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ABSTRACT 

Ocklind, M. 2015. Cykelplanering – Cykling i Uppsala. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsala universitet. 

 

Att klimatet har blivit allt mer viktigt har inte undgått någon. Genom en bra cykelplanering kan en stad bli bättre på det 

hållbara planet och påverka klimatet positivt. Hur ser cykelplaneringen ut i Uppsala? Syftet med denna uppsats är att ta 

reda på om Uppsala har en bra cykelplanering och om kommunen lägger ner resurser på detta samt vad lånecyklar bidrar 

med. Två av Europas bästa cykelstäder är Köpenhamn och Amsterdam, vad är det dessa gör som främjar cykling? 

Cykelplanering anses av vissa som marginaliserat i jämförelse med andra fordons planering såsom bilplanering, samtidigt 

är cykeln av många inte betraktat som ett alternativt färdmedel då en del städer inte har investerat tillräckligt med resurser 

för att cyklister enkelt och säkert ska kunna ta sig runt i staden. Kvalitativa intervjuer med trafikplanerare på Uppsala 

kommun och projektledare på medieföretaget Clear Channel, som för närvarande står för lånecyklarna i Uppsala, innefattas 

i uppsatsen. Slutsatserna som gjorts efter denna uppsats är att Uppsala lägger mycket resurser på cykelplaneringen i staden, 

inte bara på nya cykelvägar utan också på underhållning, cykelparkeringar och annat som berörs inom ämnet cykling.  
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1. INLEDNING 

Klimatet har i många år varit en aktuell fråga, där bilen varit en av syndabockarna till att världen 

blir varmare. För att göra sina städer mer hållbara och bidra till att förbättra klimatet, har det i 

många städer runt om i Europa blivit allt viktigare med en fungerande cykelplanering. En del 

städer har kommit längre i utvecklingen med att göra sin stad bättre tillämpad för cyklar än vad 

andra städer har. Två städer som har kommit långt inom detta är Köpenhamn och Amsterdam, 

som enligt många anses vara de städer i världen som är bäst att cykla i.  

Denna uppsats avser att ta reda på hur cykelplaneringen i Uppsala ser ut och om cykeln 

bidrar till att göra en stad mer hållbar. Med hållbarhet menar uppsatsen hur befolkningen i 

framtiden kommer att kunna använda cykelvägarna, om dessa vägar konstrueras för att kunna 

hålla i flera generationer samt om det ska fungera att cykla året runt på cykelvägarna. Utöver 

detta kommer uppsatsen även att handla om hur kommunen lägger pengar på att vara en hållbar 

stad med cykling som ett transportmedel. Uppsatsen kommer även att beröra hur kommunen 

planerar för att fler ska vilja cykla och med det bidra till en grönare stad. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad Uppsala kommun gör för att främja cykling och 

därigenom få en mer hållbar stad. Uppsatsen undersöker vilka åtgärder kommunen tar till för 

att främja cykelplaneringen.  

För att besvara detta syfte har jag dessa frågeställningar: 

 Vilka åtgärder görs för att främja cykling i Uppsala kommun? 

 Vad har cykelplanering för inverkan på staden? 

 

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats kommer endast att undersöka hur förhållandena ser ut i Uppsala, inte någon 

annan del av Sverige. Den del av Uppsala som uppsatsen kommer fokusera på är Uppsala stad, 

undersökningen kommer inte att inkludera resten av kommunen.  

Teorin som används kommer inte att vara avgränsad till enbart Uppsala stad då andra städer 

som är erkänt bra på sin cykelplanering kommer att tas med i uppsatsen. Uppsatsen kommer 

inte att inkludera hur bil- och gångvägarna ser ut i Uppsala utifrån ett hållbart perspektiv. De 

ekonomiska aspekterna med cykling kommer inte att tas upp mer än att det kan påverkas på en 

del håll. 

