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ABSTRACT 
Bergeröd, G. 2014. Vad föredrar pendlingscyklister, egentligen? Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Det finns i dagsläget inte tillräckligt med kunskap kring hur en utveckling av cykelinfrastrukturen skall se ut. För 
att vår framtida cykelinfrastruktur ska planeras på ett optimalt sätt krävs en ökad förståelse för cyklisternas 
preferenser. Målet med denna studie har varit att förstå vad pendlingscyklister föredrar, egentligen.  

För att studera detta har pendlingscyklisterna analyserats både utifrån deras uttryckta värderingar och hur 
de agerar när de cyklar. Resultaten av de två olika angreppsätten har sedan jämförts för att se om resultaten 
stämmer överens eller om de skiljer sig åt. Utifrån observationen tyder resultatet på att pendlingscyklisterna tar 
omvägar, vilket kan förklaras utifrån att förutsättningarna längs de observerade rutterna och de kortaste 
cykelbara rutterna skiljer sig. De två angreppsättens resultat tenderar att korrelera, men de stämmer inte alltid 
överens. Inga skillnader av deltagarnas uttryckta värderingar eller observerade agerande upptäcktes utifrån de 
undersökta demografiska egenskaperna.  

Att kombinera observationer med hjälp av GPS med en enkätundersökning är ett användbart angreppsätt 
för att analysera pendlingscyklisters preferenser. En ökad förståelse för vad pendlingscyklister egentligen 
föredrar kan förbättra möjligheterna för planerare att utveckla en optimal cykelinfrastruktur.  Det skulle minska 
pendlingscyklisternas omvägar, vilket troligtvis är en samhällsekonomisk vinst. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Studiens angelägenhet 
För att vår framtida cykelinfrastruktur ska planeras på ett optimalt sätt krävs en ökad 
förståelse för cyklisternas preferenser. Med preferens menas vad en individ föredrar, vilket i 
detta fall handlar om förutsättningarna i cykelnätet.  I dagens framtidsplaner över urban 
transport och kommunikation är cykeln ett centralt färdmedel. Uppmuntrandet av en ökad 
cykling går som en röd tråd i den aktuella trafikplaneringen för urbana områden. Därtill finns 
den ständigt pågående inflyttningen till städer, vilket påskyndar behovet av en förändring av 
trafiksituationen.  

Det behövs en satsning på cykeltrafiken, problemet är att det inte finns tillräcklig kunskap 
kring hur denna satsning ska se ut. En stor del av den forskning som skett kring människors 
beteende i trafiksystemet har varit med fokus på bilisten, vilket till stor del beror på dess 
starka ställning. Enligt Stigell (2012) har cyklisters beteende i trafiksystemet inte undersökts 
tillräckligt. En ökad förståelse för var cyklister rör sig och varför skulle förenkla för en 
trafikplanerares vardag att och ge bättre förutsättningar för en planering av ett attraktivt 
cykelnät.  

Enligt tidigare undersökningar rör sig pendelcyklister i genomsnitt nio kilometer (km) 
eller mer per resa mellan hem och arbete och är villig att lägga 30 minuter av sin tid till detta. 
Inom denna intervall nås stora delar av svenska städer, vilket visar på en stor potential i 
cykeln som färdmedel (Ericsson, 2000). En ökad användning av cykeln leder också till mindre 
påverkan på miljön, minskade utsläpp och en förbättrad folkhälsa. Ur ett historiskt perspektiv 
är det tydligt att cykeln kan bära en hög andel av resenärerna, cykelandelen var som allra 
störst på 1930-talet då 35 procent cyklade (Jägerhök et al, 2011). Sedan dess har cykeltrafiken 
minskat, vilket dels beror på att bilen vuxit sig stark och att trafikplaneringen mer fokuserat 
på denna (SOU 2012:70). Men det här visar att cykeln har en potential att ha en hög andel, 
men för att åter nå en sådan cykelanvändning krävs det att det finns en infrastruktur som 
möjliggör för det.  

För att studera cyklisters preferenser har i tidigare studier främst tre olika metoder 
använts; enkäter, observationer med hjälp av Global Positioning Systems (GPS) och 
beskrivning av rutter på kartor. Den förståelse som finns består till stor del av vad cyklister 
angivit i enkäter (Menghini et al, 2010). Att låta cyklister ange sina preferenser brukar i 
experimentella studier gå under begreppet stated preferences (SP). Med SP studeras cyklisters 
preferenser genom att låta respondenter ange dem, exempelvis genom att ställa dem inför 
olika scenarier för att på så vis fastställa preferenserna. Nackdelen med att endast använda 
enkäter är att verkligheten är för komplex för att alla faktorer ska kunna studeras, samtidigt 
som att vetskapen om att individerna inte alltid agerar på samma sätt som de svarar 
(Wardman, 1988).  

Alternativet till SP är revealed preference (RP), med RP försöker forskare avslöja 
cyklisters preferenser genom att studera hur de cyklar. Denna metod är möjlig genom att man 
studerar cyklisterna med hjälp av GPS, en teknik som tidigare varit dyr. På grund av att det i 
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dagsläget finns få studier som utifrån RP försöker studera cyklisters preferenser har lett till att 
det finns lite kunskap om metoderna för att genomföra detta. GPS är ett satelitbaserat 
navigationssystem som kan användas för att identifiera individers position (Schüssler & 
Axhausen, 2009). Det som gör GPS till en användbar metod är att det kan kombineras med 
geografiska informationssystem (GIS) för att analysera egenskaperna av en cyklists färdväg. 
De tidigare studier som studerat cyklisters ruttval med hjälp av GPS eller där cyklister fått 
beskriva sina rutter på kartor, har jämfört de observerade rutterna med referensrutter. Med en 
referensrutt menas en alternativ färdväg som exempelvis kan vara den kortaste färdvägen 
mellan start och mål. Eftersom lite forskning har studerat cyklisters preferenser utifrån 
observationer har det fått ett högt fokus i denna studie.  

Cykelns användningsområden är stora, människor använder cykeln i olika syften såsom 
rekreation, att handla samt att pendla mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. 
Cykelpendlingen är mer målinriktad och viktig för hälsan för att den ofta sker regelbundet. 
Det finns olika sätt att öka möjligheterna för en ökad cykling, bland annat genom en 
förbättrad framkomlighet, informations- och beteendepåverkan, restriktioner för biltrafik och 
en förbättrad tillgänglighet. Enligt Aretun och Robertson (2013) ger dock dessa förändringar 
enskilt en relativt liten effekt, istället behövs kombinationer av olika åtgärder. Det räcker inte 
med att förbättra transportsystemet när den byggda miljön står orörd, det är i kombination av 
olika åtgärder som de blir effektfulla. Cykeltrafiken gynnas av en funktionellt blandad 
markanvändning där avstånden mellan målpunkter är mindre. När en förändring i cykelnätet 
sker är det viktigt att vara tydlig med detta, utan tydlighet går det inte att påverka människors 
beteenden (Aretun & Robertson, 2013). En stor del av den forskning som skett kring 
människors beteende i trafiksystemet har varit med fokus på bilisten, vilket till stor del beror 
på bilens starka ställning.  

Enligt Stigell (2012) har cyklisters beteende i trafiksystemet inte undersökts tillräckligt. 
Det finns få studier kring vad som påverkar cyklisters ruttval samt vilka egenskaper hos en 
färdväg som anses viktiga. Hur det sedan skiljer sig mellan olika grupper av cyklister är än 
mer okänt (Stigell, 2012). Att detta studeras är viktigt för att möjliggöra för en bättre 
planering av cykeltrafiken. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla metoder och studera pendlingscyklister för att bättre 
förstå hur och varför de väljer vissa ruttalternativ framför andra. En utvecklad förståelse för 
pendlingscyklisters val gör det möjligt att planera och utforma cykelvägar som dels kan 
förbättra resevillkoren för de befintliga cyklisterna, men också göra det attraktivt för fler att 
börja cykla. Centralt i denna studie blir då att undersöka om de traditionella kunskaperna om 
cyklisters preferenser, som uttryckts i tidigare forskningslitteratur samt i offentliga planer, 
överensstämmer med resultaten av mina undersökningar som tar hänsyn till både 
pendlingscyklisters uttryckta värderingar (uttryckta i enkät) samt hur de agerar när de cyklar 
(observerade genom GPS).  
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Studiens syfte leder till att följande frågor behöver ställas: 
  

 Tar pendlingscyklister omvägar mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen? 
 Hur skiljer sig förutsättningarna på de observerade rutterna jämfört med 

framtagna referensrutterna? 
 Hur förhåller sig pendlingscyklisternas uttryckta värderingar mot deras 

observerade agerande? 
 Skiljer sig resultatet från ovan nämnda frågeställningar utifrån olika 

demografiska egenskaper? 
 
1.3 Avgränsningar 
I detta examensarbete är litteraturstudien och diskussionen av metodvalet inte rumsligt 
avgränsad, medan tillämpningen är rumsligt avgränsad till studieområdet Uppsala stad. 
Uppsala kommun ser inte endast Uppsala tätort som Uppsala stad utan även fler angränsade 
tätorter. I detta exmensarbete kommer definitionen av Uppsala stad vara densamma som 
Uppsala kommuns definition och kommer innefatta Uppsala, Sävja, Håga och Vårdsätra 
tätort. Litteraturstudien kommer att behandla hur cyklisters beslutprocess ser ut, hur deras 
preferenser går att studera, tidigare forskning kring vad cyklister anser är attraktivt och 
tidigare ruttvalsstudier.  

Examensarbetet kommer endast att omfatta arbets- och studieresor, anledningen till detta 
är dels att dessa resor skiljer sig från övriga resor samt att dessa resor har störst potential att 
öka sin trafikandel (Hood et al, 2011). Resorna sker mer målinriktat och tidspressat och sker 
oftast i rusningstrafik (Stigell, 2012). För att få delta i studien krävs det att personerna har ett 
arbete eller att de studerar på minst gymnasienivå, att de är minst 20 år gamla och att de har 
en Iphone eller en Android. Examensarbetet är tidsmässigt avgränsad till våren 2014. 
 
1.4 Disposition 
Det här examensarbetet är uppdelat i sex olika kapitel. Efter detta kapitel följer det andra 
kapitlet med en litteraturstudie. Det går igenom hur cyklisters beslutprocess ser ut, hur ett 
attraktivt cykelnät ser ut och hur tidigare ruttvalsstudiers metodologiska ansatser sett ut. 
Utifrån litteraturstudien kommer sedan kapitel tre diskutera sig fram till de metodologiska 
ansatser som denna studie kommer utgå ifrån för att sedan gå igenom datainsamlingen, 
bearbetningen och tillämpningen av metoden.  

Innan resultaten presenteras i kapitel fem kommer studieområdet Uppsala att beskrivas i 
kapitel fyra. Kapitel fem kommer att gå igenom resultatet, men i kapitlet kommer även den 
statistiska analysen att beskrivas och motiveras. Det sjätte kapitlet är det avslutande, där 
kommer en diskussion att föras kring de framtagna resultaten som även kommer att jämföras 
med tidigare studier hämtade från litteraturstudien i kapitel två. I figur 1 på nästa sida 
åskådliggörs en översikt av dispositionen. 
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Figur 1 Figur som visar ett schema över dispositionen av kapitlen i examensarbetet. 
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2. LITTERATURSTUDIE 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att inhämta kunskap och skapa en grund kring hur 
cyklisters beslutprocess ser ut, hur ett attraktivt cykelnät ser ut och hur tidigare 
ruttvalsstudiers metodologiska ansatser ser ut. Kapitlet är indelat i tre delkapitel där det första 
går igenom beslutprocessen från valet av färdmedel till ruttvalet, hur cyklisters preferenser 
påverkar detta och genom vilka angreppsätt det går att nå dessa preferenser med. Det andra 
delkapitlet behandlar hur tidigare forskning beskriver ett attraktivt cykelnät och det tredje 
delkapitlet går igenom hur tidigare ruttvalsstudier studerat cyklisters preferenser. Det går 
igenom tillvägagångsätten som används samt vilka attribut och faktorer som undersökts för att 
förklara ruttvalen. Litteraturstudien har inkluderat nationella som internationella studier och 
fokus har legat på att främst studera studier som publicerats de senaste tio åren. Kapitlet 
kommer ligga till grund för resterande delar av examensarbetet för att en analys ska kunna 
genomföras. 
 
2.1 Cyklisters beslutprocess 
Innan en cyklist gör sitt val av rutt mellan start- och målpunkt genomförs ytterligare ett par 
val. Lindelöw (2009) delar in beslutprocessen i tre delar; resbeslut, färdmedelsval och vägval. 
Med vägval menar Lindelöw (2009) det som i detta examensarbete uttrycks som ruttval. För 
att inte använda olika begrepp av samma innebörd har jag bestämt mig för att konsekvent 
använda begreppet ruttval, se figur 2. 
  

 
Figur 2 Figur över valen beslutprocessen fram till ruttvalet görs. 
Källa: Lindelöw, 2009 

 
Denna studie kommer att fokusera på beslutet av ruttval. Vad och hur mycket som påverkar 
denna beslutprocess skiljer sig från individ till individ, en del medvetet och en del omedvetet 
(Lindelöw, 2009). Ett flertal studier har identifierat olika faktorer som har betydelse för 
beslutprocessen. Pikora et al (2003) identifierar två huvudgrupper för alla faktorer som har en 
betydelse; fysiska faktorer och individuella faktorer. Med begreppet individuella faktorer 
menas faktorer som till exempel, hälsa, ålder, kön och erfarenhet. I begreppet fysiska faktorer 
omfattas allt från egenskaper av färdväg till estetik (Pikora et al, 2003).  

Lindelöw (2009) gör en egen indelning av faktorerna utifrån bland annat Pikora et al; 
individuella faktorer, resspecifika faktorer och externa faktorer. Utifrån detta har olika figurer 
föreslagits för att beskriva vad som påverkar beslutprocessen. I och med att denna studie 
endast fokuserar på att studera hur faktorerna påverkar ruttvalet har en figur med inspiration 
från Lindelöw (2009) studie tagits fram, se figur 3. 
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Figur 3 Figur över faktorer som påverkar ruttvalet för en cyklist. 
Källa: Lindelöw, 2009 

 
De individuella faktorerna för Lindelöw har nästan samma innebörd som de faktorer som 
Pikora et al identifierat, endast de externa faktorerna och de resspecifika faktorerna skiljer sig 
åt. Faktorer som egenskaper av färdväg, som har betydelse för den specifika resan, inkluderas 
av Lindelöw (2009) i begreppet resspecifika faktorer. Med de externa faktorerna menar 
Lindelöw (2009) de faktorer som inte omfattas av individuella eller resspecifika faktorer som 
till exempel klimat, väder eller tid. När en studie genomförs för att studera ruttval är det 
viktigt att inte bortse från dessa detaljer utan att alla faktorer som kan påverka ett resultat 
beaktas.  

För att förstå cyklisterna är det viktigt att förstå att deras ruttval utgår från deras 
preferenser. En cyklist står inför många val när hen tar sig mellan hemmet och arbets- eller 
studieplatsen och det är viktigt att förstå hur dessa val kan studeras. Stommen i ekonomisk 
forskning är att individer gör sina val rationellt, vilket innebär att de i olika situationer 
genomför en beslutprocess och gör det ruttval som passar individen utifrån den situation de 
befinner sig i. Det finns dock en risk för att cyklister gör sina val efter en vana, vilket är 
viktigt att vara medveten om. Det problematiska med vanans makt är att den omgivande 
miljön inte är statisk utan rummet förändras med tiden, vilket gör att risken ökar för att 
irrationella beslut tas. Detta är ett känt faktum när färdmedelsvalet studeras, hur stor betydelse 
det har för ruttvalet är inte lika känt (Lindelöw, 2009).  

När en cyklist väljer sin rutt från start till mål gör den det utifrån sina personliga 
preferenser. En cyklists preferenser skiljer sig från person till person och dessa går att studera 
på olika sätt, antingen genom att studera vad en person säger att den gör (SP), eller att studera 
vad en person faktiskt gör (RP). Studier med SP går att delas upp, men gemensamt för dem 
alla är att de är använder metoder för att värdera. Med SP vill man försöka uppskatta 
individers preferenser utifrån vad de uttrycker i olika former av enkätundersökningar 
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(Mitchell & Carson, 1989). När studier genomförs med SP är det vanligt de respondenterna 
inte endast ställs inför få alternativ, utan att vi ofta ställs inför en kombination av olika 
alternativ (Lindqvist-Dillén, 1998). En persons faktiska ruttval behöver inte stämma överens 
med vägvalet en person sagt att den gjort, vilket är en svaghet med SP. Människor kan med 
andra ord välja att svara att de tar hänsyn till något fast de inte gör det. Det är också svårt att 
ställa en individ för verklighetens komplicerade situationer och att räkna med att individen 
verkligen tänker efter och svarar som den hade handlat i verkligheten. En styrka med SP är att 
kunna välja ut färre antal alternativ som forskaren verkligen vill undersöka (Lindqvist-Dillén, 
1998).  

Tankarna bakom RP utgår från att vi människor har preferenser som materialiseras i form 
av nyttofunktioner. Människors preferenser uttrycks i våra handlingar, hur vi väljer att agera i 
olika situationer. Begreppet RP som det används idag lyftes fram på 1940-talet av ekonomen 
Paul Samuelsson i artikeln Consumption Theory in Terms of Revealed Preference 
(Samuelson, 1948). Enligt teorin vill vi människor maximera nyttan i våra handlingar utifrån 
en bestämd budget. Med RP går man bakvägen och antar att det är möjligt att härleda 
nyttofunktionerna från människors faktiska beteende. Utifrån RP går det alltså att utifrån en 
persons beteende analysera dennes preferenser (Samuelson, 1948). Med RP finns många 
styrkor, det går bland annat att ta reda på en individs faktiska beteende. Individen ställs då 
inför den verkliga valsituationen, en svaghet är dock att forskaren inte kan ta hänsyn till alla 
de attribut som finns i den komplexa verkligheten, utan måste göra ett urval (Lindqvist-Dillén, 
1998).  

En kombination av SP och RP där angivna preferenser och det faktiska beteendet används 
har fördelar. Enligt Lindqvist-Dillén (1998) kan många av styrkorna med respektive metod 
stärkas när de kombineras samtidigt som en del svagheter kan undvikas. I studier kring 
cyklisters ruttval är detta något som ännu inte genomförts. Komplexiteten i att studera 
cyklisters utifrån en kombination beskrivs väl ur en figur av Permain et al (1991) som 
illustrerar ett sätt att se på cyklisters beteende, se figur 4. 

 
Figur 4 Figuren illustrerar problemet med att studera faktiskt och hypotetiskt beteende. Fyrkantiga 
boxar illustrerar förhållanden vi kan observera och elipserna förhållanden som vi inte kan observera. 
Källa: Permain et al, 1991 
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Figur 4 beskriver att en bedömning av en situation beror på varje enskild individs 
socioekonomi och erfarenhet. Beroende på hur alternativen ser ut och hur mycket information 
cyklisterna har om dessa resalternativ bildas en uppfattning av alternativen. Utifrån dessa  
uppfattningar genomför cyklisterna svar i en enkätundersökning eller ett agerande i en 
observation. Skillnaden mellan svaret och agerandet är i figur 4 skillnaden mellan behavioural 
intentions och resbeteende, vilket tydligt beskriver problemet med att endast studera svaren. 
På grund av att det existerar restriktioner som i figur 4 benämns individens restriktioner och 
restriktioner för alternativtillgång, förväntas en skillnad mellan resbeteendet och behavioural 
intentions. För en cyklist skulle individens restriktioner kunna innebära en tidsbrist och 
restriktioner för alternativtillgång skulle kunna innebära att den efterfrågade färdvägstypen 
inte finns i hela sträckan, orsaker som medför en skillnad mellan det faktiska och hypotetiska 
beteendet (Lindqvist-Dillén, 1998).  

Båda metoderna har således styrkor och svagheter, enkäter gör att resultaten av dessa kan 
ge exakta och säkra avvägningar mellan olika kontrollerade faktorer, men missar ofta andra 
variabler som inte undersöks och de restriktioner som ofta finns. Genom observationer är det 
möjligt att studera alla variabler och hänsyn kan tas till alla restriktioner (Lindqvist-Dillén, 
1998). 
 
2.2 Attraktiva attribut i ett cykelnät 
När ett examensarbete vill öka förståelsen för cyklisters preferenser är det viktigt att studera 
vilka attribut som tidigare forskning lyfter fram som attraktiva. Det finns en stor mängd 
rapporter och manualer som beskriver hur ett attraktivt cykelnät ser ut. Många av dessa 
dokument beskriver generellt vad som anses som attraktivt och är baserade på vad cyklister 
själv angivit. Ett urval av några dokument är Trafik för attraktiva städer, Design manual for 
bicycle traffic, GCM-handboken och Cykelstaden (Sveriges kommuner och landsting, 2007; 
Groot, 2007; Wallberg, 2010; Jägerhök et al, 2011). Utifrån dessa manualer går det att lyfta 
fram följande viktiga egenskaper hos ett cykelnät; avstånd, framkomlighet, komfort, 
trafiksäkerhet, omgivning och upplevd restid (Groot, 2007).  

En av de viktigaste faktorerna för cyklisters val av färdväg är avståndet och genheten 
(Lindelöw, 2009). Till skillnad från andra färdmedelsalternativ som till exempel bilen 
använder cyklister sin egen energi för att ta sig fram. Detta medför att cyklister vill minska 
färdvägsavståndet, detta gäller dock inte för alla typer av cykelresor som till exempel 
tränings- och rekreationsresor (Jansson, 2013). I och med att avståndet och genheten är viktig 
för cyklisterna behöver ett attraktivt cykelnät vara finmaskigt. Genom att maskvidden i 
cykelnätet förminskas innebär det genare färdvägar och därmed också ett kortare avstånd 
mellan start- och målpunkt (Jansson, 2013). För cyklisterna är också framkomligheten viktig. 
Separering mellan olika färdslag är en åtgärd som ökar framkomligheten för cyklister. Detta 
gör att cyklister kan cykla utan att behöva fördröjas av olika hinder. Faktorer som påverkar en 
färdvägs framkomlighet negativt är korsningar, volymen av trafikanter och konkreta fysiska 
hinder (Jansson, 2013). Vid samhällsekonomiska kalkyler när nyttan ur cykelförbättrande 
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åtgärder beräknas bör effekten av minskad fördröjning och därmed minskad restid ha stor 
betydelse (Naturvårdsverket, 2005).  

En annan viktig faktor för att ett cykelnät ska upplevas attraktivt är hur komfortabelt det 
är, om något är komfortabelt är en subjektiv fråga. Det finns dock egenskaper i den fysiska 
miljön som avgör om en färdväg har god komfort. Sådana egenskaper är underlag och lutning, 
även kurvradier och stolpars placering lyfts fram (Nilsson & Brundell-Freij, 2004). Enligt 
Naturvårdsverket (2005) har komforten en stor betydelse för cyklister. För cyklisterna är den 
subjektiva trafiksäkerheten viktig vid valet av färdväg. En viktig faktor för den upplevda 
trafiksäkerheten är färdvägen, om det finns en cykelbana eller ett cykelfält upplevs det oftast 
som säkrare än en färdväg som består av blandtrafik. Bilarnas hastigheter och trafikvolym 
påverkar också den upplevda säkerheten för cyklisterna (Nilsson & Brundell-Freij, 2004). 
Något som också påverkar cyklisters uppleva säkerhet är områden som upplevs hotfulla. 
Sådana trygghetsaspekter har dock mer betydelse kvälls- och nattetid. Varje individ upplever 
en plats på sitt sätt, vilket gör att olika människor känner sig trygga i olika situationer 
(Jansson, 2013). Enligt Jansson (2013) är tryggheten vid mörker viktigare för kvinnor än för 
män. 

