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ABSTRACT 

Chrapkowska, M. 2015. Vad kan få människor att välja cykeln? En studie av Uppsala. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatsserie, Uppsala universitet. 

 

Denna uppsats handlar om vilka kommunala åtgärder som kan få människor att välja cykeln i större utsträckning 

med utgångspunkt från Uppsala stad. Metoden är kvalitativ i form av en mindre enkätundersökning med 

invånarna, en intervju med en trafikplanerare och en litteraturstudie av såväl vetenskapliga artiklar som 

kommunala och statliga dokument. Fokus ligger både på direkta och indirekta åtgärder som främjar cykling i 

form av infrastruktur och beteendepåverkan. Eftersom undersökningen utfördes i början av december kom en 

relativt stor del av uppsatsen ta upp vilka åtgärder som kan få personer att välja cykeln även på vintern. 

Grundläggande för att göra cykling attraktivt är ett koordinerat och mångfacetterat arbetssätt samt den aktivt 

förda politiken inom områden som transport, markanvändning, stadsutveckling, miljö och parkeringsnormer. En 

annan viktig beståndsdel i att främja cykling är trafiksäkerhet, framförallt i form av separerade cykelvägar. I 

bostadsområden på gator med lite trafik där separering inte är möjligt eller nödvändigt kan istället trafiklugnande 

åtgärder utföras. 
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1. INLEDNING 
 
Denna uppsats avser att undersöka, med utgångspunkt från Uppsala stad, vad som kan få 
människor att välja cykeln i större utsträckning. Detta ämne valdes eftersom att det är ett 
angeläget ämne i denna tid av ökande klimatpåverkan. Om jorden ska ha en chans att överleva 
måste utsläppen kraftigt reduceras och en hållbar politik föras. I detta sammanhang är cykeln 
en viktig del av ett hållbart transportsystem. 

Det finns även många andra anledningar att uppmuntra till en ökad användning av 
cykeln. Cykling främjar befolkningens hälsa genom att den praktiskt taget inte orsakar några 
ljud, luftföroreningar, koldioxidutsläpp, trafikstockning, trafikfaror eller andra effekter som 
följer av bilanvändningen (Pucher och Buehler, 2008, s. 496; Pucher, Dill och Handy, 2010, s. 
S107). Dessutom konsumerar cykeln mycket mindre icke förnybara resurser än något 
motoriserat transportfordon. Den enda energi som krävs produceras av cyklisten själv och på 
samma gång erbjuds värdefull konditionsträning. Cykeln är dessutom kraftigt 
utrymmesbesparande jämfört med de ytor som krävs för användning och parkering av bilar. 
Vidare är cykling ekonomiskt och kostar mycket mindre än både bil och kollektivtrafik. 
Eftersom i princip alla har råd med en cykel är det även ett av de mest rättvisa transportsätten 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 496). Vidare främjar cykling miljön och från det perspektivet är 
det särskilt viktigt att minska antalet korta bilresor eftersom de orsakar en stor del av 
utsläppen från biltrafiken. Detta gäller i än högre grad på vintern, då den kallare temperaturen 
i omgivningen ökar utsläppsnivån för vissa förorenande ämnen (Bergström och Magnusson, 
2003, s. 650). Vidare är cykling ett flexibelt alternativ till bilåkande eller kollektivtrafik för att 
ta sig till olika platser i staden för arbete eller andra former av aktiviteter (Trafikverket, 
2012a, s. 2) I korthet är cykling svårslaget som transportsätt när det kommer till ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet (Pucher och Buehler, 2008, s. 496-497). 

Några viktiga faktorer för att uppnå höga nivåer av cykling, enligt Pucher och Buehler 
(2008, s. 496), är historia, kultur, topografi och klimat, men de avgör nödvändigtvis inte 
cyklingens öde. Minst lika viktigt är den förda politiken inom områden som transport, 
markanvändning, stadsutveckling, bostäder, miljö, och parkeringsnormer. Genom att fokusera 
på att göra staden människovänlig, snarare än bilvänlig, går det att komma långt i att skapa en 
hållbar stad (Pucher och Buehler, 2008, s. 496).  

Begreppet Cycle superhighways eller snabbcykelvägar, är ett relativt nytt fenomen som 
börjar bli allt mer vedertaget i Europa. En snabbcykelväg tillgodoser pendlingscyklisters 
behov genom hög standard på främst hastighet, säkerhet och komfort. Från samhällets sida 
har genomförandet av snabbcykelvägsprojekt ett symboliskt värde i form av att visa cykelns 
potential att på allvar bli en del av transportsystemet både på långa sträckor samt utanför 
tätbebyggd miljö (Trafikverket, 2012a, s. 2-3).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka åtgärder som kan utföras på kommunal nivå 
för att öka cykelns attraktivitet och därigenom få människor att välja cykeln i större 
utsträckning, med utgångspunkt från Uppsala stad. För att besvara uppsatsens syfte har 
följande frågeställningar ställts upp: 
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• Vilka åtgärder, som kan utföras på kommunal nivå, är viktiga att tänka på för att göra 

cykling attraktivt? 
• Vad skulle, enligt invånarna, kunna få dem att välja cykeln i större utsträckning i 

Uppsala stad? 
• Ligger Uppsala kommuns arbete gällande cykling i Uppsala stad i linje med vad som 

gör cykling attraktivt? 
 

1.2 Avgränsningar 
Studieområdet för denna uppsats är Uppsala stad, vilket innefattar tätorterna Uppsala, Sävja, 
Håga och Vårdsätra. Uppsala kommun har i sin statistik inkluderat Sävja, Håga och Vårdsätra 
tätort i Uppsala tätort. (Uppsala kommun, 2014a). Om inget annat sägs kommer Uppsala stad 
vara det som åsyftas med Uppsala i denna uppsats.  

Teorin kommer emellertid inte vara rumsligt avgränsad och jämförelser med andra städer 
i Sverige samt med städer i andra länder kommer ingå i viss omfattning. Lagstiftning samt 
skatter och övriga avgifter kopplade till bilägande och bilanvändning, förutom 
parkeringsavgifter, kommer därmed inte beröras eftersom det inte är frågor för kommunen att 
besluta om. Dessutom kommer jag inte ta med åtgärder riktade till barn eller i större 
utsträckning diskutera individuella eller sociokulturella faktorer. Lånecykelsystem eller 
koordination med allmänna transportmedel kommer inte heller tas upp. 
 
1.3 Definitioner 
Nedanstående definitioner av olika typer av cykelvägar är hämtade från Trafikverkets 
definitioner gällande vägars och gators utformning (Trafikverket, 2012b, s. 5). 
 

• Cykelbana: En separat cykelväg som normalt är upplåten för dubbelriktad trafik. 
• Cykelfält: Ett särskilt cykelfält som med vägmarkering har avgränsats från vägbanan. 

 
1.4 Disposition 
I kapitel 2 börjar jag med att ange förutsättningarna för cykling i Uppsala stad och hur läget 
ser ut idag för att sedan beskriva vad snabbcykelvägar är för något. Kapitel 3 tar upp metoden 
för uppsatsen, alltså hur jag har gått tillväga samt metodkritik. Sedan i kapitel 4 går jag in på 
teori, alltså vilka åtgärder som tidigare forskning stödjer när det gäller att göra cykling 
attraktivt. I kapitel 5 presenterar jag resultaten av min egen studie. Under kapitel 5.1 
presenterar jag resultaten av enkätundersökningen och i återstoden av kapitlet redovisar jag 
Uppsala kommuns arbete med att främja cykling. Kommunens arbete och resultaten av min 
egen undersökning sammanfattas och diskuteras, med koppling till teorin, i kapitel 6. 
Slutligen förs en bredare avslutande diskussion i kapitel 7.  
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Förutsättningar för cykling i Uppsala stad 
Utgångspunkten för det cykelfrämjande arbetet i Uppsala stad får anses vara mycket bra.  
Detta eftersom Uppsala har ett landskap som till stora delar är flackt och har många 
målpunkter samlade inom ett litet avstånd. Dessutom är cykelkulturen djupt rotad till stor del 
på grund av de många studenterna.   

75 procent av alla resor i Uppsala är kortare än 5 kilometer, ett avstånd där cykeln har 
stor potential att konkurrera med andra transportsätt (Uppsala kommun, 2014c, s. 8). Daniel 
Fritz berättade även att 28 procent av resorna som startar eller slutar i Uppsala sker med cykel 
enligt senaste undersökningen, utförd 2010. Bland övriga städer i Sverige är det endast Lund, 
Malmö och kanske några till som kommer upp i spannet uppemot 30 procent. Dessutom anser 
Daniel Fritz att Uppsala stad har en cykelinfrastruktur som är relativt välutbyggd.  
  

2.2 Snabbcykelvägar 
Begreppet snabbcykelvägar är relativt nytt och används för att beteckna cykelvägar av hög 
kvalitet. I både forskningslitteraturen och planeringslitteraturen finns väldigt lite som tar upp 
denna typ av cykelvägar. I den svenska GCM-handboken (en handbok för utformning, drift 
och underhåll med fokus på gång, cykel- och mopedtrafik) nämns begreppet exempelvis inte 
(Löwing, Koucky och Kleberg, 2012, s. 11). 

I Sverige har snabbcykelvägar ett flertal olika beteckningar, vilket snabbt skapar viss 
förvirring. Några av de begrepp som används är supercykelväg och cykelmotorväg (Löwing, 
Koucky och Kleberg, 2012, s. 3). I Uppsala kallas de för snabbcykelled (Uppsala kommun, 
2014c, s. 36). Löwing, Koucky och Kleberg (2012, s. 24) argumenterar för att använda den 
enhetliga definitionen cykelexpressrutter. Detta för att med rutt betonas funktionaliteten, 
alltså att binda samman olika målpunkter med en snabb cykelförbindelse, snarare än 
infrastrukturen. Express betonar att rutten erbjuder högre hastighet och framkomlighet än 
andra cykelstråk. Genom att cykel sätts först i ordet möjliggörs ett utbyte av ordet cykel med 
en symbol. Jag håller med dem när det gäller behovet av att införa en enhetlig definition, men 
anser inte att det bör vara cykelexpressrutt, då rutt inte är ett ord som vanligtvis används och 
det kan vara svårt att förstå vad som avses. Istället har jag valt att genomgående använda mig 
av beteckningen snabbcykelväg eftersom cykelväg är ett etablerat begrepp och jag föredrar 
snabb framför express när det gäller att betona hastighet och framkomlighet. I Uppsala 
kommuns handlingsplan för cykeltrafik beskrivs snabbcykelvägarnas utformning enligt 
nedan: 

 
Snabbcykelleder är cykelleder med mycket god framkomlighet och utan onödiga stopp och omvägar. De 

ska vara väl underhållna och ha god beläggning, avrinning, vägvisning och belysning. Cyklister på 

snabbcykelleder ska vara prioriterade och ha företräde gentemot biltrafiken vid alla överfarter. 