 

1.3 Definitioner 

I uppsatsen kommer ordet social hållbarhet att förekomma. Social hållbarhet kan betyda många 

saker för olika människor och i olika sammanhang, men i detta fall menar jag att social 

hållbarhet är det sociala samspelet. Hur det ska fungera att interagera med varandra under 

exempelvis en cykeltur. Även ordet kultur kommer att förekomma i uppsatsen. Med kultur, 

menas i uppsatsen, den cykelkultur som finns i olika städer, exempelvis om det finns många 

som cyklar eller inte. Med säkerhet menas i uppsatsen sådant som var cyklister får cykla, vilka 
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trafikregler som gäller samt underhållning av väg. Med cykelplanering menas här cykelvägar 

och hur kommuner och städer får folk till att cykla. Med hållbart menar uppsatsen hur 

befolkningen i framtiden kommer att kunna använda cykelvägarna, om dessa vägar konstrueras 

för att kunna hålla i flera generationer samt om det ska fungera att cykla året om på 

cykelvägarna.  

För att förtydliga vad hållbarhet menas i uppsatsen så menas det här hur det planeras för 

att staden ska vara så naturlig som möjligt och att inte påverka omvärlden allt för negativt med 

sådant som avgaser och miljöförstörningar, samt om staden bygger sin cykelinfrstruktur på ett 

sätt som kan komma att brukas av flera kommande generationer. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 inleds uppsatsen med hur bakgrunden till cykelplaneringen ser ut dels i Uppsala 

kommun, men också hur andra europeiska städer arbetar med cykelplanering utifrån ett hållbart 

perspektiv. Jag har då valt att fokusera på Köpenhamn och Amsterdam då dessa har ett gott 

rykte om sig att vara cykelvänliga städer. I kapitel 3 kommer metodval att avhandlas, vad för 

slags metod som valts samt kritik av metoden. Kapitel 4 kommer teorin och tidigare forskning 

på vad cykling har för påverkan på en hållbar stad. Kapitel 5 innehåller resultatet om en stad 

blir mer hållbar i och med bra cykelplanering. Den kommer även att innehålla vad Uppsala 

kommun gör för att främja mer cykelbrukande. I det sista kapitlet, kapitel 6, kommer jag att ha 

en avslutande diskussion om vad jag kommit fram till i min uppsats. 

2. BAKGRUND 

Bilen har under många årtionden varit det transportmedel som har fått tagit mest plats när 

städer har planerats, detta har gjort att de andra transportmedel som finns, har fått lägre 

prioritering. När storstäderna runt om i världen nu blir allt större befolkningsmässigt måste 

städernas infrastruktur följa med i utvecklingen. Städerna som växer med förtätning (Nerlund, 

2014, s. 48) behöver mer plats inom staden för att befolkningen ska få plats, vilket gör att 

andra transportmedel än bilen måste få större prioritering. Ett av dessa transportmedel är 

cykeln. 

2.1  Cykelplanering 

Cykelplanering anses av en del vara marginaliserande i jämförelse med annan planering, 

framförallt jämfört med bilplaneringen. Koglin och Rye anser att en del av detta beror på att det 

är enklare att mäta bilplanering än cykelplanering, eftersom det är lättare att ta fram modeller 

för hur det fungerar i praktiken (Koglin och Rye, 2014, s. 216). Trafikplaneringen har, inte bara 

i Sverige utan i merparten av världens länder, sedan andra världskrigets slut varit fokuserat på 

bilismen. Allt fokus har legat på bilen och på grund av detta har cykeln i många fall exkluderats 

ifrån planeringen (Koglin & Rye, 2014, s. 218).  

Varje dag görs 120 000 resor på cykel i Uppsala, vilket motsvarar en tredjedel av alla resor 

som görs i kommunen (Uppsala kommun, Cykel, 2015). En av anledningarna är att 

befolkningen till stor del utgörs av studenter, som har en benägenhet att ofta cykla. Detta har 

givit som avtryck att Uppsala har en djupt rotad cykelkultur (Uppsala kommun, Handlingsplan 

för arbetet med cykeltrafik, s. 8, 2014). Tanken är dock att fler ska börja cykla, dels för att det 

är bra för hälsan men också för att göra staden till en så hållbar stad som möjligt. Problemet 
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med cyklisterna är att många anser att cykelvägarna inte är tillräckligt säkra. Många känner sig 

inte tillräckligt säkra nog för att ta ut cykeln på de vägar som finns, än mindre låta sina barn 

cykla själva (Plumbert, 2004, s. 1251). Det är där staden och kommunen kommer in. 