Omgivningen har också betydelse för cyklisterna. Enligt Hydén et al (2008) har 
trafikmiljön större betydelse än för andra färdmedel i och med att cyklister är oskyddade och 
möter sin omgivning direkt. Genom att omgivningen kan upplevas positiv eller negativ kan 
detta således påverka valet av färdväg för cyklister. I den omgivande miljön upplever 
människor, arkitektur och växtlighet som positivt, medan en omgivning av buller och avgaser 
upplevs som negativt (Nilsson & Brundell-Freij, 2004). Den upplevda restiden har också en 
viktig betydelse för cyklisters val av färdväg. Det som påverkar är den faktiska restiden, 
avståndet, genheten och framkomligheten. Som för mycket annat upplever olika människor 
restiden olika och värderar därmed även den olika. Enligt Nilsson och Brundell-Freij (2004) 
uppfattas stopp och omvägar som längre än vad de egentligen är samtidigt som restiden i 
rörelse upplevs som kortare.  

Enligt Envall och Koucky (2013) är kontinuiteten av färdvägen viktig. Om cyklisterna 
tvingas att använda färdvägar där egenskaperna varierar mycket irriterar detta cyklisterna, 
vilket gör att risken ökar för att de väljer bort cykeln helt. För att cykeln ska kunna konkurrera 
med andra färdmedel är det viktigt att cykeln är attraktivare än övriga färdmedel (Eriksson, 
2009). När cykelinfrastrukturen diskuteras finns det en del problem som ofta uppkommer. Ett 
stort problem är förekomsten av osammanhängande nät men även dålig sikt, dålig åtskillnad 
mellan gång- och cykeltrafik samt dåligt utformade korsningar (Spolander, 2006).  

Enligt Nilsson och Brundell-Freij (2004) har egenskaper som minskar restiden och ger en 
ökad säkerhet för cyklisterna en betydelse för ruttvalet. Något annat som är viktigt för 
cykeltrafiken är att färdvägarna på våren är sopade och att de på vintern är skottade, för att 
detta ska lösas på ett bra sätt är det viktig med en prioritering av cykelnätet. Drygt 40 procent 
av svenska cyklister uppger att hala och isiga vägar är ett problem (Spolander, 2006). 
Standarden  av  cykelvägarna  tillsammans  med  hur  snabba  eller  gena  de  är  har  en  stor  påverkan  
på  hur  stora  flödena  ser  ut  av  cyklister  (Jägerhök,  2011).  Utifrån  detta  går det att säga att det 
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är attraktivt för cyklister att cykelvägarna är skottade och sandade på vintern, men spolande 
fri från sand på sommaren. För cyklisterna är också ett sammanhängande nät med tydlig 
åtskillnad mellan gång- och cykeltrafik attraktivt. Att det finns tydliga skyltar för att öka 
cyklisternas orienterbarhet är viktigt, men det är även viktigt att cyklisterna inte behöver ta 
omvägar mellan start och mål (Spolander, 2006).  

Cykeln är ett säsongs- och klimatberoende färdmedel, detta är viktigt att beakta när en 
studie kring cyklisters beteende genomförs. Det finns dock fortfarande många cyklister som 
kan tänka sig att cykla i kyla och regn. Enligt Spolander (2006) är inte färdmedlet cykeln lika 
beroende av säsongen som många tror. Det finns många nordligare städer som har mycket 
större flöden av cyklister än många sydliga städer. Viktiga åtgärder för att förbättra för 
cyklisterna   vintertid   är   snöröjning,   halkbekämpning,   men   också̊ en minskad biltrafik. 
Trafiksäkerheten för cyklister är extra viktig under vintertid. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att vissa enkla förändringar kan dock cyklisterna själva stå för, som till exempel 
kläder och dubbdäck (Spolander, 2006). 

 
2.3 Ruttvalsstudier 
Det finns i dagsläget lite forskning kring hur cyklisterna gör sina val när de tar sig mellan sin 
start- och målpunkt. De ruttvalsstudier som har valts ut och undersökts i denna del har använt 
olika metoder och attribut för att analysera cyklisters ruttval. Totalt har 18 ruttvalsstudier 
identifierats och av dessa studier är de flesta gjorda i Nordamerika och resterande studier är 
genomförda i Europa. Det har skiljt sig mycket åt när det gäller antalet respondenter i 
undersökningarna, antalet respondenter i studierna har varit allt från 17 till 3126 stycken. De 
studier som studerats har sammanfattats i en tabell för att förtydliga när och var respektive 
studie är publicerad samt för att förtydliga vilka metoder som använts, se tabell 1 på nästa 
sida. 
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Tabell 1 Tabell över tidigare ruttvalsstudier utifrån vilket år de är publicerade, vilket land de är 
publicerade i och vilken metod de använt. 

Författare År Land Metod 
Bradley & Bovy 1986 Nederländerna Enkät med frågor om valsituationer 
Hopkins & Wardman 1996 Storbritannien Enkät med frågor om valsituationer 
Stinson & Bhat 2003 USA Enkät med frågor om valsituationer 
Hunt & Abraham 2007 Kanada Enkät med frågor om valsituationer 
Sener et al 2008 USA Enkät med frågor om valsituationer 
Caulfield et al 2012 Irland Enkät med frågor om valsituationer 
Aultman-Hall et al 1997 Kanada Beskrivning av rutt på papperskarta 
Howard & Burns 2001 USA Beskrivning av rutt på papperskarta 
Winters et al 2010 Kanada Beskrivning av rutt på papperskarta 
Larsen & El-Geneidy 2011 Kanada Beskrivning av rutt på papperskarta 
Stigell 2012 Sverige Beskrivning av rutt på papperskarta 
Harvey & Krizek 2007 USA Observering av rutt med GPS och resedagbok 
Gutafsson 2009 Sverige Observering av problem längs rutt med videokamera 
Mengehini et al 2010 Schweiz Observering av rutt med GPS 
Hood et al 2011 USA Observering av rutt med GPS och enkät om cykelvanor 
Broach et al 2012 USA Observering av rutt med GPS 
Engelson & Envall 2013 Sverige Observering av beteende i korsningar med GPS 
Krenn et al 2014 Österike Observering av rutt med GPS 
 
För att studera cyklisters preferenser har tidigare studier förenklat sagt använt sig av tre olika 
tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet är att låta respondenterna svara på någon form 
av enkät där de exempelvis kan ställas inför olika alternativ för att sedan låta dem svara vilket 
alternativ de föredrar. Detta tillvägagångssätt kallas även SP och genom dessa 
ställningstaganden möjliggörs en analys av hur respondenten tänker. Författaren som utformar 
alternativen kan själv bestämma vilka attribut som ska ingå. Enligt Sener et al (2008) är detta 
en effektiv metod, men tydliggör samtidigt att det inte går att avgöra huruvida om 
respondenten verkligen svarar som den skulle agera i en verklig situation. Detta är även en 
begränsning i det andra tillvägagångssättet. Det andra tillvägagångsättet går ut på att 
respondenterna har fått beskriva sitt ruttval mellan start- och målpunkt på en karta. Genom att 
göra detta möjliggörs en analys av den färdväg de valt utifrån de attribut som finns.  

Det tredje tillvägagångssättet observerar cyklisternas val av rutt i verkligheten med hjälp 
av GPS, detta tillvägagångssätt kallas även för RP. Respondenternas observerade handling 
jämförs ofta mot en referensrutt för att sedan ställa frågan; varför väljer inte cyklisten 
referensrutten? För att göra detta har färdvägarna analyserats utifrån rutternas attribut, vilka 
attribut som används skiljer sig mellan studierna. Ett problem med RP är att skapandet av 
referensrutter är en svår och tidskrävande uppgift (Sener et al, 2008). Det är också svårt att 
utvärdera effekterna när det finns många olika attribut längs färdvägen som påverkar valet av 
rutten. Ett vanligt problem som också ofta begränsar studier av detta slag är mängden av 
tillgänglig data (Lindqvist-Dillén, 1998).  
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Fram till för tio år sedan var nästan all kunskap om hur cyklisterna gjorde sina ruttval 
baserad på SP-studier, en anledning till det har varit den höga kostnaden av datainsamling för 
undersökningar av hur cyklisterna faktiskt cyklar (Hood et al, 2011). En annan anledning till 
att SP har varit tilltalande är att det ofta är enklare att samla in data, det är tidskrävande att 
observera cyklisters ruttval (Broach et al, 2012). Studierna som använder sig av RP-metodik 
använder idag GPS för att observera hur cyklisterna gör sina val. Det har på senare tid det 
blivit billigare att samla in data med GPS på grund av att tekniken har blivit billigare 
(Menghini et al, 2010). Att analysera med hjälp av GPS erbjuder en god noggrannhet för en 
liten kostnad.  

Genom GPS tillhandahålls noggranna observationer kring hur fort respondenterna rör sig 
och när de anländer till olika platser, vilket inte är möjligt med andra datainsamlingsmetoder. 
Detta tillsammans med att liten börda läggs på respondenten ger GPS-observationer stora 
fördelar mot andra metoder (Stopher, 2009). 
 
2.3.1 Val av respondentgrupp 
Enligt Sener et al (2008) finns det åtminstone två populationsgrupper som används för att 
studera cyklisters ruttval. Den ena typen handlar om att forskaren samlar information genom 
ett urval av respondenter utifrån hela befolkningen, medan den andra typen samlar 
information genom ett urval av nuvarande cyklister. Fördelen med det första 
tillvägagångssättet är att informationen som samlas in kan representera hela befolkningen och 
inte bara de nuvarande cyklisterna. Genom att studera hela befolkningen kan också slutsatser 
dras varför människor väljer bort cykeln (Sener et al, 2008). Svagheten med att välja ett urval 
även från individer som inte cyklar är att de inte är vana med att utsätta sig för situationer som 
cyklister hamnar i. Det innebär att de inte kommer att kunna bidra med objektiv information 
för att kunna förbättra för cyklisterna (Sener et al, 2008).  

Det andra tillvägagångssättet med redan aktiva cyklister har styrkan, att dessa cyklister är 
medvetna om sina ruttval och baserar sina val av färdvägar utifrån färdvägarnas egenskaper. 
Enligt Sener et al (2008) ger tillvägagångssättet viktig information för att kunna planera väl 
utformade färdvägar för cyklisterna. Om detta möjliggörs ökar chansen att även individer som 
i nuläget inte cyklar börjar med det. I tidigare ruttvalsstudier använder sig forskarna främst av 
redan aktiva cyklister, medan studierna som använt sig av SP istället ofta låter alla 
respondenter delta oavsett om de cyklar frekvent eller ej (Sener et al, 2008). 
 
2.3.2 Färdvägsattribut 
När det kommer till valet av attribut skiljer det sig åt en del, främst mellan RP-studier och SP-
studier. För att läsaren enklare ska förstå har  attributen delats in i olika grupper beroende på 
om de påverkar hela rutten eller om de endast påverkar delar av rutten. De attribut som 
analyseras utifrån hela rutten är restid och avstånd. Studierna som använder sig av SP 
använder främst restiden som den viktigaste faktorn, medan för studier som använder sig av 
RP och studier där respondenterna får beskriva sitt ruttval på en karta använder främst 
avståndet. Studier som studerat andra färdmedel än cykeln använder alltid restiden, men 
restiden är inte lika viktig för cyklisterna med tanke på deras låga medelhastighet. Cyklisters 
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medelhastighet varierar mellan 15,5 km/h och 21,4 km/h beroende på vägtyp (Engelson & 
Envall, 2013). Detta gör att långa omvägar inte lönar sig. Det finns dock en enighet om att 
cyklister vill undvika omvägar för att minimera både restiden och avståndet. En anledning till 
att avståndet används mer frekvent för RP-studier är att det inte går att veta exakt hur fort det 
går att cykla överallt utan att göra antaganden.  

Enligt Stigell (2012) är restid och avstånd ofta starkt korrelerade, vilket gör att valet inte 
behöver påverka allt för mycket. Detta bekräftas av en studie av skriven av Justesen (Justesen, 
2012). Attributen som varierar längs rutterna skiljer sig åt mellan tidigare ruttvalsstudier. De 
attribut som används i de ruttvalsstudier av cyklister som är med i litteraturstudien visas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2 Tabell över använda attribut i tidigare ruttvalsstudier. 

Attribut Referenser (Max tre, om fler än tre finns står det mfl) 
Typ av färdväg Bradley & Bovy, 1986; Caulfield et al, 2012; Broach et al, 2012 mfl 
Kostnad Hopkins & Wardman, 1996 
Dusch Hunt & Abraham, 2007; Sener et al, 2009 
Parkering Hunt & Abraham, 2007; Sener et al, 2009 
Motortrafiksvolym Bovy & Bradley, 1985; Howard & Burns, 2001; Hood et al, 2011 mfl 
Cykeltrafiksvolym Caulfield et al, 2012 
Busstrafiksvolym Aultman-Hall et al, 1997 
Korsningar Stinson & Bhat, 2003; Winters et al, 2010; Menghini et al, 2010 mfl 
Lutning Stinson & Bhat, 2003; Hood et al, 2011; Krenn et al, 2014 mfl 
Prioritering av nät Stigell, 2012 
Olycksdata Larsen & El-Geneidy, 2011 
Område Krenn et al, 2014 
Grönska Winters et al, 2010; Krenn et al 2014 
Luftförorening Winters et al, 2010 
Skyltning Winters et al, 2010 
Hastighetsdämpning Winters et al, 2010 
Järnvägsövergångar Aultman-Hall et al, 1997 
Skyltad hastighet Sener et al, 2009; Harvey & Krizek, 2007; Hood et al, 2011 mfl 
Upplevd säkerhet Harvey & Krizek, 2007 
Befolkningstäthet Winters et al, 2010; Krenn et al, 2014 
Svängar Aultman-Hall et al, 1997; Hood et al, 2011; Broach et al, 2012 
Beläggning Bradley & Bovy, 1986; Stinson & Bhat, 2003 
Brottsbelastning Hood et al, 2011 
 
2.3.3 Information om cyklisterna 
Det skiljer sig mycket kring vilken information tidigare ruttvalsstudierna har om cyklisterna. 
Genom informationen möjliggörs en analys av skillnader inom respondentpopulationen. 
Enligt Stigell (2012) finns det många indikationer på att cyklister skiljer sig åt, men att det än 
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så länge är okänt vilka personliga egenskaper som är viktiga vid ruttval. I de fall de tidigare 
studierna har information om de deltagande cyklisterna, är kön, ålder och cykelvana de mest 
frekvent använda parametrarna. Även inkomst, cykelmodell, bilägare, hjälmanvändare och 
pris på cykel har använts, se tabell 3.  

En del studier har ingen information om deras deltagare, i dessa fall har de oftast ett stort 
antal deltagande cyklister i undersökningen. Att studera skillnader utifrån personliga 
egenskaper är viktigt för att i dagsläget finns det inte mycket forskning kring om cyklisters 
beteende skiljer sig beroende av detta (Stigell, 2012). 

 
Tabell 3 Tabell över använd information om deltagare i tidigare ruttvalsstudier. 

Faktor Referenser (Max tre, om fler än tre finns står det mfl) 
Kön Hunt & Abraham, 2007; Sener et al, 2009; Hood et al, 2011 mfl 
Ålder  Bradley & Bovy, 1986; Howard & Burns, 2001; Hood et al, 2011 mfl 
Inkomst Stinson & Bhat, 2003; Hunt & Abraham, 2007 
Utbildning Krenn et al, 2014 
BMI Krenn et al, 2014 
Växlar Hunt & Abraham, 2007 
Pris på cykel Hunt & Abraham, 2007 
Bilägare Howard & Burns, 2001 
Hjälmanvändare Howard & Burns, 2001 
Cykelvana Larsen & El-Geneidy, 2011; Hood et al, 2011; Broach et al, 2012 mfl 
 
2.3.4 Referensrutt 
En referensrutt är en framtagen rutt mellan start- och målpunkt som en rationell individ hade 
valt utifrån bestämda preferenser. De flesta tidigare studierna som inte är SP-studier har 
använt en eller flera referensrutter. Genom att studera den rutt som deltagarna valt jämfört 
med den av forskaren framtagna referensrutten, försöker forskaren analysera varför valet av 
färdväg inte blev referensrutten.  

Av de tolv studier som antingen är baserade på RP eller en beskrivning av rutt på en karta 
använder sig tio stycken av referensrutt. De kan vara baserade på restid, avstånd eller en 
blandning av olika attribut. I nästan alla fall användes den kortaste rutten som referensrutt, i 
en studie användes tre olika referensrutter; den snabbaste, kortaste, säkraste, se tabell 4. 
 
Tabell 4 Tabell över använda referensrutter i tidigare ruttvalsstudier. 

Referensrutt Referenser (Max tre, om fler än tre finns står det mfl) 
Kortaste Winters et al, 2010; Stigell, 2012; Krenn et al, 2014 mfl 
Snabbaste Howard & Burns, 2001 
Säkraste Howard & Burns, 2001 
Blandning Broach et al, 2012 
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2.3.5 Bearbetning av rå GPS-data 
Beroende på hur studiernas datainsamling sett ut har det skiljt sig åt hur mycket bearbetning 
av datan som behövt göras. Två olika tillvägagångssätt har identifierats för att samla in GPS-
data som påverkar bearbetningen. I det första tillvägagångssättet läggs ett stort ansvar på 
respondenterna i och med att de får själva ställa in vilken typ av resa som görs och när den 
börjar och slutar. I det andra tillvägagångssättet är respondenternas GPS ständigt aktiverad, 
denna metod gör det enklare för respondenterna men kräver en omfattande bearbetning av den 
insamlande datan.  

Det första tillvägagångssättet låter respondenterna göra mycket av det krävande arbetet, 
de får själva ange när observationen startar och avslutas. I vissa studier får respondenterna 
även ange vad syftet med resan är. Om detta inte är fallet har forskarna gjort en avgränsning, 
att endast studera en typ av resa, som till exempel arbetsresor (Harvey & Krizek, 2007; 
Gustafsson, 2009). Detta tillvägagångsätt lämpar sig bättre för studier som har färre 
respondenter i och med att det blir enklare att kontrollera och föra en dialog med dem så att 
allting går rätt till. De punkter som skapas är beroende av satelliter för att kunna avgöra var 
respondenter har befunnit sig, mottagningen påverkas ständigt av hur omgivningen ser ut och 
hur satelliterna rör sig. Det finns en risk att vissa punkter blir felaktiga och därför behöver tas 
bort. Beroende på vilken typ av GPS som används kan tiden behöva ändras till lokal tid, även 
värdena av latitud och longitud kan behöva justeras (Chung & Shalaby, 2005).  

När det andra tillvägagångssättet används skiljer det sig mellan olika studier beroende på 
ifall forskaren gjort ett medvetet val om att lägga ett mindre ansvar på respondenterna, eller 
om forskarna fått tillgång till data där respondenternas GPS har varit aktiverade hela tiden. 
Den vanligaste analysmetoden är att börja med att rensa och filtrera, systematiska och 
slumpmässiga fel då tas bort. För att genomföra detta på en mer automatiserad nivå använder 
sig en del studier av algoritmer för att jämna ut data och på så sätt bli av med fel (Schüssler & 
Axhausen, 2009; Stopher et al, 2005). När det är gjort behövs en inledande analys för att 
identifiera start- och målpunkter. En metod att göra detta är tolka en densitet av flera 
observationer inom ett litet område som en start- och målpunkt (Schüssler & Axhausen, 
2009).  

En annan metod för att identifiera olika resor med en ständigt aktiverad GPS är att tolka 
varje stopp som en start- målpunkt, för att sedan kombinera dessa till hela resor (de Jong & 
Mensonides, 2003). För att identifiera vilken typ av resa som görs, används accelerationen 
och hastighetsprofiler utifrån respondentens rörelser. Enligt Bolbol et al (2012) är 
accelerationen viktigare än hastigheten för att identifiera vilken typ av resa det är som skett. 
Kollektivtrafikens dragning kan också användas för att identifiera respondenters resor med 
exempelvis buss, metoden är dock tidskrävande på platser som har ett stort kollektivtrafiknät 
(Schüssler, 2010). 
 
2.3.6 Kartmatchning 
När den insamlade datan är bearbetad behöver den matchas mot transportnätet. Det är genom 
en matchning av de cyklade rutterna och transportnätet som möjliggör en överföring av 
informationen från transportnätet till de cyklade rutterna. Genom att matcha den bearbetade 
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datan mot det existerande transportnätet går det även att utesluta resor som på något sätt 
hamnat fel, en cyklist kan exempelvis inte cykla på en motorväg (Rasmussen et al, 2013).  
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3. METODSTUDIE 
 
Detta kapitel utgår ifrån litteraturstudien för att motivera de metodval som görs. Målet med 
kapitlet är att utveckla en metod som kan besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. 
Kapitlet är uppdelat i fyra delkapitel som kommer gå igenom metodvalen, datainsamlingen, 
bearbetningen och tillämpningen.  
 
3.1 Metodval 
För att besvara detta examensarbets syfte har ett studieområde valts ut som empiriskt ska 
studeras. Enligt Gummesson (2003) underlättar en tydlig avgränsning möjligheten till att 
förstå komplexa fenomen. Anledningen till att endast ett fall studeras är att det vore kostsamt 
och tidskrävande att studera flera fall. När det kommer till valet av studieområde skiljer det 
sig ofta åt kring vilka motiv som ligger till grund för valet. Det kan bero på att andelen 
cyklister är extremt hög eller låg.  

Några andra anledningar som också kan vara orsaken till valet av studieområde är god 
kännedom om området och att det finns god datatillgång, vilket i detta fall är anledningen till 
valet av studieområde (Gummesson, 2003). Den främsta anledningen till detta är att jag 
tillsammans med Trivector Traffic inventerade cykelnätet år 2013. Enligt Dahmström (2009) 
är det viktigt att man är tydlig med studiens målpopulation.  

Utöver den rumsliga avgränsningen till Uppsala kommer denna studie endast att studera 
pendlingscyklister som cyklar mellan hemmet och studie- eller arbetsplatsen. Jag har med 
andra ord valt att använda det andra tillvägagångssättet enligt litteraturstudien när det gäller 
val av respondentpopulation. Dessa cyklister vet deras alternativ till rutter för sin 
pendlingsresa, vilket gör att de handlar medvetet (Sener et al, 2009).  
 
3.1.1 En kvantitativ metod 
Förenklat kan ett tillvägagångsätt innefatta två olika former av metoder, en kvalitativ och en 
kvantitativ metod, men det går även att kombinera dessa. Beroende på vad som vill uppnås är 
olika metoder lämpliga. Enligt Thurén (2007) utgår den kvantitativa metoden från att 
verkligheten går att mäta och målet är att samma resultat ska nås oavsett antalet repetitioner 
såvida samma förutsättningar finns. Att genomföra en kvalitativ studie eller en kombination är 
både kostsamt och tidskrävande (Thurén, 2007). Den planerade analysen kräver mycket tid, 
vilket gör att intervjuer inte är något alternativ. Till följd av detta är det här examensarbetet av 
en kvantitativ karaktär.  

När en undersökning ska genomföras är det viktigt att ta ställning till valet mellan total- 
och urvalsundersökning. Ett urval är oftast nödvändigt eftersom det inte är tidsmässigt rimligt 
att arbeta med en totalundersökning. Målet är att det stickprov som tas av målpopulationen 
ska avspegla denna. Genom att arbeta med ett urval kan den inkomna datan förberedas och 
analyseras noggrannare.  

Det är dock viktigt att vara medveten om att det alltid finns ett urvalsfel som ska försökas 
hållas så litet som möjligt (Dahmström, 2009). När valet mellan total- och urvalsundersökning 
skett är nästa steg att välja vilken urval och skattningsmetod som ska användas. Detta är 
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viktigt för att veta vilka slutsatser som kan dras om populationen. Teoretiskt är det alltid mest 
lämpligt att använda sig av ett slumpmässigt urval (Dahmström, 2009). Trots att detta är det 
mest lämpliga är det inte alltid möjligt i praktiken. Ser man till litteraturstudien som 
genomförts använder de flesta studier någon form av icke slumpmässigt urval och så är fallet 
även i denna studie. När ett icke slumpmässigt urval används bör en eventuell generalisering 
beaktas, det är ändå vanligt i och med att ett slumpmässigt urval inte är rimligt ur en kostnads- 
eller tidsaspekt (Dahmström, 2009). 