Snabbcykelleder ska vara tydligt separerade från gående och möjliggöra för höga hastigheter längs hela 

sträckan, minst 25 km/h. Vidare ska cykellederna vara enkelriktade, gärna med omkörningsfil, och minst 

tre meter breda. De ska erbjuda god service utmed sträckan, såsom offentliga cykelpumpar och 

servicestationer. Lutningen bör inte överstiga 4 % (Uppsala kommun, 2014c, s. 36). 
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Mycket av beskrivningen utgår från funktionen, även om den även innehåller vissa 
grundläggande krav på infrastrukturen som att de ska vara minst tre meter breda och 
separerade från gående. Detta stämmer väl överens med Löwing, Koucky och Klebergs (2012, 
s. 25) åsikt att definitionen av snabbcykelvägar bör utgå från funktionen, alltså hur vägen 
upplevs av cyklisten. Funktionskraven ska gälla för snabbcykelvägens hela sträckning, men 
utformningen av infrastrukturen kan skilja sig åt mellan snabbcykelvägens olika delar, så 
länge kraven på funktion uppfylls. Detta till skillnad från de flesta definitioner av 
snabbcykelvägar som vanligen utgår från en teknisk beskrivning av infrastrukturen i sig.  

Ett fåtal kommuner eller regioner i Sverige säger sig uttryckligen arbeta med 
snabbcykelvägar, även om de använder olika namn för det (Löwing, Koucky och Kleberg, 
2012, s. 21). Örebro använder begreppet för fem sträckor, varav de två första invigdes i maj 
2012 (Örebro kommun, 2013a, s. 5; Örebro kommun, 2013b). En snabbcykelväg diskuteras 
för sträckan Malmö - Lund, där Trafikverket utfört förstudier. Linköping arbetar med att 
utveckla sitt cykelnät enligt principerna (Löwing, Koucky och Kleberg, 2012, s. 21). Uppsala 
har nyligen under oktober 2014 invigt sin första (Uppsala kommun, 2014e) 
 

3. METOD OCH MATERIAL 
 

3.1 Metodval 
Jag valde att utgå från Uppsala eftersom att jag har relativt god kännedom om staden. Jag 
cyklar mycket själv, även relativt långa sträckor och i de flesta väder, så länge det inte är snö 
och is. Om jag inte cyklar använder jag mig av kollektivtrafik eftersom jag inte har körkort. 
Det gör att jag har en mycket god förförståelse av ämnet utifrån cyklisternas perspektiv.  

Jag valde att använda mig av ett kvalitativt angreppssätt eftersom att jag vill förstå de 
bakomliggande orsakerna till vad som hindrar människor att välja cykeln i större utsträckning 
än vad de gör. Enligt Bryman (2008, s. 371, 413) kännetecknas kvalitativ forskning just av att 
forskaren vill förstå de uppfattningar och synsätt deltagarna har samt deras syn på vad som är 
viktigt och betydelsefullt. För att kunna få svar på dessa frågor eftersöks därför uttömmande 
och detaljerade svar till skillnad från en kvantitativ undersökning där syftet är att få svar som 
går lätt och snabbt att koda och bearbeta (Bryman, 2008, s. 413). Holme och Solvang (1997, 
s. 76) skriver att den stora skillnaden mellan de kvantitativa och kvalitativa metoderna är att 
med kvantitativ metod omvandlas informationen till siffror som kan analyseras med statistiska 
analyser. När det gäller kvalitativ metod kan eller bör inte den erhållna informationen 
omvandlas till siffror och mängder.  

För att kunna besvara syftet med uppsatsen valde jag att använda mig av en 
enkätundersökning och en intervju med Daniel Fritz som är trafikplanerare på Uppsala 
kommun. Dessutom är uppsatsen en litteraturstudie av såväl vetenskapliga artiklar samt olika 
statliga och kommunala dokument rörande attraktiv cykelplanering.  

När det gällde intervjun valde jag att använda mig av vad Bryman (2008, s. 392) kallar 
för ett målinriktat urval. Det innebär att jag valde att intervjua Daniel för att han arbetar 
mycket med cykelfrågor och i ökande utsträckning kommit att fungera som cykelsamordnare. 
Jag använde mig av en semistrukturerad intervjumetod, där frågorna utgår från ett 
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frågeschema, men det är tillåtet att komma med uppföljningsfrågor och ändra frågornas 
ordalydelse. (Bryman, 2008, s. 413; Holme och Solvang, 1997, s. 101). 

Huvudsakligen bestod enkäten av så kallade öppna frågor som var öppet och generellt 
ställda. Om de ville tillägga något fanns även den möjligheten genom att ange övriga 
kommentarer. Enkäten innehöll även en del slutna frågor, men det gällde enbart 
bakgrundsfrågor. Öppna frågor kännetecknas enligt Bryman (2008, s. 244) av att 
respondenten kan svara fritt med sina egna ord medan slutna frågor besvaras med fasta 
svarsalternativ eller annorlunda uttryckt med forskarens egna ord. Anledningen till att jag till 
stor del valde att använda mig av öppna frågor var att jag ville ha möjlighet att erhålla 
oväntade svar. Dessutom var frågorna av den karaktären att de tänkbara fasta 
svarsalternativen var väldigt många. Det gjorde det svårt att skapa uttömmande 
svarsalternativ. Även om det kan lösas med alternativet övrigt där det finns utrymme att ange 
vad som menas riskerar respondenterna att bli irriterade om det inte finns något 
svarsalternativ som passar dem (Bryman, 2008, s. 244-246). Frågorna baserades till viss del 
på korta samtal med personer i min omgivning och till viss del på litteratur, för att få till en så 
bra enkät som möjligt.  

Jag valde att använda mig av ett så kallat bekvämlighetsurval för enkäten, vilket enligt 
Holme och Solvang (1997, s. 183) samt Bryman (2008, s. 194) innebär att använda sig av de 
personer som är lättast att få tag i, alltså de som råkar finnas till hands. Praktiskt gick detta till 
genom att den delades ut till personer på gågatan (Svartbäcksgatan-Kungsängsgatan) som skär 
rakt genom Uppsala centrum. Detta eftersom det sågs som det enklaste och bästa sättet, i 
förhållande till tillgängliga resurser, att komma i kontakt med målgruppen för 
undersökningen, vilken bestod av vuxna personer boende i Uppsala stad. Sannolikheten att 
potentiella respondenter nyttjade olika huvudsakliga färdmedel, vilket jag var ute efter, sågs 
också som relativt hög.  

Med ett bekvämlighetsurval är det, enligt Bryman (2008, s. 194) och Holme och Solvang 
(1997 s. 79) emellertid omöjligt att generalisera resultaten eftersom populationen stickprovet 
representerar är okänd. Eftersom enkäten skulle analyseras i en kvalitativ kontext var 
emellertid inte det viktiga att åsikterna representerade hela befolkningen. 

 
3.2 Genomförande av intervju 
Intervjun hölls i ett samtalsrum på Daniel Fritz arbetsplats och innan intervjun började frågade 
jag om han hade några frågor till mig. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 105-107) samt 
Bryman (2008, s. 420-421) är det viktigt att vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen 
och ge tid åt intervjupersonen att formulera sina åsikter. Det ansåg jag att jag lyckades med 
och det förenklades betydligt av att jag fick tillstånd från Daniel Fritz att spela in intervjun. 
Just att slippa bli distraherad av att föra anteckningar och kunna fokusera på frågandet är 
enligt Bryman (2008, s. 428) en stor fördel med inspelning av intervjun. Emellertid är risken 
med att spela in att intervjupersonen känner sig hämmad eftersom orden bevaras åt 
eftervärlden. Det var en bra, tyst plats utan störande bakgrundsljud, vilket gjorde att 
inspelningen av intervjun fungerade utan problem. Intervjun spelades in med ett 
inspelningsprogram på min mobiltelefon. För att inte riskera att varken inspelningen eller 
intervjun avbröts för att någon kontaktade mig sattes telefonen i flygplansläge, så att den inte 
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kunde ta emot några signaler. Det var inga problem med att få Daniel Fritz att prata, han var 
relativt självgående med utvecklade svar på frågorna och jag kände att jag fick de svar jag 
behövde. Intervjun varade ungefär 20 minuter och samtalet kändes avspänt och stämningen 
var glad. Efteråt transkriberades intervjun i sin helhet. Eftersom kvaliteten på inspelningen var 
bra och intervjun var kort gick det relativt snabbt och smidigt. Annars kan det vara en mycket 
tidsödande process med mycket papper att ta sig igenom Fördelen är att det underlättar den 
efterföljande analysen och upprepade genomgångar av svaren blir möjliga (Bryman, 2008, s. 
428-429). Dessutom blir det möjligt att plocka ut direkta citat. 

  Jag fick godkännande att använda Daniel Fritz riktiga namn i uppsatsen, men han ville i 
förhand veta vad jag skrivit att han sagt, för att undvika missförstånd, så att alla fakta skulle 
bli rätt från början. 

 
3.3 Genomförande av enkätundersökning 
Totalt svarade 22 respondenter på enkäten, men två av dem visade sig i efterhand inte bo i 
Uppsala, vilket gör att analysen baseras på 20 svar. Det kan framstå som lite, men eftersom 
undersökningen var kvalitativ var jag snarare ute efter att få ett mindre antal djupa svar än 
många korta svar. En risk med att använda öppna frågor är att respondenterna avskräcks från 
att svara eftersom det krävs en större insats att skriva långa svar. Alla respondenter utom en 
visade sig emellertid svara på alla frågorna, oftast, men inte alltid genom korta svar i 
punktform, vilket förenklade analysen. Att jag var närvarande hela tiden kan ha medfört vad 
Bryman (2008, s. 229) kallar för intervjuareffekt, vilket innebär att faktorer hos den som 
intervjuar kan påverka de svar respondenten ger. Min närvaro kan mycket väl ha bidragit till 
att respondenterna, efter att ha gått med på att medverka, kände ett större ansvar att verkligen 
svara på alla frågor. Det innebar även att jag kunde hjälpa till om någon hade en fråga om 
enkäten. För att inte påverka mer än nödvändigt försökte jag emellertid ingripa så lite som 
möjligt och svara på direkta frågor på ett sätt som förhoppningsvis inte påverkade 
respondentens svar. 

Cykel visade sig vara väldigt vanligt som huvudsakligt färdmedel, då det användes av 
åtta personer, följt av kollektivtrafik, vilket användes av fem personer. Gång respektive bil 
användes som huvudsakligt färdmedel av tre personer vardera. Att cykel var såpass vanligt 
kan ha berott på att cyklister eventuellt är mer benägna att delta i en studie om cykling. För att 
få så bra variation som möjligt strävade jag efter att dela ut enkäten till vuxna personer i olika 
åldrar och av olika kön. Åldersfördelningen blev bra, med ett jämt fördelat åldersintervall av 
personer mellan 18-76 år. Könsfördelningen blev mer ojämn med 7 män och 13 kvinnor, 
alltså dubbelt så många kvinnor som män. 