 

2.2  Cykelfrämjandet 

Även Uppsala är en stad som växer allt mer och där bilismen har tagit en stor plats i 

infrastrukturplaneringen. Uppsala som cykelstad måste sägas vara bra. När Sveriges cykelstad 

2014 skulle tas fram kom Uppsala på en sjunde plats. Den bästa var Lund tätt följd av Halmstad, 

Eskilstuna, Västerås, Malmö och Umeå. Detta har tagits fram av Cykelfrämjandets 

Kommunvelometer som grundat sitt val på en enkät konstruerad av Cykelfrämjandet där de 

poängsätter 34 kommuner som själva valt att medverka i undersökningen. Undersökningen 

innehåller endast sådant som kommunen har förbättrat under det föregående året inom cykling, 

bland annat genom fler cykelparkeringar. Kommunerna med höga resultat har, enligt 

undersökningen, haft en långsiktig plan för cyklingen och haft en tydlig strategi för att få fler 

personer i kommunen att använda cykeln istället för andra färdmedel. Uppsala fick ihop 47 

poäng jämförelsevis med vinnaren Lund som tilldelades 52 poäng. Detta är ett uppsving 

poängmässigt för Uppsala jämfört med de två tidigare åren då kommunen deltagit, då var 

poängen 30 respektive 42,5. Poängfördelningen är uppdelad i sex olika delar där maxpoängen 

i varje del är tio poäng. Enligt rapporten har Uppsala mindre cykelväg per person än vad 

genomsnittet bland de andra medverkande kommunerna har, men Uppsala kommun lägger 

mycket pengar på underhållet av de befintliga cykelvägarna som finns i staden. Uppsala skiljer 

sig positivt från de andra kommunerna, som deltog i undersökningen, genom att vara en stad 

som fick bra siffror på att investera i information om cyklar och cykelvägar (Cykelfrämjandet, 

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014). Kommunen ger varje år ut en cykelkarta där alla 

cykelvägar i Uppsala tätort presenteras. I kartan finns också information om var närmaste 

cykelpump finns och andra hjälpmedel som kan vara bra att upplysa om, som exempelvis 

trafikregler (Uppsala kommun, Boende och trafik, Kartor och Statistik, 2014). Det som gör att 

Uppsala inte klättrar ännu mer på skalan är att ett cykelbokslut, som tar upp vad kommunen 

gjort inom cykling, saknas (Cykelfrämjandet, Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014). 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1  Metod 

Förhoppningen med denna uppsats vid påbörjandet var att ta reda på om lånecyklarna, som är 

utplacerade på ett antal platser runt om i Uppsala, fyllde någon funktion. Efter några 

efterforskningar blev det tydligt att detta inte skulle kunna gå då informationen om lånecyklar 

i allmänhet var alldeles för litet och i synnerhet i Uppsala. Inriktningen för uppsatsen blev 

istället cykelplaneringen i Uppsala, om Uppsala är planerad efter ett hållbart perspektiv och om 

lånecyklarna bidrar till denna hållbarhet. Uppsatsen innehåller intervjuer med personer som på 

olika sätt är kopplade till cykelplaneringen i Uppsala. Uppsatsen innehåller kvalitativa 

intervjuer med bland annat projektledaren på Clear Channel, företaget som tillhandahåller de 

nuvarande lånecyklarna i Uppsala, även kommunens trafikplanerare intervjuades med en 

kvalitativ intervju. I en kvalitativ intervju ställs frågor med öppna svar, vilket gör att 

respondenten kan svara fritt (Bryman, 2011, s. 13). Denna intervjusort användes då det var 
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viktigt att de olika respondenterna kom med egna svar och formuleringar angående 

hållbarhetsperspektivet med cyklar och cykelvägar (Bryman, 2011, s. 340). Fördelarna med en 

kvalitativ intervju är att svaren blir mer utförliga och personliga, i denna uppsats ville jag ta 

reda på vad respondenternas ståndpunkter var i frågan om cykelplanering i Uppsala (Bryman, 

2011, s. 413). En nackdel med kvalitativa intervjuer är att det blir olika svar från alla personer 

som intervjuades, det kan då bli svårt att sammanställa denna kvalitativa information. För att ta 

reda på hur cykelplaneringen såg ut intervjuades kommunens trafikplanerare Daniel Fritz för 

att se hur Uppsalas planering ser ut utifrån ett hållbart perspektiv. Även här användes kvalitativa 

intervjuer. Detta användes då det var intressant att se om kommunen har haft andra städer som 

förebilder när de planerat cykelvägarna i Uppsala.  

