i första hand ökar cykelanvändningen 
medan fysiska insatser främst bidrar till nöjdare cyklister. 
 

--- 
 

I nästa kapitel diskuteras cyklisters preferenser i trafiken. Detta görs utifrån en fallstudie som har utförts i 
Linköping. Fallstudien, som fokuserar på cykelpendlare, består av enkätundersökningar, observationer och 
intervjuer. Även de åtgärder som har beskrivits i detta kapitel vävs in i studien. 
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5 Fallstudie 
 
Detta kapitel består av en fallstudie av cykeltrafik i södra och mellersta Linköping. Fallstudien utgår från 
följande två frågeställningar. 
 

- Vilka faktorer inverkar på valet av färdmedel? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdväg? 

 
Valet av frågeställning bygger på den litteratur som har studerats i samband med examensarbetet (se 
avsnitt 2.4.1). I denna syns en tydlig efterfrågan på större kunskap när det kommer till cyklisters 
värderingar och preferenser. Som exempel kan nämnas Envalls enkätundersökning från 2009 där svenska 
trafik- och stadsplanerare förklarar de försiktiga satsningarna i cykelåtgärder i Sverige med att det saknas 
information om vilka egenskaper i cykelmiljön som efterfrågas av cyklister (Envall 2009). Vidare menar 
planerarna att det läggs ett större fokus på trafiksäkerhet än på restid då åtgärder som förbättrar 
säkerheten är lättare att översätta i faktiska kronor.   
 
Det förefaller alltså som att bristen på kunskap om cyklisters värderingar leder till färre cykelsatsningar. På 
motsvarande sätt bör följaktligen ett bättre beslutsunderlag när det kommer till cyklisters val av färdvägar 
resultera i fler och mer effektivt riktade insatser. Med andra ord, i arbetet för en ökad cykelanvändning 
krävs en förståelse för hur cyklister värderar olika egenskaper i cykelmiljön.     
 
Fallstudien bygger huvudsakligen på en enkätundersökning och en intervjuundersökning (se avsnitt 2.4.2 
och 2.4.4). I dessa studeras uteslutande cykelpendlare (se avsnitt 2.1 för en beskrivning). Det innebär att 
fallstudien inte studerar cykeltrafik generellt utan fokuserar på cykelpendling.  
 
Fallstudien inleds med en beskrivning av Linköping som cykelkommun. Därefter följer en genomgång av 
resultatet av enkät- och intervjuundersökningen. I denna genomgång redovisas deltagarnas syn på 
cykelsituationen i Linköping liksom deras syn på val av färdmedel och färdväg och på vad som påverkar 
dessa val. Fallstudien avslutas med en reflektion av resultatet och av vilka slutsatser som kan dras av det.  
  

5.1 Linköping som cykelkommun 
 
Linköping är Sveriges femte största kommun med drygt 145 000 invånare (Linköpings kommun 2011).  
Staden är en viktig knutpunkt för tåg- och biltrafik och ingår i Sveriges fjärde största 
arbetsmarknadsområde med Norrköping och Jönköping som viktigaste grannstäder. Detta har resulterat i 
att kommunens vägnät är högt belastat. Då Linköping även räknas som landets fjärde snabbast växande 
stad står trafiknätet inför stora framtida utmaningar. En minskad biltrafik till förmån för fler cyklister ses 
därför som en viktig åtgärd av kommunens trafikplanerare. 
 

5.1.1 Dagens cykelsituation   
 
Linköping har en lång cykeltradition. En bidragande orsak till det är stadens goda förhållanden för cykling 
med avseende på storlek och topografi. En ytterligare förklaring är företaget SAAB:s centrala betydelse för 
staden från 1939 och framåt (SAAB 2011). Det finns tyvärr inga uppgifter om cykeltrafikens andel av det 
totala resandet vid denna tid, men enligt uppgifter från personer som bodde i Linköping då var cykeln 
avgörande. ”Alla cyklade” menar Ulf Bråsjö vars far arbetade på SAAB mellan 1940 och 1984. Ulf berättar 
att cykeln var det självklara transportmedlet i Linköping under efterkrigstiden och att det om morgnar, 
lunch och eftermiddagar gick långa tåg av cyklande fabriksarbetare och tjänstemän. Vid entrén till SAAB 
upprättades takförsedda cykelställ i långa rader för att ta emot de många tusentals anställda. Även 
Linköpings Universitet, som grundades år 1975, har en stor betydelse för cykelanvändningen i staden 
(Linköpings Universitet 2011). Universitet rymmer idag nästan 20 000 studenter, och eftersom dessa i 
regel är flitiga cykelanvändare innebär det ett viktigt tillskott till stadens cykeltrafik.   
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Idag är Linköping en utpräglad cykelkommun (Lindberg & Spolander 2008). Staden har uppmärksammats 
såväl nationellt som internationellt för sitt cykelarbete och belönades 2002 med utmärkelsen ”Årets 
Cykelkommun” av Cykelfrämjandet. År 2010 var andelen resor som gjordes med cykel i Linköping 30% 
vilket placerar staden på en delad förstaplats över cykelkommuner i Sverige (Linköpings kommun 2011).  
 
Linköpings cykelnät omfattar drygt 400 kilometer cykelled uppdelat på cykelväg, cykelbana och cykelfält 
(se avsnitt 4.3.1.2 för beskrivning). Cykelnätet är även indelat i tre kategorier baserat på prioritetsordning 
vad gäller kvalitet, drift och underhåll. Den högst prioriterade kategorin går under namnet 
”huvudcykelstråk”. Dessa stråk består huvudsakligen av cykelvägar och cykelbanor som löper mellan olika 
stadsdelar och viktiga målpunkter. Cykelstråken är skyltade och raka och har hög prioritet när det kommer 
till snöröjning och halkbekämpning. Den näst högst prioriterade kategorin, ”lokala cykelstråk”, består av 
cykelbanor och cykelfält som löper mellan målpunkter inom samma stadsdel. Även dessa stråk har hög 
prioritet i fråga om ytbeläggning och underhåll, dock inte lika hög som huvudcykelstråken. Den 
sistnämnda kategorin, ”övriga cykelstråk”, binder samman start- och målpunkter inom kvarter och 
bostadsområden. Dessa stråk har lägre prioritet än tidigare nämnda och underhålls inte nödvändigtvis 
under vintern.  
 