I de fall en person inte svarade på alla frågor eller angav ett ogiltigt svar på en fråga 
uteslöts dessa svar från analysen, men personens övriga åsikter inkluderades. Svaren på 
frågan om huvudsakligt färdmedel kan ha påverkats av att jag frågade om huvudsakligt 
färdmedel idag, då det kan ha tolkats bokstavligt av vissa personer och mer allmänt av andra. 

 
3.4 Litteraturkritik 
I denna uppsats använde jag mig av en del kommunala samt statliga dokument. Scott (1990 se 
Bryman, 2008, s. 489) föreslår fyra kriterier för bedömning av kvaliteten på dokument. Dessa 
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kriterier är autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Autenticitet handlar 
om i fall materialet är äkta samt av otvivelaktigt ursprung. Trovärdighet betyder att materialet 
inte ska innehålla några felaktigheter eller förvrängningar. Representativitet tar upp i fall 
materialet är typiskt för sitt område och om det inte skulle vara det om det är känt till vilken 
grad det inte är typiskt. Meningsfullhet handlar om i fall materialet är tydligt och begripligt. 
När det gäller officiella offentliga dokument, vilket jag använder mig av menar Bryman 
(2008, s. 495) att även om materialet ses som autentiskt och meningsfullt kräver de andra två 
kriterierna större uppmärksamhet. Många sådana dokument kan när det gäller trovärdighet ha 
skevheter i informationen, vilket betyder att de ska behandlas med försiktighet. När det gäller 
representativitet är det en komplicerad fråga, då materialet ofta är unikt, vilket även är det 
som gör det intressant från första början. I en kvalitativ studie är emellertid detta inte någon 
särskilt meningsfull fråga utan det handlar om att kunna skapa en övertygande teoretisk 
beskrivning och eventuellt att kunna granska den i olika kontexter. 

Ett av de dokument jag använde mig av i stor utsträckning var en kunskapsöversyn av 
snabbcykelvägar som var skriven av Löwing, Koucky och Kleberg, på konsultbyrån Koucky 
& Partners AB, på uppdrag av projektet Öresund som cykelregion. Projektet Öresund som 
cykelregion består i sin tur av region Skåne samt ett flertal danska och skånska kommuner. En 
rapport som är skriven på uppdrag av myndigheter anser jag ha relativt bra trovärdighet. Jag 
valde att använda mig av denna rapport eftersom jag ville utgå från en svensk kontext och 
snabbcykelvägar är ganska nytt, vilket gör att det inte finns så mycket skrivet om detta ännu i 
svensk forskning.  

För det andra använde jag mig av kommunala dokument från främst Uppsala kommun för 
att komplettera intervjun och få en heltäckande bild av vilka åtgärder som planerar att vidtas 
eller har vidtagits på området. Denna typ av dokument har ofta trovärdighetsproblem, då en 
kommun främst är intresserad av att framhäva sig själva och inte visa på bristerna. Eftersom 
jag kopplade åtgärderna till teori vilande på vetenskaplig grund, ansåg jag inte att det var 
något problem.   

 
4. ÅTGÄRDER OCH PROGRAM SOM GÖR CYKLING ATTRAKTIVT 
 
Det här kapitlet handlar om vad som gör cykling attraktivt enligt tidigare forskning. Rietveld 
och Daniel (2004) utgår från Nederländerna när de undersöker i vilken utsträckning 
kommunala åtgärder spelar någon roll när det gäller att främja cykling. De kommer fram till 
att en stor del av variationen mellan olika kommuner när det gäller nivåerna av cykling beror 
på faktorer som topografi, stadens storlek och populationens sammansättning. Förutom detta 
kommer de även fram till att för sträckor under 7,5 kilometer har kommunala åtgärder en 
påverkan på individens val av transportmedel. Även Pucher, Dill och Handy (2010, s. S106) 
framhåller den stora betydelsen av offentlig politik när det gäller att främja cykling.  

Pucher och Buehler (2008) skriver om vad som gör cykling oemotståndligt med 
utgångspunkt från Nederländerna, Danmark och Tyskland, vilket är tre länder i Europa där 
cykelanvändandet ligger på en hög nivå. Dessa länder har med framgångsrik politik lyckats 
med att göra cykeln till ett säkert, bekvämt och praktiskt färdmedel att ta sig runt med i 
staden. Jämförelsevis tar även artikeln upp USA och Storbritannien med marginella nivåer av 
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cykling (Pucher och Buehler, 2008, s. 495). Skillnader mellan dessa grupper av länder är 
upplysande eftersom alla fem är demokratiska, kapitalistiska och rika samhällen med nära 
universellt bilägande. Cyklingens framgång i Nederländerna, Danmark och Tyskland beror 
alltså inte på fattigdom, diktatoriska regimer eller brist på motoriserade transportval (Pucher 
och Buehler, 2008, s. 497). 

Bergström och Magnusson (2003) har i en svensk studie undersökt attityderna till cykling 
på vintern, både generellt, men särskilt i relation till vinterväghållning av cykelvägar. De 
kommer fram till att det är möjligt att övertyga vissa personer att cykla istället för att ta bilen. 
Det är emellertid viktigt att tänka på att om den första cykelturen för någon som cyklar första 
gången inte uppfyller förväntningarna är det sannolikt att den personen inte kommer att cykla 
igen. Därför är det viktigt att se till att cykelvägarna är i gott skick.  

Viktiga kommunala åtgärder enligt Rietveld och Daniel (2004) är sådana som inverkar på 
antalet stopp cyklisterna måste göra under resan, antal hinder på vägen och cyklisternas 
säkerhet. Dessutom verkar cyklisternas position relativt bilar spela roll när det gäller att göra 
cykling attraktivt. 

Rietveld och Daniel (2004, s. 545) samt Pucher och Buehler (2008, s. 521) kommer fram 
till att det finns två essentiellt olika angreppssätt för att främja cykling. De betecknar det 
emellertid på olika sätt. Rietveld och Daniel (2004) pratar om att minska den generella 
kostnaden för användandet av cykeln respektive öka den generella kostnaden för andra 
konkurrerande färdsätt. Dock har jag valt att genomgående använda mig av Pucher och 
Buehlers (2008) termer, vilket består av åtgärder som främjar cykling indirekt, samt åtgärder 
som direkt främjar cykling. Kombinationen av direkta och indirekta åtgärder är precis det som 
kan göra cykeln till ett väldigt attraktivt färdmedel (Pucher och Buehler, 2008, s. 525). 
Åtgärderna förstärker varandra och den kanske viktigaste lärdomen att dra av detta är behovet 
av ett koordinerat och mångfacetterat angreppssätt (Pucher och Buehler, 2008, s. 510), vilket 
även Pucher, Dill och Handy (2010, s. S122) kommer fram till är det viktigaste när det gäller 
att främja cykling. 

 Den direkta åtgärderna som främjar cykling består av restid, komfort, yttre 
förutsättningar som väder och föroreningsnivåer, risk för cykelstöld, den ekonomiska 
kostnaden för användandet av cykel och den personliga säkerheten (Rietveld och Daniel, 
2004, s. 532-533). Den indirekta åtgärderna påverkar även dem cykelns attraktivitet och kan 
influeras genom en anpassad kostnadsstrategi, som exempelvis kan vara en kombination av 
bilparkeringsavgifter, bensinskatter eller trängselskatter. Kommunen kan även implementera 
åtgärder för att omorganisera den rumsliga strukturen och tillhandahålla en infrastruktur 
anpassad till cyklisternas behov, både i termer av kvalitet och kapacitet (Rietveld och Daniel, 
2004, s. 534). 
 
4.1 Säker och attraktiv cykelinfrastruktur 
Den upplevda trafiksäkerheten när det gäller cykling har stor inverkan på cykelns attraktivitet 
(Rietveld och Daniel, 2004, s. 545; Pucher och Buehler, 2008, s. 505). Säkerheten baseras på 
infrastrukturens skick och individuellt uppträdande (Rietveld och Daniel, 2004, s. 545).  När 
det gäller infrastrukturen är tillhandahållandet av separerade cykelvägar grundläggande. En 
sådan infrastruktur kan designas för att kännas säker, bekväm och lämplig för både unga och 
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gamla, för kvinnor och män och för alla nivåer av färdighet, kort sagt för en stor del av 
befolkningen (Pucher och Buehler, 2008, s. 512-513). Tillhandahållandet av säkra och 
tillgängliga cykelvägar är enligt Bergström och Magnusson (2003, s. 664) även nödvändigt 
om personer ska fås att välja cykeln varje gång avstånd och väder möjliggör detta.  

För att öka cykelns attraktivitet bör det enligt Rietveld och Daniel (2004, s. 545) krävas 
en så liten fysisk ansträngning som möjligt. Det åstadkoms genom så få backar som möjligt 
och få stopp.  

Gena cykelvägar med få stopp minskar restiden, vilket också är en viktig faktor för att 
främja cykling enligt Rietveld och Daniel (2004, s. 545). Det kan även inkludera ett flertal 
genvägar för cyklister mellan gatorna som genomkorsar kvarteren för att göra det möjligt att 
ta den absolut närmaste vägen mellan startpunkten och destinationen. Resultatet blir ett 
integrerat system av olika typer av cykelvägar som gör att cyklister kan genomföra i princip 
varje resa på separata cykelbanor och cykelfält eller på gator med lugn trafik (Pucher och 
Buehler, 2008, s. 512).  

Dessutom krävs bra vägvisning när cykelnätet väl är på plats, exempelvis i form av ett 
integrerat system av färgkodade vägvisningsskyltar för cyklister, korresponderande till olika 
typer av cykelvägar. Skyltningen kan med fördel kombineras med detaljerade cykelkartor. 
Vidare kan program tas fram för planering av cykelresor via internet. Cyklisten kan skriva in 
start- och slutpunkt samt en rad personliga preferenser som fart, separerade eller inte 
separerade cykelvägar och undvikande av tung trafik eller korsningar och programmet visar 
då den optimala cykelvägen på en karta. Med en smartphone eller liknande är denna sorts 
planering även möjlig på väg (Pucher och Buehler, 2008, s. 513). 

För att göra cykling attraktivt året runt är snöröjning den viktigaste åtgärden enligt 
Bergström och Magnusson (2003, s. 649). De vanligaste önskemålen gällande 
vinterväghållningen var snöröjning och halkbekämpning, men även att snöröjningen skulle 
vara klar tidigare på morgonen. Förhindring av att frusna spår uppstår som skapar en ojämn 
yta och betydelsen av att röja hela sträckor och inte lämna vissa bitar oröjda nämndes också 
(Bergström och Magnusson, 2003, s. 659).  

