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I 

 

Förord 

Jag skulle vilja tacka min handledare Hilde Ibsen för en tydlig och bra vägledning. Ett stort 

tack till min flickvän för allt stöd under arbetet med uppsatsen. Sist men inte minst ett tack till 

de femtio respondenter som deltog i enkätundersökningen.  
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Sammanfattning 

Karlstads kommun har satt upp mål i transportstrategin som syftar till att öka antal cykelresor 

i Karlstad. Vid användning avger cykeln varken växthusgaser eller föroreningar. 

Vardagsbeslut att ta cykeln exempelvis till arbetet leder till att koldioxidutsläpp kan 

reduceras. Cykling kan därmed bidra till att uppfylla viktiga miljömål. Cykling främjar hälsa. 

Världshälsoorganisationen WHOs rekommenderade dagsbehov av 30 min fysisk aktivitet kan 

med fördel utföras på cykel. Cykeltrafikens omfattning påverkas av fysiska förutsättningar, 

psykologiska faktorer samt politikens utformning.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar cykeltrafiken i 

Karlstad. Hur påverkar dom faktorerna Karlstadsbornas val och motivation att cykla och vilka 

av dessa faktorer går att påverka? För att få ett underlag till analys utfördes en 

enkätundersökning bland 50 invånare i Karlstad. Av de svar som gavs på enkätens öppna och 

stängda frågor framkom att det som påverkar Karlstadsinvånarnas val att cykla väl samstämde 

med tidigare teorier och forskning. 

 

Det främsta motivet till att invånarna i Karlstad cyklar framkom vara motion. Den främsta 

orsaken till att välja ett annat transportmedel är långa transportsträckor. Undersökningen 

pekar på att de åtgärder som förknippas med förbättrande av cykeltrafikens infrastruktur är 

mest efterfrågade. Genom att underlätta för Karlstadsborna att ta sig fram på cykel kan 

cykeltrafiken ökas. 

 

Nyckelord: Cykeltrafik, Miljöpåverkan, Hälsa, Stadsplanering, Miljövetenskap.  
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Abstract 

Karlstad municipality has in their transport strategy set targets which aims to increase the 

number of bicycle trip within the city. When used the bicycle emits either greenhouse gases or 

pollutants. Everyday decisions to take the bike to work for example can lead to reduction of 

carbon dioxide emissions, cycling can thus contribute to the meeting of important 

environmental objectives. Cycling promotes health. The World Health Organization’s (WHO) 

recommended daily ration of 30 minutes of physical activity can readily be performed on a 

bicycle. Bicycle traffic volumes are affected by physical conditions, psychological factors and 

political policies. 

 

The purpose of this investigation is to determine which factors affect bicycle traffic in 

Karlstad. How do these factors influence Karlstad inhabitants choice and motivation to ride 

their bicycles, and which of these factors can be influenced? To obtain a basis for analysis a 

survey among 50 inhabitants of Karlstad was conducted. From the responses given to the 

open and closed questions, it appeared that what influences the inhabitants of Karlstad´s 

choice to cycle were in tune with previous theories and research. 

 

The primary motive of the inhabitants of Karlstad for cycling appeared to be exercise. The 

main reason for choosing a different mean of transportation is long distances. This survey 

suggests that the measures associated with enhancement of bicycle transport infrastructure are 

most in demand. By making it easier for Karlstad locals to get around by bike, bicycle traffic 

can be increased.  

 

Keywords: Cycle traffic, Environmental impact, Health, Urban planning, Environmental 

science.  
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1 Inledning 

Ett av de miljövänligaste alternativen för att transportera sig är att cykla. Utöver 

miljöaspekten kan även cykelanvändandet ses som ett enkelt och naturligt sätt att utöva 

motion. Därmed kan vi se cyklandet som både miljövänligt och som en hälsofrämjande 

aktivitet. Om en procent av Sveriges befolkning skulle välja att ta cykeln till jobbet istället för 

att ta bilen skulle den totala bensinförbrukningen i Sverige reduceras med 55 miljoner liter per 

år. Denna reduktion skulle innebära en minskning av Sveriges totala koldioxidutsläpp med 55 

miljoner ton och en minskning av kvävedioxidutsläppen med över 22 300 ton. Omkring 

hälften av alla resor med bil inom tätorter understiger 5 km. Här finns det en potential att öka 

andelen transporter på cykel, då många klarar av att avverka sträckor under 5 km på cykel.
1
 

 

Att vara fysisk aktivt i sin transport är en viktig form av fysisk aktivitet då den avsevärt ökar 

sannolikheten för att en individ skall uppnå WHOs rekommendation att dagligen utföra minst 

30 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag. Detta främjar en god hälsa. Bilåkande däremot 

har hälsoförsvagande effekter och ökar bland annat risken för övervikt och fetma.
2
 

 

Många vill kunna cykla men det finns infrastrukturella brister beträffande cykeltrafiken i 

Sverige. Detta har sannolikt bidragit till ett uppdämt behov där många människor avstår från 

att ta cykeln av bl a säkerhets-, trygghets- och bekvämlighetsskäl. Dessa brister kan åtgärdas 

vilket skulle leda till att fler cyklar. Utformningen av den byggda miljön kan märkbart 

påverka de förutsättningar som påverkar cykeltrafikens omfattning. Städer kan genom 

åtgärder i den fysiska miljön öka benägenheter för dess invånare att välja cykeln framför 

bilen. Forskning har visat att satsningar på cykeltrafik ger samhällsekonomisk vinst. Även 

omfattande och kostsamma infrastrukturella projekt som cykelbanor har visat sig vara 

samhällsekonomiskt lönsamt. Detta grundar sig i att ökad cykeltrafik innebär förbättrad hälsa 

vilket sänker kostnader för sjukvård och sjukfrånvaro för lokalsamhället. 
3
  

 

                                                 
1
 Faskunger, Johan. Den byggda miljöns påverkan på fysik aktivitet. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2007, 

11,109.  
2
 Ibid., 10.  

3
 Ibid., 10. 
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Geografiska faktorer som påverkar cykeltrafikens omfattning är klimat och väder, topografi, 

stadsstorlek och dess planering. Attityder och traditioner är dock sannolikt de faktorer som 

har störst betydelse.
4
 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka olika faktorer som påverkar cykeltrafiken i 

Karlstad. Hur dessa faktorer påverkar Karlstadsbornas val och motivation att cykla och vilka 

av dessa faktorer går att påverka för att uppnå ökad cykelanvändning? 

 

1.2 Frågeställning 

Vad påverkar cykeltrafiken i Karlstad och vilka åtgärder kan få Karlstadsborna att använda 

cykeln mer?  

 

1.3 Metod 

En enkätundersökning gjordes för att möjliggöra en analys av varför invånarna i Karlstad 

cyklar. Vad som hindrar dem samt vad som kan få Karlstadsborna att cykla mer. 

Respondenterna var privatpersoner och de besvarade enkäten självständigt. För att få 

förståelse för det undersökta fältet använde jag mig av litteraturstudier. 

 

1.3.1 Enkätundersökning 

Den metod som jag valde för att få ett underlag till analys var en enkätundersökning. Det går 

till så att frågorna bestäms på förhand och formuleras i ett frågeformulär. Respondenten läser 

sedan igenom formuläret och svarar på frågorna. Fördelarna med denna metod är att frågorna 

kan formuleras så att endast information erhålls om det som är av intresse. Därmed minimeras 

irrelevant information i datainsamlingen. Frågeformuläret kan även ställas till ett stort antal 

respondenter, vilket utgör grunden för en statistisk bearbetning av svaren.
5
  

 

Både öppna och stängda frågor används. Fem stycken stängda och tre stycken öppna frågor. 

På de stängda frågorna är svarsalternativen på förhand givna. Detta för att lätt kunna jämföra 

svaren och införskaffa tydliga svar. På de öppna frågorna kan respondenten svara fritt för att 

                                                 
4
 Bergström, Anna. Vinterväghållning och cykelvägar. Stockholm: KTH, Institutionen för byggvetenskap, 2002, 

4. 
5
 Halvorsen,Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 1992, 87. 
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inte föra in respondenten på ett visst spår. Syftet med de öppna frågorna i denna enkät var att 

blottlägga oförutsägbara motiv.
6
 De slutna frågorna är direkt kvantifierbara medan de öppna 

frågorna ger kvalitativa svar och behöver bearbetas för att kunna kvantifieras. 