5.1.2 Förslag till framtida åtgärder 
 
Linköpings kommun arbetar för närvarande med att ta fram en trafikstrategi för den närmaste 20-
årsperioden (Linköpings kommun 2011). I planen målas två framtidsscenarier upp, ett där kommunens 
invånarantal har vuxit till 170 000 år 2030, och ett där det har vuxit till 200 000. I båda scenarierna 
understryks att bilanvändningen i Linköping måste minska till förmån för ökad kollektivtrafik, cykeltrafik 
och gångtrafik.  
 
Som ett steg i arbetet har man från kommunens sida tagit fram en cykelplan, kallad ”Cykelplan för 
Linköping 2008-2028” (Lindberg & Spolander 2008). I denna formuleras en målsättning som går ut på att 
cykelns andel av det totala resandet ska öka från 30% till 40% till 2030. Under samma period vill man att 
andelen nöjda cyklister ska öka till 80% (det är dock oklart hur hög siffran är idag) vilket, enligt 
kommunen, skulle innebära att man utvecklas till Europas bästa cykelstad. I cykelplanen ges flera förslag 
för hur detta ska ske. Där skrivs bland annat att cykelnätet i staden ska förbättras genom fler gena 
cykelbanor, högre kvalitet på det befintliga nätet samt genom bättre underhålls- och driftarbete. Vad gäller 
det sistnämnda märks en tydlig fokusering på snöröjning och halkbekämpning som, enligt cykelplanen, har 
potential att öka andelen året-runt-cyklister med närmare 60%. Vid sidan av ovanstående insatser föreslås 
även ett nytt vägvisningssystem, cykeldetektering vid särskilda trafiksignaler och en ny belysningsplan. 
Vidare vill man utveckla integreringen av cykel- och kollektivtrafik genom att möjliggöra för smidigare 
byten, fler cykelparkeringsplaster samt uthyrning av cyklar. 
 
Cykelplanen ger även förslag på åtgärder som försvårar för biltrafiken. Där föreslås bland annat att 
hastigheten i centrala Linköping ska begränsas till 30 km/h, att kommunen ska införa fler cykelfartsgator 
där trafiken anpassas till cyklisternas hastighet samt att enkelriktade gator ska tillåtas för cykeltrafik i båda 
riktningar.   
 

5.1.3 Södra och mellersta Linköping (Hjulsbro-innerstaden) 
	  
Fallstudien i denna uppsats är avgränsad till södra och mellersta Linköping, närmare bestämt området 
Hjulsbro-innerstaden. Detta motiveras av att det i området finns flera alternativa färdvägar. Här finns 
möjlighet att färdas på huvudcykelstråk, lokala cykelstråk och övriga cykelstråk. Här finns också möjlighet 
att välja mellan gångfartsgator, cykelfartsgator och gator med blandtrafik. Slutligen finns möjlighet att välja 
planskilda korsningar framför korsningar med integrerad trafik. Detta innebär att valet av färdväg antas 
bero på hur starkt deltagarna värderar faktorer som restid, trafiksäkerhet, omgivande miljö, höjdskillnader 
etc.  
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Cykelflödet i området är i huvudsak enkelriktad, dvs i rusningstid går trafiken i en riktning. På morgonen 
löper cykelflödet in mot centrum. På eftermiddagen, när arbetsdagen är slut, går det åt motsatt håll.  
 
Samtliga deltagare i intervjuundersökningen är bosatta i södra och mellersta Linköping. Bland deltagarna i 
enkätundersökningen finns dock ett antal som bor i andra områden. Fallstudien tar inte hänsyn till det 
men redovisar även deras svar i enkäterna.  
 
Följande karta visar cykelnätet i Linköping med markerade arbetsplatser. Den cirkelformade symbolen 
symboliserar Linköpings kommun, den rektangelformade symbolen universitetssjukhuset och den 
ovalformade symbolen SGI och VTI.  
 

 
Figur 5.1.3: Cykelkarta över Linköping med markerade arbetsplatser. 
Källa: Linköpings kommun 2011. 
 
Nedan följer en beskrivning av cykelnätet i de olika stadsdelarna i området. Beskrivningen bygger till stor 
del på mina egna observationer av cykelmiljön i stadsdelarna.  
 

5.1.3.1 Innerstaden 
 
Linköpings innerstad är relativt tätt bebyggd och utgörs huvudsakligen av kvarter med flerbostadshus i två 
till tre våningar. Här är den mesta av stadens arbete, handel och service samlad. I stadsdelens utkanter 
finns ett antal villaområden där exploateringsgraden är lägre än i centrum. Cykelnätet i innerstaden består 
främst av huvudcykelstråk (cykelbanor och cykelfält) och lokala stråk (cykelbanor, cykelfält och 
blandtrafik). Vid sidan av dessa finns även ett antal så kallade cykelfartsgator där den övriga trafiken är 
anpassad till cyklisternas hastighet.  
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Bild 5.1.3.1.1: Flerbostadshusområde i Linköpings innerstad.         Bild 5.1.3.1.2: Cykelfartsgata. 
Källa: Eget fotografi, juni 2011.                  Källa: Eget fotografi, juni 2011.  

5.1.3.2 Hejdegården, Ramshäll och Vimanshäll 
 
Linköpings innerstad gränsar i sydost till Hejdegården, Ramshäll och Vimanshäll. Dessa stadsdelar är lägre 
exploaterade än innerstaden och har en bebyggelse som till största delen består av småhus och villor. I 
Hejdegården och Ramshäll finns dock även ett antal flerbostadshusområden. Områdena är relativt 
skyddade från motortrafik men skiljs åt av stora bilvägar som Brokindsleden och Vistvägen. I Vimanshäll 
löper dessutom Söderleden som en barriär genom området. Trots detta har stadsdelarna god tillgång till 
grönytor och ett cykelnät som till stor del består av friliggande cykelvägar. I Hejdegården och Ramshäll 
finns möjlighet för cyklister att cykla längs med vattendrag i form av Stångån och Tinnerbäcken. Vid sidan 
av de friliggande cykelvägarna utgörs cykelnätet främst av blandtrafik på villagator. I Ramshäll är 
topografin mer varierad än i övriga stadsdelar i södra och mellersta Linköping. 
 

  
Bild 5.1.3.2.1: Villaområde i Ramshäll.                 Bild 5.1.3.2.2: Gång- och cykelväg längs Stångån. 
Källa: Eget fotografi, juni 2011.                  Källa: Eget fotografi, juni 2011. 
 