I en kvantitativ intervju hade inte svaren blivit tillräckligt utvecklade i den mån som jag 

ville (Bryman, 2011, s. 413). Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt. Med detta menas 

att intervjun gjordes med hjälp av en intervjuguide. Detta då det fanns specifika frågor som 

ställdes med anledning av cykelplaneringen i Uppsala (Bryman, 2011, s. 415). I mitt arbete med 

dessa intervjuer använde jag mig av en checklista för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna och inte ha med frågor som var oväsentliga för mitt arbete (Bryman, 2011, s. 445). 

Dessa checklistor följdes i den mån att alla frågor på listan togs upp i intervjuerna dock inte 

alltid i den ordning som de var skrivna på förhand, detta då respondenterna gav vissa svar på 

ursprungsfrågorna som gav upphov till uppföljningsfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009, s.150). 

Intervjuerna spelades in då det skulle vara möjligt att gå tillbaka i samtalet och ta ut citat och få 

en helhet på det som talades om under intervjun. En annan anledning var för att höra hur 

respondenterna betonade vissa saker och hur de sa dessa, vilket underlättades med en inspelning 

(Bryman, 2011, s. 428). Inspelning av intervjuerna  godkändes av respondenterna. När frågorna 

formulerades var utgångspunkten att göra de så korta och koncisa som möjligt för att lägga mer 

fokus på svaren (Kvale och Brinkmann, 2009, s.150). När dessa intervjuer gjordes informerade 

jag respondenterna om vad som var det allmänna syftet med denna undersökning (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 87). Detta för att göra klart från början om vad det var jag ville ha ut av 

intervjun, och att respondenterna fick helt klart för sig vad det var uppsatsen skulle handla om. 

 

3.2 Intervjuer 

Aleksander Krajisnik, Projektledare Clear Channel 

Denna intervju gjordes på telefon. Clear Channels kontor ligger i Stockholm, så fördelen med 

telefonintervjuen var att kostnaderna för resan dit och hem uteslöts (Bryman, 2011, s. 432). 

Nackdelen med en telefonintervju är att kroppsspråket och minspelet inte kommer fram. Denna 

intervju var kort, om den hade varit längre hade det varit bättre att träffas ansikte mot ansikte 

(Bryman, 2011, s. 433).  En av de frågor som jag ställde var om det fanns statistik på personerna 

som använder deras lånecyklar, denna information tillhandahölls inte då den inte delades med 

människor utanför företaget. Om intervjun hade utförts ansikte mot ansikte hade kanske 

statistiken varit förhandlingsbar att se. Utöver detta så anser jag att det var bra att utföra 

intervjun över telefon då det, som nämnts tidigare, var en kort intervju samt att de frågor som 

ställdes inte var känsliga, då hade jag behövt se kroppsspråket på respondenten. 

Daniel Fritz, trafikplanerare Uppsala kommun 
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I och med att uppsatsen handlar om cykelplanering i Uppsala ansåg jag att det var centralt att 

inkludera en representant från kommunen i en intervju och få veta mer ingående hur de arbetar 

med cykelplaneringen. Denna intervju gjordes på kommunhuset i Uppsala. Intervjun spelades 

in och transkriberades direkt efter för att allt som sades skulle komma med. Denna intervju var 

den längsta som utfördes, en timme, vilket gjorde att det var bra att intervjun utfördes på ett 

konventionellt sätt, ansikte mot ansikte. Fördelarna med att göra en intervju ansikte mot ansikte 

är att följdfrågor kan tas upp på ett mer naturligt sätt, samt att rörelsemönster och betoningar på 

ord uppmärksammas på ett annat sätt än under en telefonintervju till exempel (Bryman, 2011, 

433). Kostnader att transportera sig till de olika intervjuerna kan vara en nackdel, dock vara 

detta inte aktuellt i detta fall då jag bor i Uppsala och lätt kunde ta mig till kommunhuset.  

Om mer tid hade funnits hade det varit en bra idé att ha fler intervjuer med i uppsatsen 

såsom intervjuer med cyklister i Uppsala, Cykelfrämjandet och trafikplanerare i städer som 

Amsterdam och Köpenhamn för att på så sätt se vad de gör med sin cykelplanering mer 

ingående. Nu fanns som nämnts inte tiden för detta, men de intervjuer som finns med ger en 

bild av vad Uppsala kommun gör för cykelplanering och då mer ingående på lånecyklar. Dock 

finns källor från Cykelfrämjandet och cykelplanering från Amsterdam och Köpenhamn med i 

uppsatsen. Källor som ger en bild av hur dessa ser på cykelplanering. 