 

Målgruppen för enkäten var invånare i Karlstad. Respondenterna valdes slumpmässigt ut med 

hjälp av bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenter väljs som råkar vara tillgängliga 

för forskaren.
7
 Datainsamlingen av enkäten som namngivits ”Cykelenkät”(Appendix 1) 

utfördes mellan 25 november och 11 december 2010. Totalt delades 50 enkäter ut och 

samlades in. Antalet anses vara signifikant för att fungera som underlag för analys på 

totalnivå.
8
 Datainsamlingen genomfördes på Karlstads stadsbibliotek, Mitt i City gallerian, 

Karlstad Universitet, Polisen i Karlstad, Ikea Bergvik samt hos bekanta boende i Karlstad.  

 

1.4 Disposition 

Cykeltrafiken i Karlstad påverkas av lokala förhållanden, många av dessa är påverkbara. I 

kapitel 2 beskrivs vilka skäl som finns för att främja cykelanvändning, vilken fysisk miljö 

som främjar den och vilka hinder som begränsar. Vidare förklaras varför vi väljer att cykla 

och vad som påverkar valet samt hur cykeltrafiken kan påverkas av åtgärder. Slutligen ges 

exempel på åtgärder som främjat cykling bland anställda och att Köpenhamn genom 

långvarigt främjande av cykling nått resultat. I kapitel 3 beskrivs cykelförhållandena i 

Karlstad. Detta innefattar vilka transportmedel cykeln konkurrerar med och vad Karlstads 

kommun har för transportstrategi samt vad som görs för att främja cykling i kommunen. Till 

sist redogörs för en utredning som gjorts för att bedöma Karlstads kommuns arbete med 

cykeltrafiken. I 4 kapitlet analyseras enkätsvaren och kritik förs fram angående enkäten. I 

appendix 1-3 redovisas enkät samt enkätsvar i tabellform och diagram. I kapitel 5 presenteras 

slutsatser som gjorts grundade på frågeställningen. 

  

                                                 
6
 Ibid., 87,88. 

7
 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2002, 114. 

8
 Bertilsson, Kristina. Hållbar konsumtion och matavfall. Karlstad: Karlstads universitet, Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper, 2009, 6. 
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2 Teori om cykeltrafik 

Teoridelen behandlar cykelanvändning ur ett miljö- och hälsoperspektiv och inkluderar även 

ett barnperspektiv. I teoridelen behandlas även vilken fysisk miljö som främjar cykeltrafik 

samt vilka hinder som motverkar cykeltrafik. Psykologiska resonemang förklarar varför vi gör 

valet att använda cykel eller ej. Sedan presenteras hur vi kan öka cykelanvändandet och 

exempel ges på konkreta åtgärder.  Vidare beskrivs de åtgärder som har vidtagits av 

arbetsgivare för att främja cykling bland anställda. Slutligen ges exempel på en cykelvänlig 

kommun, Köpenhamn, vilken nått framgång med att skapa en cykelvänlig stad. 

 

2.1 Miljö och hälsa 

Som vi vet fungerar människan som motor vid cykling. Detta innebär fysisk aktivitet som 

främjar hälsa. Cyklar avger vid användning varken växthusgaser eller föroreningar. ”Det 

behövs ett paradigmskifte i planeringen från mobilitet till tillgänglighet. Detta innebär bl.a. en 

stadsplanering som ökar cykel- och kollektivtrafikens konkurrenskraft”. 9 Detta citat är hämtat 

ur Naturvårdsverkets slutsatser av vad som krävs för att minska koldioxidutsläppen med 85 

procent från 2007 fram till år 2050. Denna utsläppsreduktion är nödvändig för att uppnå EUs 

och Sveriges Tvågradersmål,
10

 d.v.s. att den globala medeltemperaturen inte får öka mer än 

två grader jämfört med förindustriell tid.
11

 Naturvårdsverket har tagit fram ett antal 

framtidsscenarion över energi och transportsystemet och i samtliga beskrivna scenarion har 

andelen cykeltransporter ökat.
12

 

 

Cykling har relevans för Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål utgör grunden för 

Sveriges miljöpolitik.
13

 Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors 

hälsa, vilket hälsoaspekten av cykling bidrar till
14

. Cykling kan även påverka delmålet ”God 

bebyggd miljö”. Målet innefattar att städer skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. För att 

målet ska uppnås krävs bland annat förändringar i enskilda personers livsstil och beteende, 

såsom vardagsbeslut om vilket transportmedel vi tar till jobbet.
15

 Delmålen ”Frisk luft” och 

”Begränsad klimatpåverkan” innefattar utsläpp av föroreningar och växthusgaser. Målen är 

                                                 
9
 Åkerman, Jonas. Isaksson, Karolina. Johansson, Jessica. Hedberg, Leif. Tvågradersmålet i Sikte. Stockholm: 

Naturvårdsverket, 2007, 107. 
10

 Ibid., 7. 
11

 Ibid., 31. 
12

 Ibid., 102. 
13

 Ededahl, Ingrid. Sexton miljökvalitetsmål. Stockholm: Naturvårdsverket, 2010. 
14

 Naturvårdsverket. Sveriges miljömål. Stockholm: Naturvårdsverket, 2006, 2. 
15

 Naturvårdverket. Miljömålen i korthet. Stockholm: Naturvårdsverket, 2008, 23.  
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relevanta för cykling då transportmedlet kan klassas som utsläppsneutralt och även kan 

reducera utsläpp som koldioxidutsläpp när cykel väljs framför bil.
16

 

 

Förutom att ökad cykeltrafik bidrar till en förbättrad miljö vilket främjar en bättre hälsa finns 

det även direkta hälsofrämjande effekter av cykling. Cirka 30 procent av Sveriges befolkning 

är fysiskt inaktiva på sitt arbete och på sin fritid så behovet av fysisk aktivitet är stort i 

Sverige.
17

 Cykling innebär fysisk aktivitet vilket är en av faktorerna till bättre hälsa med bland 

annat stärkt immunförsvar, minskade stresshormoner och bättre koncentration.
18

 

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar minst 30 minuters måttlig fysisk aktivitet 

per dag för att reducera risker för hjärt och kärlsjukdomar, benskörhet och övervikt samt att 

motionen leder till ett psykologiskt tillfredställande. Den fysika aktiviteten kan uträttas på 

cykel, exempelvis till och från jobbet.
19

 

 

2.2 Barns hälsa och cykling 

När barn dagligen cyklar till skolan innebär det för merparten av barnen en högre 

energiförbrukning per vecka än vad två timmars medverkande i idrott och hälsa lektioner ger. 

De barn som cyklar alternativt går till skolan deltar även i mer fysiskt ansträngande lekar än 

vad barn som blir skjutsade till och från skolan gör. Det finns undersökningar som påvisar att 

barn själva föredrar att gå eller cykla till skolan om de har möjlighet att göra ett aktivt val. 

 

Enligt Vägverkets statistik gick eller cyklade över 90 procent av skolbarnen till och från sina 

skolor under 1970-talet. Vid mitten av 1990-talet var denna siffra nere på 77 procent. Denna 

negativa trend har sedan fortsatt in på 2000-talet där endast 60 procent av skolbarnen gick 

eller cyklade till och från skolan 2006. Bakom denna minskning kan den ökade biltrafiken 

ligga då vägen till skolan av föräldrarna anses vara för otrygg. Detta stöds även av en svensk 

undersökning som har påvisat att en stor andel av Sveriges skolbarn har en otrygg och osäker 

väg till skolan.
20

 

                                                 
16

 Ibid., 9,10. 
17 Vägverket. Hållbart resande. Borlänge: Vägverket, 2006, 4. 
18 Ibid., 15. 
19 

World health organization. Physical activity. 2011. 
20

 Faskunger, Johan. Barns miljöer för fysisk aktivitet. Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2008, 26.  
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2.3 Fysiskmiljö som främjar cykeltrafik 

”Biltrafik kan växa successivt år efter år på en väg tills behovet av åtgärder blir allt tydligare 

– en ny väg byggs eller andra åtgärder vidtas. Cykling fungerar inte så. Reseefterfrågan är 

dold. Den syns inte. Först måste nya cykelleder byggas, sedan kan cykeltrafiken växa.”
21

 

 

Den byggda miljön, utformningen av stadsmiljön, landskapet och transportsystemet påverkar 

cykeltrafiken.
 22

  Hur transportsystemet är utformat kan gynna cyklister olika bl a beroende på 

det avståndet cyklisten skall avverka. Cyklister som cyklar mer än två, tre kilometer gynnas 

mest av separata cykelvägar medan kortare resor enklast görs i det befintliga gatunätet. Därför 

är det viktigt att skapa infrastruktur som underlättar för cykeltrafik på gator där cyklister och 

motorfordon färdas i samma körbana, här kan t.ex. cykelfiler anläggas. Separata cykelbanor är 

lämpligast för längre avstånd som t.ex. sträckan mellan Karlstads centrum och Karlstads 

universitet eller Bergvik. Flytet i cykeltrafiken påverkas av hur många stopp cyklisterna får 

göra på sin väg. Många stopp vid korsningar längs en rutt förlänger cyklistens restid och ökar 

ansträngningsnivån betydligt. Dessa stopp kan ofta byggas bort och på så sätt förbättras 

trafikrytmen. 