5.1.3.3 Johannelund 
 
Söder om Vimanshäll ligger Johannelund. Detta område har, till skillnad från tidigare nämnda, en mycket 
blandad bebyggelse bestående av flerbostadshus i upp till tolv våningar, radhus, småhus och villor. Liksom 
i Hejdegården, Ramshäll och Vimanshäll finns i Johannelund stora grönområden. Här finns även 
koloniområden, parker och småskogar. Bortsett från Vistvägen och Brokindsleden, som löper i nordsydlig 
riktning genom området, är Johannelund skyddat från genomfartstrafik. Cykelnätet utgörs huvudsakligen 
av kategorin lokala stråk och består av friliggande cykelvägar såväl som cykelbanor, cykelfält och 
blandtrafik.  
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Bild 5.1.3.3.1: Höghusområde Johannelund.  Bild 5.1.3.3.2: Småhusområde i stadsdelen.  Bild 5.1.3.3.3: Friliggande cykelväg. 
Källa: Eget fotografi, juni 2011.            Källa: Eget fotografi, juni 2011.                    Källa: Eget fotografi, juni 2011. 
  

5.1.3.4 Ekholmen 
 
Söder om Johannelund breder Ekholmen ut sig. De två bostadsområdena påminner om varandra till yta 
och gestaltning, och bebyggelsen i Ekholmen är, liksom i Johannelund, mycket varierad. I de norra och 
östra delarna av området består den till största delen av höga bostadshus, upprättade under 
miljonprogrammet, medan andra delar av stadsdelen omfattar radhus- och villaområden. Cykelnätet utgörs 
till största delen av blandtrafik på smågator, men här finns även friliggande cykelvägar liksom cykelbanor 
löpande längs med Vistvägen och Brokindsleden.  
 

  
Bild 5.1.3.4.1: Småhusområde i Ekholmen.                 Bild 5.1.3.4.2: Cykelled i blandtrafik. 
Källa: Eget fotografi, juni 2011.                  Källa: Eget fotografi, juni 2011. 
 

5.1.3.5 Hjulsbro 
 
Ekholmen gränsar i sydost till Hjulsbro. I Hjulsbro utgörs bebyggelsen till största delen av stora, 
friliggande villor, men i områdets norra delar finns även ett antal radhusområden. Liksom i Ekholmen 
omfattas cykelnätet i Hjulsbro huvudsakligen av blandtrafik på smågator. Även här finns dock friliggande 
cykelvägar och cykelbanor längs Vårdsbergsvägen och Lövsbergsvägen.  
 

  
Bild 5.1.3.5.1: Villaområde i Hjulsbro.                 Bild 5.1.3.5.2: Friliggande cykelväg. 
Källa: Eget fotografi, juni 2011.                  Källa: Eget fotografi, juni 2011. 
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5.2 Resultat av fallstudie 
 
Följande avsnitt bygger på resultatet av enkätundersökningen och intervjuundersökningen. Som tidigare 
nämnts är det huvudsakliga syftet med dessa att undersöka hur cykelpendlare i Linköping värderar olika 
egenskaper i cykelmiljön. Frågor som diskuteras i fallstudien är: Hur är Linköping som cykelstad? Hur kan 
trafiksituationen för Linköpings cyklister förbättras? Vilka faktorer inverkar på valet av färdmedel? Vilka 
faktorer inverkar på valet av färdväg?  
 

5.2.1 Hur är Linköping som cykelstad? 
 
I fallstudien framkommer att en övervägande andel av Linköpings cykelpendlare är nöjda med utbudet av 
och kvaliteten på cykelnätet i staden. 94 personer av 107 svarar att de instämmer helt eller delvis i att 
stadens vägnät är väl utformat för cyklister. Endast 13 personer anser att det inte är det. 
  

 
Figur 5.2.1.1: Andel av enkätdeltagarna som instämmer i att Linköpings cykelnät är väl utformat för cyklister.  
Källa: Enkätundersökning. 
 
Vad gäller underhållet av cykelnätet, dvs hanteringen av ojämnheter i asfalt, bekämpningen av ogräs, 
bortsopandet av snö och sand etc, är andelen nöjda cyklister något lägre. Omkring en fjärdedel av de 
svarande anser att kommunen brister i dessa uppgifter. Drygt 75% av deltagarna i fallstudien instämmer 
dock i vägar och gator i Linköping är väl underhållna för cyklister.  
 

 
Figur 5.2.1.2: Andel av enkätdeltagarna som instämmer i att vägar och gator i Linköping är väl underhållna för cyklister.  
Källa: Enkätundersökning. 

	  

5.2.2 Hur kan trafiksituationen för Linköpings cyklister förbättras? 
 
I intervjuundersökningen får de svarande tillfälle att lägga fram förslag till framtida cykelåtgärder i 
Linköping. Av svaren att döma efterfrågar stadens cykelpendlare fler och bättre cykelparkeringar. 
”Cykelparkeringarna som finns är ofta fulla” och ”Det behövs fler och bättre cykelparkeringar i centrum 
och vid andra viktiga platser” är exempel på synpunkter som förs fram under intervjuerna. Tre av elva 
deltagare lyfter fram bristen på parkeringsplatser som den viktigaste cykelåtgärden för framtiden och får 
medhåll av ytterligare två personer som anser att det behövs fler cykelställ för stöld- och sabotagesäker 
parkering. Gärna under tak och med videoövervakning. Vid sidan av fler cykelparkeringsplatser syns en 
efterfrågan på bättre underhåll av cykelnätet. Detta gäller särskilt vintertid då flera intervjupersoner saknar 
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kontinuitet kring vilka cykelstråk som plogas. Avslutningsvis önskas fler cykelbanor i Linköpings centrum 
och en tydligare uppdelning i fotgängare/cyklist på kommunens cykelvägar. 
 

5.2.3 Vad inverkar på valet av färdmedel? 
 
I enkätundersökningen framkommer att cykelns flexibilitet är den viktigaste orsaken till att cykelpendlare i 
Linköping väljer den som färdmedel. Med flexibilitet menas i undersökningen att cykeln är smidigare att 
parkera än en bil och att den till skillnad från kollektivtrafiken är oberoende av tidtabeller och särskilda 
rutter. Efter flexibiliteten följer cykelns positiva inverkan på hälsan och miljön. Följande figur visar hur 
starkt olika skäl inverkar på deltagarnas val att cykla. Deltagarna har varit fria att kryssa för flera alternativ.  
 