 
3.1.2 Observationer 
Att observera och därmed avslöja hur cyklister gör sina ruttval har länge varit dyrt men i och 
med att tekniken utvecklas har kostnaderna sjunkit (Menghini et al, 2010). I dagsläget är det 
möjligt att låta cyklister cykla med GPS som antingen aktiveras när de cyklar eller alltid är 
aktiverade för att sedan i förberedelsen av datan sortera ut cykelresorna. I och med att 
tekniken för smarta mobiltelefoner har utvecklas är det nu möjligt att genom applikationer 
observera cyklister. Det gör att det inte krävs tillgång till externa GPS för att genomföra 
observationer av cyklister (Hood et al, 2011).  

I detta examensarbete har jag valt att använda mig av två redan existerande applikationer 
för att studera cyklisters ruttval, en för Iphone och en för Android. Det gör att individer som 
inte har tillgång till dessa mobiltelefoner inte kan studeras och därmed utesluts. Att utesluta 
individer som inte har en Android eller Iphone innebär att en del av målpopulationen hamnar 
utanför rampopulationen, vilket kan påverka resultatet (Dahmström, 2009). Detta har vägts 
emot fördelarna med datainsamlingen såsom minskad tidåtgång och därför har denna bias 
bedömts att vara acceptabel. I litteraturstudien har liknande fall funnits och där har 
resonemanget varit detsamma (Hood et al, 2011).  

Android och Iphone har tillsammans en stor del av marknadsandelen för smarta 
mobiltelefoner, vilket på så sätt minskar andelen av målpopulationen som hamnar utanför 
ramen, se figur 5 (SIFO, 2013). Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte finns 
någon anledning att tro att individer som inte använder Android eller Iphone skulle agera på 
ett annat vis. 
 

 
Figur 5 Figur som visar marknadsandelar över olika smarta telefoners andelar av den totala 
användningen av smarta telefoner i Sverige. 
Källa: SIFO, 2013 
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Det är två viktiga hänsynstaganden som behöver göras när man använder GPS för att 
observera cyklisters beteende. Dels handlar det om förberedelserna som behöver genomföras 
innan insamlandet av data kan ske, men det handlar även om att få det att fungera i praktiken 
(Harder et al, 2013). Förberedelser som att olika respondenter får identitetsnummer för att 
individernas data ska kunna kopplas ihop med deras individuella egenskaper. För att inga 
problem ska ske i praktiken har två instruktionsböcker tagits fram och utformats på ett tydligt 
och enkelt sätt, se bilaga 1 och 2.  

I de tidigare ruttvalsstudier som studerats använde sig en studie av applikationer från 
smarta mobiltelefoner för att observera cyklister (Hood et al, 2011). Jag har valt att använda 
två redan existerande applikationer; GPS loggare för Android och myTracks – The GPS 
Logger för Iphone. För att komma fram till det genomfördes en omfattande studie av det som 
erbjöds på marknaden, många olika applikationer testade innan det beslutades för dessa två. 
Noggrannheten från de smarta mobiltelefonernas GPS varierar beroende på hur många 
satelliter de har kontakt med och hur mycket den omgivande miljön stör kontakten.  

I applikationerna är det möjligt ställa in noggrannheten, vilken i båda applikationerna är 
inställd på den noggrannaste. Det är även möjligt att ställa in hur tätt som applikationerna 
skapar punkter efter hur de observerade deltagarna rör sig. I denna studie har en inställning på 
en punkt per sekund använts. Dessa inställningar har valts ut efter ett flertal tester i den 
rumsliga miljön som finns i Uppsala. 
 
3.1.3 En enkätundersökning 
Utöver observationer för att studera cyklisters avslöjade preferenser har i denna studie även 
genomförts en webbenkätundersökning som skickats till dem som observerats med e-post. Att 
det blev en webbenkät har flera olika skäl, en webbenkätsundersökning är billig, enkel att 
genomföra och miljövänlig. Ett vanligt bekymmer med webbenkäter är att det finns en risk för 
ett stort bortfall, med tanke på att endast individer som deltagit i observationen kommer svara 
på enkäterna, borde detta leda till en mindre bortfall. Det beror på att dessa har ett intresse för 
studien och därmed borde besvara enkäten i en högre grad. En webbenkät ger snabba svar och 
sparar tid i och med att den insamlade datan inkommer direkt i en elektronisk form 
(Dahmström, 2009).  

Webbenkäten fick cyklisterna svara på efter dem deltagit i observationen, detta beror på 
att det annars fanns en risk att cyklisterna skulle påverkas av enkäten i sina ruttval. När en 
webbenkät används är det viktigt att inte göra de allt för långa så att respondenterna tappar 
tålamodet och därmed inte ge svar av samma kvalitet (Dahmström, 2009). För att 
respondenterna inte ska känna ovisshet är det viktigt att vara tydlig med hur lång tid det tar att 
fylla i enkäten, men även mellan vilka datum enkäten kommer att finnas tillgänglig (Trost, 
2012).  

Syftet med enkäten är att ge studien ett större djup genom att kombinera ruttvalsanalysen 
med cyklisternas uttalade preferenser. Enkäten är utformad så att respondenterna får 
rangordna olika typer av färdvägar, underlag, korsningar och lutningar för att sedan rangordna 
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vilken av dessa faktorer som påverkar ruttvalet mest. I och med att respondenterna rangordnar 
alternativen betyder det att den insamlade datan är av en ordinalskala, motivet med enkäten är 
dock att se vilket av alternativen som betyder mest och därmed riskeras inte att flera alternativ 
får samma rangordning.  

Respondenterna tvingas därmed att välja vilken av färdvägarna som betyder mest, men 
hur stor del går inte att säga utifrån endast enkäten. För att svaren från webbenkäten skulle få 
hög kvalitet med valida data genomfördes inledningsvis en pilotstudie där webbenkäten fick 
besvaras av tio personer, vilket resulterade i att ett alternativ från en fråga togs bort. Enkäten i 
sin helhet går att se i bilaga 3. 

 
3.1.4 Rekrytering av cyklisterna 
När cyklister rekryteras till studien är det viktigt att alla behandlas med hänsyn och respekt 
och att man hela tiden är tydlig med att det är frivilligt att delta i studien. Utifrån resultatet 
kommer det i detta examensarbete därför vara omöjligt att avgöra vilken deltagare som sagt 
något eller cyklat en viss sträcka. För att respondenterna ska bli behandlade på ett bra sätt är 
det viktigt att de blir meddelade i vilket syfte studien genomförs och att datan de bidrar med 
endast nyttjats i det meddelade syftet. Allt detta brukar sammanfattas i de fyra kraven för en 
datainsamling; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Körner & Wahlgren, 2010a).  

Rekryteringen kan enligt Sener et al (2009) göras antingen genom att man inkluderar hela 
befolkningen eller endast cyklister. Jag har valt att endast studera cyklister som idag cyklar 
mellan hem och arbets- eller studieplatsen. För att vara med i studien krävdes det att 
cyklisterna har ett arbete eller studerar på minst gymnasienivå och i en vanlig arbetsvecka 
cyklade minst en dag i veckan, att de var minst 20 år gamla, att cyklisterna ägde en Iphone 
eller en Androidtelefon och att deras cykelresa skedde i Uppsala. Kontakten skedde både i fält 
och genom en annons på ett cykelforum, där cyklister fick ta kontakt via e-post. Hur 
kontakten med deltagarna såg ut skiljde sig åt beroende på om kontakten skedde via e-post 
eller om den skedde i fält.  

När kontakten togs i fält förklarades syftet med studien, att deras medverkan var helt 
frivillig och att den datan de bidrar med endast kommer att användas i studiens syfte. 
Respondenterna blev även tilldelade ett brev med all information samt vad som behövde 
göras. Om deltagarna ville delta samlades information kring cyklisterna in på plats, samtidigt 
som en instruktionsbok för antingen Iphone eller Android delades ut.  

Övriga som inte blivit kontaktade i fält utan själv tagit kontakt efter att ha sett en annons 
på ett cykelforum, fick all information i annonsen. Där stod studiens syfte och att den 
insamlade datan endast kommer användas i detta syfte. Det klargjordes även i annonsen att 
medverkan var frivillig. Den information som samlats in om cyklisterna går att läsa om senare 
i delkapitlet 3.1.7. 
 
3.1.5 Kommunikationen 
All den kommunikation som funnits med deltagarna i studien har varit genomtänkt för att inte 
några individer skulle påverkas. Kommunikationen har dock skett på olika sätt beroende på 
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hur deltagarna blivit kontaktade. Det lades upp en annons på cykelforumet happymtb.org och 
innehöll all nödvändig information som tagits upp tidigare. Studiens syfte, vad som krävdes 
för att delta och vad som förväntades av respondenterna framgick tydligt. Att alla uppgifter 
om respondenterna behandlas enligt personuppgiftslagen framgick. Annonsen går att läsa i sin 
helhet i bilaga 6. All kontakt som skedde med deltagarna från annonsen skedde med e-post, 
för att lösa detta smidigt användes färdigskrivna texter. Detta gjordes för att inga missförstånd 
skulle ske med deltagarna, men också för att det sparade tid. Alla dessa färdigskrivna brev går 
att läsa i sin helhet i bilaga 4.  

De som blev kontaktade i fält fick ett brev, brevet erbjöd läsaren en introduktion till 
undersökningen samt all nödvändig information som respondenten skulle kunna tänkas 
behöva. Brevet tog upp att deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och att alla 
uppgifter som samlas in kommer behandlas enligt personuppgiftslagen. Brevet går att läsa i 
sin helhet i bilaga 5. Oavsett om deltagarna om kontakten skedde via e-post eller i fält fick 
deltagarna en instruktionsbok för applikationen. Det gjordes två stycken instruktionsböcker 
som instruerade användarna i mobilapplikationerna, en för Iphone och en för Android. Dessa 
utformades i Indesign CS6. Målet med instruktionsböckerna var att göra de enkla och 
informativa kring hur inställningarna ställs in, hur en inspelning startas och stäng av samt hur 
den inspelade resans fil skickas till mig. 
 
3.1.6 Undersökningsattributen 
Ett annat viktigt metodval är valet av attribut som ska studeras. Målet är att utifrån några 
utvalda attribut kunna studera varför cyklisterna väljer vissa färdvägar. Därför är det viktigt 
att valet noga övervägs. När man planerar valet av undersökningsattribut är det viktigt att man 
noga studerar vad som är viktigt utifrån en litteraturstudie, vilket har gjorts. Risken med att 
utforma undersökningen direkt är att frågor som tidigare litteratur lyft fram som viktiga 
missas och därmed inte blir besvarade. Det är också viktigt att attributen som skall studeras 
definieras tydligt att de uppfattas på rätt sätt (Dahmström, 2009). I tidigare studier har en hel 
del olika attribut används för att förklara cyklisters ruttval, dessa går att se i tabell 5 på nästa 
sida. 
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Tabell 5 Tabell över i tidigare ruttvalsstudier undersökta och till denna studie utvalda attribut. 

Attribut Relevans Genomförbar Utvald 
Färdväg Ja Ja Ja 
Kostnad Nej Ja Nej 
Dusch Nej Ja Nej 
Parkering Ja Nej Nej 
Motortrafiksvolym Ja Nej Nej 
Cykeltrafiksvolym Ja Nej Nej 
Busstrafiksvolym Ja Nej Nej 
Korsningar Ja Ja Ja 
Lutning Ja Ja Ja 
Huvudcykelnät Ja Ja Ja 
Olycksdata Ja Nej Nej 
Område Ja Nej Nej 
Luftförorening Nej Nej Nej 
Skyltning Nej Nej Nej 
Hastighetsdämpning Ja Nej Nej 
Järnvägsövergångar Ja Nej Nej 
Skyltad hastighet Ja Ja Ja 
Upplevd säkerhet Ja Nej Nej 
Befolkningstäthet Nej Ja Nej 
Svängar Ja Ja Ja 
Beläggning Ja Ja Ja 
Brottsbelastning Nej Nej Nej 
 
Många av de tidigare studierna har studerat helt andra förhållanden än svenska, detta innebär 
att många av dessa inte behöver vara relevanta för en svensk kontext. Vissa attribut som 
ansetts vara relevanta för studien har även bedömts som icke genomförbara. För att undersöka 
dessa genomfördes en inventering av all tillgänglig data. Det visade sig att vissa attribut var 
för tidskrävande för att analyseras, medan det för andra attribut inte fanns tillgänglig data i det 
aktuella studieområdet. De attribut som ansetts relevanta och möjliga är; typ av färdväg, 
korsningar, svängar, lutning, huvudcykelnät, skyltad hastighet, beläggning på färdväg. Utifrån 
dessa valdes mer precist följande attribut ut:  

Typ av färdväg är ett attribut som valts ut för denna studie. Det är det mest frekvent 
använda i litteraturstudien, vilka klasser inom attributet som används skiljer det sig dock 
beroende på tillgänglig data. Enligt Jägerhök et al (2011) anses förutsättningarna för 
cyklisternas framfart ha en viktig betydelse. Sedan Uppsala stads cykelnät blivit inventerat 
finns en god datatillgång på egenskaperna av färdvägarna.  

De attribut som valts ut till denna studie har därför utgått ifrån den existerande 
datatillgången, vilket resulterat i gång- och cykelbana med separering, gång- och cykelbana 
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utan separering, cykelfält med skyltad hastighet på 30 km/h, cykelfält med skyltad hastighet 
på 50 km/h, blandtrafik med skyltad hastighet på 30 km/h och blandtrafik med skyltad 
hastighet på 50 km/h används. En gång- och cykelbana är separerad från fordonstrafik och 
kan vara utformad på många olika sätt. Gång- och cykelbanan kan antingen vara avskild från 
fordonstrafik med kantsten, skiljeremsa eller ligga avskild från fordonstrafiken. På dessa 
gång- och cykelbanor kan fotgängarna och cyklisterna antingen vara separerade från varandra 
eller inte, vilket är det som menas med separering. Ett cykelfält markeras genom en streckad 
cykelfältslinje i en körbana. I dessa cykelfält är all annan fordonstrafik än cykel och moped 
klass 2 förbjuden, annat än för att korsa cykelfältet. Blandtrafik innebär att cyklister och 
bilister samsas på samma körbana (Jägerhök et al, 2011).  

Beläggning på färdväg är ett av de olika attributen som valts ut. Anledningen till detta är 
att det har används som ett attribut i flera av studierna som studerats i litteraturstudien. 
Cyklister är mer beroende av beläggningen och dess standard än andra trafikslag, vilket gör 
att det kan påverka valet av rutt för pendlingscyklisterna (Jägerhök et al, 2011). De 
beläggningar som valts ut i denna studie är asfalt, grus och kullersten, vilket beror på att det är 
dessa tre som inventerades i den nyligen gjorda cykelnätsinventeringen.  

Korsningar är ett frekvent förekommande attribut i litteraturstudien. En del studier har 
endast studerat antalet korsningar, medan en del studier även har skiljt på olika typer av 
korsningar. Enligt Wallberg (2010) har korsningar stor betydelse och är en viktig del i ett 
cykelnät. I denna studie kommer jag att studera frekvensen av korsningar men även skilja på 
om det är en cirkulationsplats, signalljuskorsning eller en väjning/stoppkorsning.  

Ett intressant attribut som kan ha en påverkan på cyklisters val av rutt är svängar. Med 
svängar menas egentligen hur många svängar som genomförs vid en korsning. Enligt 
litteraturstudien har en del studier skiljt på svängar beroende på om det är en höger- eller 
vänstersväng, men detta har inte valts i denna studie. Anledningen till att jag valt att studera 
svängar är att det fanns en tydlig signifikant skillnad på detta i tidigare forskning (Hood et al, 
2011).  

Hälften av alla RP-studier från litteraturstudien använde sig av attributet lutning för att 
försöka förklara cyklisters ruttval. För lutning skiljer det sig åt på vilket sätt lutning studeras. 
En del studier har använt sig av genomsnittlig absolut stigning per 100 meter, en studie har 
studerat andel av rutt som är över tiogradig lutning och en studie har använt sig av maximal 
stigning i de olika rutterna (Winter et al, 2010; Menghini et al, 2010; Broach et al, 2012).  

Det finns dock problem med alla dessa tidigare metoder för att analysera lutningen längs 
rutter, ser man till stigningen skapas ett problem om man cyklar upp för en backe men sedan 
ner för backen igen, eftersom stigningen blir lika med noll. Studerar man endast en andel av 
en rutt som är över 10 grader omfattas både nedförsbackar och uppförsbackar i denna 
klassificering, detta är problematiskt eftersom dessa olika typer av backar uppfattas på olika 
sätt av cyklister. I denna studie har jag valt att identifiera både uppförsbackar och 
nedförsbackar genom att analysera riktningen efter att andelen backar tagits fram. Dessa 
kommer sedan klassificeras utifrån om de lutar över eller under tio grader. 
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3.1.7 Information om cyklisterna 
Nästa steg är att också avgöra vilken information som ska samlas in om deltagarna. 
Bland de tidigare studierna skiljer det sig åt kring vilken information de har om sina deltagare. 
Kön, ålder och cykelvana är den mest frekvent använda informationen, se tabell 6. I och med 
att en datainsamling kommer ske är all denna information möjlig att ha med i studien. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att fler frågor innebär en högre grad av arbete för 
respondenterna. Det är också viktigt att beakta information som kan anses som känslig, vilket 
kan leda till en högre andel bortfall (Dahmström, 2009). I tabell 6 nedan går jag igenom 
vilken information om cyklisterna som anses relevant och möjlig för studien. 
 
Tabell 6 Tabell över av tidigare ruttvalsstudier använd och vald information om deltagare. 

Faktor Relevans Känsligt Utvald 
Kön Ja Nej Ja 
Ålder  Ja Nej Ja 
Inkomst Ja Ja Nej 
Utbildning Ja Ja Nej 
BMI Ja Ja Nej 
Växlar Ja Nej Ja 
Pris på cykel Nej Nej Nej 
Bilägare Nej Nej Nej 
Hjälmanvändare Nej Nej Nej 
Cykelvana Ja Nej Ja 
 
I och med att all information kommer att samlas in är all information möjlig att ha med, all 
information är dock inte relevant för denna studie. Den informationen som jag ansett vara 
relevant och kan förklara skillnader i beteende hos cyklister är kön, ålder, cykelvana och 
cykelmodell. Innan insamlingen skedde genomfördes en klassificering av antalet växlar; upp 
till åtta växlar, nio eller fler växlar eller har om de har en elcykel. 
 
3.1.8 Val av referensrutt 
När deltagarna i studien cyklar sin rutt mellan hem och arbets- eller studieplats är det viktigt 
att jämföra med en alternativ rutt som visar deltagarnas alternativ. Denna rutt tas fram genom 
en analys och beroende på studiens syfte kan den ha olika egenskaper. Utifrån tidigare 
ruttvalsstudier som studerats i litteraturstudien är referensrutter som innebär den kortaste 
sträckan mellan start- och målpunkt den mest frekvent använda. I detta examensarbete har 
valet också fallit på kortaste färdvägen. Detta motiveras med att det är det tillvägagångssättet 
som är akademiskt accepterat och det gör det enklare att jämföra resultatet med tidigare 
studier.  

Den kortaste färdvägen innebär i denna studie dock den kortaste färdvägen på all 
cykelväg och blandtrafik med en skyltad hastighet upp till 50 km/h. De flesta tidigare studier 
har använt all biltrafik oavsett hastighetsbegränsning. Andra alternativ som hade varit möjliga 
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att genomföra är att referensrutten endast får gå över vissa färdtyper, vilket skulle kunna 
motsvara den säkraste färdvägen. I tabell 7 ges en överblick över tidigare använda 
referensrutter. 
 
Tabell 7 Tabell över tidigare använda referensrutterrutter och vilken som i denna studie valts ut. 

Referensrutt Vald 
Kortaste Ja 
Snabbaste Nej 
Säkraste Nej 
Blandning Nej 
 
3.1.9 Där rutterna skiljer sig 
Tidigare ruttvalsstudier har endast studerat förhållandena för hela de observerade rutterna och 
jämfört den med hela cyklisternas alternativ, oavsett om de observerade rutterna överlappat 
med referensrutterna. Denna studie kommer även studera hur förhållandena ser ut där de 
observerade rutterna skiljer sig från referensrutterna. Detta är något som jag anser är 
intressant i och med att det visar exakt hur förhållandena ser ut i referensrutterna när 
cyklisterna väljer bort dessa, samtidigt som de visar exakt hur förhållandena ser ut i de 
observerade rutterna som valts trots att dessa innebär en längre färdväg.  
 
3.1.10 Validitet och reliabilitet 
En bra undersökning karaktäriseras enligt Dahmström (2009) med hög validitet. Med detta 
menas att man verkligen mäter det som man verkligen vill mäta. Att mäta människors 
attityder är svårt och det finns en risk att olika människor uppfattar något på olika sätt. Det är 
därför viktigt att tydligt definiera vad som menas med olika attribut (Dahmström, 2009). Att 
studiens reliabilitet är hög är också viktigt, detta innebär att tillförlitligheten hos en 
undersökning är hög. Det betyder att om en undersökning skulle genomföras upprepade 
gånger skulle resultatet bli detsamma (Dahmström, 2009). Resultatet av denna studie kommer 
att presenteras för Uppsala kommun, när en studie kommer presenteras för en kommun eller 
andra myndigheter finns det en risk för en strategisk bias när respondenterna tror att de kan 
påverka samhällsplanerarna (Broach et al, 2012). Jag har ändå valt att informera om detta 
eftersom att respondenterna annars inte hade haft något motiv att ställa upp i undersökningen. 
 
3.2 Datainsamling 
Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie av applikationerna och 
webbenkätundersökningen. Tio stycken cyklister deltog, fem stycken med Androidtelefoner 
och fem med Iphones. Pilotstudien ledde till att några inställningar behövde korrigeras och att 
några stavfel i instruktionsböckerna behövde rättas till. När pilotstudien var genomförd var 
datainsamlingen redo att påbörjas. Datainsamlingen skedde i tre veckor mellan 24 februari 
och 14 mars år 2014, under den här tiden rekryterades 40 cyklister. Väderförhållandena under 
datainsamlingsperioden var goda, under hela datainsamlingstiden var det barmark. I och med 
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att det inte fanns någon snö på marken undveks risken att cyklisternas ruttval skulle påverkas 
av detta. Från dessa 40 cyklister registrerades 40 stycken resor, tre från den första veckan, 34 
från den andra veckan och tre från den tredje veckan. 
 
3.2.1 Underlagsdata för GIS 
Insamlingen av GIS-underlag för att kunna genomföra en analys skedde i samarbete med 
Trivector Traffic och Uppsala kommun. Den datan som behövdes för att kunna genomföra 
analysen var korsningsdata, höjddata, cykelnätsdata och vägdata, se tabell 8. Höjddatan hade 
kvaliteten på två meter i formatet tiff. Cykelvägnätsdatan och korsningsdatan som samlades in 
var resultatet av inventeringen som jag genomförde tillsammans med Trivector Traffic under 
två omgångar, ett arbete som resulterade i en mycket noggrann beskrivning av en stor del av 
Uppsalas cykelnät. För att en stor del av blandtrafiken inte var med i denna insamling, 
behövdes även en beställning av vägnätet med skyltad hastighet inom Uppsala för att 
möjliggöra för en sammankoppling av vägnätet med det inventerade cykelnätet. 
 
Tabell 8 Tabell över indatan som kommer analyseras i GIS.  