 

3.3 Litteraturgenomgång 

De böcker som användes under metodanvändningen var Alan Brymans Samhällsvetenskapliga 

metoder (2011). Denna bok användes då den ger en bra inblick på hur en bra kvalitativ intervju 

görs genom ett samhällsvetenskapligt perspektiv, samt att den ger bra tips på hur en uppsats ska 

struktureras på ett bra sätt. Även boken Den kvalitativa forskningsintervjun från 2009 av Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann användes för att göra dessa intervjuer. Denna bok ger en bra 

inblick på vad som bör prioriteras i en kvalitativ intervju samt hur formuleringar av frågor kan 

bidra till att ett mer utförligt svar ges. För att få fram bakgrundsfakta till uppsatsen har böcker 

om planering utifrån hållbar utveckling och cykling, vetenskapliga artiklar på samma ämnen 

samt tidningsartiklar om cykelplaneringen i Uppsala använts. Även relevant fakta om 

cykelplaneringen från Uppsala kommuns hemsida finns med då detta kan kompletteras med det 

som sagts från respondenterna i intervjuerna.  

En del av de dokument och artiklar jag använt mig av i uppsatsen kommer från Uppsala 

kommuns hemsida, men även tidningsartiklar har tagits med för att främst se vad som skrivits 

i media om cykelplanering i Uppsala och andra städer. Dock kan detta ge problem då 

kommunen, oavsett vilken, vill framhäva sina bra sidor. En annan kritik till att använda en del 

artiklar och debattinlägg är att det ibland kan vara av kommersiella syften som texten skrivits. 

Dock ansåg jag ändå att det var av vikt att ta med sådana texter för att få en helhetsbild av 

cykelplanering i stort. 

4. HÅLLBAR CYKLING 

Detta kapitel handlar om hur cykling bidrar till en mer hållbar stad enligt tidigare forskning. 

Koglin och Rye menar att cykelplanering har marginaliserats jämförelsevis med biltrafiken, att 

bilarna har tagit upp allt för stor del av planeringen i jämförelse med annat färdmedel, 
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framförallt cykling. Ifall cykling skulle prioriteras framför bilen skulle allt fler använda cykeln, 

och därigenom få en stad som är mindre beroende av bilen.  

Pucher har i sin forskning om cykling Nederländerna, Danmark och Tyskland som 

utgångspunkt, detta då dessa tre länder är vida kända för sin cykelanvändning och planering för 

hög användning. Dessa tre länder har en cykelplanering som lyckats få allt fler till att börja 

använda cykeln tack vare en politik som fokuserat på cykeln och dess planering (Eje Almqvist, 

2015, s. 11). 

 

4.1  Cykelinfrastruktur 

Att de flesta idag väljer att använda sig av bilen framför att gå eller cykla är inte någon större 

överraskning för någon, men gör vi det valet av fri vilja eller är det för att stadens infrastruktur 

är byggd för bilen och inte för något annat färdmedel? Ståhle menar att vi inte gör detta val 

själva, utan att hela systemet runt staden är byggt för bilen och underlättning för denna att lätt 

ta sig fram i staden. Stadsmiljön, stadens ökande utbredning och den stora bristen på annat 

färdmedel är det som gör att vi väljer att ta bilen. Sthåle anser att detta är stadsplanerarnas fel, 

inte bilisternas (Ståhle, 2015, s. 52-53). Om staden planerades annorlunda skulle stadens 

invånare ha större tendens att använda sig av cykeln. 

Förr ansågs det att cykeln och dess vägar tog upp för mycket plats i staden, plats som istället 

kunde användas av bilarna. Cyklarna bidrog heller inte till någon teknisk eller ekonomisk 

utveckling. Detta gjorde att allt färre invånare i städerna fortsatte att cykla och med det blev 

investeringarna i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur än mindre prioriterat (Hällsten, 2014, 

s. 20-21). 