 
Figur 5.2.3.1: Antal enkätdeltagare som instämmer i att skälen är ”Mycket viktiga flera gånger per vecka” eller ”Mycket viktiga 
någon gång per vecka”.  
Källa: Enkätundersökning. 
 
Vid sidan av dessa skäl, som står med som svarsalternativ i enkäten, har ytterligare anledningar till att välja 
cykeln som färdmedel lyfts fram i svarsrutan för ”Annat viktigt skäl”. Dessa är: 
 

- Att cykla är bekvämt 
- Att cykla ger bättre upplevelse av omgivningen  
- Att cykla är att vakna till 
- Att cykla ger frisk luft 
- Att cykla är avkopplande 
- Att cykla ger tid för reflektion 
- Att cykla är en vana 
- Att cykla innebär kortare promenad (kortare promenad till cykeln än till den parkerade bilen) 
- Att cykla är det enda alternativet 

 
Dessa skäl har endast fyllts i av en person vardera. ”Att cykla är det enda alternativet” står med som 
svarsalternativ i enkäten men har bara kryssats för av en deltagare.  
 
Svarsfördelningen i figuren ovan är något oväntad med tanke på att restid i andra studier ofta lyfts fram 
som avgörande för cykelns dragningskraft. Linköpings cykelpendlare menar visserligen att restid är viktigt, 
60% av deltagarna instämmer i det, men i jämförelse med andra faktorer hamnar det ändå förvånansvärt 
långt ner i listan över skäl till att cykla. Det ska dock inte dras alltför stora växlar av detta då alternativen 
inte står mot varandra, dvs deltagarna har haft möjlighet att välja flera alternativ.  
 
Även i intervjuundersökningen ombeds deltagarna att ange de för dem viktigaste skälen till att cykla. 
Denna gång utan förvalda svarsalternativ. Följande figur visar resultatet. 
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Figur 5.2.3.2: Anledningar till att cykla framförda under intervjuundersökningen. 
Källa: Intervjuundersökning. 
 
När frågan hålls öppen och deltagarna inte ges färdiga alternativ ser svarsfördelningen annorlunda ut. 
Mest anmärkningsvärt är kanske att skälet ”Trivsel” inte anges av någon deltagare. Å andra sidan kan 
skälen ”En härlig start på dagen” och ”Frisk luft” ses som alternativ till detta. Värt att notera är även att 
flexibilitet och miljö ges mindre betydelse i intervjuerna medan hälsa och restid ges större betydelse. Vad 
detta beror på är svårt att säga. En förklaring kan vara att faktorer som inte ligger längst fram i tanken 
glöms bort när frågan hålls öppen. En annan förklaring kan vara att intervjuerna hölls en till två månader 
efter det att deltagarna hade fyllt i sina respektive enkäter. Minnet är kort och skälen till att cykla i juni 
behöver inte vara desamma som till att cykla i april eller maj.  
 
Vid sidan av att ange hur starkt olika skäl påverkar deras val att cykla uppmanas enkätdeltagarna att ta 
ställning till ett antal skäl för att inte cykla. Följande figur visar i vilken omfattning de anser sig påverkas av 
väder och klimat vid valet av färdmedel. Även denna gång står förvalda svarsalternativ till förfogande och 
även denna gång har deltagarna varit fria att kryssa för flera alternativ. 
 

 
Figur 5.2.3.3: Antal enkätdeltagare som instämmer helt eller delvis i följande påståenden. 
Källa: Enkätundersökning.  
 
Resultatet pekar på att väder och klimat spelar en viktig roll vid valet av färdmedel.  
 
Även i intervjuundersökningen uppmanas deltagarna att ange under vilka omständigheter de väljer bort 
cykeln till förmån för andra transportsätt. Frågan påminner alltså tydligt om den som ställs i 
enkätundersökningen. I intervjuundersökningen ges dock inte några förvalda svarsalternativ. Följande 
figur visar resultatet. 
 

 
Figur 5.2.3.4: Anledningar till att välja bort cykeln framförda under intervjuundersökningen.  
Källa: Intervjuundersökning.  
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Resultatet visar att väder och klimat spelar en fortsatt viktig roll för valet av färdmedel när frågan lämnas 
öppen. Det visar även att andra faktorer såsom att ha ärenden på vägen, att försova sig och att 
hämta/lämna barn påverkar beslutet. Detta är intressant att känna till i diskussionen om åtgärder för ökad 
cykelanvändning. 
 
Som komplement till att ta ställning till påståenden om väder och klimat uppmanas enkätdeltagarna att 
ange hur ofta de cyklar i april/maj respektive under vintern. Följande figurer visar resultatet. 
 

 
Figur 5.2.3.5: Antal dagar i veckan som deltagarna i enkätundersökningen cyklar i april eller maj. 
(Den deltagare som cyklade mindre än 1-2 dagar i veckan hade problem med en skada vid tiden för undersökningen.) 
Källa: Enkätundersökning. 
 
 

  
Figur 5.2.3.6: Antal dagar i veckan som deltagarna i enkätundersökningen cyklar under vintern. 
Källa: Enkätundersökning. 
  
Resultatet styrker bilden av att väder och klimat har stor betydelse för valet att cykla eller inte.  
 

5.2.4 Vad inverkar på valet av färdväg? 
 
I enkätundersökningen ombeds deltagarna att ta ställning till hur de påverkas av restid, trafiksäkerhet och 
omgivning vid valet av färdväg. Följande figur visar svarsfördelningen.   
 

 
Figur 5.2.4.1: Antal enkätdeltagare som instämmer helt eller delvis i följande påståenden. 
Källa: Enkätundersökning.  
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Svarsfördelningen indikerar att restid, liksom trafiksäkerhet och omgivning, värderas högt bland 
cykelpendlare i Linköping. Mer än så är svårt att utläsa ur resultatet. Att påstå att restid värderas högre än 
trafiksäkerhet och omgivning är vanskligt eftersom alternativen inte står mot varandra.  
 
I intervjuundersökningen ställs flera frågor om färdvägsval. Huvuddelen av dessa berör specifika 
cykelresor som intervjupersonerna har gjort under GPS-undersökningen. Två av frågorna handlar dock 
om färdvägsval i allmänhet. I den första av dessa – Vad är viktigt för dig i ditt val av färdväg? – ombeds 
deltagarna att lista för dem viktiga faktorer i valet av cykelväg. Frågan är öppen och deltagarna är fria att 
ange flera faktorer. Följande figur visar resultatet.  
 