 

Den fysiska miljön spelar även en stor roll för den upplevda tryggheten. Hur trygga 

cyklisterna upplever sig vara i trafiken påverkar benägenheten till att cykla. Trafiksäkerheten 

kan förbättras genom att göra det lättare att cykla. Att öka trafiksäkerheten för cyklister 

genom lagar och förbud är däremot ofta både impopulära och ineffektiva. Människor har ett 

behov av trygghet och går och cyklar därför helst på väl upplysta gator. Många människor 

uppger att de ofta eller ibland undviker att gå ut under vinterhalvåret och isolerade cykelbanor 

trafikeras bara av ett fåtal cyklister efter mörkrets inbrott. Belysning av gator och cykelleder 

kan bidra till att cyklisten känner trygghet. Rädsla för stöld avskräcker människor från att 

köpa nya cyklar. Cykelstöld är även den vanligaste orsaken till att människor slutar att cykla. 

Därför är det viktigt att tillgång finns till en så stöldsäker cykelparkering som möjligt. För 

övrigt är det viktigt att underlätta cykelägandet. Exempelvis kan cykelpumpsstationer placeras 

ut på strategiska platser. Vägvisning är också viktigt och underlättar för cyklisterna, särskilt 

vid av och påfarter till cykelvägar. Vägvisningen leder till förbättrat flyt i trafiken och ökar 

säkerheten i trafiken för cyklisterna.
23

 

                                                 
21

 Trafikutredningsbyrån, Cykelleder. Stockholm: Trafikutredningsbyrån, 2009. 
22

 Faskunger, Johan. Aktivt liv i bebyggda miljöer. Stockholm: ProActivity AB, 2009, 3. 
23

 Trafikutredningsbyrån. Cykelplanera- Infrastruktur/Grunder, Stockholm: Trafikutredningsbyrån, 2009. 
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2.4 Hinder som begränsar cykeltrafiken 

Ett större antal barriärer vilka begränsar cykeltrafiken har kunnat identifieras i olika 

undersökningar. De barriärer som uppfattas som de viktigaste varierar från undersökning till 

undersökning och detta kan rimligtvis bero på att de är gjorda på olika fysiska områden. 

Hindren kan då vara specifika för varje område. 

 

De hinder som högfrekvent framkommit i olika undersökningar är dåligt väder i form av kyla 

och nederbörd, långa avstånd, stora höjdskillnader/uppförsbackar, osäkerhet i trafiken pga. 

mycket biltrafik eller mörker. Fler hinder som anges är rädsla för att cykeln skall bli stulen, 

frånvaro av möjligheten att duscha och byta om på arbetsplatsen, tidsbrist, trötthet och dålig 

infrastruktur för cykeltrafik. Det uppfattas som obekvämt att cykla. Ytterligare hinder som 

anges är begränsade packningsmöjligheterna samt bilisters negativa uppfattningar och 

beteenden angående cykling. Vilka hinder som uppfattas som de viktigaste skiljer sig åt 

mellan studierna. I vissa studier har väder upplevts som den mest begränsande faktorn, medan 

andra studier bedömt den som en mindre viktig faktor. I dessa studier anges istället hindret för 

mycket trafik som den viktigaste faktorn före brist på cykelbanor, brist på säkra 

cykelparkeringar, för många uppförsbackar och slutligen för långa avstånd.
24

 

 

Studier har visat att cykeltrafikens omfattning varierar väsentligt under de olika årstiderna. 

Resultatet av en enkätstudie som utfördes i Linköping och Luleå indikerade att andelen resor 

med cykel minskade från 36 procent under april till oktober till 19 procent under november 

till mars. Enkäten visade även att skillnaden resulterade i en överflyttning från transporter 

med cykel till bil under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är ett reseavstånd på 5 km att 

betrakta som cykelavstånd. Vid reseavstånd över 5 km sker en kraftig minskning av antalet 

cykelresor. Vintertid sänks detta avstånd enligt studien till 3 km.
25

 Studier har gjorts där antal 

cyklister i Gävle räknas vid olika temperaturförhållanden. Analysen kom fram till att 

temperaturen över +10 grader inte hade någon inverkan på cykeltrafiken medan en stor 

minskning skedde vid sjunkande temperatur under +5 grader. Vid temperaturer runt 0 grader 

minskade cykeltrafiken mycket, vilket kan förklaras med halt väglag. Nederbörd i form av 

regn och snö har inverkan på cykeltrafiken. En minskning av cykeltrafiken på 13 procent i 

jämförelse med uppehållsväder har uppmätts. Även vindstyrka har betydelse. Vid vindar över 

4 m/s föll cykelflödet med 11 procent i jämförelse med utan vind. Andra studier har även 

                                                 
24

 Eriksson, Louise. Tema cykel. Linköping: VTI, rapport 652, 2009, 13. 
25

 Bergström, 4. 
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påvisat att det inte bara är dagsvädret som har betydelse för om en person väljer att cykla utan 

även vädret som varit under de föregående dagarna.
26

 

 

I en norsk undersökning visades att utebliven eller dålig snöröjning var den främsta orsaken 

till att cyklister under vintertid valde bort cykeln. Även användandet av grövre grus vilket 

orsakar punkteringar skapar irritation hos cyklister och gör att många väljer ett annat 

transportmedel. 
27

 

 

2.5 Varför vi väljer att cykla och vad som påverkar valet 

För att kunna förklara vad som påverkar valet att cykla är det grundläggande att kartlägga 

vilka motiv som finns till att cykla. Det har gjorts en rad undersökningar på området vilka 

redovisar de mest frekventa och viktigaste motiven. De viktigaste och mest frekvent angivna 

motiven för att cykla är, att cykling ger motion, att det främjar hälsa och välbefinnande och att 

det är en trevlig aktivitet som ger frihetskänsla. Vidare har angetts att det är ett snabbt och 

billigt transportmedel, ekonomiskt och att det utförs av miljöskäl.
28

 Syftet med resan påverkar 

om den utförs på cykel. Vid resor till och från arbete och skola är andelen som väljer cykel 

högre än vid andra typer av resor som t.ex. inköpsresor och fritidsresor.
29

 ”Att istället för att 

ta bilen till kiosken, använda sig utav cykeln, det är där som viljan och möjligheten finns för 

förändring.” säger Annika Norlund som är forskare vi Umeå universitet och forskar på 

psykologiska faktorers påverkan av miljörelaterat beteende.
30

 

 

2.5.1 Förklaringsmodeller av vad som påverkar cykelanvändning 

Forskningsprogrammet Sustainable households Attitudes Resources & Policy (SHARP) riktar 

in sig på miljöpsykologi, vilket är den gren inom psykologin som studerar samspelet mellan 

människa och hennes fysiska och sociala miljöer. Syftet med denna forskning är att kunna 

förbättra dessa miljöer och samverkan mellan miljö och människa.
31

 Forskare inom detta 

forskningsprogram har skapat en modell för att förklara utförande av miljövänligt beteende. 

Modellen nedan tydliggör orsakerna till varför en person utför respektive inte utför olika 

                                                 
26

 Ibid., 5. 
27

 Eriksson,6. 
28

 Ibid., 17. 
29

 Bergström, 4. 
30

 Sponthon, Marcus. Varför är det så svårt att få folk att stiga ur bilen?. Umeå: Hållbart resande i 

Umeåregionen, 2010. 
31

 Nationalencyklopedin. Miljöpsykologi. Malmö: Nationalencyklopedin, 2011. 
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miljövänliga beteenden såsom att välja att cykla. Enligt modellen så är generellt utmärkande 

för personligt ansvar inom miljöområdet att individen gör uppoffringar av något slag. Det kan 

röra sig om kostnaderna i form av pengar, tid eller reducerad bekvämlighet. Det ansvar som 

individen tar inom miljöområdet gynnar miljöns bästa i stort men den nytta som tillfaller 

individen är i det flesta fall mycket liten. Ett taget beslut att agera miljövänligt i en situation 

kan förklaras som utfallet av en normaktiveringsprocess.
32

 Normer är de informella regler 

som beskriver hur individen bör agera i en viss situation. En sådan norm kan exempelvis vara 

att ta cykeln till och från jobbet. 