4.2 Cykeln som transportmedel 

För att en stad ska fungera behövs olika sorters färdmedel, men i vissa städer används idag inte 

cykeln som ett alternativt transportmedel. Detta även fast det finns möjligheter att använda sig 

av cykeln. Varför cykeln i många fall inte används i dessa städer beror mycket på grund av att 

det är alltför farligt att cykla (Itard et al, 2012, s. 247). Cykelvägarna är för dåligt planerade för 

att invånarna i städerna ska känna sig trygga med att använda sin cykel för att transportera sig 

i städerna. Tumlin menar att de allra flesta som väljer att inte cykla gör detta då de helst inte 

vill dela vägen med bilister och andra motordrivna fordon (Tumlin, 2011, s. 77). Separerade 

cykelvägar skulle främja att fler människor ser cykeln som ett alternativt färdmedel. Detta inte 

bara i vardagen utan också på fritiden (Tolley, 2003, s. 470). I och med att bilen används i 

mycket större utsträckning än vad cykeln gör, påverkas både luften, befintliga bebyggelser och 

historiska inslag negativt (Itard et al, 2012, s. 248). Hälsan är också ett argument att hålla fram 

till att cykeln är viktigt som transportmedel (Itard et al, 2012, s. 253). Cyklar är, tillsammans 

med att promenera, det mest miljövänliga sättet att transportera sig från en plats till en annan. I 

Jeffrey Tumlins Sustainable Transportation Planning (2011) finns det tre sätt som gör att 

cykeln påverkar transporten positivt: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas att cykeln är det transportmedel som inte påverkar 

miljön negativt överhuvudtaget. De allra flesta cyklar som är i bruk kan återanvändas och de 

flesta delar på cykeln kan återvinnas. Cykeln är även ett fordon som inte medför farligt utsläpp 

som påverkar miljön. Social hållbarhet betyder att cykling påverkar både människors fysiska 

och psykiska hälsa positivt. Cykeln är även det billigaste transportmedlet av de som i dagsläget 
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finns i bruk, om då inte promenader räknas in. Eftersom det är dyrt med bränsle är cykeln det 

alternativ som är det mest lämpliga för de personer som inte har råd eller för de som anser att 

det inte är värt att spendera pengar på dyr bensin. Detta kallas för ekonomisk hållbarhet 

(Tumlin, 2011, s. 73).  

En rapport gjord av forskare vid University of Michigan, på uppdrag av den Amerikanska 

staten, menar att allt fler människor kommer att börja utnyttja cykeln som färdmedel om de 

informeras om fördelarna med att cykla. Information såsom att våra tillgångar på olja snart är 

slut, samt den ekonomiska ohållbarheten i att sätta allt hopp på motordrivna färdmedel (US 

Department of Transportation, 1992, s. 28). 

Det sociala spelar stor roll till varför människor väljer att använda bilen framför cykeln. 

Att under färden kunna prata med någon är för många viktigt. Detta är inte möjligt på många 

cykelvägar då möjligheten till att cykla i bredd inte finns. I och med detta är det heller inte 

möjligt att cykla med barn. Hur ska en förälder cykla med sitt barn om det inte går att cykla i 

bredd? I Tumlins bok tas denna fråga upp, föräldern måste i sådant fall cykla framför eller 

bakom barnet vilket inte alla föräldrar anser är optimalt (Tumlin, 2011, s. 78). Därav väljer 

många föräldrar att inte cykla med barnen utan tar bilen istället.  

Klimatet har under många år blivit en allt mer omdiskuterad fråga. Vi berörs alla av att 

klimatet blir varmare. För att få bukt på problemet måste det till att alla hjälps åt. Genom att 

uppmuntra människor till att gå och cykla, istället för att ta bilen tas en liten bit på vägen till en 

stad med mindre föroreningar (Tolley, 2003, s. 30). Undersökningar som gjorts på olika platser 

i Europa, visar att allt fler vill se att hänsyn och prioriteringar ges till fotgängare och cyklister 

(Tolley, 2003, s. 229). Detta för att få allt fler att börja cykla och att få fler att känna sig trygga 

när de cyklar eller går. Något som i längden blir hållbart för både miljön men också för personen 

själv. En ökad satsning på cykelinfrastruktur har visat att det lönar sig att investera pengar på 

bra cykelvägar, fördelarna med cykelvägar överväger kostnaderna för att bygga dessa vägar 

(Itard, 2012, s. 256). Fördelar är bland annat att invånarna börjar röra på sig och får daglig 

motion vilket i förlängningen, som sagt, medför att folk mår bättre och blir mer aktiva. 