 
5.2.4.2: Faktorer som påverkar valet av färdväg listade av intervjupersonerna. 
Källa: Intervjuundersökning. 
 
Resultatet bekräftar den bild som målas upp i enkätundersökningen, nämligen att restid, trafiksäkerhet och 
omgivning (i det här fallet angett som trivsel) värderas högt av cykelpendlare. Viktigt att notera är att tre 
personer som anger restid som en betydelsefull faktor framhåller att omgivningen är ännu viktigare, dvs de 
är beredda att cykla en längre väg om det innebär en trevligare upplevelse. ”Vad spelar det för roll om 
resan tar 25 minuter istället för 20 minuter om jag får cykla längs Stångån” säger en av deltagarna. Vidare 
ska poängteras att flera intervjupersoner lyfter fram olika faktorer för olika typer av cykelresor. Vid 
arbetsresor värderas restid högt medan trivsel är viktigare vid rekreationsresor. Även sällskapet inverkar på 
valet. När deltagarna cyklar tillsammans med sina barn (detta gäller två av deltagarna) prioriterar de 
trafiksäkerhet och trivsel betydligt högre än när de cyklar själva. Avslutningsvis är det viktigt att 
understryka att ansträngning i det här fallet syftar till någonting positivt. Den intervjuperson som anger 
ansträngning som viktig faktor väljer nämligen färdvägar som är extra långa och kuperade. ”Jag väljer en 
längre väg med rejäla uppförsbackar och ser det som ett träningspass” förklarar deltagaren.  
 
Som komplement till ovanstående fråga ställs i intervjuerna ytterligare en fråga om färdvägsval i generella 
drag. Denna gång ges intervjupersonerna ett antal förvalda svarsalternativ att ta ställning till. Till skillnad 
från i enkätundersökningen måste de rangordna de olika alternativen sinsemellan. Frågan är den sista i 
intervjuundersökningen. Detta för att den inte ska påverka resultatet i övrigt genom att få deltagarna att 
börja tänka i särskilda banor. Svarsfördelningen ser ut som följer. 
 

  
5.2.4.3: Faktorer som påverkar valet av färdväg rangordnade av intervjupersonerna. 
Källa: Intervjuundersökning. 
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När intervjupersonerna uppmanas att rangordna faktorerna prioriteras restid överlägset högst. Att antalet 
påtvingade stopp anses vara så betydelsefullt är något oväntat. Det visar på betydelsen av att komplettera 
frågor som är öppna med frågor som har förvalda svarsalternativ, förutsatt att de öppna frågorna ställs 
först. Annars riskerar faktorer som är viktiga men som inte ligger längst fram i tanken att glömmas bort. 
Viktigt att notera är att de deltagare som ibland cyklar tillsammans med sina barn (dessa är två till antalet), 
och som överlag prioriterar restid högst, sätter trafiksäkerheten främst vid de resorna. Det ska också 
poängteras att två personer, båda kvinnor, prioriterar trygghet högst när de cyklar efter mörkrets inbrott. 
 
I anslutning till frågan ovan ombeds deltagarna att ange vad som för dem kännetecknar en trafiksäker 
cykelresa, en trevlig cykelresa och en trygg cykelresa. I svaren framhålls att en trafiksäker cykelresa i största 
möjliga mån är fri från övrig trafik. Den går på cykelväg eller cykelbana och korsar större bilvägar genom 
tunnlar eller över broar. Viktigt är även att vägen är väl underhållen under vintern samt att den har en bra 
beläggning. ”Potthål och sprickor är livsfarliga” menar en av intervjupersonerna. En trevlig cykelresa går 
genom grönskande omgivningar. Gärna utmed vattendrag. En av de svarande framhåller att en trevlig 
omgivning även kan bestå av vackra byggnader eller ett trevligt folkliv. En trygg cykelresa kännetecknas av 
bra belysning och god sikt. Den ska vara fri från mörka tunnlar och närliggande buskage och den ska helst 
vara trafikerad av fotgängare och andra cyklister.   
  
Vid sidan av generella frågor om färdvägsval ställs i intervjuundersökningen även ett antal frågor om 
specifika cykelresor som intervjupersonerna har gjort under GPS-undersökningen. För varje person har en 
särskild resa valts ut. I sex av fallen består resan av en arbetsresa. Övriga resor är fritidsresor (två stycken), 
hämta/lämna barnresor (två stycken) och inköpsresor. Efter att ha markerat ut sina respektive resvägar på 
en cykelkarta över Linköping ombeds deltagarna att svara på varför de väljer just den vägen. Resultatet 
visar att restid är det vanligaste argumentet. Sju deltagare lyfter fram detta som tyngst vägande skäl, av 
vilka fyra personer menar att de aktivt väljer bort mer trafiksäkra färdvägar för att de tar längre tid. Vid 
sidan av restid lyfts trafiksäkerhet, vana, omgivning och antal påtvingade stopp fram som viktigast skäl till 
valet av färdväg. Intressant att notera är att samtliga personer vars resa består av en arbetsresa sätter restid 
främst. Övriga typer av resor går inte att koppla till något särskilt skäl då var och en av dessa väljs av en 
egen anledning. Färdvägarna för rekreationsresorna väljs utifrån restid och omgivning. Färdvägarna för att 
hämta/lämna barn väljs utifrån vana och omgivning. Och färdvägen för inköpsresa väljs utifrån antal 
påtvingade stopp.   
 
Vidare uppmanas intervjupersonerna att ange vad de uppskattar mest med den valda färdvägen. Av svaren 
att döma är trafiksäkerhet den högst värderade egenskapen. Fem personer anger att det bästa med deras 
resvägar är att de går på cykelvägar och cykelbanor, att de är fria från fotgängare samt att de har planskilda 
korsningar. I de fall där resvägarna går i blandtrafik är trafikflödena små och hastigheterna låga. Vid sidan 
av trafiksäkerhet framstår trivsel som viktigt. ”Det är en trevlig naturupplevelse” och ”Man ser 
naturskiftningarna trots att man cyklar i staden” är exempel på kommentarer till färdvägar som väljs för att 
de löper genom trivsamma omgivningar. Tre deltagare tycker att detta är det bästa med deras cykelresor. 
Övriga tre framhåller att den korta restiden är den främsta egenskapen.  
 