Andra åtgärder som Bergström och Magnusson (2003, s. 657-661) kom fram till var 
viktiga skiljde sig delvis åt mellan olika grupper av cyklister. De cyklister som redan cyklade 
på vintern värderade motion, ekonomi och miljö som de viktigaste anledningarna till att de 
valde cykeln. Vägbanans skick verkade inte ha riktigt lika stor betydelse för vintercyklister 
som övriga grupper, speciellt sommarcyklister. En anledning kan vara att vintercyklister 
använder sig av bättre vinterutrustning som dubbdäck till cykeln. Sommarcyklister värderade 
temperatur, nederbörd och vägbanans skick högre än vintercyklister. Resultatet visade även 
att sommarcyklister totalt såg att fler faktorer hade betydelse för deras val av färdmedel än de 
andra grupperna. Temperatur och nederbörd är svårt att göra något åt, men åtgärder kan tas 
för att förbättra vägbanans skick, vilket skulle kunna få sommarcyklister att bli 
vintercyklister. Motion var viktigt för både vintercyklister och sommarcyklister, men den 
minst viktiga faktorn för de som inte cyklade alls. Den enda riktigt viktiga faktorn för icke-
cyklister verkade vara restid, vilket gör det svårt att hitta några åtgärder som kan få dem att 
cykla på vintern förutom beteendepåverkan. Rietveld och Daniel (2004, s. 545) nämnde 
emellertid att gena cykelvägar med få stopp är en lösning. Rankningen av vilka faktorer som 
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är viktiga, enligt Bergström och Magnusson (2003, s. 664), kan som avsetts spegla vilka 
faktorer som har betydelse för val av färdmedel. De skulle emellertid istället kunna visa 
rättfärdigandet för varför ett visst färdsätt används. Det innebär att en person som exempelvis 
börjar cykla på vintern successivt går igenom en attitydförändring. 

 
4.2 Trafiklugnande åtgärder 
På gator med förhållandevis lite trafik i bostadsområden är det varken möjligt eller 
nödvändigt med separerade cykelbanor och cykelfält, men det är ändå en viktig del av 
cykelvägnätet. Där kan istället trafiklugnande åtgärder införas, alltså en reducering av 
hastigheten för bilar, vanligen till 30 km/h. Ofta är även genomfartstrafik förbjuden. Cyklister 
är dessutom oftast tillåtna att cykla i båda riktningar, även om det är enkelriktat för bilar. 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 514). Som tillägg till detta har många städer introducerat 
förändringar av vägarna i sig som avsmalning av vägbanan, upphöjda korsningar och 
övergångar, rondeller, extra kurvor och artificiella återvändsgränder genom avstängning av 
vägar mitt i ett kvarter. Den mest avancerade formen av trafiklugnande åtgärd kallad ”the 
woonerf” eller ”Home Zone”, har ännu fler restriktioner och innebär att bilarna ska köra i 
gångfart. Fotgängare, cyklister och lekande barn har lika stor rätt att använda dessa vägar som 
motorister. Dessutom ska motorister väja för icke-motorister (Pucher och Buehler, 2008, s. 
514). Trafiklugnande åtgärder införs vanligen för ett helt område och inte enskilda gator, 
vilket säkerställer att genomgående trafik omfördelas till särskilda vägar, designade för den 
typen av trafik (Pucher och Buehler, 2008, s. 514).  

En annan typ av trafiklugnande åtgärd är den så kallade cykelfartsgatan. På dessa gator 
har cyklister absolut prioritet över hela gatans bredd och hastigheten för bilar är reducerad till 
30 km/h, bilister måste väja för cyklister och ge extra hänsyn för att förhindra att cyklisterna 
skadas (Pucher och Buehler, 2008, s. 514).  

Många städer har även infört bilfria zoner i centrum, huvudsakligen för fotgängarna, men 
tillåter ofta cykeltrafik när det inte är rusningstrafik.  Bilarna tvingas därmed att ta diverse 
omvägar, vilket reducerar trängseln, föroreningarna och säkerhetsproblemen de skulle orsaka 
i täta stadsmiljöer.  (Pucher och Buehler, 2008, s. 514).  

Kombinationen av trafiklugnande åtgärder i bostadsområden, bilfria stadscentrum och 
speciella cykelfartsgator erbjuder mycket säkrare och lugnare cykling än gator fyllda med 
snabbgående motorfordon. Eftersom de flesta cykelresor startar hemma är trafiklugnande 
åtgärder i bostadsområden avgörande för att cykelresan ska starta i en säker och trevlig miljö, 
på vägen till de separerade cykelbanor och cykelfält som täcker resten av resan (Pucher och 
Buehler, 2008, s. 514).  

 
4.3 Korsningar 
Även om cykelbanor och cykelfält kan medverka till att skydda cyklister från trafikfaror finns 
en säkerhetsrisk vid korsningar med bilvägar. Detta eftersom själva definitionen av en 
korsning gör att det är praktiskt taget omöjligt att undvika alla konflikter mellan motorfordon 
och cyklister. Däremot kan åtgärder vidtas för att minimera riskerna för cyklister vid 
överfarten (Pucher och Buehler, 2008, s. 515). Den specifika utformningen av säkra 
korsningar varierar, men några av de ingående delarna är för det första speciella cykelfält som 
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leder fram till korsningen och ett område framför de väntande bilarna, en så kallad cykelbox. 
En andra möjlig åtgärd är anläggning av väl synliga, distinkt färgade cykelfält i korsningar där 
cykelvägar korsar bilvägar. För det tredje bör cykelvägar riktas bort en liten bit från sina 
parallella bilvägar när en korsning närmar sig för att undvika kollision med högersvängande 
bilar. I samma syfte kan för det fjärde refuger och låga stolpar byggas i vägbanan för att snäva 
ner svängradien för bilar vid högersväng och därigenom tvinga dem att sänka hastigheten. 
Vidare är en femte åtgärd att svängar för bilar begränsas medan alla svängar är tillåtna för 
cyklister. En sjätte åtgärd är att cyklister får extra gröna signalfaser samt grönt ljus tidigare än 
bilar vid korsningar med stor volym cyklister. För det sjunde kan cykelaktiverade trafikljus 
införas. För det åttonde kan trafikljusen tidsregleras för att skapa en grön våg för cyklister 
med en generell antagning av hastighet på 14-22 km/h beroende på typ av cykelväg (Pucher 
och Buehler, 2008, s. 515-516). 

 
4.4 Cykelparkering 
Omfattande cykelparkering av olika slag är enligt Pucher och Buehler (2008, s. 516) en viktig 
del i en attraktiv cykelinfrastruktur. Förutom tillhandahållandet av ett stort antal cykelställ är 
den mest synliga och innovativa aspekten gällande cykelparkering tillhandahållandet av 
toppmoderna cykelparkeringsfaciliteter på järnvägsstationer och i de centrala delarna av 
städer. Dessa består av säker inomhusparkering för ett stort antal cyklar, ofta kombinerat med 
ett urval av cykelreparering, cykeltvätt, cykelförsäljning, cykeluthyrning och liknande. Det är 
tydligt att tillhandahållandet av säker, bekväm cykelparkering under tak är lika nödvändigt för 
cyklister precis på samma sätt som bilister behöver tillgång till bilparkering. Att öka 
säkerheten gällande cykelparkering kan även lösa en del av problemet med cykelstölder 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 517). Tillhandahållandet av cykelparkering medför även en 
lösning på problemet med det slumpmässiga parkerandet av cyklar på allmänna platser, vilka 
utgör ett hinder för fotgängare och enligt vissa personer förfular staden. (Pucher och Buehler, 
2008, s. 518). 
 
4.5 Cykelfrämjande aktiviteter och indirekta åtgärder 
Även om tillhandahållandet av säker och tillgänglig cykelinfrastruktur är det viktigaste för att 
främja cykling, är det även viktigt med olika former av aktiviteter och program för att öka 
intresset och entusiasmen för cykling (Pucher och Buehler, 2008, s. 520).  

De kan bestå av exempelvis cykelambassadörer, vilket är vältränade cyklister som 
skickas ut i bostadsområden för att fungera som förebilder för säker cykling. Dessutom kan de 
hjälpa till med att marknadsföra cykling samt distribuera nyhetsbrev och information. 
Dessutom finns årliga cykelfestivaler och bilfria dagar som visar på cykelns miljöfördelar, 
visar upp de senaste cykelmodellerna och informerar om diverse annan relevant information 
för cykelentusiaster Pucher och Buehler, 2008, s. 521).  

Det är även en fördel om allmänheten får möjlighet att delta i cykelplaneringen genom 
exempelvis regelbundna enkätundersökningar om cykelfaciliteter och program. Förutom det 
kan cykelråd instiftas för att möjliggöra ett utbyte av åsikter mellan exempelvis intressenter 
från näringslivet, cykelindustrin, kommunen, forskningsinstitut, universitet, cykelexperter och 
intresseorganisationer för cyklister (Pucher och Buehler, 2008, s. 521). 
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Indirekta åtgärder som främjar cykling går ut på att utrymmet för vägar och parkering 
medvetet reduceras och parkeringsavgifterna höjs för att motverka användandet av bilen i 
stadskärnan. Restriktionerna gällande bilens användning och parkering reducerar den relativa 
hastigheten, bekvämligheten och flexibiliteten av att välja bilen i jämförelse med att ta cykeln 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 521-522).  
 
5. RESULTAT 
I detta kapitel redovisar jag resultaten av min egen enkätundersökning under 5.1 och därefter 
övergår jag till att redovisa Uppsala kommuns arbete med att främja cykling, utgående både 
från intervjun och kommunala dokument.. I kapitel 6 sammanfattar och diskuterar jag 
resultaten av min egen undersökning samt Uppsala kommuns arbete kopplat till teorin för att 
komma fram till om kommunen är på rätt väg när det gäller att främja cykling. 
 

5.1 Befolkningens åsikter om cykling i Uppsala 
Resultatet av min undersökning visade att 12 av 20 personer cyklar så länge det är barmark, 
vilket kan ses i figur 1. Det tyder på att det är viktigt att satsa på cykelfrämjande aktiviteter 
och åtgärder med målet att få fler personer att cykla på vintern. Detta kan ställas i relation till 
att en fem personer cyklar året runt och endast tre personer cyklar inte alls.  
 

 
Figur 1. Hur stor del av året cykling sker. 

 
Det överensstämmer även med svaren på frågan gällande hinder för att välja cykeln i större 
utsträckning, vilket kan ses i figur 2. En stor del av de lämnade åsikterna rörde nämligen 
vinterklimatet i allmänhet, vilket även inkluderar kyla, halka, snö och mörker. Eftersom 
frågan var öppen kunde en person lämna obegränsat med åsikter. 