 

4.3 Åtgärder för ökad cykelanvändning 

Då cykelns lockelse är relativ krävs det att cykelvägarna är smidiga och säkra för att människor 

ska välja cykeln (Region Skåne, 2015, s. 4). I en rapport gjord på uppdrag av 

innovationsmyndigheten Vinnova och Energimyndigheten så tar författarna Aretun och 

Robertson upp att för att få en hållbar stad med cykling i fokus måste en del saker göras i 

planeringen av staden. Bland annat måste staden för att få fler till att cykla ändra planeringen 

så att det lätt går att ta sig fram med cykel. Det bör även vara korta avstånd mellan olika 

målpunkter. Detta för att öka tillgängligheten för cyklisterna (Aretun och Robertson, 2013, s. 

17). Författarna till rapporten har kommit fram till att genom att satsa mer resurser på 

cykelinfrastrukturen såsom att utveckla ny nätuppbyggnad, nya vägtyper och närma sig 

bilplaneringen allt mer tekniskt så blir cykeln allt mer attraktiv (Aretun och Robertson, 2013, 

s. 18). En annan åtgärd är att göra så att cyklisterna får förtur vid trafikljus, som vid 

snabbcykelleder (se avsnitt 5.2). Detta för att cyklisterna ska slippa väntetid och köbildning. 

Rapporten visar på fler åtgärder som bör tillsättas i städer för att få fler att cykla. Förbättrad 

framkomlighet, informations- och beteendepåverkan, restriktioner för biltrafik och förbättrad 
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tillgänglighet är de orsaker som gör cykling mer attraktivt (Aretun och Robertson, 2013, s. 17). 

En annan åtgärd till att få fler till att cykla är lånecykeln. Detta är ett alternativ för människor, 

som idag inte cyklar i vanliga fall. Lånecyklar är ett sätt att få människor att börja cykla. Genom 

att ha cykelstationer utsatta runt omkring staden kan människor använda dessa istället för att ta 

buss eller bil för att ta sig från punkt A till punkt B. 

4.4 Cykelplanering i andra europeiska länder 

Köpenhamn räknas i många fall som en av de bästa städerna i världen att cykla i. Staden har 

cykelvägar lika breda som bilvägarna och framkomligheten är väldigt bra. Tillsammans med 

Amsterdam toppar de listorna som de mest cykelvänliga städerna i både Europa och världen. 

Kanske är en av förklaringarna till detta att 55 % av alla Köpenhamnsbor varje dag cyklar till 

skola eller arbete (Dansk Arkitektur Center & Cities, Koebenhavn verdens bedste cykelby, 

2008). Cykeln har i Köpenhamn blivit ett politiskt ämne då allt fler invånare har börjat cykla 

och kräver att cyklarna, och då även vägarna ska hålla ett skick som gör att det går att cykla alla 

årets dagar oavsett om vädret är bra eller dåligt. En anledning till att allt fler Köpenhamnsbor 

väljer att ta cykeln är på grund av snabbcykellederna som finns i staden. Tanken med 

snabbcykelleder är att cyklisterna ska kunna cykla från punkt A till punkt B utan att behöva 

stanna för bilister eller andra hinder som kan tänkas uppstå i staden för en cyklist (Denmark.dk, 

Cycle Super Highway, 2014). Känslan av att slippa långa köer är någonting som ska locka 

cyklisterna till att använda dessa snabbcykelleder. I Puchers bok Making cycling irresisteble: 

Lessons from the Netherlands, Denmark and Germany (2008), tas siffror upp om hur långt varje 

invånare i bland annat Nederländerna, Danmark och Sverige cyklar per dag. I Nederländerna 

cyklar varje nederländare 2,5 kilometer per person, i Danmark 1,6 kilometer. En svensk cyklar 

i genomsnitt 0,7 kilometer varje dag (Pucher, 2008, s. 499).  

I ett par länder i Europa har intresset för cyklandet på senare årtionden dalat (Tolley, 2003, 

s. 466), medan det i vissa länder aldrig har varit så populärt att cykla som det är idag. En del 

länder har varit i framkant när det gäller cykelplanering, de utvecklar cykelplaneringen så att 

fler stimuleras till att börja cykla och bidra till en mer hållbar miljö (Koglin och Rye, 2014, s. 