Som komplement till ovanstående fråga ombeds intervjupersonerna att ange vilka delar av färdvägen som 
de uppskattar mest respektive minst. Resultatet visar att sträckor som löper genom grönområden och 
längs vattendrag är de som värdesätts högst. Sju deltagare lyfter fram sådana partier. Vid sidan av trivsel 
uppskattas partier som är avskilda från biltrafik (tre personer) och partier med få påtvingade stopp (en 
person). När det kommer till partier som uppskattas minst så tycks brister i trafiksäkerheten vara den 
vanligaste orsaken till missnöje. Sju deltagare framhåller detta som skäl. Exempel på faror som lyfts fram 
är bilister som inte lämnar företräde enligt högerregeln, oreglerade överfarter, cykelbanor som mynnar ut i 
blandtrafik, blandtrafik på vägar med stora trafikvolymer, skarpa kurvor samt dåligt underhållna 
cykelstråk. Övriga deltagare anger sträckningar med påtvingade stopp (två personer) och sträckningar med 
vägarbeten (en person) som minst omtyckta partier. Den sista deltagaren kan inte påminna sig om något 
parti som hon tycker illa om.  
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5.3 Avslutande reflektion 
 
Avsikten med denna fallstudie har varit att diskutera cykeltrafik utifrån hur cykelpendlare i Linköping 
värderar olika egenskaper i cykelmiljön. Två faktorer har undersökts närmare, nämligen hur deltagarna i 
fallstudien resonerar kring valet av färdmedel och kring valet av färdväg.     
 
Fallstudien bygger på två undersökningsmetoder, en enkätundersökning och en intervjuundersökning. 
Resultaten av dessa visar ofta på samma tendenser, men det förekommer även att svaren skiftar. Så är 
fallet när deltagarnas skäl till att välja cykel som färdmedel undersöks. Av enkätundersökningen framstår 
cykelns flexibilitet som dess viktigaste egenskap för att väljas som transportmedel. Därpå följer dess goda 
inverkan på hälsa och miljö följt av att det är trevligt att cykla, att det går snabbt och att det är billigt. När 
samma fråga hålls öppen i intervjuundersökningen, dvs när deltagarna inte ges några förvalda 
svarsalternativ, blir resultatet ett annat. Då anges hälsa som viktigast skäl till att cykla, följt av restid och 
reskostnad. Flexibilitet och miljö påträffas först på delad fjärdeplats, och trivsel nämns inte alls. Detta 
tyder på att frågan är mångfacetterad och att det inte går att peka ut en enskild faktor som avgör valet att 
cykla eller inte. Snarare är det flera faktorer som inverkar på beslutet. I arbetet för en ökad cykeltrafik 
krävs därför en kombination av åtgärder utförda inom en rad områden, så kallade åtgärdsprogram. Mer 
om detta beskrivs i nästa kapitel. Resultatet visar även på nyttan av att tillämpa flera olika 
undersökningsmetoder. Om endast enkätundersökningen hade genomförts så hade slutsatsen blivit en 
annan än om endast intervjuundersökningen hade använts.   
 
Även när valet av färdväg undersöks är resultaten delvis skiftande. Såväl enkätundersökningen som 
intervjuundersökningen indikerar att restid prioriteras högst av cykelpendlare i Linköping, följt av 
trafiksäkerhet och trivsel. Men när det kommer till vilka egenskaper i den valda färdvägen som uppskattas 
mest är det istället trafiksäkerhet och trivsel som värderas högst. På motsvarande sätt är brister i 
trafiksäkerheten och avsaknaden av trevliga omgivningar de faktorer som leder till störst missnöje bland 
deltagarna. Detta tyder på att även valet av färdväg är problematiskt. Valet saknar givna svar men avgörs 
av ett stort antal faktorer. Även i detta fall syns nyttan av att tillämpa flera olika undersökningsmetoder. 
Genom att använda både öppna och stängda frågor och genom att fråga efter såväl anledning till vald 
färdväg som efter mest uppskattad egenskap presenterar fallstudien en bild som tydligt demonstrerar 
komplexiteten i frågan. 
 
Sett till de båda undersökningsmetoderna förefaller det som att sex faktorer är av särskilt stor betydelse 
för valet av färdmedel, nämligen hälsa, restid, flexibilitet, miljö, trivsel och reskostnad. På motsvarande sätt 
tycks fyra faktorer vara särskilt avgörande för valet av färdväg, nämligen restid, trafiksäkerhet, trivsel och 
antal påtvingande stopp.  
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6 Avslutning 
 
I detta examensarbete har jag skrivit om cykeltrafik utifrån fyra frågeställningar: 
  

- Varför satsa på ökad cykeltrafik? 
- Hur öka cykelanvändningen och andelen nöjda cyklister? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdmedel? 
- Vilka faktorer inverkar på valet av färdväg? 
 

De första två frågeställningarna har diskuterats utifrån den litteraturstudie som har genomförts i samband 
med arbetet. Studien visar att det finns stora nyttor att göra på en ökad cykelanvändning. Den ger även 
exempel på åtgärder som antas bidra till fler och nöjdare cyklister. För en mer utförlig beskrivning av 
nyttorna och åtgärderna se kapitel fyra och fem alternativt den inledande sammanfattningen.   
 
De sista två frågeställningarna har diskuterats utifrån den fallstudie som har genomförts i Linköping. 
Resultatet av fallstudien visar att det inte går att urskilja en enskild faktor som avgörande för beslutet. 
Istället avgörs valet av ett flertal samverkande faktorer. För en mer detaljerad redogörelse av fallstudien se 
kapitel sex alternativt den inledande sammanfattningen.  
 
En röd tråd genom examensarbetet har varit min övertygelse att det i arbetet för ett ökat cyklande krävs 
bättre kunskaper om cyklisters värderingar och preferenser. Syftet har varit att bidra till dessa kunskaper, 
dels genom litteraturstudien och dels genom fallstudien.  
 
I denna avslutning kommer jag att diskutera de åtgärder som jag bedömer har störst potential att öka 
cykelanvändningen i svenska städer. Bedömningen baseras på resultatet av litteraturstudien och fallstudien.  
 

6.1 Åtgärder för ökad cykeltrafik 
 
Av fallstudien framgår att färdmedel och färdväg väljs utifrån ett stort antal samverkande faktorer. Åtta av 
dessa framstår som särskilt betydelsefulla, nämligen hälsa, restid, flexibilitet, miljö, trivsel, reskostnad, 
trafiksäkerhet och antal påtvingande stopp. Åtgärderna som beskrivs nedan har valts ut för deras förmåga 
att bidra till dessa faktorer. För att underlätta läsningen har åtgärderna, liksom i litteraturstudien, delats in i 
fyra kategorier: fysiska åtgärder, mobility managementåtgärder, ekonomiska åtgärder och policyåtgärder. 
Bland åtgärderna som förordas nedan hör ingen till den sista kategorin. Detta beror på att dessa inte visar 
upp tillräckligt tydliga resultat i litteraturen som har studerats.    
 