 

Figur 1. Miljövänligt beteende som resultat av en normaktiveringsprocess
33

 

Den kunskap individen besitter har betydelse för den personliga normen. De kunskaper som 

är av betydelse för miljövänligt beteende är generell miljömedvetenhet, problemmedvetenhet 

samt den egna individens betydelse för lösningen av miljöproblem. Kunskaperna leder till att 

individen har insikt om vilka handlingar som belastar miljön, inser att det är ett problem att 

miljön belastas samt att det går att påverka miljöproblemen genom sitt agerande. 

Sammantaget kan dessa insikter aktivera en personlig norm hos individen.  

 

Personliga normer är sådana normer personen själv ger sitt godkännande till och ser som 

sina egna normer där individen känner personligt ansvar och en moralisk skyldighet att agera 

efter. Individen kan ha specifika personliga normer för ett visst miljövänligt beteende. Dessa 

                                                 
32

 Söderholm, Patrik. Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen. Stockholm: 

Naturvårdsverket, Rapport 5899, 2008, 44.  
33

 Ibid., 43. 
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kan även variera i styrka mellan olika former av miljövänligt beteende. Ju starkare personlig 

norm, desto större motivation och tendens att agera utifrån den. 

Sociala normer är normer som andra godkänner. De ger information om vad som är ett 

socialt accepterat beteende. Sociala normer påverkar de personliga normerna enligt modellen 

ovan. Det kan handla om andra individers uppträdande på miljöområdet samt deras 

förväntningar på den enskilda individen. Omgivningens förväntningar kan internaliseras, 

vilket innebär att de förväntningar som omgivningen har på en individ till slut överförs till att 

bli individens egna förväntningar på sig själv.  

Det som slutligen påverkar om ett miljövänligt beteende kommer att utföras är kostnader 

utförandet innebär samt individens vanor. Vanor kan att antingen underlätta eller motverka ett 

miljövänligt beteende. Vanor är beteenden som utförts ofta och regelbundet i snarlika 

situationer så att de efter en tid automatiserats så att individen inte längre behöver reflektera 

över dem. Det kan leda till att en redan inpräntad vana för ett miljöpåverkande agerande styrs 

av den inpräntade vanan istället för viljan att agera miljövänligt. Alternativet är att vanan 

automatiserat ett miljövänligt agerande och därmed underlättar utförandet. Kostnader i form 

av olika uppoffringar som exempelvis bekvämlighet påverkar om det miljövänliga beteendet 

utförs. Även om individen har motivationen att utföra miljövänliga handlingar kan kostnaden 

eller djupt inpräntade vanor förhindra att miljövänliga beteenden utförs.
34

 

 

För att förklara vilka faktorer som cyklister väger in vid sitt val att cykla har forskarna Piet 

Rietveld och Vanessa Daniel kartlagt fyra faktorer som har potential att påverka 

cykelanvändingen. 

1. Individuella faktorer; kön, ålder, inkomst och aktivitetsmönster. Sociokulturella 

faktorer; cykelns image samt kulturell bakgrund. 

2. Kostnaden för att cykla; ekonomisk kostnad, restid, skaderisk, risk för stöld av cykel, 

fysiska behov, komfort och slutligen personlig trygghet. 

3. Kostnad för andra färdmedel; såsom bensinpris, bilparkeringsavgifter, tillgång till 

kollektivtrafik. 

4. Lokala åtgärder; cykelinfrastruktur, stadens utformning.
35
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35
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2.5.2 ”Pull” och ”push” åtgärder för att öka cykeltrafiken 

Åtgärder för att öka cykeltrafiken kan delas upp i ”push” åtgärder och ”pull” åtgärder. ”Push” 

åtgärder syftar till att göra cykling mer attraktivt, och ”pull” åtgärder syftar till att göra andra 

transportmedel som exempelvis bilen mindre attraktiv. ”Push” åtgärder som visat sig vara 

signifikanta för att öka cykeltrafiken är: förbättrad infrastruktur, cykelanordningar, säkerhet, 

möjlighet till ombyte på arbetet. ”Pull” åtgärder som enligt studier har effekt är: mindre trafik, 

ekonomiska incitament såsom höjt bensinpris.
36

 

 

2.6 Åtgärder för att främja cykling bland anställda 

En vanlig anledning till att anställda inte pendlar med cykel till och från jobbet är att de 

saknar en cykel i gott skick. Ett sätt som prövats för att underlätta för anställda att cykla till 

jobbet är att erbjuda de anställda förmånliga hyrcyklar vilka inkluderar service, hjälm, 

regnkläder och självriskeliminering. På så sätt har de anställda alltid en bra cykel i gott skick 

tillgänglig att cykla till och från jobbet på. Detta hyrcykelprojekt innebar att personalen 

cyklade mer, i projektet ökades antal cykeldagar med nästan 45 procent, vilket bidrog till att 

öka personalens totala fysiska aktivitet och minskade deras negativa miljöpåverkan.
37

  

 

Ett annat intressant exempel på en cykelfrämjande åtgärd är att införa tjänstecykel. Företaget 

GE Healthcare i Umeå valde att köpa in åtta cyklar istället för en ny tjänstebil som en del i 

deras arbete att minska miljöpåverkan. Efter att personalen hade vant sig med alternativet blev 

utslaget positivt. Cykeln ansågs i många fall mer bekväm och tidsbesparande än att ta bilen 

samma sträcka.
38
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 Ibid., s.23, 24. 
37

 Forsberg, Bengt. Leasingcyklar till anställda på Äldreboende. Borlänge: Trafikverket, 2010. 
38
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2.7 Föregångsstad Köpenhamn 

Köpenhamns kommun har i många år systematiskt satsat på cykling. Redan på 1930-talet 

gjordes de första cykelvanemätningarna och den första cykelbanan anlades för hundra år 

sedan.
39

 Det systematiska arbetet har givit resultat och Köpenhamn har utnämnts av 

organisationen ”International Cycling Union” till att bli världens första ”Bike City”, vilken är 

en berömmelse över stadens cykelvänlighet.
40

 

I Köpenhamn cykelpendlar i dagsläget omkring 37 procent av de som arbetar och studerar. 

Kommunens målsättning är att senast 2015 nå en nivå där minst 50 procent av dem som 

pendlar till jobb eller studier väljer cykeln som transportmedel. Denna målsättning bygger 

främst på miljöhänsyn. Cykeltrafiken har en betydande roll i att reducera Köpenhamns 

koldioxidutsläpp och därmed motiveras att resurser läggs på att främja cykeltrafiken.
41

  

 

  

                                                 
39

 Gustavsson, Anna. ”I Köpenhamn kör cykeln i gräddfilen”, Svenska Dagbladet, 1 juni 2010. 
40

 Collin, Lars, ”Kultur på hjul i Köpenhamn”, Svenska dagbladet, 7oktober 2010. 
41

 Københavns Kommune. Målsætning. Köpenhamn: Københavns Kommune, 2010. 
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3 Nulägesbeskrivning: Cykelförhållanden i Karlstads kommun 

I kommunen finns ca 25 mil anlagda cykelvägar. Den största andelen cykelvägar är 

separerade från biltrafik. Här samsas cyklisterna om utrymmet med gångtrafikanter. Det finns 

ett övergripande cykelvägnät som binder samman olika stadsdelar och bostadsområden med 

stadens kärna. 
42

 I stort sett alla av Karlstads viktiga samhällsfunktioner ligger inom 

cykelavstånd. Karlstad universitet är beläget ca 6 km nordost från centrum. På vägen mellan 

Karlstads centrum och universitetet finns även en kraftig backe vilket innebär att universitetet 

är på gränsen till att vara inom cykelavstånd.
43

 

 

På beställning av Värmlandstrafik har det genomförts en attityd- och resvaneundersökning där 

Karlstad var en av städerna som undersöktes. Cykelresor stod för 18 procent av det totala 

reseantalet i Karlstad. Detta kan jämföras med 28 procent i Örebro. Antal resor med buss 

inom Karlstad låg på 7 procent medan bussresor inom Örebro låg på 5 procent. Andelen av 

den totala sträckan avverkad per person inom Karlstad med cykel uppgick till 4 procent. I 

Örebro låg den på 6 procent. Den totala sträckan avverkad med buss inom Karlstad låg på 9 

procent medan Örebro låg på 7 procent. Därmed är det fler men kortare resor som görs inom 