Indata Källa Format Beskrivning 
Vägnät Uppsala kommun .shp Endast ett urval 
Cykelnät Trivector Traffic .shp Huvudcykelnätet 
Cykelnät Trivector Traffic .shp Övriga cykelvägar 
Höjddata Uppsala kommun .tif 2 meter 
Tätortskarta map.slu.se .tif 

 Korsningar Trivector Traffic .shp Huvudcykelnätet 
Korsningar Trivector Traffic .shp Övriga cykelvägar 
 
3.2.2 Observationerna 
Datainsamlingen från de 40 respondenterna som deltagit i studien skedde automatiskt oavsett 
om kontakten skett i fält eller genom e-post. Detta beror på att deltagarna följde 
instruktionerna de fått och skickades filerna till en bestämd e-postadress. Filerna behövdes 
sedan endast laddas ner och kopplas samman med deras tidigare angivna uppgifter om kön, 
ålder, cykelvana och antal växlar genom deras identifikationsnummer. Filerna som samlades 
in från både Android och Iphone hade formatet GPX, vilket är ett standardformat för GPS. 
 
3.2.3 Enkätundersökningen 
Webbenkäten publicerades den 24:e februari och togs bort den 31:a mars, men för 
respondenterna fanns webbenkäten inte tillgänglig förrän de hade genomfört observationen. 
Anledningen till detta var att jag ville undvika att deltagarna skulle påverkas av 
enkätundersökningen vid deras ruttval. Av de 40 respondenter som deltagit i studien svarade 
39 på enkätundersökningen. Datan från de avslutade webbenkätssvaren laddades ner från 
Monkeysurvey i xlsx-format och resultatet bearbetades sedan i Excel. 
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3.3 Bearbetning av insamlad data 
Den insamlade datan krävde en stor mängd av bearbetning för att kunna användas. Det 
handlade om att bearbeta den insamlade webbenkätsdatan, underlagsdatan för GIS, men även 
cyklisternas observerade rutter behövde bearbetas. 
 
3.3.1 Underlagsdata för GIS 
För att möjliggöra för en nätverksanalys i programmet ArcGIS 10.1 krävs det att 
underlagsdatan är utformad på ett perfekt vis, minsta fel påverkar resultatet. Den insamlade 
datan var inte utformad för att möjliggöra för ett genomförande av en nätverksanalys, vilket 
resulterade i att det krävdes avancerad och tidskrävande bearbetning av denna. 
Cykelnätsdatan som Trivector delade med sig av bestod av två stycken olika delar, 
huvudcykelnätet och övriga cykelvägar. Dessa behövde inledningsvis läggas samman, vilket 
gjordes med hjälp av verktyget Merge i ArcGIS 10.1. I och med att dessa två cykelnät inte 
innehöll all blandtrafik behövde det nu sammanslagna cykelnätet även slås ihop med vägnätet 
för bilar. Blandtrafiken med en skyltad hastighet på över 50 km/h togs bort medan resterande 
slogs ihop med det sammanslagna cykelnätet. Motivet till detta var att färdvägar med dessa 
hastigheter inte är lämpade för cyklister. Efter mycket arbete resulterade detta i ett stort nät 
som innehöll alla cykelbara färdvägar för cyklister, se figur 6 på nästa sida.  
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Figur 6 Figur som visar alla cykelbara färdvägar i denna ruttvalsanalys, resultatet av en 
sammanslagning av huvudcykelnätet, övriga cykelvägar samt blandtrafik med en skyltad hastighet på 
max 50 km/h. 

Där det fanns färdvägar med både gång- och cykelbanor eller cykelfält och blandtrafik togs 
blandtrafiken bort, detta genomfördes manuellt. Motivet var att cyklisterna väljer en cykelväg 
om dem har en valmöjlighet, vilket tidigare studier indikerat. De olika nät som nu slagits ihop 
innehöll också olika sorters data. Genomförandet krävde ett urval av den datan som var 
relevant i det nya sammanslagna nätverket. För att kunna analysera datan genom en 
nätverksanalys i ArcGIS 10.1 behövdes dock ytterligare förberedelser. Det första problemet 
var att nätverket av vägar inte korsade varandra, utan var dragna nästan fram till varandra. 
Anledningen till det var att den insamlade datan inte var utformad för en nätverksanalys, för 
att lösa problemet användes verktyget Extend Line i ArcGIS 10.1. Det är ett verktyg som 
förlänger alla linjer med ett valfritt antal meter, om ingen linje är inom det specificerade antal 
metrarna kommer ingen linje att dras, hur verktyget fungerar förklaras i figur 7 (Esri, 2014a). 
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Figur 7 Figur som visar hur verktyget Extend Line fungerar i ArcGIS 10.1. 
Källa: Esri, 2014a 

Efter ett antal tester med olika inställningar valdes 50 meter för att säkerställa att linjerna på 
över hela kartan möttes. Därefter skedde en del nödvändig manuell korrigering. Ett exempel 
på hur verktyget löste problemet i denna studie går att se i figur 8. 
 

 
Figur 8 Figur som visar hur verktyget Extend Line påverkat datan i denna studie. 

När nätverket var bearbetat på detta sätt kvarstod fortfarande problem för att en 
nätverksanalys skulle vara möjlig att genomföra. Nästa steg var att se till att det är möjligt att 
svänga vid respektive korsning. För att möjliggöra för det behöver det finnas en vertex vid 
varje korsning av linjer i det skapade cykel- och vägnätet, vilket det inte fanns i detta fall. Ett 
verktyg som detta är verktyget Integrate i ArcGIS 10.1 (Esri, 2014b). Eftersom det är något 
som behövdes för denna studie användes verktyget på det sammanslagna cykelnätet.  

De insamlade korsningarna behövde även dem bearbetas i och med att de likt cykelnätet 
var inventerade i två omgångar. Till en början behövde korsningarna från huvudcykelnätet 
läggas samman med korsningarna från övriga cykelvägar, det gjordes genom verktyget Merge 
i ArcGIS 10.1. Det saknades dock korsningspunkter för vissa korsningar i och med att jag 
tidigare lagt till blandtrafik med skyltad hastighet på max 50 km/h som inte hade inventerade 
korsningar. Jag löste det genom att skapa en ny korsning vid varje korsning med ett antagande 
om att det är en väjningskorsning, det resulterade i att en hel del korsningar fick fler 
korsningspunkter än en. Problemet löstes genom att jag klassificera alla väjningskorsningar 
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som 0, alla signalljuskorsningar som 1 och alla planskilda korsningar som 999. Efter detta 
användes verktyget Buffer i ArcGIS 10.1. Buffer är ett verktyg som utifrån en punkt, linje 
eller polygon omger denna med en polygon med en angiven radie. Dessa polygoner som 
skapas runt objekt kan då överlappa, därför finns det två alternativ när verktyget används, 
antingen låta överlappande polygoner bilda en ny (Output dissolve type: all) eller att låta 
dessa vara separata polygoner (Output dissolve type: none). Det är viktigt att vara medveten 
om att när alternativet att låta överlappande polygoner bilda en ny polygon används, förloras 
all den information som fanns i den ursprungliga datan (Esri, 2014c). Verktyget med de två 
alternativen beskrivs i figur 9 nedan. 
 

 
Figur 9 Figur som beskriver hur verktyget Buffer fungerar i ArcGIS 10.1. 
Källa: Esri, 2014c 

I denna studie användes verktyget med en inställning på tio meter vid varje korsningspunkt, 
vilket gjorde att alla korsningar omgavs av en polygon med en radie på tio meter. I valet 
mellan de två alternativen valdes att låta överlappade polygoner bilda en ny (Output dissolve 
type: all). Ett exempel på hur verktyget användes i denna studie går att se i figur 10 på nästa 
sida. 
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Figur 10 Figur som visar hur verktyget Buffer använts för att utesluta dubbletter av korsningspunkter. 

 
Dessa nya polygoner innehöll i och med alternativvalet ingen information om vilken typ av 
korsning som de egentligen representerade. För att ändå bibehålla den användes verktyget 
Join Data i ArcGIS 10.1 utifrån de ursprungliga korsningspunkterna. Verktyget gjorde att 
korsningar med olika värden utifrån den tidigare klassificeringen adderades ihop i respektive 
korsningspolygon (Esri, 2014d).  

Korsningspolygoner som adderats ihop till 0 blir väjningskorsningar. Om 
korsningspolygonen summerats ihop till ett värde mellan 1 - 998 blir utfallet en 
signalljuskorsning medan om värdet blir 999 eller högre klassificeras korsningen som en 
planskild korsning. Med andra ord om det finns en signalkorsning och en väjningskorsning 
vid samma korsning så kommer detta resultera i en signalljuskorsning. Likaså kommer 
planskilda korsningar som existerar på samma plats som signalljuskorsningar resultera i en 
planskild korsning, vilket skapar följande rangordning: 

 
          1. Planskild korsning (värde 999) 
          2. Signalljuskorsning (värde 1) 
          3. Väjningskorsning (värde 0) 

 
Efter detta genomfördes en bearbetning av den insamlade höjddatan. När höjddatan samlades 
in var den i rasterformatet tiff och var avgränsat till Uppsala stad. Kvaliteten av höjddatan var 
två meter, vilket var tillräckligt för att kunna genomföra en analys. I denna studie är lutningen 
intressant, men alla lutningar är inte intressanta såsom korta lutningar på endast två meter. 
Därför användes verktyget Resample med inställningen 20 meter i ArcGIS 10.1, vilket 
förändrade kvaliteten av höjddatan till 20 meter. Att försämra kvaliteten av höjddatan innebär 
en informationstapp, detta ansågs ändå vara nödvändigt för att möjliggöra för en analys av 
lutningen som varade under en längre sträcka. När det var gjort användes verktyget Slope i 
ArcGIS 10.1 för att ta fram hur mycket marken lutar. Verktyget räknar ut varje separat cells 
maximala förändring av dess höjdvärde till cellens intilliggande åtta grannar, för att sedan 
identifiera respektive cells brantaste lutning. I verktyget är det möjligt att antingen beskriva 
lutningen i grader eller procent (Esri, 2014e). Hur verktyget fungerar beskrivs i figur 11. 
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Figur 11 Figur som beskriver hur verktyget Slope omvandlar ett områdes höjddata till lutning. 
Källa: Esri, 2014e 

 
Verktyget användes och vid valet mellan procent och lutning valdes det senare med 
motivation om att det är mer allmänt känt. Hur verktyget påverkade höjddatan i denna studie 
går att se i figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12 Figur som visar hur höjddatan till vänster förändrades efter att verktyget Slope använts. 

 
I och med att jag i denna studie endast var intresserad av vissa lutningsintervall som anses 
besvärande för cyklister, valdes en lutning tio grader eller mer ut som backar. Anledningen till 
att intervallet valdes var att tidigare ruttvalsstudier använt intervallet för att beskriva backar. 
Klassificeringen genomfördes genom att verktyget Reclassify i ArcGIS 10.1 användes, den 
utförda klassificeringen beskrivs nedan i tabell 9. 
 
Tabell 9 Tabell över klassificeringen backar utifrån lutningen i grader. 

Klassificering Lutning i grader 
Inte backe 0-9,999 

Backe 10-90 
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Innan de identifierade backarna kan överföras till cykelnätet behöver dessa göras om till 
vektor, det gjordes genom verktyget Raster to Polygon i ArcGIS 10.1, som konverterade 
backarna till vektorbaserade polygoner. För att sedan överföra dessa till det skapade 
cykelnätet användes verktyget Intersect i ArcGIS 10.1, hur verktyget fungerar beskrivs i figur 
15. Innan upp- och nedförsbackar kan identifieras behöver dock ruttvalsanalysen genomföras, 
det beror på att det är riktningen som cyklisterna kommer ifrån som avgör om det blir en ned- 
eller uppförsbacke. På grund av detta avvaktades identifieringen av upp- och nedförsbackar 
tills ruttvalsanalysen var genomförd. 
 
3.3.2 Observationerna 
Cyklisternas observerade rutter var av formatet gpx, ett format som inte går att analyseras i 
ArcGIS förrän det har omvandlats till formatet shp. Genom verktyget GPX to Feature i 
ArcGIS 10.1 omvandlades all insamlad data från observationerna till detta format. Därefter 
bearbetades cyklisternas observerade rutter och cyklisternas start- och målpunkter 
identifierades. 
 
3.3.3 Enkätundersökningen 
Efter att enkätundersökningen sammanställts i Excel studerades den insamlade datan ifall 
några respondenter delgivit ofullständig information. För att kunna studera materialet utifrån 
respondenternas demografiska egenskaper lades dessa uppgifter till. 
 
3.4 Tillämpning av ruttvalsanalysen 
För att den insamlade och bearbetade datan ska kunna analyseras krävs ett stort tidskrävande 
arbete i programmet ArcGIS. De observerade rutterna som nu tagits fram behöver matchas 
mot det skapade cykel- och vägnätet. Efter att detta genomförts är nästa steg att ta fram en 
referensrutt till varje observerad rutt. 
 
3.4.1 Kartmatchning 
Ett viktigt steg var att matcha de bearbetade cykelrutterna till det tidigare skapade 
transportnätet, vilket skapats genom en sammanslagning av cykelväg- och vägnätet. De 
bearbetade cykelrutterna var i detta skede i punktform, där punkterna var skilda enligt 
inställningen med en sekunds mellanrum. Att urskilja vilken väg som cyklisterna valt var inga 
problem, dock cyklade de ibland på cykelvägar som inte varit inventerade och som inte var 
tillagda i det skapade cykel- och vägnätet.  Vid dessa tillfällen inventerades sträckorna av 
författaren med samma metod som det ursprungliga cykelnätet inventerats.  

Det finns många möjliga metoder för att göra om dessa punkter de till faktiska linjer som 
enligt det skapade cykel- och vägnätet. I denna studie studerades två metoder, vid den första 
och den minst tidskrävande metoden användes ett program som heter Geospatial Modelling 
Environment för ArcGIS som har verktyget Snap Points To Feature. Verktyget placerar varje 
punkt längs den cyklade rutten längs tranportnätet med ett angivet toleransavstånd (GME, 
2014). Efter detta behöver endast verktyget Points to Line i ArcGIS 10.1 användas för att 
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linjen ska följa de digitala cykelvägarna. På grund av att jag inte kunnat få tillgång till detta 
verktyg valdes istället den andra metoden, vilken var mer tidskrävande men som samtidigt 
minskar risken för fel. Verktyget som används i den andra metoden var Route Analysis, ett 
verktyg inom Network Analysis i ArcGIS 10.1. Verktyget kan bland annat ta fram den 
kortaste vägen mellan start- och målpunkt, även färdstopp så kallade way points kan läggas 
till. De observerade rutterna skapades med hjälp av att färdstopp lades till vid varje korsning 
vilket gjorde att resultatet blir en linje av den observerade rutten, ett exempel på en del av en 
framtagen observerad rutt finns i figur 13 nedan. 

 

 
Figur 13 Figur som visar ett exempel från en del av en observerad rutt från denna studie. 

För att de observerade rutterna inte endast ska bestå av linje, utan även ska innehålla all den 
information som finns i skapade cykelnätet, behöver denna överföras genom verktyget 
Intersect i ArcGIS 10.1. Verktyget sammanställer två eller flera punkter, linjer eller polygoner 
och tar endast fram en yta där de punkter, linjer eller polygoner överlappar, all annan yta tas 
bort. Om det finns någon information i någon eller några av punkterna, linjerna eller 
polygonerna sammanställs den i den nyskapade punkten, linjen eller polygonen (Esri, 2014f). 
Hur verktyget fungerar på polygoner förklaras i figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14 Figur som visar hur verktyget Intersect fungerar, endast de ytor som överlappar kvarstår. 
Källa: Esri, 2014f 
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I och med att verktyget använts överfördes all den datan som cykel- och vägnätet innehåller 
till de observerade rutterna. 
 
3.4.2 Framtagning av referensrutter 
Tidigare i kapitlet har valet av referensrutt gjorts, vilket resulterade i att en referensrutt i 
denna studie motsvarar den kortaste cykelbara rutten mellan start- och målpunkt. Det finns 
olika metoder för att ta fram estimerade färdvägar. Vilken metod som bör användas beror på 
analysens syfte och valet påverkar vilket format som analysen kommer att genomföras inom.  

I ArcGIS 10.1 och många andra Geografiska informationssystem (GIS) finns det två olika 
typer av format för att lagra geografisk information. Den ena typen av format är vektor och är 
baserat på punkter, linjer och polygoner och till dessa är det möjligt att koppla en oändlig 
mängd geografisk information. Att kunna koppla stora mängder av information till punkter, 
linjer och polygoner utgör formatets stora styrka. Den andra typen av format är raster och är 
egentligen bildceller. Varje cell kan ha ett värde utöver information om dess geografiska 
position.  

Den stora skillnaden mellan vektor- och rasterdata är hur de hanterar nätverk. I ett 
vektorbaserat nätverk består de olika färdvägarna av länkar och korsningarna av noder. För att 
räkna ut den kortaste vägen behöver dessa länkar inte innehålla mer information än dess 
längd. Utifrån vilket format som används har respektive format ett varsitt verktyg för att 
estimera en referensrutt. Route analysis är det verktyg som används för vektorformat och Cost 
Path är det verktyg som används för rasterformat. I båda verktygen är det också möjligt att 
skapa barriärer som gör att om färdvägarna korsas är det inte möjligt att svänga. Detta är 
användbart där exempelvis tunnlar och broar förekommer. Route analysis utgår från ett enkelt 
nätverk och kan utifrån linjer och noder ut den kortaste färdvägen. Cost Path innehåller en typ 
av nätverk, varje cells mittpunkt motsvarar noden och länken är avståndet däremellan till 
nästa cells mittpunkt. Från en cell är det möjligt att dra en linje i åtta riktningar, i både raka 
och diagonala linjer, en enkel skiss över hur de olika formaten är uppbyggda går att se i figur 
15 nedan (Justesen, 2012). 
  

 
Figur 15 Figur som visar skillnaden mellan det vektorbaserade verktyget Route Analysis och det 
rasterbaserade verktyget Cost Path. 
Källa: Justesen, 2012 
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En rasterbaserad analys är lämplig att använda vid analys en ny rutt över stora landområden, 
men fungerar även i nätverk genom att all mark utom färdvägar klassificeras som 
ogenomtränglig. I dessa fall används då verktyget Cost Path i ArcGIS 10.1. Vektorbaserad 
framtagning av referensrutt är den mest fördelaktiga metoden för att ta fram referensrutten 
utifrån den kortaste vägen. Baserat på detta motiverar jag valet av att använda det 
vektorbaserade verktyget Route Analysis inom Network Analysis i ArcGIS 10.1. Genom 
verktyget räknades de kortaste rutterna mellan start- och målpunkterna fram för de 40 olika 
deltagarna i studien, ett exempel på en del av en framtagen referensrutt finns i figur 16.  Ingen 
hänsyn har tagits till enkelriktade gator och inte heller till förbjudna svängar. 
 

 
Figur 16 Figur som visar ett exempel från en del av en referensrutt från denna studie. 

 
I ett fall meddelade en respondent att den under sin rutt lämnade sitt barn på dagis under 
vägen till sitt arbete. Det var inget problem eftersom i verktyget är möjligt att ställa in 
färdstopp som rutten måste passera mellan start- och målpunkt. För att inte referensrutterna 
inte endast ska bestå av linjer utan även ska innehålla all den information som finns i det 
skapade cykel- och vägnätet behöver också denna information överföras genom verktyget 
Intersect. I detta fall kommer verktyget att användas med den framtagna referensrutten 
tillsammans med cykel- och vägnätet, vilket gör att resultatet kommer bli en linje precis 
likadan som innan. 
 
3.4.3 Identifiering av upp- och nedförsbackar 
När alla rutter för analysen var framtagna genomfördes en identifiering av upp- och 
nedförsbackar. Eftersom cyklister cyklar från olika håll var det nödvändigt till att vänta till 
efter att alla observerade rutter och referensrutter var skapade. Identifieringen genomfördes 
genom att verktyget Hillshade i ArcGIS 10.1 skapade en tydlig bild hur lutningen såg ut 
utifrån höjddatan med en kvalitet på 20 meter. Genom att sedan studera en rutt i taget med 
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vetskapen om rutternas färdriktning tillsammans med resultatet från hillshadeanalysen kunde 
systematiskt uppförsbackar och nedförsbackar identifieras. 
 
3.4.4 Där rutterna skiljer sig 
För de flesta cyklister överlappar inte hela observerade rutten med referensrutten, vilket 
innebär att de valt att ta en längre färdväg än den kortast möjliga. För att kunna studera hur 
egenskaperna av de observerade rutterna och referensrutterna ser ut när dessa inte överlappats 
har användes först verktyget Symmetrical Difference i ArcGIS 10.1. Det som verktyget gör är 
att endast ta fram de linjer, punkter eller polygoner som inte överlappar (Esri, 2014g). Det 
leder till att det skapas en fil med linjer, punkter eller polygoner som inte överlappar, i figur 
17 beskrivs hur verktyget fungerar för polygoner. 
 
 

 
Figur 17 Figur som visar hur verktyget Symmetrical Difference fungerar. 
Källa: Esri, 2014g 

Till den här studien användes verktyget för att ta fram sträckan där de observerade rutterna 
och referensrutterna inte överlappar. Det resulterade i en fil som endast innehåller linjer där 
sträckorna inte överlappar, ett exempel på detta går att se i figur 18 nedan. 
 

 
Figur 18 Figur som visar resultatet efter att verktyget Symmetrical Difference använts i denna studie. 
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För att kunna särskilja vilken del av dessa linjer som tillhör den observerade rutten och vilken 
som tillhör referensrutten användes inledningsvis verktyget Intersect med referensrutten. Det 
resulterade i en linje som innebär den sträckan där referensrutten skiljer sig från observerade 
rutten. På så sätt skapades filer med linjer som endast visar och ger information om 
referensrutterna där dessa inte överlappar med de observerade rutterna, ett exempel på en del 
av en framtagen referensrutt där den inte överlappar med den observerade rutten går att se i 
figur 19.  
 

 
Figur 19 Figur som visar ett exempel på del där en referensrutt ej överlappar med motsvarande 
observerade rutt. 

Med samma metod skapades sedan även de observerade rutterna där dessa inte överlappar 
med referensrutterna, ett exempel på en del av en framtagen observerad rutt där den inte 
överlappar med referensrutten finns i figur 20 på nästa sida.  
 

 
Figur 20 Figur som visar ett exempel på del där en observerad rutt ej överlappar med motsvarande 
referensrutt. 
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3.4.5 Sammanställning av ruttvalsanalysen 
Utifrån de 40 ursprungliga observerade rutterna skapades totalt 320 olika rutter, i tabell 10 
sammanställs alla rutterna som tagits fram i denna studie. 
 
Tabell 10 Tabell över det totala antalet skapade rutter i denna studie. 

Rutter Antal 
Observerade rutter 40 
Referensrutter 40 
Observerade rutter där de inte överlappar 40 
Referensrutter där de inte överlappar 40 
Observerade rutter för korsningar 40 
Referensrutter för korsningar 40 
Observerade rutter för korsningar där de inte överlappar 40 
Referensrutter för korsningar där de inte överlappar 40 
Totalt 320 
 
För varje rutt skapades en egen dbase-fil som behövdes sparas om till SPSS-formatet sav för 
att kunna läggas samman till endast ett dokument. Detta genomfördes genom att ett script 
skapades i SPSS syntax, för att detta skulle genomföras smidigt var det viktigt att namnen på 
filerna följde en logisk ordning och inte varierade. I SPSS version 22 förbereddes sedan datan 
inför den statistiska analysen.  
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4. STUDIEOMRÅDE 
 
Nästan alla tidigare studier som genomför en ruttvalsstudie är genomförda utanför Sveriges 
gränser. För de upp emot sju miljarder människor som idag lever i världen ser 
förutsättningarna olika ut. Resultatet kommer skilja sig beroende på var en studie är 
genomförd. Studierna som studerats i litteraturstudien är framtagna på många olika platser i 
världen, detta medför att resultaten från dessa inte alltid kan generaliseras till Sverige. I 
kapitlet som följer kommer cyklandets förutsättningar och omfattning inom Sverige och för 
studieområdet att beskrivas för att inga frågetecken kring förutsättningarna i studieområdet 
ska finnas inför resultatet i kapitel fem. 
 