6.1.1 Fysiska åtgärder 
 

- Cykelvägar och cykelbanor 
 

I den studerade litteraturen ges flera exempel på områden där cykelanvändningen har ökat som ett resultat 
av investeringar i cykelvägar och cykelbanor. Även andelen nöjda cyklister har ökat i områdena då 
trafiksäkerheten för dessa har förbättrats.  
 
Fallstudien styrker dessa resultat. I denna framkommer att trafiksäkerhet och trivsel är viktiga faktorer vid 
valet av färdväg. Och när deltagarna ombeds att ange vad som för dem kännetecknar dessa faktorer sätts 
cykelbanor separerade från biltrafik respektive cykelvägar löpande genom grönska främst.  
 
Även vid valet av färdmedel prioriteras trivsel högt. I fallstudien lyfts detta fram som en av de viktigaste 
faktorerna för att cykla. Ytterligare skäl som framhålls där är ”Att cykla ger bättre upplevelse av 
omgivningen”, ”Att cykla ger frisk luft”, ”Att cykla är avkopplande” och ”Att cykla ger tid för reflektion”, 
vilka samtliga är ett resultat av goda tillgångar till friliggande cykelvägar dragna genom grönområden och 
längs vattendrag.  
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- Korsningar och överfarter 
   

Artiklarna i litteraturstudien presenterar en rad åtgärder vars syfte är att förbättra framkomligheten för 
cyklister i korsningar. Exempel på insatser som beskrivs är cykelboxar, markerade cykelfält och planskilda 
överfarter. Enligt studien är dessa effektiva för att minska antalet cykelolyckor. Vad gäller eventuella ökade 
cykelflöden saknas dock tillförlitliga resultat.  
 
I fallstudien antyds att åtgärder i korsningar, i synnerhet planskilda överfarter, har stor betydelse för 
deltagarnas resvanor. När dessa ges tillfälle att lista de för dem viktigaste faktorerna för valet av färdväg 
hamnar antal påtvingade stopp på andra plats. Endast restid, som indirekt hänger samman med antalet 
stopp, prioriteras högre.  
 
Även trafiksäkerhet och trivsel värderas högt. När deltagarna ombeds att beskriva vad som kännetecknar 
för dem trafiksäkra och trevliga cykelresor framkommer att planskilda korsningar ses som ett viktigt 
inslag. 
 
Rätt utförda kan åtgärder i korsningar bidra till kortare restider, förbättrad trafiksäkerhet och högre trivsel, 
vilka samtliga är faktorer som prioriteras högt vid valet av färdmedel och färdväg.  
 
 

- Cykelparkeringar 
 

Av litteraturen framgår att cykelparkeringar har stor betydelse för cykelanvändningen. Flera artiklar 
beskriver fall där antalet cyklister har ökat som ett resultat av nya parkeringsplatser. I synnerhet när dessa 
har kombinerats med omklädningsrum och duschmöjligheter.  
 
Fallstudien bekräftar detta till viss del. När deltagarna ombeds att ge förslag på framtida cykelsatsningar i 
Linköping är cykelparkeringar den åtgärd som efterfrågas mest. Gärna i form av inomhusparkeringar för 
stöld- och sabotagesäker förvaring. 
 
Vidare framhålls cykelns flexibilitet som dess främsta skäl till att väljas som transportmedel i fallstudien. 
Och när deltagarna ges möjlighet att exemplifiera vad som för dem kännetecknar bra flexibilitet hamnar 
goda parkeringsmöjligheter högt upp på listan.   
 
Studierna indikerar att investeringar i cykelparkeringsplatser har potential att öka cykeltrafiken. Och detta 
till en relativt låg kostnad. I den studerade litteraturen framställs cykelparkeringar som kostandssnåla 
åtgärder som kräver liten samordning med övrig trafik. Där framhålls även att utbyggnader kan ske på 
privata initiativ, exempelvis på uppdrag av arbetsgivare och butiksinnehavare.  
 
 

- Drift och underhåll 
 

Artiklarna i litteraturstudien visar att underhållet av cykelnätet har stor betydelse för antalet cyklister. Detta 
gäller särskilt för antalet vintercyklister som uppges öka kraftigt med förbättringar i vinterväghållningen.  
 
Resultatet bekräftas av fallstudien. I denna uppger drygt 40% av deltagare att de väljer bort cykeln vid halt 
underlag. Vid sidan av vinterväghållning lyfts underhåll fram som en viktig säkerhetsåtgärd även under 
resten av året. Flera deltagare menar att dåligt underhållna cykelbanor är direkt farliga för cyklister och 
efterfrågar insatser som syftar till att fylla igen potthål och forsla bort sand.  
 
Resultatet av studierna tyder på att underhållet av cykelnätet har stor betydelse för cykelanvändningen. 
Rätt utförd bidrar åtgärden till ökad trafiksäkerhet och trivsel vilket, enligt fallstudien, är viktigt för valet 
av färdmedel och färdväg.  
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6.1.2 Mobility management 
 

- Cykelspecifik marknadsföring 
 

Flera artiklar i litteraturstudien framhåller att cykelspecifik marknadsföring har stor potential att bidra till 
fler cyklister. Det gäller särskilt för informationskampanjer och cykelevent som har visat sig ha 
dokumenterad effekt på cykelanvändning.  
 
Fallstudien tar inte upp detta specifikt då den riktar sig till personer som redan är erfarna cyklister. Trots 
det syns tecken på att marknadsföring i form av undervisning och informativ reklam kan komma att få 
stor betydelse i framtiden. I fallstudien framkommer att cykelns positiva inverkan på hälsa och miljö spelar 
en viktig roll vid valet av färdmedel. Närmare fyra av fem deltagare lyfter fram detta som ett mycket 
viktigt skäl till att cykla.  
 