Karlstad per cykel än med buss. Det kan jämföras med Örebro där ungefär 1/3 fler resor görs 

på cykel och ungefär 1/3 längre avstånd avverkas på cykel. En förklaring kan vara att Örebro 

har mindre Busstrafik.
44

 I Karlstad hade ca 84 procent tillgång till cykel vilket ligger på 

samma nivå som i Örebro.
45

 Det finns möjlighet för alla som är bokförda i Karlstad att lämna 

in synpunkter och förslag till förbättringar av cykeltrafiken till Karlstads kommun. Därmed 

finns det möjlighet för vanliga människor att föreslå och även pressa på för att förbättra 

cykeltrafiken i Karlstad.
46

 

 

3.1 Konkurrens med andra transportmedel 

Lokalt inom Karlstad konkurrerar transportmedlen bil och lokaltrafik med cykeln. Forskning 

har gjorts som påvisar att beträffande korta transporter, är en överförflyttning av resenärer 

från lokaltrafik till cykel inte av nackdel rent samhällsekonomiskt. Så det finns inte skäl att 

                                                 
42

 Berglin, Partik. Gång och cykelvägar. Karlstad: Karlstads kommun, 2011. 
43

 Zimmerman, Hasse. Hammarström, Lars. Ljungberg, Krister. Transportstrategi för Karlstads kommun-Del 2. 

insatsområden och struktur för handlingsplan. Karlstad: Karlstads kommun, Trivector Traffic AB, Trivector 

2006:28, 2006, 17. 
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 Hammarströn, Jan. Ahlström, Petra. Viklund Linnea. Allström, Andreas. Attityd- och resvaneundersökning 

RVU 04- sammanställning av resultat. Lund: Trivector Traffic AB, Trivector rapport 2005:15, 2005, 71.  
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samhällsmässigt stödja lokaltrafiken för sakens skull i fråga om personer som kan cykla eller 

gå. Dock finns det andra skäl att stödja lokaltrafiken exempelvis för personer som inte kan 

nyttja cykel. För regionaltrafik kan cykeln ses som ett lokalt komplement inom Karlstad.
47

 

Hela 60 procent av alla personresorna är kortare är 5 km. Av dessa sker ungefär hälften med 

bil. En överförflyttning från bil till cykel vid kortare transporter skulle innebära minskade 

utsläpp och en människovänligare stad.
48

 

 

3.2 Karlstads kommuns transportstrategi 

Karlstads kommun har i samarbete med trafikkonsultföretaget Trivector Traffic AB skapat en 

transportstrategi. Visionen med transportstrategin är att skapa ett framtida tillstånd där 

transportsystemet är mer utvecklat och hållbart än idag. Karlstads kommun framhåller att det 

är en ständigt pågående process av förbättringar snarare än ett tillstånd som kan uppnås och 

menar att utvecklingens riktning är av större vikt än dess hastighet. Uppsatta mål, medel och 

åtgärder behöver kontinuerligt omprövas. 
49

 I visionen om 2030 års trafiktillstånd beskrivs att 

andel resor till cykel har ökat. 
50

 Det beskrivs att en del av dagens biltrafik sker i onödan och 

att exempelvis kortare arbetsresor i högre grad kan ersättas av bland annat cykeltrafik. 

Kommunen ser även attraktionskraft i att cykeltransporter sker och vill profilera sig som en 

kommun där människa och miljö står i centrum, exempelvis genom att erbjuda inbjudande 

cykelstråk längs vackra vattenmiljöer.
51

 

 

Karlstads kommun har i transportstrategin satt upp mål för cykeltransporter. Målen innefattar 

att öka antal cykelresor över tid,
52

 att öka cykelns konkurrenskraft gentemot bilen gällande 

korta resor
53

 samt att öka tryggheten på cykelvägnätet.
54

 En bristanalys har gjorts av de olika 

delmålen. Enligt bristanalysens bedömning är skillnaden mellan nuläget och de uppsatta 

målen på cykelområdet stort. Målet att öka cykelns konkurrenskraft samt att öka 

trafiksäkerheten upplever en positiv trend. För målet att öka antal cykelresor bedöms trenden 

                                                 
47
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dock vara neutral. Kommunens möjlighet att påverka uppfyllelsen av de olika målen bedöms 

vara stor. Behovet av kommunala investeringar beskrivs som stort med undantag för delmålet 

att öka antalet cykelresor. Acceptansen från olika samhällsgrupper för dessa mål beskrivs som 

mycket högt.
 55

 

 

Nuläget för cykeltrafikens infrastruktur i Karlstad präglas av ett trafiknät som historiskt sett är 

planerat främst för biltrafik. På senare tid har bland annat cykeltrafik lyfts upp i 

planeringssammanhang men en hel del arbete återstår för att utveckla transportsystemet i en 

mer hållbar riktning. Erfarenheter från andra städer påvisar att det finns möjlighet att öka 

cykeltrafikens andel permanent på biltrafikens bekostnad. 
56

 När skillnaden i restiden mellan 

olika färdmedel inom tätorter är liten som i Karlstad så finns det en stor potential att förändra 

resebeteendet. På korta avstånd är cykeln ett förträffligt alternativ till bilen. 
57

 

 

3.3 Åtgärder som Karlstads kommun utför för att främja cykling 

Kommunen främjar cyklingen i Karlstad med en rad initiativ. Bland annat erbjuds gratis 

cykeluthyrning under sommarhalvåret och det finns tillgång till guidade cykelturer. 

Kommunen har anlagt en 9 mil lång cykelbana vid namn Klarälvsbanan som synliggjorts med 

en hemsidekampanj. Det hålls ”cykelråd” angående cykelrelaterade frågor som bland annat 

ger synpunkter på underhåll och planering av cykelvägar. Årligen utförs ”cykla till jobbet 

kampanjer” för att höja intresset för cykling samt uppvisa möjligheten till att kombinera goda 

miljöeffekter med hälsovinster.
58

 

 

Kommunen har installerat cykelinformationstavlor, så kallade cykelbarometrar, på två 

vältrafikerade platser i staden. Dessa ger statistik över hur många cyklar som passerat under 

dagen, gårdagen och året. Detta för att visa att kommunen satsar på cykeltrafik men också för 

att inspirera till att använda cykeln i större utsträckning. Detta ger även kommunen möjlighet 

att följa trafikflödet för att kunna planera framtida infrastrukturella satsningar på 

cykeltrafiken.
59
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I Karlstad görs insatser för att få fler barn och unga att cykla eller gå till skolan.  Nio 

Karlstadsskolor är delaktiga i ett EU-projekt som syftar till att förbättra barn och ungas hälsa 

samt minska koldioxidutsläpp. Projektet innefattar att gemensamt med föräldrar utarbeta en 

skolresplan som minskar biltrafik till och från skolan och ger barnet en trygg färdväg.
60

 

 

3.4 Bypad- Revision av Karlstads kommuns arbete med cykeltrafik 

Under 2005 utförde konsultbolaget Trivector en utvärdering av Karlstads kommuns arbete 

med cykeltrafik. Undersökningen graderade Karlstads kommuns arbete med cykeltrafik och 

utfallet blev ett medeltal på 59 på en skala mellan 1 och 100. Därmed anses Karlstads 

kommun ha en ”Systemorienterad taktik”. ”Systemorienterad taktik” innebär att cykeltrafiken 

ses som en del av den totala trafikpolitiken vilket omfattar att; ett brett spektrum av åtgärder 

utförs, att tendenser till långsiktig planering finns och att hänsyn tas till användarbehov. Det 

innebär också att högkvalitativa data ligger som grund för strategin. En faktisk budget finns 

dock inte säkrad på lång sikt men det sker överenskommelser och partnerskap mellan olika 

aktörer (avdelningar, arbetsgivare osv.). 
61

 Utfallet av undersökningen indelades i nio olika 

kategorier och fördelades som nedan. 

   

Figur 2. Gradering av Karlstads kommuns arbete med cykeltrafik.
62

 

För varje kategori som utreds förslås även lämpliga åtgärder som kan utföras för att förbättra 

kategorins poäng. Enligt staplarna kan mest förbättringar göras på infrastrukturområdet. 
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I undersökningen framgår vilka åtgärdsområden som Karlstads kommun anser vara viktigast 

att förbättra. Det viktigaste åtgärdsområdet framkom vara att förbättra ledarskapet. Andra 

åtgärdsområden är infrastrukturåtgärder som att skapa mer sammanhängande cykelvägnät. 