4.1 Uppsala stad 
Studieområdet är Uppsala stad, den exakta avgränsningen går att se i figur 21 nedan. För att 
kunna analysera hur cyklister tar sig fram i Uppsala är det viktigt att förstå mer än cykel- och 
vägnätet, en beskrivning av Uppsalas stadsrumskaraktär är därför nödvändig. I Uppsala stad 
bor idag 156 796 personer (SCB, 2014). Det sker i dagsläget en befolkningsökning och enligt 
Boverket (2013) är Uppsala än av de städer i Sverige som förtätas mest. 
 

 
Figur 21 Figur som visar avgränsningen av studieområdet Uppsala stad. 
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Uppsala som stad är känt för sin höga cykelandel och enligt den senaste 
resevaneundersökningen från år 2010 cyklade 28 procent inom Uppsala stad (Widén, 2010). 
Det är en hög andel cyklister, men det är samtidigt en siffra som minskat från år 2005 när 
andelen var 29 procent. Uppsala kommun har i Översiktsplanen år 2002 och år 2010 tydligt 
redogjort att prioriteringen för de olika trafikslagen är: 
 
      1. Gående 
      2. Cykeltrafik 
      3. Kollektivtrafik 
      4. Biltrafik (Uppsala kommun, 2003; Uppsala kommun, 2011). 
 
År 2006 antogs Trafikplan 2006 för Uppsala stad, i denna förtydligas Uppsalas problembild 
(Uppsala kommun, 2006). Problemet är att utvecklingen går i motsatt riktning, biltrafiken 
ökar medan cykeltrafiken minskar (Widén, 2010). Uppsala kommun har en hög målbild och 
vill bland annat att fler ska byta ut bilen mot cykeln, speciellt för de kortare resorna. I 
dagsläget är hälften av Uppsalabornas bilresor kortare än fem km, resor som är fullt möjliga 
att cykla (Uppsala kommun, 2006). Enligt Uppsala kommun pågår det i nuläget åtgärder för 
att förbättra brister som upptäckts i samband med cykelnätsinventeringen som genomfördes år 
2012 och år 2013 (Uppsala kommun, 2014).  

I dagsläget genomförs 28 procent av huvudresorna med cykeln som huvudfärdmedel i 
Uppsala, denna siffra är ytterligare något högre om endast resorna till och ifrån arbetet eller 
studierna räknas, se tabell 11 (Widén, 2010). Med en huvudresa menas hela resan, från mål- 
till startpunkt inklusive eventuella delärenden. Under denna huvudresa avses det färdmedel 
som använts under den längsta sträcka som huvudfärdmedelet. Det viktigt att vara medveten 
om att det finns ett stort antal dolda resor i dessa siffror, speciellt när bil och kollektivtrafik 
varit huvudfärdmedlet (Melkersson, 2007). 

 
Tabell 11 Tabell som visar hur stor andel de olika huvudfärdmederna har uppdelat efter alla eller 
endast arbets- eller studieresor i Uppsala. 
Källa: Widén, 2010 

Huvudfärdemedel Alla resor Till arbete eller studier 
Gång 19% 16% 
Cykel 28% 31% 
Kollektivtrafik 11% 17% 
Bil 39% 36% 
 
I Uppsala stad genomförs en stor andel resor med cykeln som huvudfärdmedel, av det totala 
antalet utgörs 67 procent av resorna mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen (Widén, 
2010). Könsfördelningen är jämn, 24 procent av männen och 28 procent av kvinnorna 
använder cykeln som huvudfärdmedel, se tabell 12 på nästa sida (Widén, 2010). 
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Tabell 12 Tabell som visar hur cykelandelen i Uppsala ser ut uppdelat utifrån kön. 
Källa: Widén, 2010 

Kön Cykelandel 
Man  24% 
Kvinna  28% 
 
Något som påverkar hur cyklisterna cyklar är stadsstrukturen. Staden har goda topologiska 
förutsättningar för en stor cykelandel i och med att staden är relativt lite kuperad, en ås går 
dock genom staden där lutningen är högre. Staden uppdelad mellan öster och väster genom att 
ån tillsammans med järnvägen delar staden. Totalt finns det totalt 32 mil cykelväg i Uppsala 
stad, vilket innebär att det finns ungefär två meter cykelväg per invånare. Dessa 32 mil ser 
inte ut på samma sätt överallt, utan färdvägarna har olika egenskaper.  

Cykelnätet har också olika prioriteringar, tre olika prioriteringar förekommer exklusive 
den tillagda blandtrafiken; prioriterat huvudcykelnät, huvudcykelnät och övrigt cykelnät. 
Underlaget består till största del av asfalt, men även grus och kullersten förekommer. Det 
förekommer även flera olika typer av färdvägar såsom gång- och cykelväg med eller utan 
separation mellan gående och cyklister, men även cykelfält, se tabell 13 (Uppsala kommun, 
2014). 

 
Tabell 13 Tabell som ger en översikt över egenskaperna av cykel- och vägnätet som studerats i denna 
studie i procent. 

Egenskaper Andel 
Gång- och cykelbana med separering 11% 
Gång- och cykelbana utan separering 28% 
Cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h 1% 
Cykelfält med en skyltad hastighet på 50 km/h 1% 
Blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h 12% 
Blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h 47% 
Asfalt 95% 
Grus 4% 
Kullersten 1% 
Prioriterat huvudcykelnät 10% 
Huvudcykelnät 15% 
Övrigt cykelnät 24% 
Utökad blandtrafik med en skyltad hastighet upp till 50 km/h 51% 
 
I tabellen ovan går det tydligt att se hur fördelningen mellan de olika egenskaperna av 
cykelnätet ser ut. När dessa andelar studeras är det viktigt att vara medveten om att mycket av 
gång- och cykelvägarna och cykelfälten löper på båda sidor längs vissa vägar, vilket gör att 
andelen då visas högre än vad som egentligen är fallet. Något som utmärker förutsättningarna 
för färdmedlet är hur finmaskigt cykelnätet egentligen är, ofta går det inte att ta sig mellan 
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start- och målpunkt utan att passera en väg anpassad för bilar. För att tydliggöra hur 
cyklisternas förutsättningar ser ut har figur 22 tagits fram. 
 

 
Figur 22 Figur som visar en närbild på hur cykelnätet ser ut när all blandtrafik är bortagen, 
cykelvägarna i figuren är alla gång- och cykelbanor och alla cykelfält. 

Det går tydligt att se att många färdvägar för cyklisterna är fördelade som öar som inte går att 
ta sig till utan att lämna cykelvägarna. Om blandtrafiken läggs till ökar alternativen för 
cyklisterna i Uppsala stad, se figur 23 nedan. 
 

 
Figur 23 Figur som visar en närbild på hur cykel- och vägnätet ser ut när all blandtrafik är tillagd i 
cykelnätet. 
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4.2 Sverige 
För att förstå Uppsala stad ur en större kontext kommer denna del ge en överskådlig bild över 
hur cyklingen och dess förutsättningar ser ut i Sverige med hänsyn till olika faktorer. Den 
senaste nationella resevaneundersökningen publicerades år 2007 och det då mest använda 
huvudfärdmedlet var bilen, medan cykeln stod för ungefär en tiondel av huvudresorna, se 
tabell 14 (Melkersson, 2007). 
 
Tabell 14 Tabell som visar hur stor andel de olika huvudfärdmederna har uppdelat efter alla eller 
endast arbets- eller studieresor i Sverige. 
Källa: Melkersson, 2007 

Huvudfärdemedel Alla resor Till arbete eller studier 
Gång 26% 17% 
Cykel 9% 13% 
Kollektivtrafik 11% 18% 
Bil 51% 50% 
 
Om endast resorna till arbetet eller studierna inkluderas ökar resorna med cykeln som 
huvudfärdmedel. Medelreslängden för resorna där cykeln räknades som huvudfärdmedlet var 
fyra km (Melkersson, 2007). Förutsättningarna för en högre cykelandel i Sverige är ändå 
goda, idag har 50 procent mindre än fem km till sin arbetsplats och hela 66 procent av 
befolkningen har mindre än tio km (Jägerhök et al, 2011). Cykeln är ett jämställt färdmedel i 
och med att cykelandelen inte skiljer sig mycket utifrån kön, se tabell 15 nedan. 
 
Tabell 15 Tabell som visar hur cykelandelen i Sverige ser ut uppdelat utifrån kön. 
Källa: Melkersson, 2007 

Kön Cykelandel 
Man  10% 
Kvinna 9% 
 
Hur hög cykelandelen är skiljer sig beroende på vilken typ av kommun som undersöks. 
Beroende på antalet invånare och funktion har Sveriges kommuner delats in i olika grupper, 
hur cykelandelen skiljer sig mellan dessa grupper går att se i tabell 16 på nästa sida. 
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Tabell 16 Tabell som visar hur cykelandelen ser ut beroende på kommungrupp i Sverige. 
Källa: Melkersson, 2007 

Kommungrupp Cykelandel 
Storstäder 8% 
Förortskommuner 4% 
Större städer 12% 
Pendlingskommuner 9% 
Glesbygdskommuner 6% 
Varuproducerande kommuner 11% 
Hela Sverige 9% 
 
Störst andel cykelresor har kommungruppen Större städer, medan gruppen förortskommuner 
har lägst andel.  I denna kommungruppering är Uppsala kommun i gruppen Större städer som 
har den högsta andelen med cykel som huvudfärdmedel. I Uppsala var cykelandelen år 2007 
28 procent, vilket är en hög andel även om detta endast inkluderar invånarna i Uppsala stad 
(Widén, 2010).   
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5. RESULTAT 
 
I kapitlet kommer resultatet ifrån studiens ruttvalsanalys och enkätundersökning att 
presenteras. Inledningsvis kommer beskrivande statistik över deltagarna i studien att studeras 
för att avgöra utifrån vilka faktorer som är möjliga att studera statistiska skillnader ifrån. 
Analysen är tvådelad och utgörs dels av en kartläggning av pendlingscyklisternas observerade 
rutter men även deltagarnas ställningstaganden i enkätundersökningen. De observerade 
rutterna jämförs sedan med pendlingscyklisternas kortaste cykelbara rutter utifrån 
färdvägarnas egenskaper.  
 
5.1 Studiens avsikt och avgränsning 
Studiens avsikt är att bidra till en ökad förståelse över pendlingscyklisters preferenser vid 
deras val av färdväg för att fungera som underlag för samhällsplanerare. Genom en ökad 
förståelse av pendlingscyklisters preferenser blir det enklare att förstå cyklisters behov. 
Studieområdet är Uppsala stad och stadens förutsättningar har beskrivits i föregående kapitel. 
 
5.2 Deltagare 
De som deltagit i studien har gjort det helt frivilligt och är utvalda utifrån ett icke 
slumpmässigt urval. För att delta i studien behövde deltagarna bo och cykla inom Uppsala och 
vara minst 20 år gamla. De behövde också en vanlig arbetsvecka cykla minst en gång i veckan 
till arbets- eller studieplatsen och ha tillgång till en Iphone eller en Androidtelefon. 
Målpopulationen av respondenter är hela populationen av redan aktiva pendlingscyklister, 
men på grund av att hela denna population inte har tillgång till en Iphone eller Android 
hamnar en del av målpopulationen utanför rampopulationen. Spridningen av deltagarnas start- 
och målpunkter i Uppsala stad är relativt jämn, vilket går att se i figur 24 på nästa sida. 
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Figur 24 Figur som visar spridningen av deltagarna i denna studies start- och målpunkter i Uppsala 
stad. 

5.2.1 Könfördelningen 
Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn, av de observerade cyklisterna är 22 av 40 

kvinnor. Detta innebär att 55 procent av de observerade cyklisterna är kvinnor och 45 procent 

män, se figur 25. 

 

 
Figur 25 Cirkeldiagram över könsfördelningen av de deltagande i studien. 
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5.2.2 Åldersfördelningen 
Åldersfördelningen av de observerade cyklisterna i denna studie har en skev fördelning, störst 
andel av deltagande cyklister är mellan 20 och 30 år gamla, se figur 26. 
 

  
Figur 26 Stapeldiagram över åldersfördelningen uppdelat i fem åldersklasser. 

På grund av att åldersfördelningen är skev kommer åldern att studeras utifrån om cyklisterna 
är 20-29 år eller 30 eller äldre. Fördelningen enligt denna klassificering är att 22 stycken är 
20-29 år medan 18 deltagare är 30 eller äldre, se figur 27 på nästa sida. 
 

 
Figur 27 Stapeldiagram över den valda klassificeringen av åldersgrupper för vidare jämförelse i den 
statistiska analysen. 
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5.2.3 Cykelvanan 
Alla som deltagit i studien är aktiva cyklister och cyklar en vanlig arbetsvecka minst en gång 
mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. De observerade cyklisterna har angivit hur 
många dagar i veckan de cyklar och de flesta angav att de cyklar fem dagar i veckan. Hela 19 
deltagare angav att de cyklade fem dagar i veckan, ingen angav att de cyklade en dag i 
veckan, medan fördelningen mellan de övriga alternativen var jämn, se figur 28. 
 

 
Figur 28 Stapeldiagram över hur många gånger en vanlig arbets- eller studievecka deltagarna cyklar 
till eller från arbetet eller studierna. 

För att göra fördelningen mellan de olika klasserna jämn kommer cykelvanan undersökas 
utifrån om cyklisterna cyklar max fyra eller fem dagar i veckan. Fördelningen enligt denna 
klassificering är jämn, 19 deltagare cyklar fem dagar i veckan och 21 stycken cyklar upp till 
fyra dagar i veckan, se figur 29. 
 

 
Figur 29 Stapeldiagram över den valda klassificeringen av cykelvanan för vidare jämförelse i den 
statistiska analysen. 
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5.2.4 Växlar 
Deltagarna i studien har även fått angivit om de har haft upp till åtta växlar eller nio eller fler 
på sin cykel. Fördelningen visade att en stor majoritet hade upp till åtta växlar, se figur 30. 
 

 
Figur 30 Stapeldiagram över antalet växlar hos deltagarna i studien. 

På grund av att fördelningen är så pass skev har jag valt att inte studera antalet växlar närmare 
i den efterföljande statistiska analysen. 
 
5.3 Statistisk analys 
Den statistiska analysen genomfördes i SPSS, version 22. Statistiska analyser är baserade på 
antaganden, därför är det viktigt att studera den bearbetade datan. Det finns olika tester 
beroende på hur datan ser ut, i detta fall består datan av två parade grupper; observerade 
rutterna och referensrutterna, vilket innebär att parade t-test eller parade Wilcoxon Signed 
Rank test kommer att användas. Det som avgör vilken av dessa som ska användas är huruvida 
variablerna är normalfördelade eller ej. För att kunna studera om skillnaden mellan de 
observerade rutterna statistiskt säkert skiljer sig från referensrutterna behöver detta 
kontrolleras. Varje variabel behöver undersökas, vilket kommer göras genom att ett histogram 
och ett QQ-plot tas fram för respektive variabel. För att förkasta antagandet om en 
normalfördelning krävs det en extremt skev fördelning. Detta beror på att Centrala 
Gränsvärdesatsen (CGS) gäller då n är stort (>30). CGS är en grundläggande sats inom den 
matematiska statistiken som säger att desto mer information som insamlas om en fråga, desto 
mer normalfördelat kommer resultatet att bli (Körner & Wahlgren, 2010b). Om variablerna av 
mig bedöms normalfördelade kommer parade t-test användas för att avgöra om skillnaden 
mellan referensrutterna och observerade rutterna är signifikant. Om en variabel inte bedöms 
som normalfördelad kommer parade Wilcoxon Signed Rank test att användas för att 
undersöka om skillnaden är signifikant.  

För att kunna avgöra om en skillnad är statistisk signifikant krävs en acceptabel 
signifikansnivå. Denna avgör sedan hur stor risk som finns för att man felaktigt förkastar 
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nollhypotesen. Den mest frekvent använda signifikansnivån är P <0,05, vilket betyder att 
risken att man felaktigt förkastar nollhypotesen är fem procent. I och med att det här 
examensarbetet kommer studera många variabels signifikans ökar det risken för 
massignifikans. Risken ökar för att man felaktigt förkastar nollhypotesen på grund av att fler 
test innebär en högre risk för att nollhypotesen förkastas på felaktiga grunder. Det finns två fel 
som kan begås vid hypotestest, dessa kallas för typ I-fel och för typ II-fel. Dessa ställs alltid 
mot varandra, vilket beror på att typ I-fel innebär att nollhypotesen förkastas felaktigt och typ 
II-fel innebär att nollhypotesen accepteras felaktigt (Körner & Wahlgren, 2010b). I denna 
studie har en signifikansnivå på 0,05 antagits och risken för massignifikans har tagits i 
beaktning. 
 
5.4 Resultat från ruttvalsanalysen 
Utifrån de ursprungliga GPS-punkterna har 40 observerade rutter i linjeform tagits fram. Till 
varje observerad individs start- och målpunkt har även en referensrutt tagits fram, med denna 
menas den kortaste cykelbara färdvägen. Detta resulterade i att totalt 80 rutter skapats, 40 
observerade rutter och 40 referensrutter. Ett exempel på hur en av dessa 40 individers 
färdvägar ser ut går att se i figur 31. 
 

 
Figur 31 Figur som visar ett exempel på en observerad rutt med ruttens tillhörande referensrutt, vilket 
innebär den kortaste cykelbara rutten. 

Unikt för detta examensarbete är att även förutsättningarna för färdvägen där cyklisterna 
observerats att inte cykla samma rutt som referensrutterna. Genom att fler rutter togs fram 
utifrån där de observerade rutterna och referensrutterna inte överlappade resulterade detta i att 
ytterligare 80 rutter, ett exempel på hur en individs observerade rutt skiljer sig från sin 
referensrutt går att se i figur 32 på nästa sida. 
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Figur 32 Figur som visar ett exempel på där en observerad rutt och en tillhörande referensrutt inte 
överlappar, med andra ord endast den sträcka cyklisten observerats välja en annan rutt än 
referensruttens kortaste cykelbara rutt. 

 

5.4.1 Avstånd utifrån hela rutterna 
För att avgöra om ett parat t-test eller ett parat Wilcoxon Signed Rank test skulle användas för 

att avgöra om avståndet för de observerade rutterna signifikant skiljer sig från 

referensrutterna, studerades normalfördelningen av avståndet. Genom ett histogram och QQ-

plot studerades rutternas deltavärde, vilket innebar den genomsnittliga längden av de 

observerade rutterna, subtraherat med den genomsnittliga längden av referensrutterna. 

Bedömningen var att avståndet är tillräckligt normalfördelat med hänsyn till CGS. Utifrån 

förutsättnigen om att avståndets deltavärde är normalfördelat genomfördes ett parat t-test. 

Testet undersöker nollhypotesen om att de observerade rutternas medelvärden (m = 2976) är 

lika med referensrutternas (m = 2835). Nollhypotesen om lika medelvärde förkastades med en 

signifikansnivå på fem procent (t = -3,213; p < 0,003).  

Medelskillnaden mellan de valda rutterna och referensrutterna var 141 meter. 37 procent 

av cyklisterna tog en omväg på mer än 100 m, och 78 procent tog en omväg på mer än fem 

meter jämfört med referensrutten. Omvägarnas procentuella omvägslängd var mellan noll och 

20,4 procent. Nio av 40 av de observerade rutterna skiljde sig inte från referensrutten. Tabell 

17 på nästa sida ger en överblick av de observerade rutterna och referensrutterna. För att 

undersöka ifall det finns några signifikanta skillnader för ruttlängden beroende på ålder, kön 

eller cykelvana genomfördes flera oberoende t-test utifrån individernas deltavärden.  Inga 

signifikanta skillnader utifrån ålder, kön eller cykelvana identifierades. 
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Tabell 17 Tabell som visar skillnader i längd mellan de observerade rutterna och referensrutterna 
(n=40). 

 
Obs. rutter (m) Ref.rutter (m) Omväg (m) Omväg (%) Signifikans 

Medelvärde 2976 2835 141 4,7 <0,003 
Minimum 607 579 0 0 

 Maximum 7563 6959 1474 20,4 
  

5.4.2 Förutsättningarna utifrån hela rutterna 
För att kunna avgöra vad denna identifierade omväg beror på behöver förutsättningarna för de 
observerade rutterna jämföras med förutsättningarna för referensrutterna. För att undersöka 
detta behövdes inledningsvis normalfördelningen hos variablerna studeras för att besluta om 
parade t-test eller parade Wilcoxon Signed Rank test skulle användas. I och med att 
stickprovet är tillräckligt stort med hänsyn till CGS och ingen extrem skev fördelning 
identifierades kan variablerna antas vara approximativt normalfördelade.  

Utifrån förutsättningarna om att alla variabler bedömts som normalfördelade testades 
nollhypotesen om att de observerade rutternas medelvärde var lika referensrutternas 
medelvärde hos respektive variabel genom parade t-test. Resultaten från de parade t-testen 
från de olika variablerna presenteras i tabell 18 på nästa sida. För att undersöka ifall det finns 
några signifikanta skillnader för de olika variablerna beroende på ålder, kön eller cykelvana 
genomfördes oberoende t-test utifrån andelens deltavärden som tabell 18 står under rubriken 
skillnad. Inga signifikanta skillnader utifrån ålder, kön eller cykelvana identifierades. 
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Tabell 18 Tabell som visar förutsättningarna för de observerade rutterna jämfört med 
förutsättningarna för referensrutterna (n=40.) (a) = procent av ruttlängd, (b) = punkter per 1 km rutt, 
(c) = procent av ruttlängd med lutning är över 10 grader. 

Variabler Obs. rutter Ref.rutter Skillnad Signifikans 
GC-bana med separering (a) 29 22 7 <0,009 
GC-bana utan separering (a) 30 32 -2 

 Cykelfält 30 km/h (a) 2 0 2 <0,044 
Cykelfält 50 km/h (a) 0 0 0 

 Blandtrafik 30 km/h (a) 11 12 -1 
 Blandtrafik 50 km/h (a) 26 32 -6 <0,04 

Signalljuskorsningar (b) 0,5 0,5 0   
Väjningskorsningar (b) 7,8 7,9 -0,1 

 Planskilda korsningar (b) 0,4 0,3 0,1 
 Svängar (b) 2,4 2,9 -0,4 <0,038 

Uppförsbacke (c) 0,0 0,2 -0,2   
Nedförsbacke (c) 0,1 0,5 -0,4 

 Asfalt (a) 90 90 0   
Grus (a) 10 10 0 

 Kullersten (a) 0 0 0 
 Prioriterat huvudcykelnät (a) 44 34 10 <0,002 

Huvudcykelnät (a) 23 22 1 
 Övrigt cykelnät (a) 14 18 -4 <0,017 

Tillagd blandtrafik (a) 19 26 -7 <0,018 
 
Resultatet av förutsättningarna för färdvägen tyder på att de observerade pendlingscyklisterna 
väljer färdvägar anpassade för cyklister, 61 procent av den observerade rutten löper över 
cykelbana eller cykelfält. Gång- och cykelbana med separering användes signifikant mer ofta 
för de observerade rutterna än för referensrutterna. En signifikant skillnad registrerades även 
för blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h, det visade att cyklisterna undvek dessa 
gator. De observerade rutterna bestod till 26 procent av blandtrafik med en skyltad hastighet 
på 50 km/h medan referensrutterna innehöll 32 procent.  

