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Sammanfattning 

Städer som saknar infrastruktur och som har en låg befolkningsdensitet tycks ha en betydligt 

lägre andel cyklister. När fler personer cyklar blir cykeln ett naturligare inslag i stadstrafiken, 

vilket bl.a. medför att städer med fler cyklister generellt sett är säkrare att cykla i. Andra städer 

skiljer sig från Stockholm beträffande befolkningsmängd, existerande infrastruktur för cyklister 

och hur stor andel av alla resor som sker med cykel. Att jämföra andra städer med Stockholm 

är ett problem på grund av dessa skillnader. Att förutse en förändring i andelen cyklister utifrån 

en jämförelse städer emellan blir därför svår.  

 

En litteraturstudie med målet att identifiera och värdera aspekter som påverkar cyklister och 

valet att börja cykla genomförs. Betydelsen av infrastruktur undersöks och resultatet visar att 

infrastrukturen är av stor vikt och att brister i infrastrukturen leder till att få kan tänka sig att 

börja cykla. Bristande infrastruktur leder till att viktiga förutsättningar saknas. Dessa förutsätt-

ningar inkluderar bl.a. trafiksäkerhet och parkeringsmöjligheter. Villigheten att byta färdmedel 

tycks finnas hos bilister, eftersom de utvärderar sina vägval och andra aspekter av resan när 

omständigheter förändras. Att använda sig av skiftande omständigheter för att förutsäga antalet 

nya cyklister i Stockholm är dock problematiskt, på grund av att många av de viktigaste fak-

torerna saknas i RVU Sverige. 

 

Resultatet blir att andelen resor som sker med cykel i Stockholm kommer att öka med en ök-

ningstakt som de jämförda städerna tidigare har upplevt. Författaren har gjort en uppskattning 

av hur många tidigare bilister och kollektivtrafikresenärer som kan antas byta färdmedel, detta 

har gjorts genom att sålla bort de med sämst förutsättningar att börja cykla. Uppskattning är 

grundad på förutsättningarna som RVU tillhandahåller, detta medför att uppskattningen är trub-

big och relativt missvisande på grund av saknade frågor i RVU Sverige.  
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1. Bakgrund  

Allt fler trafikanter i Stockholm väljer cykeln som sitt färdmedel. Detta är precis vad Stockholm 

stad strävar efter. Fördelarna är många t.ex. ökad trafiksäkerhet, minskade koldioxid utsläpp, 

bättre folkhälsa och mindre trängsel. Ovan nämnda fördelar är framförallt aspekter som påver-

kar samhället i stort, men svårare för individen att upptäcka och uppskatta. Det finns fler posi-

tiva aspekter av cykeln som färdmedel som individen har lättare att uppskatta. Den första 

aspekten är att flexibiliteten och restiden är lägre än för bilresor för tillräckligt korta avstånd. 

Den andra aspekten är att människor som cyklar får mer motion och genom detta blir de fris-

kare.  Med målsättningar som att närma sig cykelstäder såsom Amsterdam eller Köpenhamn 

har Stockholm fortfarande en lång väg att gå. För att Stockholm ska få ett ökat antal cyklister 

måste det bli attraktivare att cykla. När antalet cyklister ökar måste det också finnas plats för 

nya cyklister. Som en allt större, viktigare och positivare andel av färdmedlen måste mer resur-

ser läggas på infrastruktur som gynnar cyklisterna, såsom cykelbanor, cykelparkeringar och väl 

underhållna vägar. Att det finns tydliga mål att sträva efter tydliggörs bäst genom citat som 

detta:  

”Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 12% år 2018 och minst 

15% år 2030.” 1 

 

2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka förutspå hur andelen cyklister kommer att påverkas av 

infrastruktursatsningar som har och ska genomföras i Stockholm. Dessa infrastruktursatsningar 

innefattar att cykelvägnätet ska vara sammanhängande och kapacitetsstarkt. Det ska finnas gott 

om cykelparkeringar även trafiksäkerheten ska höjas, bl.a. genom att sänka bilars hastighet när 

de kan komma att hamna i konflikt med cyklister. Detta syfte ger upphov till en rad frågeställ-

ningar, denna studie kommer att behandla följande: 

            Hur påverkar förbättringar av infrastruktur antalet cyklister? 

            Vilka faktorer har störst inverkan på antalet cyklister? 

            Vilka liknelser kan man göra mellan Stockholm och andra städers cykelmöjligheter? 

 

                                                           
1 http://www.stockholm.se/PageFiles/227195/Cykelplan%202012.pdf,  2015-04-01. 



5 
 

3. Metod 

Relevanta faktorer som ska bearbetas i programmet SPSS ska identifieras med hjälp av en lit-

teraturstudie. Informationen som bearbetas i SPSS ska sedan analyseras i syftet att förutse en 

potentiell förändring av andelen cyklister i Stockholm. 

I litteraturstudien kommer olika städers förändringar av andelen cyklister att undersökas. Stä-

dernas olika förutsättningar måste sedan värderas för att en uppskattning av den potentiella 

förändringen av antalet cyklister i Stockholm ska kunna genomföras. För att på bästa sätt kunna 

uppskatta den eventuella förändringen av andelen cyklister kommer två olika infallsvinklar att 

användas. Dessa infallsvinklar är dels appliceringen av tidigare förändringar av andelen cyklis-

ter i liknande fall, dels en uppskattning av hur många som kan tänka sig att byta till cykel. 

Resultatet kommer att vara ett antal olika förändringar i andelen cyklister. Det kommer att göras 

en eller ett flertal värderingar av vilket det mest sannolika resultatet är och i vilken utsträckning 

det går att använda.  

 

Problemet med att försöka förutse antalet cyklister genom att studera resultatet av andra städers 

satsningar är att det inte går att förutse hur välanpassad uppskattningen är, eftersom valet av 

färdmedel är beroende av ett stort antal faktorer. Många av dessa faktorer skiljer sig åt från stad 

till stad. Vilka städer kan jämföras bäst med Stockholm? Vilka städer har en cykelkultur som 

bäst överensstämmer med Stockholms? Kommer de europeiska städerna vara en bra jämförelse 

eller blir de amerikanska en bättre mall? I litteraturstudien kommer flera olika värden för vil-

lighet att börja cykla att upptäckas. En aspekt som därför också måste undersökas är hur de 

olika värdena ska användas, för att kunna approximera det som bäst överensstämmer med 

Stockholms omständigheter. 

 

RVU 2011-2013 som kommer att analyseras i denna rapport är en nationell resvaneundersök-

ning. Det är den första nationella resvaneundersökningen som Trafikanalys har genomfört. Den 

genomfördes genom telefonintervjuer med stöd av resedagböcker. Resvaneundersökningen2 

omfattade cirka 40 000 personer mellan 6-84 år. Det som kommer analyseras i RVU Sverige 

för denna studie är delresor, där delresor definieras enligt RVU som en del av en huvudresa 

efter att ett ärende har utförts. Ett exempel på detta är att en ny delresa påbörjas efter att barnet 

har lämnats på dagis och resan går vidare mot jobbet. Detta ger utrymme för att analysera resor 

där färdmedel byts för olika etapper av huvudresan. En huvudresa definieras i sin tur av att 

                                                           
2 http://www.trafa.se/PageDocuments/PM_2012_8_Metodrapport_RVU_Sverige_2011.pdf, 2015-04-16. 
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målet är till ett huvudresmål såsom skolan, arbetsplatsen eller en fritidsbostad. Det är ett stort 

bortfall bland de tillfrågade där Stockholms län hade det största bortfallet vilket resulterade i 

att endast 37 % svarade. En underrepresentation av åldersgruppen 25-34 år noteras, vilket kan 

få effekter på andelen cyklister eftersom denna åldersgrupp kan innehålla många potentiella 

cyklister. Detta bortfall är dock en del av resultatet av RVU Sverige för år 2011. Detta problem 

kan ha förbättrats, men en stor del av datafilen är dock från denna tidsperiod. 