Resultatet av fallstudien indikerar att cykelspecifik marknadsföring har potential att öka 
cykelanvändningen. Detta eftersom åtgärden bidrar till faktorer som inte omfattas av andra insatser. Rätt 
utförda kan informativa åtgärder bidra till ökade kunskaper om cyklandets nyttor för hälsa och miljö, 
vilket idag framstår som avgörande för våra resvanor. I synnerhet hälsa tycks värderas högt i valet av 
färdmedel. Cykling är en tidsbesparande motionsform som kan utövas i kombination med ärenden och 
resor. I en tid då vi får allt mindre egen tid kan detta visa sig utvecklas till cykelns främsta förtjänst i 
förhållande till andra transportmedel. Med rätt marknadsföring kan fler få upp ögonen för det.   
 

6.1.3 Ekonomiska åtgärder 
 

- Parkeringsavgifter och trängselavgifter 
 

I den studerade litteraturen lyfts ekonomiska åtgärder i form av parkeringsavgifter och trängselavgifter 
fram som viktiga för cyklandets framtid. Dessa syftar främst till att minska antalet bilister men kan i 
förlängningen även leda till ökad cykeltrafik. I artiklarna ges flera exempel på det förstnämnda. Vad gäller 
cykelanvändningen saknas dock tillförlitlig information.  
 
Fallstudien ger visserligen inget direkt svar, men visar ändå upp tecken som indikerar att ekonomisk 
styrning kan ha effekt på antalet cyklister. Av studien att döma är reskostnaden viktig för valet av 
färdmedel. Närmare två tredjedelar av de svarande framhåller detta som ett mycket viktigt skäl till att 
cykla. Och då nästan 95% av dessa är bilägare innebär det att bilkörning väljs bort på grund av höga 
kostnader. Reskostnaden är naturligtvis bara en av flera faktorer som spelar in på valet att cykla men 
resultatet ger ändå en fingervisning om att ekonomiska åtgärder inverkar på valet. 
 
Uppmuntrande insatser har många fördelar när det kommer till att minska bilanvändningen till förmån för 
ökad cykeltrafik. Men för att kunna åstadkomma mer omfattande förändring krävs, enligt litteraturen, 
även begränsande åtgärder. Ekonomisk styrning i form av parkeringsavgifter och trängselavgifter är ett bra 
exempel på en sådan åtgärd. Reskostnad framstår som en viktig faktor vid valet av färdmedel och då 
åtgärden bidrar till att den relativa kostnaden att cykla minskar i förhållande till att köra bil kan den visa sig 
bli betydelsefull för cykelanvändningen. 
 

6.2 Avslutande reflektion 
 

Litteraturen i litteraturstudien ger en tydlig indikation om att cykelanvändning och komfort kan påverkas 
med insatser i cykelmiljön. När det kommer till den effekt som insatserna innebär går dock meningarna 
isär. I flera fall visar artiklarna upp olika stora, och ibland även motstridiga, effekter. En anledning till det 
är att trafiksituationen skiljer sig åt mellan olika studier. I norra Europa är trafiksäkerheten för cyklister 
relativt god. I Storbritannien och i Nordamerika är den i regel sämre. Följden av detta är att studier 
utförda i Europa tenderar att presentera mer försiktiga resultat än motsvarande studier utförda i 
Nordamerika. En ytterligare anledning är svårigheten att isolera enskilda insatser från andra. Cykeltrafik 
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beror av en mängd faktorer och att avgöra effekten av en specifik åtgärd är i många fall en 
bedömningsfråga. För att minska problemet förordar litteraturen så kallade åtgärdsprogram där flera 
insatser införs parallellt. Sådana program har en dokumenterad effekt på cykelanvändningen och är ett 
effektivt verktyg att arbeta med.  
 
Resultatet av fallstudien bekräftar det antagandet. I studien framkommer att såväl färdmedel som färdväg 
väljs efter komplicerade beslutsprocesser. Olika faktorer lyfts fram som avgörande för valet beroende på 
hur frågan ställs och i många fall ger deltagarna ett kluvet intryck. Fallstudien pekar på att hälsa, restid, 
flexibilitet, miljö, trivsel och reskostnad är betydelsefulla faktorer för valet att cykla eller inte. Vidare 
indikeras att restid, trafiksäkerhet, trivsel och antal påtvingande stopp är de viktigaste faktorerna vid valet 
av färdväg. Resultatet visar på frågans komplexitet och på spännvidden i faktorer som inverkar på 
cykeltrafik. Detta visar i sin tur på behovet av breda åtgärdsprogram och på insatser som täcker upp för 
och kompletterar varandra. 
 
Min bedömning är att åtgärdsprogram har störst potential att öka cykelanvändningen. Dessa bör utformas 
så att de kombinerar hårda insatser, såsom investeringar i ny cykelinfrastruktur, med mjuka insatser, såsom 
marknadsföringskampanjer. På så sätt kan programmen bidra till samtliga faktorer listade ovan.  
 

--- 
 

Detta examensarbete visar att det finns en efterfrågan på större kunskap när det kommer till cyklisters 
värderingar och preferenser. En viktig del i det är att åskådliggöra vilka faktorer i cykelmiljön som inverkar 
på valet av färdmedel och färdväg. Här syns ett behov av fortsatt forskning. Delvis i form av fallstudier. 
Fallstudien i detta arbete fungerar som ett exempel på hur dessa kan användas. Den har visserligen flera 
brister, såsom för få deltagare och ett för snävt urval av deltagare, men metoden och det resultat som 
efterfrågas är högst relevant. Jag menar därför att fler fallstudier av denna typ, utförda på olika platser i 
Sverige och med olika cykelgrupper i fokus, skulle ge en tydligare bild av vilka egenskaper i cykelmiljön 
som värderas högst av cyklister. Detta kan i sin tur, om rätt använt, bidra till mer effektivt riktade 
satsningar i arbetet för en ökad cykeltrafik. 
 
Vidare behövs en diskussion kring vem som ansvarar för utförandet av åtgärderna. Är det politiska beslut 
som krävs för att de ska verkställas? Om så, på vilken nivå – lokal eller regional? Finns det incitament för 
privata initiativ? Och vilka motkrafter måste man ta hänsyn till? 
 
Avslutningsvis vore det intressant med en diskussion kring vilka konflikter som kan komma att uppstå 
som ett resultat av en ökad cykeltrafik. Hur lösa den cykelparkeringsbrist som redan idag börjar synas i 
många svenska stadskärnor? Hur öka framkomligheten när antalet cyklister ökar? Hur se till att antalet 
nöjda cyklister inte blir färre när det totala antalet cyklister ökar? Detta är exempel på frågor som bör 
diskuteras redan nu.  
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