Korsningar och svängar undersöktes utifrån hur många korsningar och svängar som 
rutterna innehöll per km. Resultatet för de olika korsningarna visade att de observerade 
rutterna inte signifikant passerade färre eller fler signalljuskorsningar, planskilda korsningar 
eller väjningskorsningar än referensrutterna. Däremot identifierades en signifikant skillnad för 
antalet svängar per km, cyklisterna tenderade att göra färre svängar i de observerade rutterna 
jämfört med referensrutterna. I de observerade rutterna gjordes 2,4 svängar per km, medan i 
referensrutterna gjordes det 2,9 svängar per km.  

Skillnader mellan de observerade rutterna och referensrutterna finns när det gäller 
uppförsbackar och nedförsbackar, dessa är dock inte signifikanta. Cyklisternas observerade 
rutter innehåller färre upp- och nedförsbackar jämfört med referensrutterna. 0 procent av de 
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observerade rutterna innehöll en uppförsbacke med en lutning på över 10 grader, medan 
referensrutten innehöll 0,2 procent. Nedförsbackar med en lutning på över 10 grader 
identifierades i både de observerade rutterna och hos referensrutterna. Av de observerade 
rutterna bestod 0,1 procent av rutterna av nedförsbackar, medan referensrutterna bestod av 0,5 
procent. För underlaget identifierades inga signifikanta skillnader mellan de observerade 
rutterna och referensrutterna.  

Signifikanta skillnader har identifieras mellan observerade rutterna skiljer sig från 
referensrutterna utifrån hur de löper över prioriteringen av cykelnätet samt den tillagda 
blandtrafiken. De observerade rutterna har rört sig över 44 procent prioriterat huvudcykelnät, 
23 procent huvudcykelnät, 14 procent övrigt cykelnät och 19 procent över den tillagda 
blandtrafiken. Referensrutterna löper däremot 34 procent över prioriterat huvudcykelnät, 22 
procent över huvudcykelnät, 18 procent över övrigt cykelnät och 26 procent över den tillagda 
blandtrafiken. Av dessa skiljer sig prioriterat huvudcykelnät, övrigt cykelnät och tillagd 
blandtrafik signifikant mellan de observerade rutterna och referensrutterna. 
 
5.4.3 Förutsättningarna utifrån där rutterna skiljer sig 
Av de 40 observerade cyklisterna avvek 31 av de 40 observerade cyklisterna någon gång från 
referensrutten. För att studera försutsättningarna där cyklisterna inte valde den kortaste rutten 
behöver normalfördelningen undersökas hos variablerna på samma sätt som det genomförts 
för hela rutterna i kapitel 5.4.2. I och med att stickprovet är tillräckligt stort med hänsyn till 
CGS och ingen extrem skev fördelning identifierats kan variablerna även för dessa antas 
approximativt normalfördelade.  

Utifrån dessa förutsättningar genomfördes parade t-test för att undersöka om en 
signifikant skillnad identifieras för respektive variabel. Även variablerna har undersökts om 
en signifikant skillnad finns utifrån på ålder, kön eller cykelvana. Detta undersöktes genom 
oberoende t-test utifrån variablernas deltavärden, vilket motsvarar de värden som går att 
avläsa i tabell 19 på nästa sida under rubrik Skillnad. Inga signifikanta skillnader utifrån ålder, 
kön eller cykelvana identifierades. 
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Tabell 19 Tabell som visar förutsättningarna för de observerade rutterna jämfört med 
förutsättningarna för referensrutterna (n=31). (a) = procent av ruttlängd, (b) = punkter per 1 km rutt, 
(c) = procent av ruttlängd med lutning är över 10 grader. 

Variabler Obs. rutter Ref.rutter Skillnad Signifikans 
GC-bana med separering (a) 34 19 15 <0,010 
GC-bana utan separering (a) 21 24 -3 

 Cykelfält 30 km/h (a) 4 1 3 <0,034 
Cykelfält 50 km/h (a) 1 0 1 

 Blandtrafik 30 km/h (a) 13 15 -2 
 Blandtrafik 50 km/h (a) 25 38 -13 
 Signalljuskorsningar (b) 0,8 0,6 0,2   

Väjningskorsningar (b) 10,9 10,7 0,2 
 Planskilda korsningar (b) 0,3 0,3 0 
 Svängar (b) 3,5 4,3 -0,8 
 Uppförsbacke (c) 0 0,3 -0,3   

Nedförsbacke (c) 0,3 1,1 -0,8 
 Asfalt (a) 90 91 -1   

Grus (a) 8 9 -2 
 Kullersten (a) 1 0 0 
 Prioriterat huvudcykelnät (a) 45 23 23 <0,003 

Huvudcykelnät (a) 24 19 5 
 Övrigt cykelnät (a) 13 22 -9 
 Tillagd blandtrafik (a) 19 37 -18 <0,022 

 
Resultatet i tabell 19 beskriver förutsättningarna när de observerade pendlingscyklisterna inte 
valde att cykla referensrutten. En signifikant skillnad som går att avläsa är att 
pendlingscyklisterna väljer tydligt gång- och cykelbana med separering, 34 procent av de 
observerade rutterna jämfört med 19 procent av referensrutterna. Endast en liten del av den 
totala andelen färdvägar består av cykelfält, men en signifikant skillnad har identifierats hos 
cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h. Signifikant större andel av de observerade 
rutterna löper över cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h jämfört med 
referensrutterna. Ingen signifikant skillnad identifierades utifrån blandtrafiken, men stora 
skillnader i andel finns ändå för blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h. 25 procent 
av de observerade rutterna löper över blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h, 
jämfört med 38 procent för referensrutterna.  

Som för hela rutterna undersöktes korsningar och svängar utifrån hur många korsningar 
eller svängar rutterna innehöll per km. Inga signifikanta skillnader identifierades för 
korsningar, oavsett typ av korsning. Inte heller för svängar per km identifierades någon 
signifikant skillnad. De observerade rutterna svängde dock 3,5 svängar per km, vilket är en 
tydlig skillnad mot 4,3 svängar per km för referensrutterna. Inga uppförsbackar identifierades 
hos de observerade rutterna, 0,3 procent av referensrutterna bestod dock av uppförsbackar. De 
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observerade rutterna innehöll 0,3 procent nedförsbackar, vilket är mindre för referensrutterna 
som innehöll 1,1 procent nedförsbackar. Ingen av dessa skillnader är dock signifikanta. 
Mellan de observerade rutterna och referensrutterna finns skillnader beroende på underlag, 
dock inga signifikanta skillnader. Signifikanta skillnader har identifieras mellan de 
observerade rutterna och referensrutterna utifrån hur de löper över prioriteringen av cykelnätet 
samt den tillagda blandtrafiken. De observerade rutterna har rört sig över 45 procent 
prioriterat huvudcykelnät, 24 procent huvudcykelnät, 13 procent övrigt cykelnät och 19 
procent över den tillagda blandtrafiken. Referensrutterna löper däremot 23 procent över 
prioriterat huvudcykelnät, 19 procent över huvudcykelnätet, 22 procent över övrigt cykelnätet 
och 37 procent över den tillagda blandtrafiken. Av dessa skiljer sig prioriterat huvudcykelnät, 
övrigt cykelnät och tillagd blandtrafik signifikant mellan de observerade rutterna och 
referensrutterna. 
 
5.5 Resultat från enkätundersökningen 
I enkätundersökningen ställdes totalt sex frågor utifrån hur respondenterna prioriterade olika 
förutsättningar som cyklisterna mellan sitt hem och arbets- eller studieplatsen skulle föreställa 
sig att de skulle passera. Frågorna behandlade egenskaper såsom färdvägstyp, korsningar, 
lutning, underlag och vilket av dessa egenskaper som påverkar deras ruttval mest. Det är 
samma individer som fyllt i enkätundersökningen och som deltagit i ruttvalsstudien. För att 
koppla resultatet till informationen som tidigare insamlats om deltagarna fick de inledningsvis 
fylla i deras tilldelade identifikationsnummer, detta gjorde att det var möjligt att jämföra 
resultatet utifrån kön, ålders- och cykelvaneklassificeringen. Jämförelsen av resultatet från 
enkätundersökningen innehöll dock inga större skillnader med hänsyn till denna klassificering 
och därför kommer inga skillnader utifrån klassificeringen att visas i följande figurer. 
 
5.5.1 Pendlingscyklisterna föredrar gång- och cykelbana med separering 
Respondenterna fick sex alternativ av färdvägstyper som de fick rangordna efter vad de främst 
föredrar till vad de minst föredrar, där 1 innebär vad de främst föredrar. Färdvägstyperna 
utgjordes av gång- och cykelbana med separering, gång- och cykelbana utan separering, 
cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h, cykelfält med en skyltad hastighet på 50 km/h, 
blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h och blandtrafik med en skyltad hastighet på 
50 km/h. Resultatet visar att gång- och cykelbana med separering är den färdvägen som 
deltagarna i studien helst cyklar på mellan deras hem och arbets- eller studieplats, se figur 33 
på nästa sida. 
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Figur 33 Stapeldiagram över hur respondenterna i undersökningen rangordnat olika typer av 
färdvägar. 

 
5.5.2 Pendlingscyklisterna är oense om vilken typ av korsning de föredrar 
Respondenterna fick i detta fall tre alternativ som de fick rangordna efter vad de främst 
föredrar till vad de minst föredrar, där 1 innebär det de främst föredrar. Korsningstyperna 
utgördes av signalljuskorsningar, väjningskorsningar och cirkulationskorsningar. Alternativet 
cirkulationskorsningar togs dock bort som alternativ på grund av att cyklisterna behandlas 
olika i dessa korsningar, vilket är problematiskt. Efter denna justering kvarstod endast 
signalljuskorsningar och väjningskorsningar som alternativ. Resultatet visar att deltagarna i 
studien är oense på vilken typ av korsning de föredrar när de cyklar mellan deras hem och 
arbets- eller studieplats, se figur 34. 
 

 
Figur 34 Stapeldiagram över hur respondenterna i undersökningen rangordnat två olika typer av 
korsningar. 
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5.5.3 Pendlingscyklisterna föredrar underlaget asfalt 
Respondenterna fick tre underlag som de fick rangordna efter vad de främst föredrar till vad 
de minst föredrar, där 1 innebär det de främst föredrar. Alternativen utgjordes av asfalt, grus 
och kullersten. Resultatet visar att asfalt är det underlag som alla deltagarna i studien helst 
cyklar på mellan deras hem och arbets- eller studieplats, se figur 35. 
 

 
Figur 35 Stapeldiagram över hur respondenterna i undersökningen rangordnat tre olika typer av 
underlag. 

 
5.5.4 En lägre lutning på backar föredras 
Respondenterna fick sex stycken alternativ av backar som de fick rangordna efter vad de 
främst föredrar till vad de minst föredrar, där ett innebär det de främst föredrar. Alternativen 
utgjordes av en kort uppförsbacke med en hög grad av lutning, medellång uppförsbacke med 
en medelhög grad av lutning, lång uppförsbacke med en låg grad av lutning, kort 
nedförsbacke med en hög grad av lutning, medellång nedförsbacke med en medelhög grad av 
lutning och lång nedförsbacke men en låg grad av lutning. Resultatet tyder på att när 
deltagarna i studien mellan deras hem och arbets- eller studieplats föredrar nedförsbackar med 
låg och medelhög grad av lutning framför övriga alternativ. Korta nedförsbackar med hög 
grad av lutning är respondenterna oense om, elva stycken rangordnar alternativet som det 
alternativ dem minst föredrar, se figur 36. 
 

 
Figur 36 Stapeldiagram över hur respondenterna i undersökningen rangordnat sex olika typer av 
backar. 
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5.5.5 Färdvägstypen påverkar valet av rutt mest 
Respondenterna fick fyra stycken faktorer som kan påverka valet av färdväg som de fick 
rangordna efter vilket alternativ som påverkar valet av färdväg mest till vilket alternativ som 
påverkar minst, där 1 innebär alternativet som påverkar mest. Alternativen utgjordes av typ av 
färdväg, underlag, backar och korsningar. Resultatet visar att typ av färdväg är den faktor som 
påverkar deltagarnas val av färdväg mellan deras hem och arbets- eller studieplats mest, se 
figur 37. 
 

 
Figur 37 Stapeldiagram över hur respondenterna i undersökningen rangordnat fyra olika typer 
egenskaper av en färdväg utifrån hur de påverkar deras val av rutt. 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer resultatet diskuteras utifrån studiens syfte. Syftet med denna studie 
är att utveckla metoder och studera pendlingscyklister för att bättre förstå hur och varför de 
väljer vissa ruttalternativ framför andra. En utvecklad förståelse för pendlingscyklisters val 
gör det möjligt att planera och utforma cykelvägar som dels kan förbättra resevillkoren för de 
befintliga cyklisterna, men också göra det attraktivt för fler att börja cykla. Centralt i denna 
studie blir då att undersöka om de traditionella kunskaperna om cyklisters preferenser, som 
uttryckts i tidigare forskningslitteartur samt i offentliga planer, överensstämmer med 
resultaten av mina undersökningar som tar hänsyn till både pendlingscyklisters uttryckta 
värderingar (uttryckta i enkät) samt hur de agerar när de cyklar (observerade genom GPS). 
  
Studiens syfte leder till att följande frågor behöver ställas:  

 
 Tar pendlingscyklister omvägar mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen? 
 Hur skiljer sig förutsättningarna på de observerade rutterna jämfört med 

framtagna referensrutterna? 
 Hur förhåller sig pendlingscyklisternas uttryckta värderingar mot deras 

observerade agerande? 
 Skiljer sig resultatet från ovan nämnda frågeställningar utifrån olika 

demografiska egenskaper? 
 

 
6.1 Analys av resultatet 
Resultatet från examensarbetet har givit en möjlighet till en ökad förståelse för hur 
pendlingscyklister i Uppsala rör sig samt hur de värderar olika förutsättningar i ett cykelnät. 
För att kunna förstå pendlingscyklisternas preferenser behöver resultatet analyseras. Det 
cykelrutter som observerats är observerade i arbets- eller studiependlingssyfte och det är inte 
klart att samma rutt hade valts ifall resan genomförts i ett annat syfte. De attribut som 
undersökts är begränsade, vilket dels beror på att tillgängligheten till attribut varit begränsad 
och dels på grund av att examensarbetet har varit tids- och kostnadsmässigt begränsat. Att 
Studieområdet har varit Uppsala stad har varit en fördel i och med den cykelnätsinventering 
som genomfördes tillsammans med Trivector Traffic. Positivt har också varit att Uppsala 
kommun hela tiden har varit hjälpsamma och har bidragit med data när det funnits ett behov 
av detta. Cykelresor över hela Uppsala stad finns representerade och det är viktigt att vara 
medveten om att miljön skiljer sig åt i olika delar av Uppsala när resultatet studeras.  

Examensarbetet har använt två olika angreppssätt för att studera pendlingscyklisternas 
preferenser, observationer och en enkätundersökning. Genom att kombinera dessa har målet 
varit att ge studien ett större djup i jakten på att öka förståelsen för cyklisternas preferenser. 
Det är viktigt att vara medveten om att innan ruttvalen är möjliga att studera har varje enskild 
individ genomfört en beslutprocess för att komma till sitt val av rutt. Detta kan beskrivas i tre 
steg där sista steget är ruttvalet som kan studeras genom observation. Första steget är 
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resbeslutet, där beslutet att en resa överhuvudtaget ska bli av som sedan följs upp av valet av 
färdmedel.  Detta är en komplex process likväl som ruttvalet, men kommer inte att analyseras 
i det här examensarbetet. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa beslut tas innan 
ruttvalet blir aktuellt.  

När valet av rutt är aktuellt tar Lindelöw (2009) upp tre olika faktorer som kan påverka 
valet av rutt; individuella, resspecifika och externa faktorer. Det är därför viktigt när ruttvalet 
studeras att hänsyn tas till dessa faktorer. De individuella faktorerna omfattar egenskaper av 
den undersökta individen. I detta examensarbete har kön, ålder och cykelvanan studerats för 
att se ifall det finns några skillnader utifrån dessa faktorer. Egenskaperna av färdvägen tas upp 
i de resspecifika faktorernas som noggrant undersökts. De externa faktorerna omfattar de 
faktorer som ofta glöms, tiden, vädret och klimatet. För att klimatet inte skulle påverkas var 
målet att observationerna skulle genomföras när det var barmark, vilket var fallet under hela 
datainsamlingsperioden. Observationernas förhållande angående tid och väder varierade 
något, men inte på något anmärkningsvärt vis.  

Figur 4 i delkapitelet 2.1 går igenom vad som ligger bakom resbeteendet. Cyklisternas 
socioekonomi och erfarenhet är enligt Lindqvist-Dillén (1998) en viktig faktor. Utöver det är 
de olika alternativa rutternas egenskaper viktiga, men även informationen som cyklisterna har 
om sina alternativ är viktig (Lindqvist-Dillén, 1998). Dessa faktorer tillsammans med 
individens restriktioner och restriktioner för alternativtillgång leder till ett resbeteende. Ett 
exempel på en restriktion för individen är tidsbrist som påverkar individens val av rutt. Med 
restriktioner för alternativtillgång menas skillnaden mellan det faktiska och det hypotetiska 
beteendet, finns inte den efterfrågade färdvägstypen hela rutten påverkar även det valet av 
rutt. Alla dessa faktorer går att studera, men cyklisternas preferenser går inte att studera 
direkt.  

För att ta hänsyn till så många faktorer som möjligt undersöktes skillnader utifrån 
cyklisternas demografiska egenskaper, vilket i denna studie har varit kön, ålder och 
cykelvana. Utifrån ruttvalsanalysen genomfördes t-test utifrån kön, ålder och cykelvana och 
inga signifikanta skillnader fanns. Även svaren från enkätundersökningen studerades men 
inga märkbara skillnader fanns. Detta tyder på att deltagarna i denna studie inte märkbart 
agerar på olika sätt utifrån dessa faktorer när de cyklar mellan hem och arbets- eller 
studieplats. Mycket information kring egenskaperna cykel- och vägnätets har samlats in, men 
alla egenskaper är inte möjliga att få med i en studie vilket gör att betydande egenskaper inte 
kommer att undersökas. I och med att deltagarna i studien är pendlingscyklister och reser till 
och från arbetet eller studierna minst en gång i veckan, en vanlig arbetsvecka bör det leda till 
att cyklisterna har information om sina alternativa rutter. Något som dock är problematiskt vid 
observationer av resbeetenden är vanans makt. Det finns alltid en risk att vi människor agerar 
utifrån vana istället för utifrån rationella beslut, vilket kan påverka resultatet. Det som gör det 
problematiskt är att den omgivande miljön inte är statiskt utan den förändras med tiden. När 
så är fallet ökar det risken för att pendlingscyklisterna inte har information om sina alternativa 
rutter, vilket är viktigt att ta hänsyn till när resultatet analyseras.  
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Resultatet från enkätundersökningen tyder på att pendlingscyklisterna främst föredrar 
gång- och cykelbana med separering, gång- och cykelbana utan separering och cykelfält med 
en skyltad hastighet på 30 km/h. Det är tydligt att gång- och cykelbana med separering är det 
deltagarna främst föredrar, skillnaden mellan gång- och cykelbana utan separering och 
cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h är dock inte lika klar. Cykelfält med en skyltad 
hastighet på 50 km/h, blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h och blandtrafik med en 
skyltad hastighet på 50 km/h är de som deltagarna minst föredrar. Vid valet mellan 
väjningskorsning och signalljuskorsning är det inte tydligt vilken typ av korsning som 
deltagarna föredrar. Planskilda korsningar och svängar togs inte upp i enkätundersökningen. 
Vid valet av underlag svarade alla deltagarna att de föredrar asfalt, framför grus och 
kullersten. Det fanns sex olika alternativ när deltagarna fick rangordna olika backar, 
nedförsbackar föredrogs framför uppförsbackar men alternativet kortare nedförsbacke med en 
hög grad av lutning skiljde sig från mönstret. När deltagarna fick rangordna olika 
förutsättningar som påverkar deras val av rutt, svarade dem att färdvägstypen påverkade deras 
val av rutt mest när avstånd inte fanns som ett alternativ.  

Resultatet från enkätundersökning visar vad pendlingscyklisterna anger att de tycker, i 
denna studie har ett stort arbete lagts på att analysera deras preferenser utifrån hur de 
egentligen har agerat. Genom att analysera deltagarnas ageranden tillsammans med deras svar 
från enkäten är målet att djupare förstå cyklisternas preferenser. Jämförs resultatet från 
enkätundersökningen med de observerade beteendena överensstämmer detta någorlunda, 
speciellt om hänsyn tas till hur utbudet ser ut. De observerade cyklisterna har cyklat 29 
procent på cykelbana med separering, 30 procent på gång- och cykelbana utan separering, två 
procent på cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h, noll procent på cykelfält med en 
skyltad hastighet på 50 km/h, elva procent i blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h 
och 26 procent i blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h. Underlaget har varit till 90 
procent asfalt, tio procent grus och noll procent kullersten. Inga uppbackar över tio grader har 
passerats, men 0,1 procent nedförsbackar över tiograder har passerats. När det kommer till 
korsningar har 0,5 signalljuskorsningar, 7,8 väjningskorsningar och 0,4 planskilda korsningar 
passerats per km. Totalt passerades 8,7 korsningar per km i de observerade rutterna och i 
dessa gjordes 2,4 svängar per km.  

Det här resultatet säger dock inte mycket ensamt eftersom det är beroende på hur 
cykelnätets utbud av olika färdvägar, korsningar och underlag ser ut. Förutsättningarna för 
cykelnätet presenterades i tabell 13 i kapitel fyra och visar att en stor del av de cykelbara 
färdvägarna består av blandtrafik. En stor del av gång- och cykelbanorna och cykelfälten är 
fördelade som öar som går inte att ta sig till utan att lämna cykelvägarna. För att kunna 
anlysera cyklisters ruttval är det viktigt att vara medveten om deras alternativ, deras 
referensrutter. De observerade rutterna är i genomsnitt 141 meter eller 4,4 procent längre än 
referensrutterna, vilket tyder på att pendlingscyklisterna är villiga att ta omvägar för att få 
andra färdvägsförutsättningar. Däremot är avståndet ändå den viktigaste faktorn för valet av 
färdväg, men vill man uppmuntra cyklingen ska man inte tvinga cyklister ta omvägar. För att 
förstå cyklisters preferenser på en djupare nivå behöver deltagarnas svar från 
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enkätundersökningen, observationerna av deltagarna och utbudet i cykel- och vägnätet att 
jämföras. För att jämföra svaren från enkätundersökningen kommer respektive alternativ med 
högst frekvens av respektive rangordning användas för jämförelsen, om ingen tydlig skillnad 
finns kommer detta att stå. Detta kommer sedan att jämföras förutsättningarna längs hela 
rutterna i ruttvalsstudien. De värden som kommer användas är skillnaden mellan de 
observerade rutterna och referensrutterna, vilket innebär de observerade rutternas andel 
subtraherat med andelen från referensrutterna. Ifall summan av subtraktionen blir positiv 
innebär det att variabeln funnits i högre grad i de observerade rutterna jämfört med 
referensrutterna. I tabell 20 sammanställs jämförelsen. 
 
Tabell 20 Tabell som jämför skillnaden av svaren från enkäten från ruttvalsstudien 
(a) = procent av totalen, (b) = punkter per 1 km rutt, (c) = resultatet av rangordningen från 
enkätundersökningen. 