 

Tabeller som refererar till RVU har framtagits av författaren där med RVU som underlag. Un-

derrubrikerna med reflektioner med hjälp av RVU baseras på slutsatser som dras med hjälp av 

data, som visualiseras i ovan nämnda tabeller. 

 

3.1 Avgränsningar  

Denna rapport kommer att fokusera på potentiella resvaneförändringar för resande med mål 

eller startpunkt i centrala Stockholm och det halvcentrala bandet. Det halvcentrala bandet defi-

nieras enligt SL som: Västerord, Söderort, Lidingö, Inre Nacka (innanför Skurusundet, inklu-

sive Hästhagen), Solna och Sundbyberg.3 Cyklister med målpunkter eller startpunkter som skil-

jer sig från dessa kommer med stor sannolikhet inte att använda sig av, den för denna rapport, 

intressanta cykelinfrastruktur. 

 

3.2 Hur långt är för långt? 

Hur nära till jobbet behöver människor för att cykeln ska vara ett alternativ? Detta är en sub-

jektiv fråga. 15 kilometer för en erfaren cyklist kanske är alldeles lagom, men för en person 

som är ovan att cykla kommer kanske 15 kilometer att upplevas som en oöverkomlig sträcka. 

Personerna som reser inom denna rapports avgränsade område, är precis som resten av mänsk-

ligheten, inte en homogen grupp. 10 kilometer kommer därför att vara begränsningen på hur 

nära till sitt mål man behöver bo för att de flesta ska acceptera avståndet. Gränsen valdes utifrån 

vad majoriteten tycker är för långa sträckor enligt Stockholms cykelplan 2012.4 

 

3.3 Brister i RVU 

En viktig aspekt av valet att cykla är tillgången till cykel. RVU Sverige har dock inte insamlat 

svaret på den frågan,5 vilket gör att en analys av denna faktors inverkan är omöjlig. För att 

                                                           
3 http://sl.se/globalassets/rapporter-etc/slpr191_sl_och_lanet_2013_webb.pdf?id=847som:, 2015-04-02. 
4 http://www.stockholm.se/PageFiles/227195/Cykelplan%202012.pdf, 2015-04-01. 
5 http://www.trafa.se/PageDocuments/PM_2012_8_Metodrapport_RVU_Sverige_2011.pdf, 2015-04-16. 
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uppskatta andelen nya cyklister kan man dock undersöka personerna eller resornas omständig-

heter för att komma fram till vilka av resorna som skulle kunna ha skett med cykel istället för 

kollektivtrafik eller bil.  

 

4. Litteraturstudie  

Syftet med litteraturstudien är att identifiera omständigheter för människors resvanor som sedan 

kan appliceras på RVU Sverige, för att undersöka vilka resor som skulle kunna ske med en 

cykel istället för andra färdmedel. Litteraturstudien kommer att inrikta sig på studier som har 

undersökt förändringar av andelen cyklister över tid. Studier som inte undersöker förändring av 

andelen cyklister, men som istället fokuserar på aspekter av resan eller hos resenären som leder 

till cyklande ska även de analyseras. Litteraturstudien innefattar kapittel fem, sex och sju med 

avslutande delar i kapitlen som analyserar kapitlet med och utan data från RVU. 

 

4.1 Stated och revealed preference 

I denna rapport kommer både stated och revealed preference att hanteras6. Skillnaden mellan 

de båda värderingsmetoderna är att stated preference bygger på att människor säger vad de 

skulle kunna göra och hur det skulle värdera olika aspekter. Ett exempel på stated preference 

detta skulle kunna vara att personer får besvara frågan om hur långt de skulle kunna tänka sig 

att cykla. Revealed preference bygger på att man mäter vad som faktiskt händer och t.ex. un-

dersöker hur personer reser genom att de får fylla i en resedagbok, som i fallet RVU 2011. 

 

4.2 Kausalitet 

En aspekt, av rapporter som denna, som snabbt blir tydligt är att faktorerna som påverkar an-

delen resor som sker med cykel är många och svåra att separera från andra faktorer som påver-

kar resultatet. Kausalitet mellan graden av infrastruktur och andelen cykelresor är svår att visa. 

Detta eftersom att alla studier, som har utförts under tidsperioder där infrastrukturen och ande-

len cykelresor har förändrats, har också påverkats av svårmätbara skillnader i t.ex. allmänhetens 

uppfattning av cykeln som ett färdmedel. I liknande studier kan korrelation alltför ofta feltolkas 

som kausalitet. Problemet är att kausalitet är omöjligt att bevisa i frågor som denna. För att bäst 

kunna lösa detta problem har John Stuart Mills tre krav på kriterier7 som ska uppfyllas för att 

det ska betraktas som kausalitet: 

 varians i faktorer ska följa varandra, 

 faktorn som tros påverka måste ske innan eller samtidigt som skillnaden uppträder och 

                                                           
6 http://web.stanford.edu/~asahoo/ValuationMethods.pdf, 2015-05-03. 
7 http://vehicleforasmallplanet.com/wp-content/uploads/2012/04/Analyzing_effect.pdf, 2015-04-08. 

http://web.stanford.edu/~asahoo/ValuationMethods.pdf
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 faktorn som ska undersökas ha en effekt ska isoleras och kunna undersökas utan påver-

kan av andra faktorer som tros ha en effekt. 

Det tredje kravet är problemet i denna typ av studie. I denna studie ska existensen av andra 

viktiga faktorer analyseras och diskuteras, för att slutsatser inte ska ha stöd i för få parametrar. 

Begränsningar kommer dock att göras, men dessa kommer vara specifika för den enskilda stu-

dien som analyseras med stöd i t.ex. de tillfrågades stated preference.  
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5. Hur påverkar förbättringar av infrastruktur antalet cyklister? 

5.1 Värdet av investeringar 

Påståendet att investeringar i infrastruktur, som gör cykeln till ett bra alternativ, leder till en 

ökad andel cyklister har stöd i studien av staden Boulder.8 I studien undersöktes kopplingen 

mellan ökade andelar cyklister, kollektivtrafikresenärer, gångtrafikanter och ökning av investe-

ringar i dessa färdsätt. Studien visade att andelen cyklister hade ökat med ungefär 0.11 % per 

år. Att ökningen berodde på den förbättrade infrastrukturen kunde dock inte bevisas, eftersom 

flera faktorer som inte kunde mätas också har förändrats under studieperioden. Man kan däre-

mot dra slutsatsen att ett robust cykelvägnät har hjälpt till att bibehålla och förmodligen förstärkt 

ökningen av andelen trafikanter som cyklar.  

 

5.2 Infrastrukturförändringar i Twin cities 

Studien av Krizek, Barnes och Thompson9 behandlar infrastrukturutbyggnad i Minneapolis och 

St. Paul ofta kallade Twin cities, där effekterna av satsningen har dokumenterats och analyse-

rats. Studien jämför andelen cykelresor mellan åren 1990 och 2000. Dessa städer har en mindre 

befolkning och en mindre befolkningstäthet än Stockholm, dock utan att vara helt orimligt av-

vikande. Tack vare att mätningarna har delats upp i olika geografiska områden kan man under-

söka omständigheterna för områden som överensstämmer bättre med Stockholm, trots skillna-

derna i städerna som helhet. 