Viktigt ansågs även vara åtgärdsområdet underhåll av cykelvägnätet, knutpunkter för 

kombinationen kollektivtrafik och cykeltrafik samt stöldsäkerhet. De anser även att det är 

viktigt med information och utbildning som exempelvis information till cyklister om regler 

och utrustning. För att få fler att cykla anses det även viktigt med motivationsåtgärder. 

Slutligen poängteras vikten av att bättre utföra utvärdering av vidtagna åtgärder. 
63

 

 

Trivector, vilka utförde undersökningen, påpekar framförallt två åtgärdsområden som viktiga 

för förbättringar. De två åtgärdsområdena är politiskt engagemang i cykelfrågor samt 

förbättrande av infrastruktur.  Det som framförallt är viktigt att förbättra är det politiska 

engagemanget för cykelfrågorna och få till förbättring av samarbetet mellan olika politiska 

instanser. Det är också viktigt att fördela ansvaret för infrastruktur och cykelfrågor på fler 

personer.  Infrastrukturförbättringar kan exempelvis vara att skapa ett mer sammanhållet 

cykelvägnät, att förbättra brister i korsningar, att förbättra vägvisare och att skapa bättre och 

säkrare cykelparkeringar.
64

  

 

Karlstads kommun har en särskild budget avsatt för trafiksektorn. 

 

Figur 3. Karlstads kommuns fördelningspolitik gällande trafikbudget.
65

 

Av de 95 miljonerna som ingår i kommunens totala trafikbudget går årligen 4.5 miljoner till 

cykeltrafik varav 2 miljoner till cykeltrafikdrift samt 2,5 miljoner till cykelinvesteringar. 

 

                                                 
63

 Ibid., 33. 
64

 Ibid., 36. 
65

 Ibid., 8. 
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4 Empiri: Cykelenkätundersökning 

Enkätundersökningen vid namn ”Cykelenkät” (Appendix 1) utfördes mellan 25 november och 

11 december 2010. Totalt samlades det in 50 enkäter. Enkätundersökningen gjordes för att få 

en bild av varför invånarna i Karlstad cyklar, vad som hindrar dem samt vad som kan få dem 

att cykla mer. 

 

Frågor om respondenternas bakgrund ställdes för att ta reda på åldersfördelning, kön och 

resvanor. På de öppna frågorna 1, 2, 8 fick respondenten själv fylla i vad han eller hon ansåg. 

Varje enskild respondent kunde fylla i flera svar eller välja att inte svara. Svaren bearbetades 

och kvantifierades för att avgöra vilka svar som var mest frekventa bland respondenterna. I 

analysen av enkätsvaren redovisas procentandel av totalt antal inkomna svar. Fråga 3-7 är 

slutna frågor med ja och nej alternativ. Dessa är direkt kvantifierbara. Resultatet redovisas i 

tabellform i Appendix 2 samt presenteras som cirkeldiagram och liggande stapeldiagram i 

Appendix 3. 

 

4.1 Analys av enkätsvar 

Av frågorna som ställdes angående resvanor visade det sig att 36 procent av respondenterna i 

enkätundersökningen var bilägare och att 56 procent av respondenterna åker buss regelbundet. 

En fråga ställdes om hur ofta de cyklar. Det framkom vara en jämn spridning mellan att cykla 

ofta, ibland och sällan. Endast ett fåtal cyklar aldrig. Av de som cyklar angav 56 procent att 

de bara cyklar på sommaren medan 44 procent uppgav att de cyklar under alla årstider.  

 

För att undersöka vilka skäl Karlstadsborna hade för att cykla ställdes frågan: Vilka skäl har 

du för att cykla? Frågan ställdes som en öppen fråga och respondenterna lämnade tillsammans 

105 svar vilka kategoriserades till 10 olika svarsalternativ.   
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Figur 4. Svar på enkätfråga 1. 

Det visade sig att det mest frekventa svaret på frågan ”Vilka skäl har du för att cykla?” var 

motion följt av att det är smidigt. Att cykla för att det är miljövänligt var även ett av de skäl 

som angavs. 

 

För att tydliggöra varför cykeln väljs bort ställdes en fråga angående vilka orsaker som får 

respondenten att välja ett annat transportmedel än cykeln. Det inkom 81 svar vilka kunde 

kategoriseras till 8 olika svarsalternativ. 

 

Figur 5. Svar fråga 2. 

De mest förekommande orsakerna för att välja ett annat transportmedel än cykeln visade sig 

vara långa transportsträckor samt dåligt väder. 

Frågorna 3-7 ställdes för att ta reda på hur Karlstadsborna förhåller sig till specifika 

cykelfrämjande åtgärder. Respondenterna kunde svara ja om de ansåg att åtgärden skulle få 

dem att cykla mer, respektive nej om de inte ansåg det. 
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Figur 6. Svar fråga 3-7. 

Av de föreslagna åtgärderna ansåg flest att de skulle cykla mer om vinterväghållningen 

förbättrades. Att minska biltrafiken var den åtgärd som minst antal respondenter ansåg leda 

till att de skulle cykla mer. 

 

Som komplement till de slutna frågorna om specifika åtgärder, ställdes frågan: Vad skulle få 

dig att cykla mer? 45 svar inkom. Svaren hade en större spridning än för de föregående slutna 

frågorna men kunde kategoriseras under 8 svarsalternativ.  

 

Figur 7. Svar fråga 8. 

Förbättrade cykelbanor var med stor marginal den mest förekommande åtgärden som 

respondenterna ansåg skulle leda till att de skulle cykla mer. 
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inte cyklar få dig att börja cykla? 
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4.2 Felkällor och problem hos enkäten 

De inledande frågorna ställdes för att fastställa kön och ålder hos respondenterna. Utslaget 

blev en könsfördelning och åldersfördelning som på grund av bekvämlighetsurvalet inte är 

överensstämmande andelsmässigt med Karlstads hela population. Om en representativ köns- 

och åldersfördelning hos respondenterna hade varit eftersträvansvärt kunde ett kvoturval 

göras utefter populationen i Karlstads kommun.  

 

Det är tänkt att det slumpmässiga urvalet ska ge en bild av hela Karlstads kommuns invånare. 

Detta innebär stora osäkerheter. Resultatet från stickprovet kommer avvika i jämförelse med 

om undersökningen istället skulle gjorts på hela populationen.
66

  

 

Enkäten utformades med avsikt att det skulle vara möjligt att skapa korrelationssamband 

mellan de olika frågorna. Eftersom antalet svar fördelade på olika svarsalternativ understiger 

50 st hos korrelationssambanden blev de inte tillförlitliga. För att få ett godtagbart underlag 

för analys av olika samband som exempelvis för hur bilägande påverkar cykelanvändandet, 

skulle ett högre antal svar behövas. Det har lett till att korrelationssamband i 

enkätundersökningen har utelämnats. Bakgrunds- och resvanefrågorna har inte kunnat 

användas till korrelationssamband. Om de hade kunnat användas hade de givit mer 

information om vad som påverkar cykeltrafiken i Karlstad. 

 

På svarsalternativen på de fasta frågorna 3-7 fanns inte alternativet ”vet ej” med som svar. 

Detta kan påverka svarsfördelningen på de övriga frågorna då osäkra respondenter kan ha 

pressats att välja. 
67

 Det har förekommit internt bortfall på de slutna frågorna 5-7. Det gäller 

dock endast en respondent som inte har svarat på alla slutna frågor.  Det finns risk för att 

strategiska svar har förekommit i enkätundersökningen. Med det menas att respondenten 

svarar på ett visst sätt för att uppnå något, exempelvis att cyklister svarar  jakande på de 

specifika föreslagna åtgärderna i fråga 3-7 med förhoppning om att det därmed ska satsas mer 

på cykling.
68

 

 

                                                 
66

 Dahmström, Karin. Från datainsamling tillrapport. Lund: Studentlitteratur, 2005, 231- 232. 
67

 Halvorsen, 88 
68

 Halvorsen, 89 
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Undersökningen gjordes under vintern vilket kan ha påverkat resultatet främst på fråga 6 

angående om förbättrad vinterväghållning skulle få dem att cykla mer, vilket var den av de 

slutna frågorna som fick mest positiva svar.  
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5 Diskussion/ slutsatser 

Frågeställningen var uppdelad i två delfrågor. Dels efterfrågades vad som påverkar 

cykeltrafiken i Karlstad och dels vilka åtgärder som kan få Karlstadsborna att använda cykeln 

mer? Jag har valt att först behandla den första delfrågan för att sedan besvara den andra. Det 

bör dock beaktas att frågorna inte är åtskiljbara utan hänger ihop. 