Variabler Enkät (c) Ruttval (Skillnad) Utbud 
GC-bana med separering (c) 1 (a) 7 (a) 11 
GC-bana utan separering (c) 2 (a) -2 (a) 28 
Cykelfält 30 km/h (c) 3 (a) 2 (a) 1 
Cykelfält 50 km/h (c) 4 (a) 0 (a) 1 
Blandtrafik 30 km/h (c) 5 (a) -1 (a) 12 
Blandtrafik 50 km/h (c) 6 (a) -6 (a) 47 
Signalljuskorsningar Ingen tydlig skillnad (b) 0 Ej studerat 
Väjningskorsningar Ingen tydlig skillnad (b) -0,1 Ej studerat 
Planskilda korsningar Fanns ej som alternativ (b) 0,1 Ej studerat 
Svängar Fanns ej som alternativ (b) -0,4 Ej studerat 
Asfalt (c) 1 (a) 0 (a) 95 
Grus (c) 2 (a) 0 (a) 4 
Kullersten (c) 3 (a) 0 (a) 1 
 
Utifrån tabell 20 är det tydligt hur gång- och cykelbana med separering är det som föredras 
mest, utifrån både enkätundersökningen och ruttvalsanalysen. Att utbudet av gång- och 
cykelbana med separering endast är elva procent av det totala cykel- och vägnätet tyder på 
brister i cykelnätet. Den färdvägstyp som cyklisterna näst mest föredrar är inte tydligt, utifrån 
enkätundersökningen har gång- och cykelbana utan separering högst frekvens av rangordning 
två, men skillnaden är inte alltför stor jämfört med cykelfält med en skyltad hastighet på 30 
km/h. Utbudet av dessa två skiljer sig mycket, cykelfälten med en skyltad hastighet på 30 
km/h består endast av en procent av hela cykel- och vägnätet i Uppsala stad, vilket kan 
jämföras med 28 procent för gång- och cykelbana utan separering. Cykelfält med en skyltad 
hastighet av 30 km/h har valts i större utsträckning i de observerade rutterna jämfört med 
referensrutterna.  

Resultatet från enkätundersökningen angående cykelfält med en skyltad hastighet på 50 
km/h, blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h och blandtrafik med en skyltad 
hastighet på 50 km/h tyder på samma sak, att inget av alternativen föredras om de också hade 
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alternativet gång- och cykelbana med separering att välja på. Utifrån korsningar går inte 
mycket att avläsa från resultatet av enkätundersökningen, likaså gäller ruttvalsanalysen. Detta 
kan bero på att trafikvolymen kan påverka huruvida cyklisterna föredrar det ena eller det 
andra, vid tyngre trafik kan signalljus ge en känsla av trygghetskänsla. Däremot kan en 
signalljuskorsning innebära ett hinder för framkomligheten vid en mindre trafikerad väg.  
Utifrån ruttvalsanalysen går det dock att avläsa att de observerade rutterna genomför färre 
svängar än referensrutterna. Det tyder på att pendlingscyklisterna undviker att göra svängar. 
Utifrån underlaget är det tydligt att asfalt är det alternativ som föredras, utifrån 
ruttvalsanalysen går detta dock inte att urskilja, vilket kan bero på att det inte har en stor 
betydelse för valet av färdväg. Utifrån enkätundersökningen ställdes frågan vilken av 
färdvägstyp, korsningar, underlag och backar påverkar valet av rutt mest. Resultatet tyder på 
att färdvägstypen har störst betydelse, övriga alternativ är sedan jämnt fördelade.  

En stor del av de observerade rutterna överlappar med referensrutterna, vilket betyder att 
deltagarna prioriterade avståndet högt eller att det inte fanns några alternativ. När en 
observerad rutt skiljer sig från referensrutten är det extra intressant att studera vad det beror på 
eftersom valet då innebär en längre färdväg. Tas denna färdväg innebär det egentligen att 
avståndet prioriterats ner till förmån för någon annan förutsättning längs denna färdväg. Det 
är därför som denna studie unikt även tagit fram förutsättningarna under dessa sträckor. 
Resultatet visar tydligt att hela 35 procent av dessa sträckor var på gång- och cykelbana med 
separering, vilket skiljer sig tydligt från referensrutten som endast innehöll 19 procent. Gång- 
och cykelbana utan separering var dock högre i referensrutten, vilket tyder på att cyklister inte 
föredrar detta, detta motsägs dock av resultatet i enkätundersökningen där gång- och 
cykelbana utan separering rangordats som det alternativ som föredras som nummer två. 
Cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h förekommer i större utsträckning i rutten när 
den avviker från referensrutten. Något mer blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h 
förekommer i referensrutten, dock är skillnaden inte stor. Skillnaden är däremot stor när det 
kommer till blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h. Hela 38 procent av sträckan 
längs referensrutten bestod av blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h när den valdes 
bort. Utifrån resultatet är det tydligt hur gång- och cykelbana med separering har föredragits 
medan blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h undvikits. Båda dessa alternativ 
överensstämmer med resultatet från enkätundersökningen. Resultatet är tydligt att gång- och 
cykelbana med separering främst föredras, medan blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 
km/h undviks.  

För att ta fram ett kostnadseffektivt cykelnät är det viktigt att det sker mycket forskning 
och att den kommer fram till ett tydligt resultat. Anledingen till det är att trafikplanerare inte 
ska behöva satsa på ett attribut i ett cykelnät som sedan förkastas som felaktigt. I kapitel 2.2 
framhålls vilka attribut som anses attraktiva och viktiga i ett cykelnät. Det handlar om 
avståndet, framkomligheten, komforten, trafiksäkerheten, omgivningen och den upplevda 
restiden och många av dessa faktorer har studerats i denna studie. Avståndet ses som en av de 
viktigaste faktorerna för cyklisters val av rutt, vilket denna studie bekräftar (Jansson, 2013). 
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Deltagarna i den här studien har endast tagit 4,4 procent omväg jämfört med den kortaste 
cykelbara rutten.  

En anledning till detta tror jag kan bero på att cyklister inte kan vinna mycket i restid 
genom att ta omvägar. För att cyklisterna ska ha många korta alternativ oavsett var de 
befinners sig behövs ett finmaskigt cykelnät (Jansson, 2013). Uppsalas cykelnät är uppbyggd 
mycket kring blandtrafiken och kan vara en anledning till att cyklister väljer att ta omvägar. 
Även framkomligheten ses som viktig för cyklister, hinder för cyklisterna innebär kostnader 
såväl avstånd som restid. Något som ses som viktigt för framkomligheten är separering 
mellan olika färdslag, i denna studie tyder också resultatet på att gång- och cykelbana med 
separering tydligt sticker ut som den mest föredragna färdvägstypen. Även korsningar innebär 
hinder för framkomligheten, i denna studie finns dock inga signifikanta skillnader utifrån hur 
cyklister agerar i olika korsningar (Jansson, 2013). Enkätundersökningen visade inte heller 
någon tydlig skillnad även om planskilda korsningar såsom broar och tunnlar inte fanns med. 
Något som däremot kom fram utifrån ruttvalsanalysen är att de observerade rutterna innehöll 
färre svängar per km jämfört med referensrutterna. Det tyder på att svänga är krävande och 
därmed en negativ faktor för framkomligheten. Svängar är ett nytt avslöjat attribut som inte är 
möjligt att få fram genom en enkätundersökning. Nackdelen med enkätundersökningar är att 
det är svårt att få respondenterna att till fullo sätta sig in i den situation som frågan efterfrågar. 
Genom att observera deltagarna ger det dem möjlighet att verkligen sätta sig in i situationen.  

Utöver avstånd påverkar också den upplevda restiden. Detta påverkas av hur cyklister 
ibland tvingas ta omvägar eller tvingas stanna vid korsningar. För att få cyklister att uppleva 
restiden kort behöver de prioriteras genom att separera dem utan att få dem att göra omvägar. 
En annan viktigt faktor för cyklister i ett cykelnät är komfortabiliteten (Naturvårdsverket, 
2005). I ett cykelnät finns det faktorer som gör det komfortabelt såsom topografin och 
underlaget (Nilsson & Brundell-Feij, 2004). Underlaget har i denna studie studerats genom att 
observera hur stor del cyklisterna rör sig över asfalt, grus och kullersten. Cyklisterna har även 
fått rangordna dessa efter vilken de föredrar mest, utifrån detta går det att säga att det som 
föredras är asfalten. I Uppsala består cykelnätet idag av 95 procent asfalt. Utifrån 
ruttvalsanalysen går det dock att säga att underlaget inte har en allt för stor betydelse när det 
kommer till ruttvalet i och med att de observerade rutterna inte rört sig mer på asfalt än 
referensrutterna. Även backar har studerats i såväl ruttvalsanalysen som enkätundersökningen. 
Utifrån observationerna går det att säga hur stor andel av cyklisterna som rört sig över 
nedförs- och uppförsbackar som haft en lutning över tio grader, det visade sig att de rört sig i 
en mindre utsträckning över dessa. Skillnaden är dock inte signifikant, vilket kan bero på den 
låga utsträckning som de rör sig över backar i och med Uppsalas plana topografi. I 
enkätundersökningen fick deltagarna dock fler alternativ, tydligt är det att nedförsbackar 
föredras framför uppförsbackar, dock föredrar många att branta nedförsbackar mindre än 
vissa typer av uppförsbackar.  

Detta kan ha med trygghet att göra, cyklister vill känna sig trygga. Den upplevda 
tryggheten är viktig enligt tidigare forskning vid valet av färdväg. Tidigare forskning lyfter 
fram att blandtrafik med höga hastigheter och hög motortrafikvolym försämrar tryggheten för 
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cyklisterna (Nilsson & Brundell-Freij, 2004). Trafikvolym har inte varit möjligt att studera i 
det här examensarbetet i och med att jag inte haft tillgång till den datan. Dock har den 
skyltade hastigheten för motortrafiken studerats när cyklisterna rört sig över cykelfält och i 
blandtrafik. Resultatet utifrån ruttvalsanalysen visar att cyklisterna hellre cyklar vid färdvägar 
som har en skyltad hastighet på 30 km/h än 50 km/h och resultatet från enkätundersökningen 
tyder på samma sak.  

Cyklisternas omgivning har en stor betydelse visar tidigare forskning. Hydén et al (2008) 
lyfter fram hur trafikmiljön har en större betydelse för cyklister än för andra färdmedel. Detta 
beror på att de är oskyddade och möter omgivningen direkt (Hydén et al, 2008). I denna 
studie har endast färdvägstypen och deras hastighetsbegränsningar tagits i beaktning, vilket 
gör att parameterar som grönska, buller och avgaser missas (Nilsson & Brundell-Freij, 2004). 
Det är viktigt att vara medveten om att cyklister har gjort vissa ageranden utifrån parametrar 
som inte studeras i ruttvalsanalysen. För att ett cykelnät ska kännas attraktivt är kontinuiteten 
viktig. När ett cykelnäts egenskaper varierar ökar det risken för att potentiella cyklister väljer 
bort cykeln mot andra färdmedel (Envall & Koucky, 2013). Det är viktigt att erbjuda ett 
attraktivt cykelnät för att människor ska välja cykeln.  

Enligt Spolander (2006) är ett stort problem förekomsten av osammanhängande 
cykelvägar och dålig separering mellan gång- och cykeltrafik. Utifrån resultatet i denna studie 
går det att säga att cyklisterna föredrar separering och tar omvägar för att få det. Cykelnätet i 
Uppsala som analyserats i denna studie består idag av elva procent gång- och cykelbana med 
separering, vilket kan jämföras med 28 procent gång- och cykelbana utan separering. Figur 24 
och 25 visualiserar också ett problem i Uppsalas cykelnät, vilket är hur beroende det är av 
blandtrafiken. För cyklister är det också viktigt med underhållning av cykelnätet, 
cykelvägarna ska vara sopade på våren och skottade på vintern (Nilsson & Brundell-Freij, 
2004). För att ett cykelnät ska vara väl underhållet bör nätet ha en högre prioritering av 
åtgärder där cyklister rör sig mer frekvent. I dagsläget finns en prioritering av Uppsalas 
cykelnät i tre nivåer. För att cyklisterna som deltagit i den här studien även cyklat utanför 
detta nät har det lagts till ytterligare blandtrafik med en skyltad hastighet upp till 50 km/h. 
Utifrån de observerade cyklisternas rutter går att studera hur stor del som cyklisterna cyklar 
på de olika nivåerna av prioritet. Resultatet visar att 44 procent rör sig över den högsta 
prioriteringen som kallas prioriterat huvudcykelnät och 23 procent rör sig över den näst 
högsta prioriteringen som kallas huvudcykelnät. Att 67 procent av de observerade rutterna rör 
sig över de två nivåerna av huvudcykelnätet är enligt mig ett bra betyg. Förslagsvis bör en 
målbild tas fram för hur stor andel cyklister som rör sig över huvudcykelnätet. Endast 14 
procent av cyklisterna rör sig över övrigt cykelnät och 19 procent rör sig över den tillagda 
blandtrafiken. 
 
6.2 Jämförelse med tidigare ruttvalsstudier 
Resultatet från den här studien som genomförts i Uppsala visar att de 40 observerade 
pendlingscyklisterna i genomsnitt tar 141 m omväg jämfört med den kortaste cykelbara rutten, 
vilket motsvarar 4,7 procent av den genomsnittliga ruttlängden. 78 procent av deltagarna tog 
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någon omväg. Signifikanta skillnader i förutsättningar längs rutterna har identifierats som 
förklarar omvägarna. Gång- och cykelbana med separering, cykelfält med en skyltad hastighet 
på 30 km/h förekommer signifikant i en högre utsträckning, medan blandtrafik med en skyltad 
hastighet på 50 km/h och antalet svängar som genomförs per km förekommer i en lägre 
utsträckning. Signifikanta skillnader har även identifierats för prioriteringen av cykelnätet, 
detta kan dock inte förklara omvägarna i och med att cyklisterna inte är medvetna om denna 
prioritering.  

En ruttvalsstudie har tidigare genomförts i Stockholm (Stigell, 2012). Författaren utgick 
då ifrån 54 pendlingscyklister som fick beskriva deras färdväg på karta som sedan 
digitaliserades och jämfördes med den kortaste rutten. De angivna rutterna var i genomsnitt 
4675 meter. Bristande kartunderlag tros ha lett till att resultatet visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan den kortaste rutten och de angivna rutterna (Stigell, 2012).  

Nyligen genomfördes en studie i Graz i Österrike på 113 cyklister med olika syften 
(Krenn et al, 2014). Även denna studie genomförde en jämförelse med den kortaste rutten, 
dock är det viktigt att vara medveten att studiens kortaste rutt kan gå över alla olika vägar 
oavsett hastighetsbegränsning. Krenn et al (2014) har inte heller gjort någon skillnad utifrån 
syftet med resorna. Studiens resultat visar på att omvägar på genomsnitt 277 meter tagits, 
vilket motsvarar 7,6 procent av den genomsnittliga ruttlängden. Den genomsnittliga 
ruttlängden var i Graz 2300 meter, vilket är kortare än de observerade rutterna i Uppsala. 
Omvägarna förklaras där med att cykelbanor förekommer mer signifikant ofta i de 
observerade rutten, medan olika typer av blandtrafik, signalljuskorsningar, korsningar och 
backar förekommer signifikant mindre. Studien har även jämfört med hur markanvändningen 
ser ut och fann flera olika signifikanta skillnader kring detta (Krenn et al, 2014).  

Menghini et al (2009) studerade 2498 olika rutter, författarna hade då ingen information 
om cyklisterna och har därför inte undersökt skillnader utifrån deras demografiska 
egenskaper. De observerade rutterna jämfördes sedan med alla alternativa rutter istället för 
den kortaste rutten som är den mest frekvent använda metoden. Den observerade rutten var i 
genomsnitt 999 meter, vilket kan jämföras med de alternativa rutterna som i genomsnitt var 
1325 meter. Författarna studerade sedan hur bland annat lutning, korsningar och hur bredden 
på färdvägarna skiljde sig åt mellan de observerade och de alternativa rutterna (Menghini et 
al, 2009).  

En annan studie har observerat 50 cyklister i Vancouver, Kanada (Winters et al, 2010). 
Även denna studie jämförde med den absolut kortaste rutten oavsett hastighetsbegränsning. 
Winters et al (2010) kom fram till att de observerade rutterna i genomsnitt var 360 meter eller 
8,3 procent längre än den kortaste rutten. I studien försöktes omvägarna förklaras utifrån 
förutsättningarna, men egenskaperna av cykelvägar studerades inte.  Utan istället undersöktes 
vilka typer av blandtrafik som de observerade rutterna gick längs. Även markanvändningen 
studerades i studien, men i denna studie hittades inga signifikanta skillnader för detta (Winters 
et al, 2010).  

Aultman et al (1997) har studerat 79 pendlingscyklister i Guelph, Kanada, som fått ange 
sina rutter på en karta. Rutterna från Guelph var i genomsnitt 3700 meter, vilket är dryga 700 
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meter längre än genomsnittet i Uppsala. Studien identifierade en signifikant skillnad i att 
kvinnor i genomsnitt cyklade lägre än män. Ingen skillnad upptäcktes dock kring ifall någon 
skillnad finns kring omvägar. Studien studerade i vilka förutsättningar som cyklisterna sagt 
sig använda och jämförde det med den kortaste färdvägen. Flera olika signifikanta skillnader 
upptäcktes, bland annat innehöll den valda rutten färre svängar per km (Aultman et al, 1997).  
       Larsen och El-Geneidy (2011) har också genomfört en ruttvalsstudie i Montréal, Kanada 
på 1302 rutter. Rutterna var genomförda i alla olika syften utom rekreation. I genomsnitt var 
de observerade rutterna 6430 meter långa medan de kortaste rutterna 5910 meter. Detta 
innebär att cyklisterna tog omvägar på i genomsnitt 520 meter, vilket innebär att omvägarna 
motsvarar nio procent av den genomsnittliga ruttlängden.  

År 2001 undersökte Howard och Burns (2001) 150 pendlingscyklister i Phoenix, USA. 
Studien jämförde de rutterna som pendlingscyklisterna valt med den kortaste, den säkraste 
och den snabbaste vägen och kom fram till att cyklisterna tar tio procent längre rutt än den 
kortaste möjliga. Den observerade genomsnittliga ruttlängden var 6600 meter, vilket är långt 
jämfört med den genomsnittliga ruttlängden i Uppsala som var 2976 meter. I studien 
jämfördes andelarna utifrån färdvägstyp från de olika referensrutterna med de valda rutterna 
(Howard & Burns, 2001).  

Ytterligare en studie har genomförts i USA, närmare bestämt i Portland, USA (Broach et 
al, 2012). Studien observerade 154 cyklister som författarna delat upp i pendlingscyklister och 
icke pendlingscyklister. Utifrån de observerade rutterna jämfördes dessa med kortaste möjliga 
rutt. Resultatet från studien visar att pendlingscyklisterna cyklar 6000 meter, vilket är elva 
procent längre än de kortaste rutterna (Broach et al, 2012).  

Utifrån tidigare ruttvalsstudier är det tydligt att den observerade ruttlängden varierar 
kraftigt beroende på i vilka delar av världen de är genomförda. I de nordamerikanska 
studierna är den genomsnittliga observerade ruttlängden upp emot 6000 meter, medan rutterna 
som är observerade i Europa varierar den genomsnittliga längden mellan 1000 och 3000 
meter. Cyklisterna i Nordamerika har andra förutsättningar än cyklisterna i Europa, vilket har 
gjort att andra attribut har undersökts. Trots detta skiljer sig inte den procentuella omvägen 
alltför mycket, det är dock viktigt att ha i åtanke att metodologin skiljer sig vid framtagningen 
av referensrutterna. 
 
6.3 Metoddiskussion 
Tidigare studier visar på att det finns en bredd av metodansatser för att studera cyklister. 
Dessa skiftar beroende på hur syftet är formulerat, slutsatserna likaså. De metodansatser som 
används för att studera cyklisters preferenser har inte en bredd, jämfört med andra färdmedel. 
Litteraturstudien har gått igenom några av de som använts för att studera cykeln, vilken metod 
som bäst lämpat sig för denna studie var inte självklart från början. Studiens giltighet handlar 
dock fortfarande i hur examensarbetet syfte besvaras.  

Validiteten av studien är således beroende av adekvata frågeställningar med en lämplig 
metod som besvarar dessa på ett korrekt sätt (Dahmström, 2009). Genom tidigare studier har 
metoden för att nå cyklisters preferenser problematiserats och utvecklats. Utifrån en 
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genomgång av tidigare studier kring ämnet har examensarbetets syfte fastställts och attribut 
valts ut och studerats.  

Reliabiliteten av studien är också viktig, om studien skulle upprepas av någon annan bör 
studien nå liknande resultat om samma metod och antaganden används (Dahmström, 2009). 
Genom att jämföra detta examensarbete med liknande studier kring cyklisters ruttval har 
reliabiliteten studerats. Utifrån jämförelsen med tidigare ruttvalsstudier visar det att 
reliabiliteten är god, cyklister tar nästan i alla tidigare studier omvägar. Hur långa omvägar 
beror på vilka antagen som används, många tidigare studier har jämfört med den kortaste 
rutten oavsett hastighetsbegränsning. Detta kan ha gjort att andra studier fått större andel 
omväg än resultatet från denna studie. När studierna genomförts i andra städer och speciellt i 
andra världsdelar ser förutsättningarna ut på andra sätt, vilket gör dem svårare att jämföra.  

Det finns få studier som utgått ifrån en metodik där man vill avslöja cyklisters 
preferenser, den mer använda metodiken är att utgå utifrån hur cyklister uttalat sig i 
exempelvis en enkätundersökning. Det här examensarbetet har kombinerat dessa för att kunna 
dra nytta av fördelarna hos båda metoderna. Av tidigare studier har en del delat upp 
cyklisterna utifrån ålder, kön, cykelvana, resesyfte, inkomst och utrustning men ofta har 
cyklisterna studerats homogent. I denna studie har cyklisterna testats utifrån ålder, kön och 
cykelvana, men inga skillnader upptäcktes. Valet av attribut som används i studier har ofta 
varit de som funnits tillgängliga. En avvägning har gjorts mellan flera attribut utifrån tidigare 
forskning kring vad cyklister anser är attraktivt och påverkar deras ruttval.  

Denna studie är till stor del baserat på en GIS-analys, vilket ligger till grund för mycket 
av resultaten från studien. Användningen av GIS har av tidigare studier ansetts vara ett 
användbart tillvägagångssätt där subjektiva uppfattningar från forskaren varit ett mindre 
problem än annars. GIS-analyser möjliggör däremot för en hantering av stora mängder data. 
Efter detta examensarbete håller jag med om det och den analys jag genomfört hade inte varit 
möjlig att genomföra manuellt.  

Att hantera stora mängder data i ett datorstyrt program kan anses vara en objektiv metod, 
men angreppsättet bör dock ifrågasättas. Liksom för andra angreppsätt finns forskare bakom 
spakarna som gör subjektiva värderingar. Jag tänker på vilka parametrar som ska användas 
och antaganden som behöver göras, för att detta inte ska vara ett problem har jag hela tiden i 
examensarbetet försökt vara tydlig och diskuterat mig fram till de beslut som tagits. Det är 
viktigt att vara medveten om att alla dessa attribut och parametrar som studerats endast utgör 
en bråkdel av alla de faktorer som finns i verkligheten.  

Examensarbetet genomfördes under våren år 2014 och datainsamlingen skedde mellan 
februari och mars månad. I och med att denna period har en kallare medeltemperatur och färre 
cyklister som cyklar kan det ha påverkat resultatet eftersom trängseln på cykelvägarna kan ha 
varit mindre. Om studien hade genomförts under en annan period på året skulle det kunna ge 
annorlunda resultat. Av de 40 observerade cyklisterna svarade 39 av 40 på den efterföljande 
enkätundersökningen, vilket innebär att bortfallet endast är 2,5 procent. Att ta hänsyn till 
bortfallet är viktigt för att möjliggöra för en bedömning av resultatets validitet. Ju lägre 
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bortfall det är i en studie desto mindre osäkerhet finns för en vidare generalisering till hela 
målpopulationen (Körner & Wahlgren, 2010a).  