En intressant åsikt kommer från de två personer som svarade att ingenting hindrar dem 
från att välja cykeln mer. En av personerna cyklade över 7 mil vissa dagar och tyckte att det 
egentligen bara var att göra det. Den andra personen bodde centralt och angav att gång var 
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alternativet till att cykla. Emellertid cyklade båda personerna i fråga bara så länge det var 
barmark, så någonting borde hindra dem från att cykla på vintern. 

Det förekom även åsikter om lathet och bekvämlighet som hinder för att välja cykeln i 
större utsträckning. Bekvämlighet kan tänkas innefatta många olika aspekter, även lathet, men 
jag tänker mig främst sådant som rör kvaliteten på cykelvägarna. 

 

 
Figur 2. Hinder för att välja cykeln i större utsträckning. 

 

 
Figur 3. Anledning till val av cykel beroende på hur stor del av året cykling sker. 
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En annan intressant aspekt är om anledningarna till att cykla, respektive hindren för att välja 
cykeln i större utsträckning, skiljer sig åt beroende på hur stor del av året cykeln används.  
Resultatet av det förra kan ses i figur 3 och det senare i figur 4.  Att de som inte cyklar alls 
inte finns med i figur 3 beror på att de inte skulle svara på den frågan. Denna fråga 
diskuterades även av Bergström och Magnusson (2003).  

De som cyklar året runt värderar snabbhet, motion och ekonomi och smidighet som 
viktigaste anledningar till att välja cykeln. Hinder för att välja cykeln i större utsträckning var 
framförallt dåligt väder, men även vinterklimatet. De som cyklar så länge det är barmark 
värderar också motion och snabbhet högt, men även bekvämlighet. I övrigt är deras åsikter 
väldigt spridda, vilket visar att många olika faktorer har betydelse. Hinder för att cykla mer är 
främst tidsbrist och vinterklimat. De som inte cyklade alls hade spridda åsikter, men handlade 
om sådant som lathet och bekvämlighet och att de hade mycket saker med sig.  

 

 
Figur 4. Hinder för att välja cykeln i större utsträckning beroende på hur stor del av året cykling sker. 

 
Det var även intressant att undersöka om hindren för att välja cykeln i större utsträckning 
skiljde sig åt beroende på vilket huvudsakligt färdmedel personerna använde sig av. Resultatet 
kan ses i figur 5 och visar att de som huvudsakligen använder sig av bil har bekvämlighet som 
största hinder för att välja cykeln mer. Även lathet, långa avstånd, tidsbrist och mycket saker 
med sig förekommer. Även de som huvudsakligen använder sig av kollektivtrafik har tidsbrist 
som ett hinder för att välja cykeln mer. Andra hinder för denna grupp är vinterklimatet. 
Vinterklimatet är även ett hinder för de som redan använder sig av cykeln, men även dåligt 
väder, långa avstånd och andra spridda åsikter.  
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Vad gäller de personer som har gång som huvudsakligt färdmedel är hindren för att välja 
cykeln i större utsträckning vinterklimat, ingenting samt att det är lättare att promenera. 
Eftersom de är så få är det svårt att säga någonting säkert om dem som grupp, men att de 
svarade ingenting och lättare att promenera beror antagligen på att dessa personer bodde 
centralt och därmed inte behövde använda cykeln i större utsträckning för att ta sig 
någonstans. 

 

 
Figur 5. Hinder för att välja cykeln i större utsträckning beroende på huvudsakligt färdmedel. 

 
De flesta var nöjda med cykelnätet överlag, men det fanns även många förbättringsförslag. 
Flera av synpunkterna handlade om de centrala delarna av Uppsala. Gatstenen på Östra 
Ågatan ifrågasattes, antagligen eftersom att cyklingen blir obekväm på det ojämna underlaget. 
En annan åsikt var att det saknas en cykelbana i Carolinabacken att det inte går att cykla längs 
Kungsgatan. Dessutom var en synpunkt att det är rörigt att cykla i city. Det fanns även åsikter 
om brist på cykelparkering, särskilt vid Svartbäcksgatan i centrum och vid järnvägsstationen. 
Ett annat problem, som förekom, var att cyklister inte följer trafikreglerna. 
 
5.2 Utgångspunkter för Uppsala kommuns arbete för att främja cykling 
Enligt Daniel Fritz (141212) utgår Uppsala kommuns arbete med att göra cykling attraktivt 
från den handlingsplan för arbetet med cykeltrafik som politikerna antagit. Inför framtagandet 
av handlingsplanen har de tagit reda på vad som har varit framgångsrikt i andra städer, 
kommuner och länder samt forskning på vad som visat sig vara framgångsrikt. För att 
applicera det på Uppsala har de haft en extern och en intern referensgrupp. I den externa 
referensgruppen har det enligt Daniel Fritz (141212) varit med representanter från 
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kollektivtrafiken, ambulans, polis, Cykelfrämjandet, Uppsala cykelförening, 
pensionärsföreningar med flera. I Uppsala kommuns handlingsplan för cykeltrafik kunde jag 
även läsa att även allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter (Uppsala kommun, 
2014c, s. 1). I den interna referensgruppen har de enligt Daniel Fritz (141212) diskuterat 
frågor som handlar om hur drift och snöröjning ska gå till, hur de ska bygga för att kunna 
snöröja samt diskuterat cykeltrafik utifrån trädaspekter, parker, asfaltering, renhållning och 
många andra praktiska aspekter. Kommunen genomför även årliga undersökningar bland 
cyklister för att ta reda på vad de vill att kommunen ska prioritera. Dessutom har kommunen 
en kontinuerlig dialog med de olika grupperna i den externa referensgruppen, främst 
Cykelfrämjandet. För att följa upp och kvalitetssäkra det utförda arbetet genomförs varje år, 
enligt Daniel Fritz (141212), ett så kallat cykelbokslut, så att det de gjort kan återspeglas i 
handlingsplanen så att det finns en röd tråd däremellan.  De följer även upp cykeltrafikens 
utveckling på olika platser genom både manuella räkningar, utförda av ett antal personer, och 
med hjälp av ett antal fasta räknestationer som mäter året runt. Arbetet handlar både om att 
locka nya cyklister, men också om att de som redan väljer att cykla fortsätter med det och att 
de kanske väljer att cykla i större utsträckning. Målen för arbetet går ut på att det ska bli 
säkrare, tryggare, framkomligare och bekvämare att cykla genom en rad olika åtgärder på 
olika fronter. Några av de stora saker de arbetar med är enligt Daniel Fritz (141212) en 
utbyggnad och upprustning av cykelvägarna samt beteendepåverkan. I resterande del av 
kapitlet kommer de mer konkreta åtgärderna gås igenom. 
 

5.3 Säker och attraktiv cykelinfrastruktur 
I intervjun med Daniel Fritz (141212) berättade han att kommunen bygger en del nya 
cykelvägar, men eftersom de redan anser att cykelnätet är relativt välutbyggt, så rustar de 
framförallt upp de gamla cykelvägarna. Förra året, 2013, byggde de exempelvis 7,5 kilometer 
ny cykelväg i Uppsala stad, medan de rustade upp 11,8 kilometer. För kommunen är siffrorna 
ännu tydligare, då de byggde 7,8 kilometer ny cykelväg och rustade upp nästan dubbelt så 
mycket, 19,8 kilometer. (Uppsala kommun, 2014b, s. 8). På grund av att alla åtgärder i 
handlingsplanen inte kan göras samtidigt måste en prioriteringsordning införas, vilket även 
gäller för cykelvägnätet. Cykelnätet i Uppsala är indelat i ett huvudcykelnät, som ska hålla en 
högre standard och i ett övrigt cykelnät. Huvudcykelnätet innehåller i sin tur vissa sträckor 
som har pekats ut som prioriterade cykelstråk, vilka ska hålla en extra hög standard (Uppsala 
kommun, 2014c, s. 15).  

Den största saken kommunen satsar på för att främja cykling, i alla fall när det gäller 
pengar, är enligt Daniel Fritz (141212) snabbcykellederna. Den första snabbcykelleden var i 
grunden en upprustning av en befintlig sträcka genom att de lagt ny asfalt, breddat upp, satt 
upp ny belysning och gjort i ordning tunnlar och överfarter. Innan snabbcykelleden byggdes 
utfördes det mätningar vid några olika platser och om ett antal år ska de följa upp mätningarna 
för att se om det är fler som cyklar. Den andra snabbcykelleden ska börja byggas under våren 
2015 och ska gå från Stenhagen och in till staden. Till skillnad mot den första 
snabbcykelleden fattas det vissa partier, så den kommer inte bli enbart en upprustning, utan 
kommer även innehålla vissa nya delar. Snabbcykellederna har högsta prioritet på cykelnätet 
och det är där kommunen kommer att vara snabbast när det gäller exempelvis snöröjning. 
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Kommunen har satsat stort vad gäller detta och köpt in nya snöröjningsmaskiner speciellt för 
snabbcykelleden. 

Vägbanans beläggning är viktig såväl för trafiksäkerhet som bekvämlighet. Detta 
eftersom singelolyckor utgör en stor andel av cykelolyckorna i Uppsala. Singelolyckorna 
beror i sin tur till stor del på ojämnheter, potthål och kantstenar, alltså brister i beläggningen. 
För att åtgärda bristerna ska beläggning och målning ses över årligen (Uppsala kommun, 
2014c, s. 38). 

I syfte att öka tryggheten och säkerheten för cyklister ska separering av cyklister från 
bilister ske då bilarnas verkliga hastighet, inte den skyltade, överstiger 30 km/h. Om 
hastigheten är mellan 30 - 40 km/h är även cykelfält tillåtet som separeringsform. Cykling i 
blandtrafik kan ske på de gator där den verkliga hastigheten för bilarna understiger 30 km/h 
och det samtidigt är låga biltrafikflöden. Ett annat sätt att öka säkerheten för cyklister i 
blandtrafik är genom att anlägga så kallade cykelfartsgator, vilket är något som Uppsala 
kommun ska utreda möjligheten att införa (Uppsala kommun, 2014c, s. 19-21).  

 En av de viktigaste åtgärderna att arbeta med är även att separera cyklister och gående, 
både ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som restidsperspektiv, då separerade gång- och 
cykelbanor möjliggör ökade hastigheter. Separeringen bör ske genom skyltning och målning 
av vägbanan och dessutom är det möjligt att använda sig av olika beläggningar på cykel- och 
gångbana eller olika färgsättningar (Uppsala kommun, 2014c, s. 32). 