 

På den första delfrågan vad det är som påverkar cykeltrafiken i Karlstad behöver olika 

faktorer vägas in. Dessa faktorer är psykologiska faktorer, fysiska förutsättningar samt 

utformningen av lokal- och nationell politik. 

 

De psykologiska faktorerna inkluderar hur starka motiv och personlig norm individen har för 

att cykla kontra kostnaden för utförandet. Enkätundersökningen visade på att skäl som motion 

följt av att det anses som smidigt och praktiskt var de mest frekventa motiven till att cykla. 

Även att cykling anses som ekonomiskt. Att det ger en känsla som exempelvis frihetskänsla 

samt att det är miljövänligt var ofta förekommande bland svaren. Dessa motiv samstämmer 

med tidigare forskning vilka Statens väg- och transportsforskningsinstitut VTIs rapport 

”Tema cykel” sammanställt. Förklaringsmodellen över normaktiveringsprocessen som tagits 

fram av forskningsprogrammet SHARP och återfinns i uppsatsens teoridel förklarar hur 

individens personliga norm kan aktiveras. Förklaringsmodellen tydliggör vikten av motiv som 

motion/hälso- och miljöskäl kan ha för att få individer att utföra ett miljövänligt beteende som 

att cykla. Att välja ett annat transportmedel än cykeln visade enkätundersökningen främst 

beror på långa transportsträckor och dåligt väder. Skälen kan ses som kostnader i 

normaktiveringsmodellen. Anses kostnaden av individen för hög agerar inte individen efter 

sin personliga norm och vana. De främsta skälen till att inte cykla, vilka är långa 

transportsträckor och dåligt väder beror främst på fysiska förutsättningar. 

 

De fysiska förutsättningarna påverkar cykeltrafiken på så sätt att de påverkar cykeltrafikens 

möjligheter att växa. I uppsatsens teoridel redovisas bland annat Trafikutredningsbyråns 

arbete om cykelplanering som stödjer att den fysiska miljön såsom utformningen av 

stadsmiljön och infrastrukturen spelar stor roll i hur omfattande cykeltrafiken utvecklar sig. 

Detta återspeglas även i enkätundersökningens resultat som påvisade att långa 

transportsträckor och dåligt väder tenderar att vara de mest frekventa skälen till att inte cykla. 

Över hälften av cyklisterna i undersökningen cyklar bara på sommaren. Rapporten 
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”Vinterväghållning och cykelvägar” stödjer även att vädret har stor påverkan på cykeltrafiken 

och cykeltrafiken minskar vid sjunkande temperatur. Som skäl till att cykla i 

enkätundersökningen valde några respondenter att fylla i ”fint väder” och många respondenter 

angav dåligt väder som anledning till att välja bort cykeln. I Karlstads kommuns 

transportstrategi framgår att Karlstad främst är planerad för biltrafik. 

 

Lokal och nationell politik är viktiga faktorer för utvecklande av sociala normer, värderingar 

och kunskapsnivå i samhället.  Rietveld och Daniels modell av vad som påverkar 

cykeltrafiken visar att kostnaden för andra transportmedel t.ex. bensinpris och lokaltrafik har 

betydelse för cykeltrafiken. Köpenhamns kommuns långvariga främjande av 

cykelanvändande har resulterat i en ökad cykeltrafik vilket tyder på att fördelning av resurser 

till cykelområdet ger resultat. Karlstad ligger i cykeltrafiksundersökningen Bypad på 

medeltalet 59 på en skala mellan 1-100, vilket skall ge en bild av hur cykelvänlig staden är. På 

frågan om vad som skulle få personen att cykla mer är förbättrade cykelbanor det mest 

frekventa svaret i enkätundersökningen. Det kan tyda på att cykelbanornas skick påverkar 

cykeltrafiken. Enligt Bypad undersökningen visade det sig vara infrastrukturområdet som det 

område som står i stört behov av flest förbättringar. Cykelbanans skick som exempelvis 

belysning samt utbyggnad av cykelbanor beror huvudsakligen av politiska beslut. Politiken 

påverkar både psykologiska faktorer hos individen och den fysiska miljön individen befinner 

sig i. 

 

Den andra delen av frågeställningen innefattade vilka åtgärder som kan få invånarna i 

Karlstads kommun att cykla mer. Av svaren på enkätundersökningen kunde tendenser uttydas 

att förbättrande av cykelbanor och underhåll av dem är de främsta förbättringsåtgärderna för 

att få invånarna att cykla mer. Majoriteten av respondenterna instämde även på frågan om att 

bättre vinterväghållning av cykelbanor på vintern skulle få dem att cykla mer. I 

enkätundersökningen framkom det att cykla för att få motion tenderar att vara det mest 

frekventa skälet till att cykla i Karlstad. Detta motionsskäl påverkas av hälsomedvetenheten. 

Ett annat skäl som angavs var att det är miljövänligt att cykla, detta skäl styrs av 

miljömedvetenheten och är även den påverkbar. Näst mest frekventa svaret på skäl till att 

använda cykeln var att det uppfattas som smidigt. Detta skäl kan stärkas genom att göra det 

lättare för invånarna i Karlstad att cykla. Att göra det lättare att cykla kan innebära att 

förbättra flytet för cyklisterna i trafiken genom olika infrastrukturåtgärder. Att genom att göra 

det lättare att cykla genererar det att fler väljer att cykla, vilket teoretiskt stöds av de direktiv 
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Trafikutredningsbyrån ger. Skäl för att välja ett annat transportmedel framkom i 

enkätundersökningen främst vara på långa transportsträckor och dåligt väder, faktorer som är 

svåra att påverka. Ett annat hinder som flera respondenter i enkätundersökningen svarade får 

dem att välja ett annat transportmedel än cykeln är att cykeln har begränsade 

packningsmöjligheter. Detta skäl stödjs även av VTI rapport: Tema cykel. Cykeln har i 

standardutförande begränsade packningsmöjligheter. Andra transportmedel som bil eller buss 

erbjuder större packningsmöjligheter. Ett skäl som framkom i enkätstudien om vad som skulle 

få dem att cykla mer var arbetsgivaruppmuntran. Ett exempel på detta är hur GE Healthcare i 

Umeå köpte in tjänstecyklar, vilket nådde acceptans och bidrog till att minska företagets 

negativa miljöpåverkan. Utformning av den lokala och nationella politiken påverkar 

cykeltrafiken. Karlstads Kommun vill enligt framtagen transportstrategi öka 

cykelanvändandet. Nationella rapporter såsom ”Tvågradersmålet i sikte” stödjer att ökad 

cykling främjar nationella miljömål. Politiskt kan incitament ges för att främja cykling då via 

”push” och ”pull” åtgärder, alltså åtgärder som syftar till att göra cykling mer attraktiv och 

åtgärder för att göra andra transportmedel som bilen mindre attraktiv. Karlstads kommun 

arbetar aktivt med att främja cykling via exempelvis hyrcyklar och årliga ”cykla till jobbet 

kampanjer”. Rapporten ”Barns miljöer för fysisk aktivitet” framhäver att cykling bland barn 

har minskat.  För att främja cykling bland barn pågår det EU-projekt i ett flertal av Karlstads 

skolor för att främja cykling bland barn. Detta bidrar till att grundlägga en vana bland barnen 

att cykla vilket i framtiden kan bidra till ett ökat cykelanvändande i staden. 

 

Det finns tillräckligt många faktorer som är påverkningsbara för att kunna öka cykeltrafiken i 

Karlstad. Enligt BYPAD- undersökningen har cykelfrämjande åtgärder en mycket hög 

acceptans i samhället. I rapporten ”Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet” 

konstateras att även mycket kostsamma infrastrukturprojekt trots allt ger samhällsekonomisk 

vinst.  
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Appendix 1- Enkät 

Cykelenkät; Karlstads universitet, examensarbete c-nivå 

 

□ Man     □ Kvinna 

□ -18år     □19-34år     □35-49 år     □50+ år 

 

Äger du bil?     □ Ja     □ Nej 

Åker du buss regelbundet?     □ Ja     □ Nej  

Cyklar du?  □ Ja, ofta  □Ja, ibland    □ Sällan  □ Nej, aldrig (Om nej gå direkt till fråga 2) 

Cyklar du under:     □ Bara sommarhalvåret     □ Alla årstider 

 

 

1. Vilka skäl har du för att cykla?  

 
 

 

 

2. Vad får dig att välja ett annat transportmedel än cykeln? 

 
 

 

 

3 Skulle fler cykelbanor få dig att cykla mer? 

□ Ja     □ Nej 

 

4. Skulle möjligheten att ta med cykeln på bussen få dig att cykla mer? 

□ Ja     □ Nej 

Vänd på bladet → 
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5. Skulle möjlighet att köpa en ny cykel till kraftigt reducerat pris få dig att cykla mer? 