 

 Stockholm10 Minneapolis11 St. Paul12 

Befolkning tätort 

(antal) 

1 372 000 400 000 295 000 

Befolkningstäthet 

(antal boende / 

km^2) 

3597 2 595 2 118 

Tabell 1 

Den förhållandevis låga andelen cyklister i Twin cities i jämfört med Stockholm är ett problem 

för en jämförelse, eftersom det tyder på klara skillnader i förutsättningar för att människor ska 

                                                           
8 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X14002121, 2015-04-11. 
9 http://vehicleforasmallplanet.com/wp-content/uploads/2012/04/Analyzing_effect.pdf, 2015-04-08. 
10 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolk-

ningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/385459, 2015-04-01. 
11 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/27/2758000.html, 2015-04-01. 
12 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/27/2743000.html, 2015-04-01., 2015-04-01. 
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börja cykla. För att förklara de lägre andelarna är förmodligen infrastrukturs skillnader och 

människors inställning till cykeln faktorer som har störst inverkan.  

 

Förutom att undersöka andelsskillnader över en tioårsperiod inom olika geografiska zoner i 

städerna undersöktes även demografiska skillnader inom zonerna som studien har analyserat. 

Skillnaderna i demografi mellan zonerna var relativt små. De stora skillnaderna i andelen cy-

kelresor mellan zonerna hade inte varit lika omfattande om inte andra faktorer än de demo-

grafiska hade haft en större påverkan. För att andelen cyklister skulle kunna bortförklaras i 

skillnaden av personer med störst sannolikhet att cykla, välbetalda män mellan 18 och 40 år, 

behövde det vara större skillnad i områden med skiftande demografi. Skillnaden i andelen cy-

kelresor var dock liten, vilket leder till att andra faktorer krävs för att förklara skillnaden i an-

delen cykelresor i områden med mer snarlik demografi. Det som däremot skilde sig från de 

olika områdena där cykelandelarna faktiskt skilde sig åt var cykelinfrastrukturen. Man kan där-

för närma sig slutsatsen att skillnader i cykelinfrastruktur har en tydlig påverkan på andelen 

resor som sker med cykel.  

 

För att kunna dra slutsatser om Stockholmarnas cykelanvändning har zoner i studien valts bort 

för att omständigheterna som påverkar antalet cyklister ska vara så lika Stockholm som möjligt. 

Värdet av denna studies resultat är dock fortfarande begränsat i relation till Stockholm, eftersom 

omständigheterna är för annorlunda. Studien styrker dock hypotesen att utökad cykelinfrastruk-

tur ökar andelen cykelresor. De intressanta geografiska områdena avgränsades genom att om-

rådets geografiska centroid låg inom 1,6 kilometer av cykelinfrastruktur, såsom cykelvägar. 

Detta område i studien är det som bäst överensstämmer med den avgränsningen av Stockholm 

som har gjorts för denna studie. Resultatet efter tioårsperioden är en ökning av andelen cyklister 

med 13,6 % eller det mer blygsamma 0,212 procentenheter. Med tanke på skillnaderna mellan 

dessa städer och Stockholm är dock skillnaden i andelen cykelresor av begränsad nytta för 

denna studie. Det är framförallt jämförelsen av demografi och infrastruktur förbättringar och 

hur dessa påverka andelen cyklister som är av intresse. 

 

5.3 Bryta vanor 

Kommer förändringar av omständigheter för cyklister att påverka bilister och kollektivtrafikre-

senärer? Om det blir lättare att cykla kanske det bara påverkar existerande cyklister. De som 

inte cyklar kanske inte märker förändringen och även om de gör det kan vanor vara svåra att 
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bryta. För att finna svaret till detta vänder vi oss till en studie av Bamberg, Rölle och Weber.13 

Slutsatsen som dras av studien är att förändringar av förutsättningar har stor påverkan på vilket 

trafikslag personer väljer att använda. Om omständigheter som påverkar valet av färdmedel 

förändras kommer den historiska användningen av färdmedlet att ha en liten effekt på beslutet 

som fattas utifrån de nya omständigheterna. Vilket i praktiken innebär att en person som har 

tagit bilen till arbetet i tio år faktiskt kan förändra sin resvanor. 

 

5.4 Infrastruktur i Stockholm 

För att kunna jämföra Stockholm med andra städer måste åtgärder som påverkar cykelinfra-

strukturen i Stockholm diskuteras. Följande åtgärder är begränsade till sådant som utifrån ovan 

nämnda studier kommer ha en tydlig effekt. Antalet cykelparkeringar har ökat och kommer 

fortsätta öka under 2015.14 Cykelvägnätet utökas, breddas och korsningarna förbättras för cy-

klister.15 I ett försök att öka tillgängligheten och parkeringsmöjligheten har även ett cykelutlå-

ningsprogram genomförts.16  

 

5.5 Reflektioner med hjälp av RVU  

Förbättrad infrastruktur förkortar restiden. Restiden minskar när korsningar förbättras, körfält 

breddas och cykelnät förlängs, vilket leder till att fler personer kan cykla längre sträckor.17 Det 

som hindrar människor från att cykla längre är den ökade ansträngningen och den längre resti-

den. Att förbättrad infrastruktur leder till minskad restid beror främst på att cyklisten kan hålla 

en högre snitthastighet, eftersom antalet stopp för andra cyklister och andra trafikslag minskar. 

Man vågar även cykla snabbare om man inte behöver oroa sig för att en bil ska korsa vägen, 

eller att krocka med en fotgängare. När cykelnätet byggs ut minskar också sträckan som ska 

cyklas, eftersom omvägar minimeras. 

  

 

 

  

                                                           
13 http://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Bamberg2/publication/226011850_Does_habi-

tual_car_use_not_lead_to_more_resistance_to_change_of_travel_mode/links/02e7e5346c2ecd9cc8000000.pdf, 

2015-04-25. 
14 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelsatsning-Stockholm/Cy-

kelparkeringar/, 2015-05-13. 
15  http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/, 2015-05-13. 
16  http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Lanecyklar/, 2015-05-13. 
17 http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/823_Bg65v7UH2t.pdf, 2015-05-13. 
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Det mest använda färdsättet och avstånd till arbetsplatsen 

 

Avstånd till arbetet i km 

0-2,5 2,5-5 5-7,5 7,5-10, 

Vilket färdsätt 

använder du 

oftast 

Till fots % av resorna inom färdsättet 76,5% 18,5% 1,9% 2,3% 

% av totala antalet 7,1% 1,7% 0,2% 0,2% 

Cykel % av resorna inom färdsättet 31,4% 30,9% 8,2% 13,9% 

% av totala antalet 2,5% 2,4% 0,6% 1,1% 

Personbilar, 

moped och 

motorcykel 

% av resorna inom färdsättet 5,4% 8,4% 6,4% 12,9% 

% av totala antalet 
2,1% 3,2% 2,4% 4,9% 

Kollektiv-

trafik 

% av resorna inom färdsättet 2,6% 12,9% 9,4% 15,3% 

% av totala antalet 1,2% 5,8% 4,2% 6,8% 

Övrig trafik % av resorna inom färdsättet  69,6%  13,0% 

% av totala antalet  0,3%  0,1% 

Totalt % av totala antalet 12,8% 13,4% 7,4% 13,1% 

Tabell 2 (data från RVU) 

Att bara undersöka effekten av en restidsminskning görs bäst genom att observera hur andelen 

resor som sker med cykel avtar med ökad sträcka eller ökad restid. Om man plötsligt kan cykla 

en längre sträcka på samma tid, eller komma fram till jobbet snabbare med cykeln, kan den 

negativa effekten som längre avstånd medför minskas. Att komma fram till hur många personer 

som plötsligt tycker att cykeln blir ett bra alternativ, för att resan till jobbet nu bara tar 32 mi-

nuter istället för 35 minuter blir svårt. Att cyklister kan hålla en högre hastighet är tydligt, men 

det går inte att generalisera och påstå att förbättringarna som sker i Stockholm kommer leda till 

en 10 % snabbare resa. Det som dock går att göra är att dra slutsatsen att avståndet och restiden 

har stor inverkan på om en person väljer cykeln eller inte. När man höjer bekvämligheten att 

cykla och minskar restiden, genom att bredda cykelvägar och göra cykelvägnätet mer samman-

hållet, borde dessa förändringar minska den negativa effekten dessa aspekter har på valet av 

färdmedlet.  