För att öka säkerheten för cyklister i korsningar där cykelvägarna korsar bilvägar skiljer 
sig åtgärderna åt beroende på vilken prioritet cykelvägen har och vilken typ av bilväg det rör 
sig om. Utformningen av korsningarna i huvudcykelnätet ska syfta till att synliggöra 
cyklisterna för biltrafiken. Det ska ske genom att anlägga refuger där huvudcykelnätet korsar 
starkt trafikerade huvudgator så att en cyklist kan ta sig över korsningen i flera steg. 
Cykelboxar ska dessutom anläggas vid trafiksignaler i huvudcykelnätet, vilket är en effektiv 
och billig åtgärd för att minska olycksrisken mellan högersvängande fordon och cyklister 
(Uppsala kommun, 2014c, s. 21). Färgade cykelfält ska anläggas i korsningar där de 
prioriterade cykelstråken korsar biltrafikens huvudgator. Om huvudgatan inte trafikeras av 
stombussar ska istället väggupp anläggas. Passagen för cyklister ska vara upphöjd där de 
prioriterade cykelstråken korsar biltrafikens lokalnät. Lokalgatan ska dessutom förses med 
väjningspliktsskyltar och hajtänder så att bilisterna får väjningsplikt gentemot cyklisterna 
(Uppsala kommun, 2014c, s. 22).  Ambitionen för Uppsala kommun (2014c, s. 31) är att 
samtliga signalreglerade korsningar i huvudcykelnätet ska utrustas med cykeldetektering, 
vilket innebär att cyklisterna inte behöver trycka på någon knapp. Idag är det bara ett tiotal 
korsningar som redan är utrustade med cykeldetektering. Emellertid passar det inte för alla 
korsningar, exempelvis där många cyklister svänger av innan de korsar vägen. För att 
uppmärksamma vänstersvängande bilister på korsande cykeltrafik har huvudcykelnätets 
signalreglerade korsningar försetts med inåtvända trafiksignaler. I syfte att minska restiden 
ska även grön våg i signaler införas i vissa korsningar. I och med att trafikljusen idag är 
dimensionerade för biltrafik får cyklisterna i praktiken röd våg istället för grön. Ett alternativ 
är att införa anordningar som visar antalet sekunder till nästa grönljus (Uppsala kommun, 
2014c, s. 31). 
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För att det ska gå snabbt att cykla i Uppsala bör cykelvägar utformas så rakt som möjligt 
och utan avbrott och det ska vara tydligt vart cykelstråken går (Uppsala kommun, 2014c, s. 
27). För att veta var cykelstråken går är vägvisning en viktig del och därför ska de prioriterade 
cykelstråken få särskild vägvisning, exempelvis genom skyltar med en bakgrundsfärg som 
skiljer sig från de övriga cykelskyltarna. En synkronisering av vägvisning ska ske genom 
kommunens cykelkarta, till exempel genom att markera de prioriterade cykelstråken med 
samma färg som skyltarna. Som komplement till cykelkartorna bör även en reseplanerare för 
mobiltelefoner tas fram (Uppsala kommun, 2014c, s. 42). 

I Uppsala sker en kraftig minskning av antalet cyklister vintertid och vid ett 
medborgarmöte 2012 var vinterväghållning en av de åtgärder som fördes fram som viktigast 
gällande arbetet med cykeltrafik. Några av de faktorer som ansågs viktiga på medborgarmötet 
var plogning av vägbanan ända ner till markytan, att bortforsling och avlägsnande sker av 
snövallar och isiga spår, snöskottning av cykelparkeringar samt bortsopning av sand på våren 
(Uppsala kommun, 2014c, s. 38-39). Mot bakgrund av vad som fördes fram på Uppsala 
kommuns medborgarmöte ska Uppsala kommun se till att entreprenörerna utbildas i 
vinterväghållning av cykelvägar, så de får en bra kunskap om cyklisternas behov. Det ses 
även som viktigt att medborgarna får information om vilka åtgärder som utförs beträffande 
vinterväghållning. Dessutom ska kommunen upprätta förenklade system för felanmälan av 
vinterväghållning, exempelvis i form av en mobiltelefonapp som gör det möjligt att 
fotografera och sända in synpunkter (Uppsala kommun, 2014c, s. 39-40). På längre sikt 
strävar Uppsala kommun (2014c, s. 40) även efter striktare insatstider och startkriterier för 
vinterväghållningen. Nuvarande insatstider kan ses i figur 6, där det kan noteras att de högst 
prioriterade cykelvägarna har kortare insatstider än vad bilvägarna har. Vid stora mängder snö 
(över åtta centimeter) kan det ta längre tid, men det ska vara klart inom tio timmar (Uppsala 
kommun 2014f). När det gäller övriga gång- och cykelvägar påbörjas halkbekämpningen 
innan snöröjningen. Att de nuvarande startkriterierna inte är med beror på att de inte var 
tillgängliga. Figur 7 visar de startkriterier och insatstider som rekommenderas på längre sikt, 
där snöröjning och halkbekämpning sker samtidigt. Insatstiderna har skärpts med en timme 
för de prioriterade cykelstråken, är oförändrat för huvudcykelnätet och motsvarar den lägre 
gränsen, i det nuvarande intervallet, för det övriga cykelnätet. 
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Vägtyp Snöröjning Halkbekämpning 
Högst prioriterade gång- och cykelvägar 3 timmar 3 timmar 
Näst högst prioriterade gång- och cykelvägar samt 
skolor 

4 timmar 4 timmar 

Huvudgator och bussgator 4 timmar 4 timmar 
Övriga gator och bostadsgator 6-8 timmar 4-6 timmar 
Övriga gång- och cykelvägar 8 timmar 6 timmar 
 
Figur 6. Nuvarande insatstider för snöröjning och halkbekämpning i Uppsala. 

Källa: Uppsala kommun (2014f). 

 
 Prioriterade 

cykelstråk 
Huvudcykelnät Övrigt cykelnät 

Snödjup 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter 
Insatstid 2 timmar 4 timmar 6 timmar 
Halkbekämpning 2 timmar 4 timmar 6 timmar 
 
Figur 7. Startkriterier och insatstider som prioriteras på längre sikt i Uppsala. 

Källa: Uppsala kommun (2014c, s. 40). 

 
5.4 Trafiklugnande och indirekta åtgärder 
Stadskärnans begränsade trafikutrymme hanteras genom att minska framkomligheten för 
biltrafik samt genom reducerad hastighet, som är anpassad till stadslivet med speciell tanke på 
cyklister och gående (Uppsala kommun, 2010, s. 27, 42). Kollektivtrafiken i Uppsala ska 
emellertid ha bättre framkomlighet än bilen till olika målpunkter, såväl i stadskärnan som i 
staden i övrigt. I bostadsområden har trafiklugnande åtgärder i form av sänkt hastighet för 
biltrafik införts i syfte att bland annat förbättra trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade 
trafikanter (Uppsala kommun, 2010, s. 53). När det gäller biltrafiken ska även 
kringfartsmöjligheter och tillgängligheten till viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken och 
mellan olika delar av staden underlättas. Infartsparkeringar ska därför anläggas för biltrafiken 
(Uppsala kommun, 2010, s. 27, 55). Vidare ska parkeringsreglerna utvecklas på så sätt att 
boende i innerstaden får längre avstånd till parkering i och med att gatumarken i stadskärnan 
prioriteras för nyttotrafik och angöring (Uppsala kommun, 2010, s. 55). Det bör även strävas 
efter att parkeringsavgifterna i större utsträckning speglar den faktiska kostnaden för 
tillhandahållandet av parkeringsplatsen, istället för att som idag vara subventionerade i större 
eller mindre utsträckning. Detta för att färdmedelsvalet ska bygga på korrekt information 
(Uppsala kommun, 2014d, s. 14-15). Dessutom bör avgiften i parkeringshusen ligga lägre än 
omgivande markparkering alternativt på samma nivå (Uppsala kommun, 2014d, s. 12). 

Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala är delvis så kallad gångfartsgata, där alla trafikslag 
ska samsas på fotgängarnas villkor. De centrala delarna av Svartbäcksgatan-Kungsängsgatan 
som går rakt genom Uppsalas centrum är dessutom en gågata (Uppsala kommun, 2013, s. 9), 
vilket innebär att delar av centrala Uppsala är bilfritt. 
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5.5 Cykelparkering 
Vad gäller cykelparkering ska situationen förbättras genom att iordningsställa fler platser för 
cykelparkering av bättre kvalitet. Vidare måste de fastigheter som exploaterats för särskilda 
ändamål avsätta mark för cykelparkering enligt parkeringsnormen. Dessutom driver Uppsala 
kommun bland annat informationskampanjen Parkera schyst med syfte att sprida information 
om aktuella insatser, påverka beteendet gällande cykelparkering samt insamling av 
synpunkter på cykelparkeringen. Det utreds även om det eventuellt ska byggas någon form av 
cykelparkeringsanläggning vid resecentrum (Uppsala kommun, 2014d, s. 9). I stadskärnan 
fokuseras på enkel utrymmesbesparande korttidsparkering, men utanför stadskärnan byggs 
mer långtidsparkering med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Väderskydd och bevakning 
är även aktuellt för vissa långtidsparkeringar. Placeringen av cykelparkeringarna ska ske i 
strategiska lägen med korta avstånd till målpunkter (Uppsala kommun, 2014d, s. 15). 
 
5.6 Beteendepåverkan 
Uppsala kommun satsar på beteendepåverkan med hjälp av konceptet Mobility Management, 
vilket är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet. Det går ut på att 
användandet av den befintliga infrastrukturen ska effektiviseras, genom att påverka resan 
innan den börjat, genom så kallade mjuka åtgärder. För att åtgärderna ska få största effekt 
krävs att cykelvägarna är i gott skick (Uppsala kommun, 2014c, s. 45). Enligt Daniel Fritz 
(141212) utförs det beteendepåverkande arbetet bland annat genom kampanjen 
Vintercyklisten. Vintercyklisten går ut på att 50 personer över 18 år, som är ovana vid att 
cykla på vintern, får vinterutrustning till cykeln bestående av dubbdäck inklusive montering, 
cykellysen, reflexer, fodrade sadelskydd och rabatt på cykelhjälm. I utbyte ska de cykla minst 
tre kilometer minst tre gånger i veckan, registrera sina resor och inkomma med synpunkter på 
hur kommunen kan förbättra cykelvägarna. Kampanjen håller på i fyra månader, mellan 24 
november till 20 mars (Nygren, 2014; Uppsala kommun). Daniel Fritz angav vidare att 
kampanjen följs upp genom att ta reda på hur många som fortsätter cykla efter vintern och 
vilka hälsofördelar det gett, då cyklisterna genomför ett hälsotest innan kampanjen startar och 
ett efter. 

Enligt Daniel Fritz kommer kommunen framöver satsa på en kampanj för ökad 
regelefterlevnad. Detta eftersom det inte är alla cyklister som har körkort, men de förväntas 
ändå följa samma regler som gäller för bilar. 

Daniel Fritz nämnde även kampanjen Hälsotrampen och att de har olika projekt där 
personer kan gå ihop i lag på arbetsplatser och utmana varandra. Hälsotrampen riktar sig till 
vanebilister och går ut på att deltagarna förbinder sig att cykla minst tre dagar i veckan under 
kampanjens gång (Uppsala kommun, 2014c s. 48). 
 