□ Ja     □ Nej 

 

6. Tror du att en förbättrad vinterväghållning av cykelvägar kan få dig att cykla mer på 

vintern? 

□ Ja     □ Nej 

 

7. Skulle minskad biltrafik få dig att välja att cykla mer? 

□ Ja     □ Nej 

 

8. Vad skulle få dig att cykla mer? Alternativt om du inte cyklar få dig att börja cykla? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tack så väldigt mycket för svaren! 
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Appendix 2- Enkätsvar 

Totalt antal enkätsvar: 50 st. 

Andel (%) anges i heltal. 

Bakgrund 

Kön Antal(st) Andel (%) 

Man 17 34 

Kvinna 33 66 

Totalt 50 100 

 

Åldersklasser Antal (st) Andel (%) 

≤18 år 10 20 

19-34 år 22 44 

35-49 år 14 28 

50≥ år 4 8 

Totalt 50 100 

 

Resvanor 

Äger bil Antal (st) Andel(%) 

Ja 18 36 

Nej 32 64 

Totalt 50 100 

 

Åker buss regelbundet Antal (st) Andel (%) 

Ja 28 56 

Nej 22 44 

Totalt 50 100 

 

Cyklar du? Antal (st) Andel (%) 

Ja, ofta 17 34 

Ja, ibland 17 34 

Sällan 14 28 

Nej, aldrig 2 4 

Totalt 50 100 

 

Cyklar under Antal (st) Andel (%) 

Bara sommarhalvåret 27 56 

Alla årstider 21 44 

Totalt 48 100 
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Öppna frågor 

1. Vilka skäl har du för att cykla?  

Svar Antal (st) Andel (%) 

Motion 20 19 

Smidigt 17 16 

Praktiska nyttoskäl 14 13 

Billig 13 12 

Emotionella 10 10 

Miljövänligt 9 9 

Tidsbesparande 9 9 

Andra alternativ sämre 5 5 

Fint väder 4 4 

Ej bunden till viss tid 4 4 

Totalt 105 100 

 

2. Vad får dig att välja ett annat transportmedel än cykeln? 

Svar Antal (st) Andel (%) 

Långa transportsträckor 26 32 

Dåligt väder 23 28 

Bekvämlighet 12 15 

Begränsade 

packningsmöjligheter 8 10 

Tidsödande 5 6 

Har ingen cykel 4 5 

Föredrar att gå 2 2 

Finns inga cykelvägar 1 1 

Totalt 81 100 

 

 

Slutna frågor 

3. Skulle fler cykelbanor få dig att cykla mer? 

Alternativ Antal (st) Andel (%) 

Ja 20 40 

Nej 30 60 

Totalt 50 100 

 

4. Skulle möjligheten att ta med cykeln på bussen få dig att cykla mer? 

Alternativ Antal (st) Andel (%) 

Ja 25 50 

Nej 25 50 

Totalt 50 100 
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5. Skulle möjlighet att köpa en ny cykel till kraftigt reducerat pris få dig att cykla mer? 

Alternativ Antal (st) Andel (%) 

Ja 27 55 

Nej 22 45 

Totalt 49 100 

 

6. Tror du att en förbättrad vinterväghållning av cykelvägar kan få dig att cykla mer på 

vintern? 

Alternativ Antal (st) Andel (%) 

Ja 32 65 

Nej 17 35 

Totalt 49 100 

 

7. Skulle minskad biltrafik få dig att välja att cykla mer? 

Alternativ Antal (st) Andel (%) 

Ja 17 35 

Nej 32 65 

Totalt 49 100 
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Öppnen fråga 

8. Vad skulle få dig att cykla mer? Alternativt om du inte cyklar få dig att börja cykla? 

Svar relaterade till 

Antal 

(st) 

Andel 

(%) Respondenten nämner 

Antal 

(st) 

Förbättrade cykelbanor 16 36 Bättre vinterväghållning 4 

    

 

Bättre cykelvägar anpassade efter alla 

årstider 2 

    

 

Cykelvägar längs större vägar ut ur 

stan 1 

    

 

Fler och bättre cykelbanor, alltid 

upplysta på kvällar och nätter. 1 

    

 

Bättre cykelvägar, mer synliga 

cykelvägar ut till Bergvik. 1 

    

 

Fixa mer cykelväg och 

tunnelbanecykel. 1 

    

 

Smidigare cykelvägar där man slipper 

ta omvägar. 1 

    

 

Bra cykelvägar 1 

    

 

Fler cykelvänliga platser. 1 

    

 

Bättre belysning på cykelbanorna 1 

    

 

Upplysta, väl underhållna cykelbanor 1 

      

Bättre cykelvägar i toppskick, mindre 

grus och glas. 1 

Bättre (utrustad) cykel 7 16 Billigare inköp 2 

    

 

Vinterdäck 1 

    

 

Elcykel 1 

    

 

Bättre cykel 1 

    

 

Cykelkärra till barnen 1 

      

Bättre cykel utrustad att frakta saker 

på 1 

Minskade avstånd 6 13 Centralare boende 4 

      Närmare till jobb 2 

Bättre kondition 3 7 Om jag hade bättre kondition 3 

Arbetsgivar uppmuntran 3 7 Möjlighet till dusch och ombyte 1 

    

 

Lånecykel på arbetsplats 1 

      Att arbetsgivare uppmuntran cykling 1 

Bättre väder 2 4 Bättre väder 2 

Möjlighet att ta med 

cykel på bussen 2 4 

Möjlighet att ta med cykel på bussen 

utan extra kostnad 1 

      Endast möjlighet 1 
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Övriga 6 13 Ingen innerstadstrafik 1 

    

 

Mindre stress 1 

    

 

Dyrare bussbiljett 1 

    

 

Om fler cyklar tror jag att jag hänger 

på 1 

    

 

Hyrcyklar där det finns flera stationer 

runt om överallt där man kan parkera 

dem. Ej inlämning på samma ställe. 1 

      Bra cykelställ 1 

Totalt 45 100   45 
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Appendix 3- Diagram 

Bakgrund 

 

 

 
 

  

Man 

34% 

Kvinna 

66% 

Könsfördelning 

0 5 10 15 20 25

Antal 

Åldersfördelning 

50≥ år 

35-49 år

19-34 år

≤18 år 
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Resvanor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

Fördelning av bilägande 

Ja

Nej

34% 

34% 

28% 

4% 

Cyklar du? 

Ja, ofta

Ja, ibland

Sällan

Nej, aldrig

56% 
44% 

Andel som åker buss 

regelbundet 

Ja

Nej

56% 

44% 

Cyklar under 

Bara

sommarhalvåret

Alla årstider
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Öppna frågor 

 
 

 
 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ej bunden till viss tid

Fint väder

Andra alternativ sämre

Tidsbesparande

Miljövänligt

Emotionella

Billig

Praktiska nyttoskäl

Smidigt

Motion

Procent (%) 

1. Vilka skäl har du för att cykla? 

0 5 10 15 20 25 30 35

Finns inga cykelvägar

Föredrar att gå

Har ingen cykel

Tidsödande

Begränsade packingsmöjligheter

Bekvämlighet

Dåligt väder

Långa transportsträckor

Procent (%) 

2. Vad får dig att välja ett annat transportmedel än cykel? 
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Slutna frågor 

 

 

 
  

40% 

60% 

3. Skulle fler cykelbanor få dig att 

cykla mer? 

Ja

Nej

55% 

45% 

5. Skulle möjligheten att köpa en 

ny cykel till kraftigt reducerat pris 

få dig att cykla mer? 

Ja

Nej

35% 

65% 

7. Skulle minskad biltrafik 

få dig att välja att cykla 

mer? 

Ja

Nej

50% 50% 

4. Skulle möjligheten att ta med 

cykeln på bussen få dig att 

cykla mer? 

Ja

Nej

65% 

35% 

6. Tror du att förbättrad 

vinterväghållning av cykelvägar 

kan få dig att cykla mer på 

vintern? 

Ja

Nej
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Öppen fråga 

 
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Övriga

Möjlighet att ta med cykel på bussen

Bättre väder

Arbetsgivar uppmuntran

Bättre kondition

Minskade avstånd

Bättre (utrustad) cykel

Förbättrade cykelbanor

Procent (%) 

8. Vad skulle få dig att cykla mer? Alternativt om du 

inte cyklar få dig att börja cykla? 