 

Förbättrad cykelinfrastruktur har dock flera positiva aspekter. En förbättring som kanske inte 

påverkar snitthastigheten, ökar trafiksäkerheten eller parkeringsmöjligheterna istället. Som lit-

teraturstudien har visat har dessa aspekter en stor vikt för valet av färdmedel. En mer ingående 

studie av dessa och andra aspekter som påverkar valet att cykla kommer nästa kapitel i rappor-

ten att behandla. Att många av de viktigaste faktorerna är kopplade till cykelinfrastruktur kan 

man redan fastställa i och med resultaten från detta kapitel. 
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6. Vilka faktorer har stor inverkan på antalet cyklister? 

För att gå vidare i litteraturstudien om hur andelen resor som sker med cykel kan öka, ska de 

viktigaste faktorerna för att en ökning ska ske studeras. För att förstå förbättringar av infrastruk-

tur och varför detta skulle påverka andelen resor som sker med cykel, kommer studien därför 

att identifiera och kommentera faktorer som påverkar både de som cyklar och de som inte gör 

det. Faktorer som inte kommer att förändras eller som ur ett samhällsperspektiv har väldigt lite 

med cykeltrafik att göra, såsom väder eller en förtätning av centrala Stockholm, kommer inte 

att behandlas i denna rapport. Värdet av att konstatera att t.ex. vädret påverkar cykeltrafiken är 

begränsat, när det knappast är något som Stockholm eller en annan storstad kan påverka. 

 

6.1 Säkerhet för cyklister och icke-cyklister 

Utifrån studien av Akar och Clifton18 kan ett antal olika faktorer identifieras som påverkar valet 

att cykla. Majoriteten av gruppen tillfrågade i studien är studenter, där resterande är lärare och 

andra medlemmar av fakulteten. I studien s blev de tillfrågade uppdelade i grupper utifrån om 

det identifierades som cyklister eller inte och om de hade tillgång till cykel. Svaren om vad som 

skulle öka antalet cyklister skiljde sig åt från grupp till grupp, där de utan cykel och de som 

identifierade sig som en icke-cyklist var den mest avvikande gruppen. Något som trots skillna-

derna mellan gruppernas värdering är tydligt är att grupperna enades om att cykelfiler är viktiga. 

Trots att separerade cykelbanor från biltrafiken ansågs som viktiga tyckte cyklisterna att före-

komsten av cykelfilerna i körbanan var viktigare. Från detta kan man anta att cyklisterna tror 

att möjligheten att faktiskt ta sig fram med hjälp av cykeln är en viktigare aspekt för att männi-

skor ska börja cykla än att säkerheten prioriteras. En viktig aspekt som icke-cyklisterna identi-

fierad som hindrade dem att cykla var avsaknaden av en cykel. En faktor som alla grupper 

tyckte skulle ha en begränsad effekt var minska biltrafiken på campusområdet. 

 

De som inte cyklade tyckte att trafikseparering var ungefär lika viktiga som dedikerade cykel-

filer, både de som saknade och de som hade cykel. Vad de tillfrågade identifierade som en 

annan viktig aspekt var att packning och byte av kläder var en negativ aspekt av cyklandet. 

Från detta kan slutsatsen dras att oron för bristande trafiksäkerhet är större bland människor 

som inte cyklar och bristande existerande infrastruktur är en viktigare faktor för cyklister. 

 

                                                           
18 http://siliconvalleytrails.pbworks.com/f/Influence+of+Individual+Perceptions+and+Bicycle+Infra-

structure+on+the+Decision+to+Bike.pdf, 2015-04-05. 
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6.2 Säkerhet och avstånd 

Säkerhet och avstånd har identifierats som viktiga parametrar för valet av cykel. Från studien 

av Akar och Clifton19 som kom man fram till att cyklister var villiga att utstå en 20 minuter 

längre resa om de kunde byta från en omarkerad cykelfil med parkeringen på sin högra sida, till 

en trafikseparerad cykelbana. Slutsatsen som kan dras är att om man ökar trafiksäkerheten kom-

mer detta att leda till att cyklister kan acceptera längre restider och genom detta längre resläng-

der. Att anlägga säkra cykelvägar som är sammankopplade med det övriga vägnätet och som 

tillåter cyklister att undvika omvägar kommer att främja cyklandet. Säkra vägar som är för långa 

utesluter cykeln som ett alternativ. Det är därför av stor vikt att öka trafiksäkerheten utan att 

glömma vikten av ett sammanhållet cykelvägnät och direkta sträckor som inte leder till för stora 

omvägar. 

 

6.3 Safety in numbers 

När antalet cyklister ökar kommer en naturlig effekt av det att vara en ökning av antalet cyklister 

som syns. Med detta menas alltså att om en bilist en dag ser dubbelt så många cyklister som 

dagen innan ökar sannolikheten att bilisten är medveten om att cyklisterna faktiskt finns. En 

studie av Jacobsen20 kom fram till att när antalet gående och cyklister ökar, följs det av en 

ökning av trafiksäkerheten. Slutsatsen av studien var att sannolikheten att utsättas för en trafi-

kolycka som gående eller cyklist minskar med ungefär en faktor -0,6, vilket betyder att om ett 

samhälle får en dubbelt så hög andel gående och cyklister kommer individens sannolikhet att 

skadas minska med 66 %. Fenomenet kommer hädanefter beskrivas som ”Safety in numbers” 

 

6.4 Krav för att börja cykla 

De tillfrågade i studien av Kingham, Dickinson och Copsey21 har en väldigt hög andel bilister 

och ett lågt intresse att börja cykla, de tillfrågade är anställda vid Mitsubishi och Matra BAe. 

Över 97 % av Mitsubishis anställda tog bilen till jobbet och 88 % av Matra BAes anställda. Ett 

tydligt skäl till skillnaden identifierades som den betydligt sämre gång- och cykelinfrastruk-

turen till jobbet för Mitsubishis anställda.  

 

Ett av studiens delresultat var att 25 % av den ena och 15 % för den andra gruppen tillfrågade 

skulle cykla till arbetet, om de bodde tillräckligt nära jobbet för att cykla. Frågan lämnades 

                                                           
19 http://siliconvalleytrails.pbworks.com/f/Influence+of+Individual+Perceptions+and+Bicycle+Infra-

structure+on+the+Decision+to+Bike.pdf, 2015-04-02. 
20 http://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/205.full.html, 2015-05-12. 
21 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X01000051, 2015-04-08. 
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medvetet subjektiv för att de tillfrågade har sina egna uppfattningar av hur nära det måste vara 

för att cykeln ska vara ett alternativ. Efter denna fråga ställdes ytterligare frågor om vad som 

skulle påverka deras val att cykla. Det anmärkningsvärda som uppkom ur dessa svar var att 

utbyggd cykelinfrastruktur var av mycket högre vikt än när de tillfrågade tidigare hade fått 

beskriva aspekter som påverkar deras val att cykla. En slutsats som kan dras av detta är alltså 

att när människor bor för långt bort för att cykla kommer infrastruktur som gör det möjligt att 

cykla ha begränsad effekt, eftersom resan fortfarande kommer att ta för lång tid. Närhet till 

målet är alltså av stor vikt för att cykeln ska vara ett alternativt färdmedel. Ökningen i värdet 

som det tillfrågade tillskrev förbättrade cykelvägar och annan infrastruktur, som cykelparke-

ring, tyder på att det för människor som bor tillräckligt nära är säkerhet och möjligheten att 

färdas med cykel av stor vikt. Av de tillfrågade svarade 27,9 % respektive 41,8 % att de bodde 

tillräckligt nära för att kunna cykla. Att cykelinfrastrukturen är undermålig blir då väldigt tyd-

ligt. 