6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

6.1 Attraktiv cykling 
De åtgärder som kan utföras på kommunal nivå för att göra cykling attraktivt utgår enligt 
Rietveld och Daniel (2004, s. 545) samt Pucher och Buehler (2008, s. 521, 525) från två 
essentiellt olika angreppssätt. Dessa två huvudgrupper består av åtgärder som direkt främjar 
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cykling respektive åtgärder som indirekt främjar cykling. De direkta och indirekta åtgärderna 
förstärker varandra och kombinationen är precis det som gör cykling väldigt attraktivt. Den 
kanske viktigaste slutsatsen att dra av detta är, enligt Pucher och Buehler, (2008, s. 510) och 
Pucher, Dill och Handy (2010, s. S122), behovet av ett koordinerat och mångfacetterat 
arbetssätt. 

Till att börja med har den upplevda trafiksäkerheten stor betydelse för att främja cykling, 
vilken baseras på infrastrukturens skick och individuellt uppträdande (Bergström och 
Magnusson, 2003, s. 664; Rietveld och Daniel, 2004, s. 545; Pucher och Buehler, 2008, s. 
505). Grundläggande för att göra cykling säkert och attraktivt är enligt Pucher och Buehler 
(2008, s. 513) tillhandahållandet av separerade cykelvägar. Då är det även viktigt att ha ett 
integrerat system av cykelvägar som gör att i princip varje resa kan genomföras på separerade 
cykelbanor och cykelfält eller gator med lugn trafik (Pucher och Buehler, 2008, s. 512). 

Trafiklugnande åtgärder i form av en reducering av hastigheten för bilar, vanligen till 30 
km/h, kan genomföras i bostadsområden, på gator med låga trafikflöden, där separerade 
cykelvägar varken är möjligt eller nödvändigt (Pucher och Buehler, 2008, s. 514). Genom att 
trafiklugnande åtgärder vanligen genomförs för ett helt område och inte enskilda gator 
säkerställs att genomgående trafik omfördelas till särskilda vägar. Den mest avancerade 
formen av trafiklugnande åtgärd kallas för ”the woonerf” eller ”Home Zone” och innebär att 
fotgängare, cyklister och lekande barn har lika stor rätt att använda sig av dessa vägar som 
bilister. Bilarna ska därmed köra i gångfart och motorister ska väja för icke-motorister 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 514). 

En annan typ av trafiklugnande åtgärd är den så kallade cykelfartsgatan. På dessa gator 
har cyklister absolut prioritet över hela gatans bredd och hastigheten för bilar är reducerad till 
30 km/h. Bilister måste dessutom väja för cyklister och ge extra hänsyn för att förhindra att 
cyklisterna skadas (Pucher och Buehler, 2008, s. 514). 

 Vidare kan bilfria zoner i centrum införas, vilket tvingar bilarna att ta omvägar. 
Dessutom kan utrymmet för vägar och parkering medvetet reduceras för att motverka 
användandet av bilen i stadskärnan.  Restriktionerna gällande användandet och parkerandet av 
bilar minskar den relativa hastigheten, bekvämligheten och flexibiliteten av att ta bilen i 
jämförelse med att välja cykeln. Att höja parkeringsavgifterna bidrar även det till att motverka 
bilen (Pucher och Buehler (2008, s. 521-522). Kombinationen av trafiklugnande åtgärder i 
bostadsområden, bilfria stadscentrum och cykelfartsgator erbjuder mycket säkrare och lugnare 
cykling än gator fyllda med snabbgående motorfordon. Eftersom de flesta cykelresor startar 
hemma är trafiklugnande åtgärder i bostadsområden dessutom avgörande för att cykelresan 
ska starta i en säker miljö på vägen till de separerade cykelvägar som täcker resten av resan 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 514). 

För att cykling ska vara säkert och attraktivt året runt är snöröjning den viktigaste 
åtgärden enligt Bergström och Magnusson (2003, s. 649). För övrigt är några andra viktiga 
åtgärder halkbekämpning och att snöröjningen ska vara klar tidigare på morgonen. Dessutom 
nämndes att åtgärder bör vidtas för att förhindra att frusna spår som skapar en ojämn yta 
uppstår samt betydelsen av att röja hela sträckor och inte lämna vissa bitar oröjda (Bergström 
och Magnusson, 2003, s. 659). Vidare fann Bergström och Magnusson (2003, s. 657-661) 
skillnader mellan olika grupper av cyklister när det gäller att få dem att cykla på vintern. 
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Snöröjning kan framförallt tänkas få sommarcyklister att bli vintercyklister, men för de som 
inte cyklar alls verkade endast restid har stor betydelse för deras val av färdmedel, vilket 
Bergström och Magnusson (2003, s. 657-659) anser är svårt att göra något åt förutom genom 
beteendepåverkande åtgärder. Jag anser emellertid i likhet med Rietveld och Daniel (2004, s. 
545) att en annan del av lösningen är att bygga snabba och raka cykelbanor. 

Även om cykelbanor och cykelfält kan medverka till att skydda cyklister från trafikfaror 
finns det en säkerhetsrisk vid korsningar med bilvägar. För att minimera riskerna för cyklister 
vid överfarten kan olika åtgärder vidtas. Några av de ingående delarna för att skapa en säker 
korsning är införandet av så kallade cykelboxar, vilket innebär att cyklisterna får ett område 
framför de väntande bilarna.  Vidare kan cykelfälten i korsningar anläggas med en väl synlig 
och distinkt färg. För att undvika kollision med högersvängande bilar bör cykelvägar riktas en 
liten bit bort från sina parallella bilvägar när en korsning närmar sig. I samma syfte kan 
refuger och låga stolpar byggas i vägbanan för att snäva ner svängradien för bilar och tvinga 
dem att sänka hastigheten. En ytterligare åtgärd i korsningar med stor volym cyklister är att 
cyklister får extra gröna signalfaser och grönt ljus tidigare än bilar. I dessa korsningar kan 
även svängarna för bilar begränsas, medan alla svängar är tillåtna för cyklister. Dessutom kan 
cykelaktiverade trafikljus införas. Slutligen trafikljusen tidsregleras för att skapa en grön våg 
för cyklister.  (Pucher och Buehler, 2008, s. 514-515). 

Vidare har åtgärder som minskar restiden stor betydelse för att främja cykling. Det 
åstadkoms genom gena cykelvägar med få stopp enligt Rietveld och Daniel (2004, s. 545). 
När cykelnätet väl är på plats är det för att göra cykling attraktivt även viktigt med ett tydligt 
vägvisningssystem, exempelvis i form av färgkodade vägvisningsskyltar för cyklister 
korresponderande till olika typer av cykelvägar. Detta kan med fördel kombineras med 
cykelkartor och program för att planera cykelresor via internet. Cyklisten kan förutom att 
skriva in start- och slutpunkt ange en rad personliga preferenser som exempelvis fart, 
separerade cykelvägar eller inte, undvikande av tung trafik eller korsningar och programmet 
visar då den optimala cykelvägen på en karta (Pucher och Buehler, 2008, s. 513). 

Det är även viktigt att det finns tillgång till cykelparkering och enligt Pucher och Buehler, 
(2008, s. 518) är säker, bekväm och väderskyddad cykelparkering lika viktigt för cyklister 
som bilparkering är för bilister. Förutom att tillhandahålla ett stort antal cykelställ är det enligt 
Pucher och Buehler (2008, s. 517) även attraktivt att bygga toppmoderna 
cykelparkeringsanläggningar i de centrala delarna av städer. Dessa består av säker 
inomhusparkering för ett stort antal cyklar kombinerat med exempelvis cykelreparering, 
cykeltvätt, cykelförsäljning och cykeluthyrning. 

Vid sidan av att tillhandahålla säker och tillgänglig cykelinfrastruktur är det även viktigt 
med olika typer av program för att stimulera intresset och entusiasmen för cykling. Om 
allmänheten får möjlighet att delta i cykelplaneringen genom regelbundna 
enkätundersökningar, eller i form av så kallade cykelråd, bidrar även det till att främja cykling 
(Pucher och Buehler, 2008, s. 520). 

 
6.2 Attraktiv cykling i Uppsala  
Det som kan få fler personer att välja cykeln i större utsträckning i Uppsala, med 
utgångspunkt från min undersökning av några invånare, är för det första åtgärder som syftar 
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till att få fler personer att cykla på vintern. Detta eftersom över hälften av de tillfrågade 
personerna på ett eller annat sätt cyklade så länge det var barmark. Det överensstämmer även 
med vilka hinder de tillfrågade personerna såg för att cykla i större utsträckning, där en 
tredjedel av åsikterna handlade om vinterklimatet med kyla, halka, snö och mörker och då i 
större utsträckning snö än halka. Även dåligt väder, tidsbrist och bekvämlighet nämndes som 
hinder för att välja cykeln i större utsträckning. Dåligt väder är svårt att göra något åt, men 
tidsbrist kan till viss del åtgärdas med gena cykelvägar med få stopp. När det gäller 
bekvämlighet är det bra att satsa på att cykelvägarna har en jämn beläggning av bra kvalitet. 
Det fanns även skillnader mellan olika grupper av cyklister beroende på hur stor del av året 
personerna redan cyklade. De som redan cyklar på vintern kan lockas att cykla mer av snabba 
och raka cykelbanor, samt i liten utsträckning snöröjning. De som för tillfället enbart cyklar så 
länge det är barmark är de som framförallt skulle lockas att cykla mer på vintern om snö- och 
halkbekämpningen förbättrades. De som inte cyklade alls hade skiftande åsikter som handlade 
om sådant som lathet och bekvämlighet och att de har mycket saker med sig. De åtgärdas 
främst genom kampanjer som syftar till en attitydförändring, men när det gäller bekvämlighet 
kan åtgärder som höjer kvaliteten på cykelvägarna även hjälpa till. 

Dessutom fanns det skillnader mellan personer som använde sig av olika typer av 
huvudsakliga färdmedel. För att få bilister att välja bilen krävs till stor del 
beteendepåverkande åtgärder för att få bukt med hindren lathet, långa avstånd, tidsbrist och 
mycket saker med sig. Avstånd och tidsbrist kan emellertid delvis avhjälpas med gena 
cykelvägar med få stopp. För att få de som främst använder sig av kollektivtrafik att välja 
cykeln i större utsträckning krävs även där gena cykelvägar för att motverka tidsbrist, men 
även snöröjning är en viktig åtgärd.  Snöröjning är dessutom en viktig åtgärd för de som redan 
huvudsakligen använder sig av cykeln. Eftersom det var få personer som använde sig av gång 
som huvudsakligt färdmedel och de dessutom hade spridda åsikter är det svårt att säga 
någonting om dem som grupp, men två av dem angav ingenting och lättare att promenera, 
vilket löses bäst genom beteendepåverkan och en svarade vinterklimat, vilket kan påverkas 
genom snöröjning och halkbekämpning. 