Att 14 procent av målpopulationen inte hade tillgång till en Android eller Iphone har lett 
till att dessa hamnat utanför studiens ram. Detta påverkar troligtvis dock inte resultatet då det 
inte finns någon anledning att tro att de som inte använder dessa smarta telefoner skulle agera 
annorlunda. Att upprepa studien under en annan tid på året hade varit intressant för att se om 
det visat på någon signifikant skillnad. Deltagarna cyklade endast en resa mellan hemmet och 
arbets- eller studieplatsen och givetvis kan dessa resor inte ge en exakt bild över deras 
rörelsemönster och preferenser. Dock ger metoden en god grund över hur deltagarna rör sig i 
ett pendlingssyfte. På grund av att valet av ett icke slumpmässigt urval bör en generalisering 
av resultatets göras med beaktning, men resultatet ger ändå en god grund för framtida 
forskning. 
 
6.4 Slutsatser 
I följande delkapitel kommer undersökningsresultatet att punktas upp och 
policyimplikationerna att diskuteras. Undersökningsresultatet skall endast ses som en 
snabbreferens utifrån det som tidigare diskuterats i kapitel sex. Målet med denna studie har 
varit att förstå vad pendlingscyklister föredrar, egentligen. För att göra detta har 
pendlingscyklisterna studerats både utifrån deras uttryckta värderingar och hur de agerar när 
de cyklar. Genom att kombinera dessa kan styrkorna med respektive angreppsätt stärkas och 
en del svagheter undvikas. Resultaten har sedan jämförts för att se om resultatet kommer fram 
till samma sak eller om det skiljer sig åt. 
 
 
6.4.1. Undersökningsresultat 

 Att pendlingscyklisterna har i genomsnitt cyklat 141 meter längre än den kortaste 
cykelbara färdvägen. Deras rutter har i genomsnitt varit 2976 meter långa, vilket 
innebär att deras omvägar motsvarar 4,7 procent av den observerade ruttens längd.  

 
 Att dessa omvägar kan förklaras utifrån hur förutsättningarna skiljer sig mellan de 

observerade rutterna och de kortaste cykelbara rutterna. Det går att säga att 
pendlingscyklisterna observerats i en högre andel på gång- och cykelbana med 
separering och cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h i de observerade rutterna 
jämfört med de kortaste cykelbara rutterna. Pendlingscyklisterna har dock observerats 
i en lägre andel på blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h och genomför 
färre svängar per km i de observerade rutterna jämfört med de kortaste cykelbara 
rutterna. 
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 Att pendlingscyklisterna uttryckt i enkätundersökningen att de främst föredragit gång- 
och cykelbana med separering, gång- och cykelbana utan separering och cykelfält med 
en skyltad hastighet på 30 km/h. Lägst rangordning fick cykelfält med en skyltad 
hastighet på 50 km/h, blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h och blandtrafik 
med en skyltad hastighet på 50 km/h. 

 
 Att pendlingscyklisternas uttrycka värderingar inte alltid stämmer överens med deras 

observerade agerande. I enkätundersökningen uttryckte pendlingscyklisterna att de 
rangordnat gång- och cykelbana utan separering framför cykelfält med en skyltad 
hastighet på 30 km/h. De observerade agerandena tyder dock på att 
pendlingscyklisterna rört sig i högre grad över cykelfält i deras observerade rutter 
jämfört med deras kortaste cykelbara rutter. Gång- och cykelbana utan separering 
förekommer dock i högre utsträckning i de kortaste cykelbara rutterna än de 
observerade rutterna. 

 
 Att många av de traditionella kunskaperna av cyklisters preferenser stämmer överens 

med resultatet från denna studie, men att vissa faktorer såsom svängar per km inte går 
att studera utifrån endast en enkätundersökning.  

 
 Att det är intressant att studera hur förutsättningarna sett ut där de observerade rutterna 

skiljt sig från de kortast cykelbara rutterna. Pendlingscyklisterna har fortfarande i 
denna del av rutten observerats i högre andel på gång- och cykelbana med separering i 
de observerade rutterna jämfört med de kortaste cykelbara rutterna. I denna del av 
rutterna har pendlingscyklisterna även observerats i högre andel på cykelfält med en 
skyltad hastighet på 30 km/h i de observerade rutterna jämfört med de kortaste 
cykelbara rutterna. 

 
 Att inga skillnader upptäckts utifrån de demografiska egenskaperna kön, ålder och 

cykelvana i varken observationen eller enkätundersökningen. 
 
 
6.4.2. Policyimplikationer 
Det finns i dagsläget en okunskap kring vilka lösningar som är de rätta på lång sikt. En ökad 
förståelse för vad pendlingscyklister egentligen föredrar skulle minska risken för att felaktiga 
satsningar sker. Resultatet av denna studie och metod bör användas av planerare för att 
minska ineffektiva investeringar i infrastrukturen, vilket är viktigt ur såväl ett miljö- som 
kostnadseffektivitetsperspektiv. I en stad är det alltid begränsat med utrymme och det gäller 
att planeringen av denna mark sker optimalt. När satsningar sker på infrastrukturen är det 
viktigt att dessa görs på rätt sätt för att inga investeringar sker på trafiklösningar som inte 
fungerar i praktiken. 
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6.5 Uppslag till vidare studier 
Efter att ha arbetat en längre tid med ett arbete går det inte att undvika att tänka på vad hur 
man skulle vilja gå vidare. Att jämföra resultatet från den här studien med en studie som 
använt samma angreppsätt i en annan stad i Sverige vore mycket intressant för att ge resultatet 
en större tyngd. Genom att analysera ruttvalen en längre tid vore det även intressant att 
studera vanans betydelse för ruttvalen. Utifrån resultatet om att cyklister tar omvägar vore det 
intressant att studera vad dessa omvägar som faktiskt innebär en förlängd restid får för 
samhällsekonomiska effekter.   
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Cykla med GPS

Instruktionsbok för Android

BILAGA 1 Din uppgift

'LWW�WLOOGHODGH�LGHQWLÀNDWLRQVQXPPHU� ___________
Har du inte fått något nummer, tappat bort dit nummer eller glömt det, 
hör av dig till mig. Mina kontaktuppgi!er står längst bak i detta hä!e.

Vad är din uppgift?
Din uppgi! är att spela in din cykelrutt till eller från arbetet/skolan som 
du gör en vanlig arbets- eller studievecka med din Android. För att göra 
detta behöver du ladda ner en applikation som heter ”GPS Logger”. Om 
du har språket på din Android inställt på svenska kan applikationen 
även heta ”GPS Loggare”.

När ska jag börja och sluta spela in?
Börja spela in din resa innan du sätter dig på cykeln, vilket du gör ge-
nom att trycka på ”Starta loggning” i applikationen. Sedan cyklar du till 
den målpunkt du ska till, exempelvis ditt arbete. När du kommit fram 
tar du fram till din målpunkt tar du fram telefonen och stoppar inspel-
ningen genom att trycka på ”Stoppa loggning”.

Vad händer om du spelar in din resa fel?
Om du spelar in din resa fel gör detta inte något. Du behöver då endast 
stoppa inspelningen, och för att sedan starta igen. Det är dock viktigt 
att du skickar rätt "l, detta kan kontrolleras genom att "len automatiskt 
döps till den tidpunkt den är skapad.

Har du några andra frågor, tveka inte med att 
kontakta mig.
Mina kontaktupp"ter står längst bak i detta hä!e.

Gustaf Bergeröd




Anteckningar

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

1. Första gången du öppnar applikationen, behöver du ställa in några 
inställningar, detta skiljer sig lite mellan olika androidtelefoner. Klicka 
på verktyget för att komma till inställningar.

Inställningar - Del 1

2. När du gjort detta får du välja vilken typ av inställningar du vill ställa 
in, börja med att klicka på ”Log to”. Ställ in denna enligt nästa sida för 
att sedan gå tillbaka till denna skärm och klicka på ”Loggningsdetaljer”.



Inställningar - Del 2

3. När du klickat på ”Log to” 
kryssa i ”Logga till GPX” gå se-
dan tillbaka till inställningar och 
klicka på ”Loggningsdetaljer”.

4. När du öppnat ”Loggningsde-
taljer” klicka på ”Ny "l skapas”.

Inställningar - Del 3

5. När du klickat på ”En ny "l 
skapas” kommer denna bild upp, 
välj ”Varje gång jag startar”.

6. Klicka nu på ”Tid innan loggning” och ställ in den på 1. Se även till 
att kryssa i ”Behåll GPS på mellan "xeringar”. Klicka sedan på ”Avstånd 
mellan punkter” och ställ in den på 0.



Inställningar - Del 4

7. Bläddre ner. Ställ in ”Minimal 
nogrannhet per punkt” på 0 och 
”Intervall för nytt försök” på 0.

8. När du klickar på dessa olika 
inställningar kommer denna ruta 
upp, skriv då den tidigare angiv-
na si#ran och klicka ”OK”.

9. Alla inställningar är nu inställda och för att starta logga klicka 
tillbaka tills du kommer till startsidan.

1. När du är redo att börja cykla 
och vill börja spela in klickar du 
”Starta loggning”.

2. Applikationen spelar nu in, 
när du cyklat dit du vill (din 
målpunkt) klickar du ”Stoppa 
loggning”.

3. När du stoppat din loggning så kommer det sparas en "l. Filerna döps 
till tidpunkten de är inspelade, exempelvis ”2014012014341”.

Instruktion - Del 1



Instruktion - Del 2

4. När du stoppat din inspelning 
är det tacksamt om du på en gång 
mailar resan, vilket du gör genom 
att klicka på de tre prickarna.

5. E!er du har klickat på ikonen 
kommer denna ruta upp, för att 
välja den senaste klicka på den 
översta av "lerna.

Instruktion - Del 3

6. När du valt "l kommer föl-
jande bild upp, det "nns då olika 
alternativ hur du ska skicka, välj 
”E-post” eller ”Gmail”.

7. I adressfältet ”Till” skriver du 
gpssurvey.uppsala@gmail.com 
och ändra ämnet från ”Min plats” 
till ditt testpersonsnummer.

8. Din inspelade resa är nu skickat och du kan stänga ner applikationen, 
för att öppna den nästa gång när du vill spela in nästa resa.

xxxxxx



Kontaktuppgifter

$QVYDULJ��Gustaf Bergeröd

0DLO�I|U�IUnJRU� gustaf.bergerod@gmail.com

0DLO�DWW�VNLFND�ÀOHU��gpssurvey.uppsala@gmail.com

7HOHIRQ� 0735878911



Cykla med GPS

Instruktionsbok för Iphone

BILAGA 2 Din uppgift

'LWW�WLOOGHODGH�LGHQWLÀNDWLRQVQXPPHU� ___________
Har du inte fått något nummer, tappat bort dit nummer eller glömt det, 
hör av dig till mig. Mina kontaktuppgi!er står längst bak i detta häf-
te. Detta nummer ska du döpa inspelade rutt till, vilket du tydligt ser i 
instruktionerna i detta hä!e.

Vad är din uppgift?
Din uppgi! är att spela in din cykelrutt mellan hemmet och till eller från 
arbetet eller skolan som du gör en vanlig arbets- eller studievecka med 
din Iphone. För att göra detta behöver du ladda ner en applikation som 
heter ”myTracks - "e GPS logger”. 

När ska jag börja och sluta spela in?
Börja spela in din resa innan du sätter dig på cykeln, vilket du gör ge-
nom att trycka på ”REC” och sedan ”Start recording” i applikationen. 
Sedan cyklar du till den målpunkt du ska till, exempelvis ditt arbete. När 
du kommit fram tar du fram till din målpunkt tar du fram telefonen 
och stoppar inspelningen genom att trycka på ”REC” och sedan ”Stop 
recording”.

Vad händer om du spelar in din resa fel?
Om du spelar in din resa fel gör detta inte något. Du behöver då endast 
stoppa inspelningen, och för att sedan starta igen. Det är dock viktigt 
att du skickar rätt #l, detta kan kontrolleras genom att #len automatiskt 
döps till den tidpunkt den är skapad.

Har du några andra frågor, tveka inte med att 
kontakta mig.
Mina kontaktupp#ter står längst bak i detta hä!e.



Anteckningar

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

1. Första gången du öppnar applikationen, behöver du ställa in några 
inställningar, det gör du genom att klicka på ringen med ”REC”.

Inställningar - Del 1

2. När detta är gjort kommer följande ruta upp nertill, klicka då på 
”Change accuracy”.



Inställningar  
Del 2

3. När du gjort detta kommer 
detta fram, ändra inställningarna 
så att det står ”Best” och ”1s”.

1. För att börja spela in din resa 
klicka på ringen med ”REC”.

4. När inställningarna är inställ-
da klicka på ”Done” uppe i högra 
hörnet.

Instruktion 
Del 1

Instruktion - Del 2

2. När du klickat på ringen med 
”REC” kommer denna ruta upp, 
klicka då på ”Start recording” och 
resan kommer att börja spela in.

3. När du cyklat till ditt mål och 
vill avsluta din inspelning klicka 
återigen på ringen med ”REC”.



Instruktion - Del 3

5. När detta är gjort är resan 
sparad, klicka ”OK”.

4. Denna ruta kommer då 
kommer upp, klicka på ”Stop 
recording” för att avsluta din 
inspelning.

6. Tacksamt vore om du på en 
gång mailade den sparade resan, 
för att göra detta klicka på 
mappen.

7. Denna bild kommer upp och 
klicka då på din resa, resan heter 
som den tidpunkt den är 
inspelad.

8. Om du är osäker på vilken resa som är din inspelade cykelresa kan du 
alltid klicka på resan för att se den cyklade sträckan, om den inte stäm-
mer kan du alltid gå tillbaka.

Instruktion - Del 4



Instruktion - Del 5

9. När du klickat på din 
cykelresa klickar du på (i) uppe i 
högra hörnet.

10. När detta är gjort kommer 
bilden att se ut enligt bilden 
nedan, klicka på rutan med en pil 
uppe i vänstra hörnet. 

Instruktion - Del 6

11. När du gjort detta kommer 
du få välja hur du ska skicka #len, 
välj då mail.

12. När du gjort detta skriv in 
”gpssurvey.uppsala@gmail.com” 
för att skicka resan dit.

13. Under ämne skriver du ditt 
testpersonsnummer du fått. I 
textfältet skriver du om resan var 
till eller från arbetet eller studi-
erna.

14. Vet du inte vilket testper-
sonsnummer du har kontakta 
ansvarig. Kontaktuppgi!er står 
längst bak i denna 
instruktionsbok. För att skicka 
skicka iväg din resa klicka på 
”Skicka”.



Kontaktuppgifter

$QVYDULJ��Gustaf Bergeröd

0DLO�I|U�IUnJRU� gustaf.bergerod@gmail.com

0DLO�DWW�VNLFND�ÀOHU��gpssurvey.uppsala@gmail.com

7HOHIRQ� 0735878911



BILAGA 3

Webbenkät

1. Vilket identifikationsnummer har du blivit tilldelad?

2. När du cyklar mellan hemmet och arbets eller studieplatsen, hur skulle du d% rangordna 

f'ljande färdvägstyper? (1= F'redrar du mest. 6= F'redrar du minst.) 

Alternativ:

Gång- och cykelbana med separering mellan gående och cyklister

Gång- och cykelbana utan separering mellan gående och cyklister

Cykelfält med en skyltad hastighet på 30 km/h

Cykelfält med en skyltad hastighet på 50 km/h

Blandtrafik med en skyltad hastighet på 30 km/h

Blandtrafik med en skyltad hastighet på 50 km/h

3. När du cyklar mellan hemmet och arbets eller studieplatsen, hur skulle du d% rangordna 

f'ljande korsningstyper? (1=F'redrar du mest. 3= F'redrar du minst.) 

Alternativ:

Signalkorsning

Cirkulationskorsning

Väjningskorsning

4. När du cyklar mellan hemmet och arbets eller studieplatsen, hur skulle du d% rangordna 

f'ljande typer av underlag? (1=F'redrar du mest. 3= F'redrar du minst.)

Alternativ:

Asfalt

Grus

Kullersten

5. När du cyklar mellan hemmet och arbets eller studieplatsen och passerar en backe, hur 

skulle du d% rangordna f'ljande typer av backar? (1=F'redrar du mest. 6= F'redrar du 

minst.)

Alternativ:

Längre uppförsbacke med låg grad av lutning

Mellanlång uppförsbacke med hög grad av lutning

Kortare uppförsbacke med hög grad av lutning

Längre nedförsbacke med låg grad av lutning

Medellång nedförsbacke med medelhög grad av lutning

Kortare nedförsbacke med hög grad av lutning

6. När du cyklar mellan hemmet och arbets eller studieplatsen, hur skulle du rangordna att 

f'ljande alternativ p%verkar ditt val av färdväg? (1=P%verkar mest. 4= P%verkar minst.)

Alternativ:

Underlag

Korsningar

Typ av färdväg

Backar



BILAGA 4

Mail 1:

Hej XX!

Kul att du vill vara med i denna studie, det betyder mycket! För att vara med i studien behöver 
du antingen ha en Androidtelefon eller en Iphone. Upplägget kommer vara enligt följande: 

1. Först skriver du ner nedanstående uppgifter och skickar till mig. Då kommer jag svara med en 
instruktionsbok för antingen Android eller Iphone samt att ge dig ett testpersonsnummer. 

2. Du följer instruktionsboken och laddar ner en applikation till din mobil och spelar in din resa 
mellan hemmet och till eller ifrån din arbets- eller studieplats. 

3. När du skickat din fil till mig enligt instruktionsboken kommer jag att bekräfta att jag fått filen  
genom att skicka ett mail med en länk till en kort webbenkät, det är viktigt att du fyller i denna  
webbenkät som endast tar 5 minuter. Detta beror på att jag inte kommer ha många testpersoner och 
då är det viktigt att undvika bortfall. 

4. Klart!

För att vara med i studien behöver jag följande uppgifter om dig:

Mobilmodell (Android eller Iphone):
Ålder:
Kön:
Cykelvana (en genomsnittlig arbetsvecka, hur många dagar cyklar du till arbetet/studierna):
Cykelmodell (cykel med upp till 8 växlar, cykel med 9 eller fler växlar eller elcykel): 
Telefonnummer (frivilligt):
Hur fick du reda på denna studie? (mailannons, forumannons, företagsannons):

Tack för att du ställer upp!

Har du några som helst frågor, tveka inte att ringa mig på 0735878911 eller kontakta denna mail.

Mvh Gustaf Bergeröd

Mail 2:

Hej! Tack för dina uppgifter! 

Ditt identifikationsnummer är XX, detta är viktigt att komma ihåg och kommer behöva anges när du 
skickar in din fil och när du fyller i webbenkäten. 

Jag bifogar i detta mail instruktionsboken som har all information kring hur du ska gå tillväga. 
För att förtydliga är din uppgift att med hjälp av en applikation i din telefon registrera en resa, till  
eller ifrån ditt hem och din arbetsplats/studieplats.

Har du några som helst frågor, tveka inte att ringa mig på 0735878911 eller kontakta denna 
mail.Tack! 

Mvh Gustaf Bergeröd



Mail 3:

Hej! Ett stort tack för att du genomfört observationen och skickat in din cykelresa!
Här kommer en länk som kommer ta dig till den endast 5 minuter långa webbenkäten: 
https://www.surveymonkey.com/s/P2SFZX3

När denna är ifylld är allt klart!

Mvh Gustaf bergeröd

Mail Påminelse

Hej igen!

Jättekul att ville vara med i denna cykelstudie! Det är nu en ny vecka om det vore tacksamt om du 
kunde registrera din resa enligt instruktionerna så tidigt i denna vecka som möjligt. Om det är något 
du är osäker på är det bara att svara på detta mail eller ringa mig på 0735878911.

Med vänlig hälsning Gustaf Bergeröd



BILAGA 5

Hjälp till och förbättra för cyklister i Uppsala kommun!

För att kunna förstå hur cyklister tar sig fram i Uppsalas cykelnät, behöver jag veta hur du och 

andra cyklister tar sig mellan hemmet och arbetet eller studierna. Därför kommer denna GPS-studie 

att genomföras. Det är viktigt att du du skickar in din inspelade resa och fyller i den korta 

webbenkäten. 

Genom att du skickar in din resa ökar förståelsen för hur cyklister rör sig i Uppsala!

Du kommer med hjälp av den GPS-applikation som du kommer ladda ner till din telefon att spela in 

din resa. Denna resa ber vi dig skicka till oss enligt instruktionsboken, om du tappat bort denna 

instruktionsbok kontakta gustaf.bergerod@gmail.com så får du en ny.

Varför just du?

Du är en av de Uppsalabor som cyklar och har valts ut efter ett icke slumpmässigt urval. Ditt 

deltagande är helt frivilligt, men för att studiens resultat verkligen ska spegla uppsalacyklisten är det  

viktigt att du medverkar. Din cykelväg cyklar ingen annan och alla uppgifter om dig kommer att  

behandlas enligt personuppgiftslagen. När resultaten redovisas kommer inga namn att synas. All 

insamlad data kommer endast användas utifrån studiens syfte.

All information kring hur detta kommer att gå till står på baksidan av detta brev!

Frågor?

Har du några frågor om denna studie så kontakta mig.

Namn: Gustaf Bergeröd

E-mail: gustaf.bergerod@gmail.com

Telefon: 0735878911

Tack för din medverkan!

Gustaf Bergeröd,

Student på Uppsala universitet

mailto:gustaf.bergerod@gmail.com
mailto:gustaf.bergerod@gmail.com


Hej! Kul att du vill vara med i denna studie, det betyder mycket! 

Upplägget kommer vara enligt följande:

1. Du har lämnat dina uppgifter till mig och har fått en instruktionsbok för antingen Android eller 

Iphone. På sida 1 i instruktionsboken står ditt identifikationsnummer, detta är viktigt att spara.

2. Du följer instruktionsboken och laddar ner applikationen till din mobil. Efter detta spelar du in 

din resa mellan hemmet och till eller ifrån din arbets- eller studieplats. När detta är gjort kommer  

det tydligt att stå i instruktionsboken hur du ska gå tillväga för att skicka filen som skapats till mig.

3. När du skickat din fil till mig enligt instruktionsboken så kommer jag att bekräfta att jag fått filen  

genom att skicka ett mail med en länk till en kort webbenkät, det är viktigt att du fyller i denna  

webbenkät som endast tar 5 minuter. Detta beror på att jag inte kommer ha många testpersoner och 

då är det viktigt att undvika bortfall.

4. Klart!



BILAGA 6

Annons på olika cykelforum - happymtb.org/forum

Ämne: Pendlingscyklister i Uppsala sökes till studie!
Hej! Jag heter Gustaf Bergeröd och skriver förnärvarande mitt examensarbete kring cykelplanering. 

För att genomföra min studie behöver jag cyklister som frivilligt vill ställa upp i min studie!

Vill du vara med, tveka inte att maila mig på min mail: gustaf.bergerod@gmail.com

Hjälp till och förbättra för cyklister i Uppsala kommun!
För att kunna förstå hur cyklister tar sig fram i Uppsalas cykelnät, behöver jag veta hur du och 

andra cyklister tar sig mellan hemmet och arbetet eller studierna. Därför kommer denna studie att  

genomföras. 

För att vara med måste du uppfylla följande krav:
- Bo i Uppsalaområdet.

- Cyklar minst en gång i veckan mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen.

- Vara ägare av en Androidtelefon eller Iphone.

- Vara minst 20 år.

- Om du studerar behöver du studera på minst gymnasienivå.

Vad behöver du göra?
1. Spela in en resa mellan hemmet och din arbets- eller studieplats med hjälp av en GPS-app i din 

Android eller Iphone.

2. Fyll i en endast 5 minuter lång webbenkät.

Hur går detta till?
Med hjälp av en app i din mobiltelefon kommer du kunna spela in din cykelresa. Du kommer 

aktivera den när du cyklar iväg och stoppa den när du är framme.

Hur behandlas dina uppgifter?
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen och kommer inte att spridas på 

något sätt. All insamlad data kommer endast att användas utifrån studiens syfte.

Vill du va med eller har några frågor?
Har du några som helst frågor, tveka inte att kontakta mig.

Mail: gustaf.bergerod@gmail.com
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