 

Med beaktande av att materialet som studien baseras på är från 1998 och den bristande cykel-

infrastrukturen som de tillfrågade hade att förhålla sig till, kan man dock ställa sig frågan om 

infrastrukturen påverkar avståndet som olika personer anser vara tillräckligt kort för att cykeln 

ska vara ett alternativ. Om de tillfrågade däremot hade kunskap om hur vägen till jobbet hade 

kunnat se ut och hur direkt den eventuellt skulle vara med cykeln som färdmedel, kan man 

spekulera i att längre cykelavstånd till jobbet hade kunnat accepteras. Utifrån dessa resultat kan 

man dra slutsatsen att om förutsättningarna som är viktiga för att människor ska börja cykla är 

uppfyllda, kommer andelen personer som väljer cykeln som färdmedel att öka.  

 

6.5 Tidsvärdet av faktorer  

Vikten av olika faktorer kan ges ett tidsvärde enligt en studie av Hunt och Abraham22, där ex-

empelvis duschar vid slutmålet värderas som 3,6 minuter. Studien bygger på en undersökning 

av värderingar av parametrar som kan påverka valet att cykla. Denna litteraturstudie har hittills 

kommit fram till att, för människor som bor tillräckligt nära sin målpunkt, är säkerheten och 

tillgängligheten av cykelinfrastruktur det som har störst påverkan på om cykeln är ett sannolikt 

alternativ eller inte. Andra faktorer är dock fortfarande av stor vikt för valet av färdmedel. 

Många av dessa faktorer kan dock inte analyseras för Stockholm, eftersom information om 

dessa faktorer saknas. Ett av studien Hunt and Abrahamson delresultat var att möjligheten att 

                                                           
22 http://nacto.org/wp-content/uploads/2012/06/Hunt-and-Abraham.-2007.pdf, 2015-05-03. 
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parkera cykeln vid sitt mål hade samma värde som en 26,5 minuter kortare resa. Att målet ligger 

tillräckligt nära och att ha tillgång till cykel är alltså knappast de enda viktiga faktorerna för 

valet att börja cykla.  

 

6.6 Reflektioner med hjälp av RVU 

Hur väl uppfyllda är då vissa eller alla av dessa förutsättningar i Stockholms innerstad och det 

halvcentrala bandet? Hur kommer andelen cyklister i Stockholm att påverkas om dessa förut-

sättningar är uppfyllda? Metoden för att besvara frågeställningarna i detta arbete har varit, som 

tidigare diskuterats, att utifrån litteraturstudien ge förutsättningen att dra slutsatser utifrån sta-

tistik som RVU Sverige 2011-2013 innehåller. Problemet med denna metod är att RVU saknar 

data om många av faktorerna som studien har identifierat som viktiga och att en jämförelse 

mellan olika städer med olika förutsättningar har sina begränsningar.  

 

46,7% och 74,5% är andelarna av trafikanterna som har en mil eller kortare till arbetsplatsen 

respektive skolan, enligt tabellerna 3 och 4. De som går i skolan kan dock generellt sett inte 

förväntas cykla lika långt som de som arbetar. Men det är alltså en omfattande andel av alla 

dessa resenärer som har tillräckligt korta avstånd till skola och jobb för att cykeln ska vara ett 

alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 (Data från RVU) 

 

 

Avstånd i km Frekvens Procent Ackumulerad procent 

 0-2,5 716 12,8 12,8 

2,5-5 748 13,4 26,2 

5-7,5 415 7,4 33,6 

7,5-10 731 13,1 46,7 

10-12,5 225 4,0 50,7 

12,5-15 667 11,9 62,6 

15-17,5 172 3,1 65,7 

17,5-20 513 9,2 74,9 

20- 1406 25,1 100,0 

Totalt 5593 100,0  
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Tabell 4 (data från RVU) 

 

När man undersöker hur människor faktiskt reser med olika färdmedel, uppdelat efter olika 

avstånd, ser man tydligt hur andelen av resorna som sker med cykel blir betydligt lägre efter 

fem kilometer i tabell 5. Avståndet som måste färdas kan alltså konstateras ha stor betydelse 

för valet av färdmedel. Cykel- och gångtrafik dominerar andelen resor som är tillräckligt korta, 

men tappar snabbt andelar när det kommer till längre sträckor till personbilar, motorcyklar mo-

peder och kollektivtrafik. 

 

För att undersöka vilka som troligtvis skulle kunna börja cykla hänvisas till tabell 5. De korta 

resorna, som trots att de är korta görs med bil eller kollektiva färdmedel, skulle med lätthet 

kunna ske med cykel. Att alla dessa resor skulle ske med cykel är dock högst osannolikt. Många 

av de resande saknar förmodligen cykel och eller parkeringsmöjligheter. För att uppskatta hur 

många av dessa som kan börja cykla kan man helt enkelt konstatera att en viss andel av alla 

resor är korta och om resenärerna har tillgång till cykel och parkeringsmöjligheter är det möjligt 

att dessa resor skulle kunna ske med cykel. Om förutsättningar för cyklister förbättras genom 

bl.a. fler cykelparkeringar vid målpunkter kommer troligtvis ett antal gångtrafikanter också 

börja cykla. Att tillgången till cykelparkering är av stort värde stöds också av att av de som 

hade slutat cykla svarade 9 % att bättre cykelparkeringsmöjligheter skulle få de att börja cykla 

igen.23 Värdet av att dessa resor sker med cykel istället för till fots är dock begränsat i jämförelse 

                                                           
23 http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2011/05/Bicycle-account-2010-Copenhagen.pdf, 2015-

05-04. 

Avstånd i km Frekvens Procent Ackumulerad procent 

Valid 0-2,5 836 46,3 46,3 

2,5-5 260 14,4 60,7 

5-7,5 85 4,7 65,4 

7,5-10 163 9,0 74,5 

10-12,5 46 2,5 77,0 

12,5-15 78 4,3 81,3 

15-17,5 31 1,7 83,0 

17,5-20 120 6,6 89,7 

20- 186 10,3 100,0 

Totalt 1805 100,0  
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med skifte från kollektiv- och biltrafik, men en ökad tillgänglighet i form av att man kan färdas 

längre och snabbare med cykel än till fots är även det av värde för samhället, bland annat för 

att det bidrar till ”safety in numbers”. 