Slutligen var de flesta nöjda med cykelnätet överlag, men gatsten som underlag 
ifrågasattes, antagligen för att det är ett ojämnt underlag, som gör att cyklingen blir obekväm. 
Dessutom bör cykelnätet kompletteras i centrum eftersom det anmärktes på avsaknad av 
cykelväg i Carolinabacken och längs Kungsgatan, samt att det i allmänhet är rörigt att cykla i 
de centrala delarna av Uppsala. Dessutom var en åsikt som kom från tre personer att det är ett 
problem att cyklister inte följer trafikreglerna.  
 
6.3 Uppsala kommuns arbete med attraktiv cykling 
Svaret på frågan om Uppsala kommuns arbete för att främja cykling i Uppsala stad ligger i 
linje med vad som gör cykling attraktivt utgår både från teorin och min utförda undersökning. 

Redan vid framtagandet av handlingsplanen för arbetet med cykeltrafik involverades 
medborgarna genom olika organisationer som exempelvis cykelföreningar och 
pensionärsföreningar, men det fanns även möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter.  
Även efteråt har det förts en kontinuerlig dialog med de olika organisationerna, främst 
Cykelfrämjandet. Dessutom genomförs årliga undersökningar bland cyklister för att ta reda på 
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vad de vill att kommunen ska prioritera. Det gör att medborgarinflytandet är en del som 
genomsyrar verksamheten, vilket har stöd i teorin av Pucher och Buehler (2008, s. 521). 
Emellertid anser jag att även icke-cyklister borde inkluderas i de årliga undersökningarna för 
att ta reda på vad som skulle kunna få dem att börja cykla, eftersom det delvis skiljer sig åt 
mellan olika grupper.  

Dessutom utgår arbetet med att främja cykling från många olika faktorer och utifrån vad 
jag kan se verkar det dessutom vara välkoordinerat, vilket är grundläggande för att göra 
cykling attraktivt, enligt Pucher och Buehler (2008, s. 510) och Pucher, Dill och Handy (2010, 
s. S122). 

Många av de respondenterna i enkäten angav vinterklimatet med kyla, halka, snö och 
mörker som hinder för att inte välja cykeln i större utsträckning. Det kan till stor del ha att 
göra med att enkäten delades ut i början av december, när kylan precis slagit till och mörkret 
inträtt. Om undersökningen utförts sommartid hade antagligen resultatet blivit ett helt annat. 
Vad gäller kylan är det bara att klä sig varmare för den enskilda cyklisten som hjälper. 
Kommunen kan i viss utsträckning påverka halkan, snön och mörkret genom 
halkbekämpning, snöröjning och belysning. Gällande vinterväghållningen är det i och för sig 
bra att medborgarna ska informeras om vinterväghållningen och att förenklade system för 
felanmälan ska tas fram, men det jag anser vara viktigast är vad som faktiskt görs. Till att 
börja med har Uppsala kommun kampanjen Vintercyklisten för att locka ovana cyklister att 
cykla på vintern. Olika former av aktiviteter och program för att stimulera intresset och 
entusiasmen för cykling stöds även av Pucher och Buehler (2008, s. 520) vid sidan av 
tillhandahållandet av en säker och tillgänglig cykelinfrastruktur. Arbetet som utförs gällande 
vinterväghållning anser jag i teorin vara mycket bra redan nu eftersom de nuvarande 
insatstiderna inte är så långa och dessutom börjar de högst prioriterade cykelvägarna plogas 
före bilvägarna. Vidare vill de även förbättra med striktare insatstider och startkriterier I 
praktiken fungerar vinterväghållningen, enligt min erfarenhet, emellertid inte lika bra, då det 
ofta inte är plogat ända ner till markytan på många sträckor, vilket leder till att cykelbanan blir 
till en isgata med hala, ojämna isspår som är förrädiska att cykla på. Därför borde snö- och 
halkbekämpningen ske samtidigt redan nu och inte på lång sikt. Om problemet främst ligger i 
resurser, utbildningen av entreprenörerna, som utför snöröjningen, både och eller något annat 
kan jag dock inte uttala mig om Om snöröjningen sköts ordentligt minskar även en del av 
problemet med halka och frusna isspår, eftersom smälta och frusna snörester är en bidragande 
orsak till bildandet av dem. Vissa sträckor, som exempelvis snabbcykelleden, har emellertid, 
vad jag känner till, varit väl skött, men för att det ska vara attraktivt att ta cykeln, är det 
väsentligt att hela vägen från start till mål är snö- och halkfri. Både betydelsen av att snöröja 
hela sträckor samt att ploga ända ner till vägbanan är något som även ses som betydelsefullt 
av Bergström och Magnusson (2003, s. 549). 

Arbetet med att separera cyklister såväl från gående som bilister ur trafiksäkerhets- samt 
restidssynpunkt är bra. Detta eftersom separerade cykelvägar är grundläggande för att göra 
cykling attraktivt enligt Pucher och Buehler (2008, s. 513).  

Utformningen av korsningar i Uppsala för att öka säkerheten för cyklister är mycket bra 
då många av åtgärderna har stöd i teorin av Pucher och Buehler (2008, s. 516). Det gäller 
införandet av cykelboxar, färgade cykelfält, cykeldetektering och införandet av grön våg. 
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Även anläggning av refuger i mitten av starkt trafikerade vägar och upphöjda passager låter 
bra, även om jag inte har hittat stöd i teorin för dessa åtgärder. Några åtgärder som bör vidtas, 
men som mig veterligen, Uppsala kommun inte har för avsikt att införa, är till att börja med 
att cyklister får grönt ljus tidigare än bilar i korsningar med stor volym cyklister. Emellertid 
bör detta inte kombineras med att alla svängar för cyklister är tillåtna samtidigt, då det enligt 
mig kan vara en trafikfara för krock mellan cyklister. 

Satsningen på snabbcykelleder samt att de i övrigt satsar på att forma cykelstråken så rakt 
som möjligt utan avbrott är bra. Detta eftersom snabbhet i form av gena cykelvägar med få 
stopp är en viktig faktor, enligt Rietveld och Daniel (2004, s. 545), för att främja cykling. 
Snabba och raka cykelbanor en del av en lösning på problemet med tidsbrist och långa 
avstånd som hinder för att välja cykling, vilket förekom i min undersökning. 

 Snabbcykellederna har även extra hög kvalitet, vilket ger bekvämlighet, som är viktigt 
för att främja cykling enligt Pucher och Buehler (2008, s. 512). Därför är det även bra att de 
årligen ser över och åtgärdar brister i beläggningen för både trafiksäkerhet och bekvämlighet. 
Emellertid klagades det på gatstenen på Östra Ågatan i min undersökning, vilket inte är 
särskilt bekvämt att cykla på. Uppsala kommun uttrycker för tillfället inte vad jag kan se att 
de avser att göra någonting åt det utan anser att gatsten är passande i den historiska miljön 
(Uppsala kommun, 2013, s. 9). Enligt mig bör emellertid Uppsala kommun överväga om det 
inte finns något slätt alternativ till gatsten i den historiska miljön, som inte nödvändigtvis 
behöver vara asfalt. 

Arbetet med att iordningsställa fler platser för cykelparkering av bättre kvalitet i Uppsala 
tyder på att Uppsala kommun, precis som Pucher och Buehler (2008, s.516-518), insett vikten 
av cykelparkering för att skapa en attraktiv cykelinfrastruktur. Sedan kan jag tänka mig att 
cykelparkeringsanläggningen vid resecentrum inte blir lika omfattande som i Pucher och 
Buehlers (2008, s. 517) exempel, för att Uppsala är en mycket mindre stad. 

Vidare är det bra att de satsar på trafiklugnande åtgärder i form av exempelvis reducerad 
hastighet i bostadsområden. Vad gäller utredning av och införande av cykelfartsgator anser 
jag emellertid att även om cykelfartsgator teoretiskt sätt är en bra åtgärd, enligt Pucher och 
Buehler (2008, s. 512), så kan det fortfarande kännas otryggt för cyklister att cykla mitt bland 
bilarna.  Detta trots att cyklisterna har företräde och att bilarna ska hålla en låg hastighet Då är 
det enligt mig bättre att satsa på cykelbanor och cykelfält. Cykelfält har emellertid nackdelen 
att de är otryggare än cykelbanor, speciellt om de går bredvid kantparkering för bilar, då en 
bildörr som plötsligt öppnas är en olycksrisk som kan leda till fatala konsekvenser. 

Vidare är det mycket bra att de prioriterade cykelstråken får särskild vägvisning och att 
skyltningen synkroniseras med kommunens cykelkarta samt att en cykelreseplanerare ska tas 
fram. Detta eftersom att när cykelnätet väl är anlagt är det bra att det finns tydlig vägvisning 
och andra hjälpmedel, så att det blir möjligt att ta den snabbaste, eller av andra anledningar, 
bästa vägen mellan två platser. Emellertid fanns det inte några detaljer gällande hur 
cykelreseplaneraren skulle utformas, mer än att Stockholms reseplanerare skulle vara ett bra 
exempel. Jag testade den och förutom start- och slutpunkt gick de endast att ange en personlig 
preferens, vilket var fart. Om Uppsalas kommer vara mer avancerad, som de Pucher och 
Buehler (2008, s. 513) hänvisade till, med möjlighet att ange fler personliga preferenser är för 
tidigt att säga nu, men oavsett så är det en bra början. 
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Slutligen var en synpunkt som förekom i min undersökning att cyklister borde lära sig 
följa trafikreglerna. Det gör att kommunen är på rätt spår med den kommande kampanjen för 
att öka regelefterlevnaden. 
 
7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Det mesta är antagligen sig ganska likt mellan olika städer när det gäller vad cyklister föredrar 
och anser vara attraktivt. I en fortsatt studie med mer tid och större resurser skulle det vara 
intressant att jämföra olika städer, som har kommit olika långt när det gäller hur stor andel av 
resorna som sker med cykel och inkludera ett större antal personer. Det skulle även vara 
intressant att göra en jämförande studie, för att se om resultaten skiljer sig åt mellan olika 
årstider. 

Även om alla åtgärder som teoretiskt sett främjar cykling skulle vidtas är det emellertid 
viktigt att tänka på att cykeln är en del i ett större transportsystem, där en stor grupp 
människor inte kan ta cykeln, ens om de skulle vilja. Dessutom är inte cykeln det optimala 
transportmedlet i alla situationer, exempelvis vid möbelköp eller vid annan anledning som 
medför att en person har mycket saker med sig. Därför går det inte att förbjuda bilen helt, utan 
det behövs någon form av balans i transportsystemet. Med ett välutvecklat 
kollektivtrafiksystem samt cykelnät och en reducering av utrymmet för vägar och parkering 
samt höjda parkeringsavgifter kan emellertid de tillfällen när bilen ses som det lämpligaste 
eller enda alternativet reduceras till ett minimum. 
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