 

Det mest använda färdsättet och avstånd till arbetsplatsen 

 

Hur långt till arbetet (km) 

0-2,5 0-5 5-7,5 7,5-10,0 

Vilket färdsätt 

använder du oft-

ast  

Till fots % av gångtrafiken 76,5% 18,5% 1,9% 2,3% 

% av totala antalet 7,1% 1,7% 0,2% 0,2% 

Cykel % av cykelresorna 31,4% 30,9% 8,2% 13,9% 

% av totala antalet 2,5% 2,4% 0,6% 1,1% 

Personbilar, 

moped och 

motorcykel 

% av bilresorna 5,4% 8,4% 6,4% 12,9% 

% av totala antalet 
2,1% 3,2% 2,4% 4,9% 

Kollektivtra-

fik 

% av kollektivtrafiken 2,6% 12,9% 9,4% 15,3% 

% av totala antalet 1,2% 5,8% 4,2% 6,8% 

Övrig trafik % av övrig trafik  69,6%  13,0% 

% av totala antalet  0,3%  0,1% 

Totala antalet  12,8% 13,4% 7,4% 13,1% 

Tabell 5 (data från RVU) 

 

Tabell 5 illustrerar att en stor andel av antalet resor som sker med kollektivtrafik och personbilar 

är under 5 kilometer långa. Det är till exempel 5,8 % av det totala antalet resor som sker med 

kollektivtrafik som är mellan 2,5 och 5 kilometer långa. Andelen resor som sker med bil under 

en mil är 12,6 % av det totala antalet resor. Det finns alltså ett stort utrymme för cykeln att ta 

andelar från andra färdsätt. Utrymmet att cykeln ska vara ett alternativ är större för kortare 

resor. Bilresor under 5 kilometer står även där för en betydande andel på 5,3 % av det totala 

antalet resor. Att förutsäga hur stor andelen av dessa resor som skulle kunna ske med cykel går 

dock inte att närmare uppskatta utifrån denna data.  

 

Som tidigare har diskuterats, utifrån resultatet ur studien av Twin cities, har skillnader i demo-

grafi en begränsad effekt på skillnader i andelen resor som sker med cykel. Att jämföra skillna-

der i demografi mellan städer med låg cykelandel och Stockholm kan dock vara av intresse. 

Demografifördelningen av cyklisterna för andra städer kan ge en bild av vilka som kan komma 

att börja cykla. Detta på grund av att de som är mer benägna att börja cykla i en stad förmodligen 

kommer vara det även i en annan stad.  
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Antal bilar i 

hushållet 

Procent 

0 bilar 13,6 

1 bil 4,3 

2 bilar 10,0 

3 bilar 23,9 

Totalt 40,4 

Tabell 6 (data från RVU)  Tabell 724      

 

Tabellerna 6 och 7 illustrerar att personer som cyklar äger färre bilar i Stockholm än i städerna 

i USA. Tabellerna visar att andelen svarande som saknar bil är nio gånger större för Stockholm 

än för städerna i USA, som ligger till grund för tabell 7. En orsak till detta är förmodligen att 

det finns bättre förutsättningar i Stockholm att använda sig av andra färdmedel än bil.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 8 (data från RVU)      

                     

         Tabell 925 

Bortfallet av svarande som skedde för RVU Sverige var som tidigare nämnt störst i Stockholms 

län och för personer i åldrarna 25-34. När man studerar åldersfördelningen bland cyklister i 

Stockholm kan man tydligt se en markant skillnad om 13 procentenheter i jämförelse med stä-

derna i USA enligt tabell 9. Att det finns en del cyklister som faller bort i denna åldersgrupp 

och att de tillfrågade får en underrepresentation av andelen cyklister är i och med detta en möj-

lighet. 

 

Problemen med att förutsäga vilka som kan börja cykla är som sagt många, men en ansats ska 

dock göras med avgränsningar applicerade utifrån vilka som kan tänkas cykla. 

Avgränsningar:  

                                                           
24 http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/ABSTRACTS/sener_eluru_bhat_bicycle_rev_Jan18_TRBstyle.pdf, 2015-

04-17. 
25 http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/ABSTRACTS/sener_eluru_bhat_bicycle_rev_Jan18_TRBstyle.pdf, 2015-

04-17. 

Antal bilar i hushållet Procent 

0 3 

1 26 

2 49 

3 16 

Totalt 88 

Ålder Procent 

0-17 13,6 

18-24 4,3 

25-34 10,0 

35-44 23,9 

45-64 40,4 

65-99 7,9 

Ålder Procent 

18-24 11 

25-34 23 

35-44 29 

45-64 34 

65-99 3 
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 Färdtjänst resor och annan övrig trafik alltså sjöfart, skoter- och traktorresor som är 

svåra att utföra på cykel. Dessa benämns i kommande tabeller som övrig trafik. 

 Resor i tjänsten, studier eller för att hämta någon som inte är ett barn. Detta blir en 

trubbig avgränsning, men många av dessa resor kan ej ersättas med cykelresor. 

 Resor över 10 kilometer långa. Många kan cykla längre sträckor och gör det även idag, 

men för majoriteten är 10 kilometer en realistisk gräns. 

 Resenärer som är yngre än 10 eller äldre än 65 år. Som tidigare har redovisats är dock 

8 % av cyklisterna äldre ön 65 år, men gränsen måste dras någonstans och resultatet 

pekar mot att antalet cyklister avtar med åldern. 

 

Resultatet av denna avgränsning blir en sorts övre gräns för hur många som kan tänkas börja 

cykla. Att avgränsningarna är trubbiga och saknar viktiga faktorer, såsom vilka som har tillgång 

till cykelparkering, är ett svårlösligt problem i och med att RVU Sverige saknar denna data. 

Avgränsningarna som har gjorts är först och främst rapportens avgränsning till innerstaden och 

det halvcentrala bandet. Denna avgränsning ger oss 8131 fall av delresor och illustreras i tabell 

10. Följande avgränsning som sker med både geografi och ärenden sorteras fall som inte stäm-

mer överens bort. Kvar blir fortfarande resor över 10 kilometer och övriga trafik, men dessa är 

tydligt uppdelade och kommer inte att vara en del av dem potentiella nya cyklisterna. Denna 

avgränsning ger oss 7148 fall av delresor och illustreras i tabell 11. Slutligen sker en avgräns-

ning där även åldern används för att filtrera bort resenärer. Denna avgränsning ger oss 6083 fall 

av delresor och illustreras i tabell 12. 

 

Denna data är alltså från RVU Sverige och bygger på ett urval av svarande som har rest till, 

från och inom det avgränsade området. Att avgränsningarna är trubbiga syns väldigt tydligt när 

man ser att gående har sållats ut och även en betydande andel cyklister. För att avgöra vilka 

som kommer börja cykla är det alltså missvisande. En betydande andel av de resande återfinns 

dock fortfarande i raderna för personbilar och kollektivtrafik. Om man summerar dess kommer 

man fram till att andelen av det totala antalet resor som idag sker med bil och kollektivtrafik 

som skulle kunna ske med cykel är 25 %. Att många av resorna som inryms i de 25 % skulle 

inte kunna ske med cykel, eftersom personen som reser saknar cykel eller att resmålet saknar 

möjlighet att parkera cykeln är dock verkligheten. Fler avgränsningar kan göras utifrån RVU 

Sverige med avseende på antal bilar i hushållet och den svarandes utbildningsgrad. Resultat 

från denna litteraturstudie visar dock att dessa faktorer har ytterst liten påverkan jämfört med 

t.ex. tillgången till cykel. I tabeller 10, 11 och 12 ser man tydligt hur andelen cykelresor ökar 
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samtidigt som antalet cyklister också minskar. Det är alltså avgränsningar som sållar bort män-

niskor som är mindre benägna att cykla, men filtret drabbar även cyklister. 25 % beräknades 

genom att jämföra det totala antalet bilister, mopedister, motorcyklister och kollektivtrafikre-

senärer med det totala antalet svarande i avgränsningen som bara avgränsade utifrån geografi. 

 

Ett försök att uppskatta tillgången till cykel hos de svarande kan göras med hjälp av att städer 

med en snarlik nivå av personer som oftast tar cykeln till jobbet26 som Stockholm. Städerna 

hade en nivå av cykelägande på 70 %. Detta är återigen en bristfällig approximation och är svår 

tillämpad på det ovan diskuterade resultatet. Andelen som äger en cykel är med stor sannolik 

annorlunda och vilka som äger en cykel av de svarande går inte att uppskatta utifrån avgräns-

ningen som tidigare har gjorts. Det går alltså inte att påstå att 70 % av de ovan nämnda 25 % 

äger en cykel. Man kan dock dra slutsatsen att en betydande andel av de som skulle kunna börja 

cykla faktiskt saknar en cykel. Ytterligare ett problem är att dessa 25 % inte är en homogen 

grupp av friska individer. Många av de som bor tillräckligt nära kommer fortfarande inte kunna 

cykla på grund av sjukdomar skador eller krav på bil för deras arbete.   

 

 

                                                           
26http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zl5mDBvfav8J:www.des.ucda-

vis.edu/faculty/handy/Bike_Draft_11.14.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se, 2015-05-17. 
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Tabell 10 (data från RVU)  
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Tabell 11 (data från RVU)  
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Tabell 12 (data från RVU) 
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7. Vilka liknelser kan man göra mellan Stockholm och andra städers cykelmöjligheter? 

7.1 Resultat av annorlunda förutsättningar 

Studien av Pucher och Buehler27 visar att även för mycket korta resor, där cykeln skulle vara 

ett tidseffektivt färdmedel, är cykeln underrepresenterad i USA och England jämfört med t.ex. 

Tyskland. För resor under 2,5 kilometer sker endast 2 % av dessa med cykel i USA och England 

i jämförelse med 13 % för detta reseavstånd i Tyskland. Denna slutsats styrker teorin att till-

räcklig cykelinfrastruktur är ett krav för att cykelresor ska vara ett attraktivt substitut för bilre-

sor. Avståndet är den parameter som lättast kan användas i analyser och i ett försök att förutsäga 

förändringar i andelen cyklister. Det kommer därför vara framförallt avståndet och hur andelen 

cyklister för olika avstånd förändras som används för att jämföra andra städer med Stockholm. 

Olika personer uppfattar avstånd olika. Denna skillnad i personers uppfattning kommer dock 

att vara relativt likvärdig och en kilometer är en kilometer oavsett om den har uppmäts i Chicago 

eller Stockholm. 

 

7.2 Jämförelse mellan Berlin och Stockholm 

Andelen resor som sker med cykel i Berlin har ökat från 7 % år 1992 till 10 % år 2006.28 Man 

kan konstatera att andelen cykelresor är högre än i Stockholm. Trots skillnaderna från Stock-

holm är Berlin fortfarande den stad som bäst överensstämmer med Stockholm av denna studies 

exempel. Hur andelen har uppmäts och vilken geografisk begränsning som har applicerats för 

att resorna ska ha skett i Berlin är dock inte presenterat. Att avgränsningen skiljer sig från denna 

studie är dock sannolikt, eftersom Stockholms innerstad och det halvcentrala bandet knappast 

överensstämmer med Berlin. Berlin kan dock beskrivas som en bättre stad för cyklister än 

Stockholm, på grund av att en större andel av resorna sker med cykel än i Stockholm. Berlin 

har genomfört en rad liknande förbättringar som Stockholm har och fortsätter att genomföra. 

Det kan även konstateras att förbättringarna i Berlin efterföljdes av en ökning av andelen cy-

kelresor.  

 

Att förbättringarna innebär kausalitet mellan infrastruktursatsningar och en ökning av andelen 

cykelresor kan man dock inte bevisa, det kan däremot observeras att de är sammankopplade. 

Berlin är ännu ett exempel på en stad som har förbättrat situationen för cyklister och har sett 

andelen resor som sker med cykel öka efter och under tiden som förbättringarna har genomförts. 

                                                           
27 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01441640701806612, 2015-04-19. 
28 http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp15.1.pdf, 2015-04-10. 

http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp15.1.pdf


26 
 

Förbättringar som denna rapport har identifierat som effektiva har genomförts i både Berlin och 

Stockholm. Förbättringarna inkluderar: förlängda och förbättrade cykelbanor- och filer även 

antalet cykelparkeringar har utökats i de båda huvudstäderna.29 Flertalet andra förbättringar har 

genomförts för att främja cykeln som färdmedel. Dessa förbättringar har dock inte värderats 

lika högt av tillfrågade i studierna som tidigare har diskuterats i denna rapport, såsom begräns-

ning av biltrafik. Att de har en effekt är dock inget som denna rapport bestrider, men de tycks 

ha en mer begränsad effekt utifrån flertalet studiers tillfrågade cyklister och icke- cyklister. 

 

7.3 Jämförelse mellan Paris och Stockholm 

Att jämföra Stockholm med Paris kommer även det att vara problematiskt, eftersom städerna 

skiljer sig åt i både invånarantal, cykelandel och geografi. Andelen cykelresor som sker i Paris 

har ökat från 1 % år 2001 till 2,5 % år 2007.24 En imponerande ökning på kort tid sett till 

andelar, men framförallt relativt den tidigare nivån. Jämförelsen görs återigen med syftet att 

stärka hypotesen att satsningar på cykelinfrastruktur leder till en ökning av andelen resor som 

sker med cykel. Samma svårigheter som med Berlin återfinns när man ska jämföra data, ef-

tersom insamlingsmetoderna skiljer sig åt. Något som dock stämmer för både Berlin och Paris 

är dock att de tidigare benämnda effektiva åtgärderna har genomförts, alltså möjligheterna att 

parkera en cykel har förbättrats, längden och kvaliteten på cykelfiler och cykelbanor har för-

bättrats. Paris är ännu ett exempel på en stad som har genomfört en rad förbättringar för att öka 

andelen cykelresor, där åtgärderna varierar i omfattning och andelen resor som sker med cykel 

har ökat. 

 

7.4 Reflektioner med hjälp av RVU 

Att förutsäga hur andelen resor som sker med cykel kommer att förändras i Stockholm kommer 

som tidigare har nämnts att göras utifrån förändringar som skett i andra städer och utifrån en 

uppskattning av hur många kollektiv- respektive bilresenärer som kan börja cykla istället. Att 

använda demografiska förutsättningar för att uppskatta förändringen kommer inte att vara ef-

fektivt, eftersom studien av Twin cities visade att demografiska skillnader hade liten inverkan. 

Hur demografin ser ut är också väldigt annorlunda mellan cyklister och icke-cyklister i Stock-

holm och i andra städer. 

 

                                                           
29 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelsatsning-Stockholm/Cy-

kelparkeringar/., 2015-04-25. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743509004344, 2015-04-

14. 
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Att andelen resor som sker i Berlin har ökat från 7 % till 10 % kan inte användas för att påstå 

att Stockholms cykelandel ska öka med tre procentenheter. Om man däremot sammanväger 

ökningen i Berlin med förändringen i Twin cities, Boulder och i Paris, kan slutsatsen dock dras 

att investeringar i cykeltrafik ger en ökning av andelen cyklister. Förutsättningarna skiljer sig 

mellan dessa städer och Stockholm. Samtidigt har dessa städer och studier helt olika förutsätt-

ningar. Att en ökning har skett och att förbättringar har gjorts är tydligt. När Stockholm nu 

fortsätter att förbättra sin cykelinfrastruktur med fler cykelparkeringar, ett säkrare och mer sam-

manhållet cykelnät kan en ökning av andelen cykelresor förväntas. Det genomförs även andra 

projekt såsom cykelutlåning för att främja detta positiva färdsätt. Hur många nya cyklister som 

kan förväntas går dock inte att förutse, men det kan dock antas att ökningen kommer att ske i 

en liknande takt som andra städer har upplevt. 

 

Takten som andelen resor som sker med cykel kan öka med är beroende av många faktorer, 

som tidigare har diskuterats. Att jämföra Stockholms potentiella ökning med till exempel ök-

ningen i Paris kommer att bli missvisande i och med att Paris har väldigt annorlunda förutsätt-

ningar. Berlin kan däremot tydligare illustrera vilken ökning som Stockholm skulle kunna upp-

leva, eftersom det är den stad som har diskuterats i denna rapport som är mest lik Stockholm. 

Berlin fick en ökad andel cykelresor under 14 år på tre procentenheter eller 43 %. Berlin hade 

dock en större andel cyklister än Stockholm sedan tidigare och genom ”safety in numbers” och 

större synlighet var cykeln ett tydligare alternativ än i Stockholm. Ökningen i Stockholm kan 

därför antas bli lägre. Att andelen cykelresor i Stockholm är lägre ger en större utvecklingsmöj-

lighet, eftersom att en större andel av människor med hög sannolikhet att cykla fortfarande inte 

cyklar. Utifrån dessa aspekter och en tidshorisont på tio år kan en ökning på 30 % vara en 

möjlighet för Stockholm, men det kräver att förbättringar för stadens cyklister fortsätter att ge-

nomföras. 

 

Att dra slutsatser om vilka som kan tänkas börja cykla utifrån demografiska förhållanden är 

problematiskt, eftersom demografin hos de som cyklas skiljer sig åt mellan städerna. Ett exem-

pel på detta är cyklistens kön som enligt studier i USA visar att fler män än kvinnor cyklar, 

detta illustreras av tabell 13. Enligt RVU Sverige för det avgränsade området är det dock kvin-

nor som står för den större andelen cyklister, enligt tabell 14.  
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Kön hos cyklar Procent 

Kvinna 29 

Man 71 

Tabell 1330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14 (data från RVU) 

 

En insamling har gjorts för att utvärdera värderingar hos cyklister. Resultatet av denna utvär-

dering är att kvinnor värderar säkerheten högre än män. 31  Detta styrker teorin att en förbättrad 

infrastruktur leder till fler cyklister, eftersom en säkrare cykelresa åtföljs av fler kvinnliga cy-

klister. När Stockholm ökar trafiksäkerheten, som påverkar valet att cykla, kommer med stor 

sannolikhet fler människor börja cykla. Fler kvinnor än män kommer förmodligen att påverkas 

av den individuella åtgärden enligt en ovan nämnda studie.  

 

 

  

                                                           
30 http://www.ce.utexas.edu/prof/bhat/ABSTRACTS/sener_eluru_bhat_bicycle_rev_Jan18_TRBstyle.pdf, 2015-

04-17. 
31 http://health-equity.pitt.edu/916/1/12pm.pdf, 2015-05-16. 

 

UP: Kön 

Man Kvinna 

Huvud-

sakligt 

färdsätt 

delresa 

Till fots Antal 1136 1420 

% av resorna inom färdsättet 44,4% 55,6% 

Cykel Antal 118 162 

% av resorna inom färdsättet 42,1% 57,9% 

Personbil, moped 

och motorcykel 

Antal 2196 1769 

% av resorna inom färdsättet 55,4% 44,6% 

Kollektivtrafik Antal 1139 1497 

% av resorna inom färdsättet 43,2% 56,8% 

Övrig trafik Antal 79 66 

% av resorna inom färdsättet 54,5% 45,5% 

Total Antal 4668 4914 

% av resorna inom färdsättet 48,7% 51,3% 
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8. Slutsats 

Att skillnader i demografi kommer leda till skillnader i andelen resor som sker med cykel är att 

förvänta, men skillnader i antalet cykelresor mellan städer har i liten utsträckning med an-

norlunda demografiska förhållanden att göra. För att en stad ska kunna ha en stor andel cyklister 

måste det finnas ett vägnät som cyklister kan använda. Tryggheten att cykla utan att behöva 

oroa sig för bilar är också av stor vikt för valet av färdmedel. Olika städers andel resor som sker 

med cykel kommer att påverkas av befolkningens demografi. Att en stad har en stor andel 

cykelintresserade invånare kommer att öka sannolikheten att satsningar som gynnar det färd-

medlet genomförs. I det omvända fallet kommer också människor som kunde tänka sig att an-

vända cykeln att tvingas använda andra färdmedel om det inte finns nödvändig infrastruktur. 

 

Att försöka förutse förändringar av andelen resor som sker med cykel i Stockholm är kompli-

cerat. Att försöka göra det utifrån en utvärdering av hur andelen cykelresor har förändrats i 

andra städer kan göra att det uppskattade resultatet kan bli missvisande. Även om man skulle 

kunna hitta en stad som överensstämmer exakt med Stockholms förutsättningar (nuvarande an-

del cyklister, längden av cykelvägarna som redan finns etc.) kommer alltid andra förutsätt-

ningar, som till exempel bränslepriser, att påverka hur andelen resor som sker med cykel för-

ändras. Av dessa orsaker kommer värdet av denna typ av rapport främst från att bekräfta att 

åtgärder för att öka andelen resor som sker med cykel faktiskt fungerar. Betydande skillnader 

mellan europeiska städer och städer i USA beror främst på att de existerande förutsättningarna 

i de amerikanska städerna är sämre än i de europeiska städerna. När amerikanska städer börjar 

spendera pengar på att öka andelen cyklister och öka trafiksäkerheten för cyklister ökar andelen 

cyklister, som man kunde observera i exemplen denna rapport har tagit upp (Twin cities och 

Boulder).  

 

Kollektivtrafik anses ofta bättre än biltrafik för samhället på grund av minskade utsläpp, buller 

och trängsel. Många nya cyklister kan komma att tas från kollektivtrafiken istället för biltrafi-

ken. Detta leder inte till att biltrafiken får mindre trängsel och inte heller till att koldioxidut-

släppen minskar i samma utsträckning. Vad är då vinsten med fler cyklister? Om vi tar trafi-

kanter från kollektivtrafiken kommer den att avlastas och därigenom bli mer attraktiv. Detta 

leder till två positiva konsekvenser, dels kommer trivseln inom kollektivtrafiken att öka, dels 

kommer antalet överbelastade avgående bussar och tåg att minska. Att trängseln i kollektivtra-

fiken minskar kommer leda till att kollektivtrafiken bli mer attraktiv och detta färdmedel kan 

börja ta fler bilresenärer i anspråk än tidigare. Resenärer som bor för långt bort från skolan eller 
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jobbet för att cykeln ska kunna vara ett alternativ, kanske åker kollektivt istället för bil om de 

slipper trängas.  

 

Att andelen resor som sker med cykel borde öka i Stockholm på grund av förbättringarna som 

har genomförts och ska genomföras är alltså resultatet av rapporten. Att säkerhet, parkerings-

möjligheter och tillgång till cykel är av stor vikt för att fler ska börja cykla har också konstate-

rats. När infrastrukturen för cyklister förbättras ökar andelen resor som sker med cykel. Att 

denna ökning skulle bero på till exempel demografiska skillnader har undersökts och förkastats 

som osannolikt. Stockholm kommer alltså att få fler cyklister, vilka dessa nya cyklister är och 

hur många de faktiskt kommer att vara är dock endast något man kan spekulera om. 

 

8.1 Förslag till fortsatt arbete 

För att förbättra resultatet av denna rapport skulle en resvaneundersökning med fler frågor som 

har med cykeltrafik behöva genomföras. Frågor om den tillfrågade äger en cykel och vilket 

avstånd som den tillfrågade kan acceptera att färdas med cykel behöver besvaras. Tillgången 

till cykelparkeringsmöjligheter vid målpunkten är även det av intresse.  
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