220). Nederländerna och Danmark, som nämnts tidigare, har i flera årtionden planerat för cyklar 

och med detta även cykelvägar. Planerna har inkluderat sådant som att städerna ska vara 

lättillgängliga för cyklister och att cyklisterna ska slippa bilister och stopp på vägen. Städerna i 

dessa länder, ska i många fall själva bekosta byggnationerna av att bygga ihop förorterna med 

städerna med cykelvägar. Detta för att allt fler ska använda sig av cykeln och inte exempelvis 

bilen för att ta sig till och från staden. Till detta finns nationella mål och krav som ska uppfyllas, 

bland annat hur andelen personer som använder cykeln till arbetet istället för annat 

transportmedel ska ökas (Pucher, 2008, s. 509). Även om dessa mål och krav varierar mellan 

länderna så finns det några mål som de har gemensamt, nämligen statens roll till att underlätta 

cyklandet genom forskning och innovationer inom cykling. En annan orsak till att cyklandet 

har ökat, iallafall i Nederländerna, är på grund av att det under 1970-talet marknadsfördes från 

statens håll att få fler att ta till kommunala färdmedel för att ta sig fram. Promenader och cykling 

blev då allt mer populärt och bilisterna var tvungna att ta hänsyn till dessa. Detta i sin tur ledde 

till att hastigheterna i städerna minskade (Tolley, 2003, s. 176). Mellan åren 1990 till 2006 

investerade den nederländska staten, enligt Pucher, ungefär 60 miljoner EURO per år på olika 

cykelprojekt runt om i landet. 25 miljoner EURO investerades på speciella 
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cykelparkeringsstationer. I Danmark finns inga speciella utgifter till just cykelprojekt, men i 

snitt har landet sedan år 2000 finansierat cykelinfrastrukturen runt om i fler städer med runt 2 

miljoner EURO om året (Pucher, 2008, s. 510).  

Pucher menar i sin bok att det som gjort dessa länder bättre på att få folk till att cykla bland 

annat beror på att det finns egna cykelvägar, som nämnts tidigare, som separerar cyklister från 

bilisterna. Detta leder i sin tur till att människor blir mer benägna att ta sin cykel till arbetet 

istället för bilen när cykelvägen är säker. Att ta cykeln blir då allt enklare i och med att en 

slipper tänka på parkering till bilen, hinna med bussen och så vidare. Ett annat exempel som tas 

upp i boken, till varför invånare i dessa länder är mer benägna till att ta cykeln jämförelsevis 

med andra länder, är att barnen i dessa länder i tidig ålder lär sig trafikregler och hur barnen ska 

bete sig när de cyklar ute i trafiken. Detta görs genom att speciella trafikpoliser kommer ut till 

skolorna och undervisar barnen i regler och liknande (Pucher, 2008, s. 512). Forskning visar 

även att länder med hög andel invånare som cyklar inte har lika mycket olyckor som andra 

länder. Detta kan kopplas till att cyklisterna i dessa länder har mer närvaro i trafiken (Tolley, 

2003, s. 172). Något som kan härledas med att barn redan i tidig ålder har klart för sig vad som 

gäller i trafiken. I vissa städer i Nederländerna och Danmark finns i många fall detaljritade 

kartor på cykelvägar som visar hur och var det går att cykla. Detta har bidragit till att allt fler 

väljer att ta cykeln då det lätt och tillgängligt finns där. Det finns även applikationer som kan 

laddas ner på datorn och i mobilen som visar den snabbaste vägen från punkt A till punkt B 

samt vilken cykelväg som innefattas av mest biltrafik för tillfället, allt för att underlätta för 

cyklisten (Pucher, 2008, s. 513).  

Ett problem som uppkommer i och med cykelplanering har varit vägkorsningar. I Danmark 

och Nederländerna har trafikplanerarna kommit fram till åtta lösningar på problemet, bland 

annat genom att ha speciella cykeltrafiklysen och egna cykelvägar som leder upp till 

vägkorsningen (Pucher, 2008, s. 516). Genom att utveckla sin cykelplanering och få fler 

invånare att använda cykeln, skapas ett bättre stadsrum (Koglin och Rye, 2014, s. 216). Vilket 

i sin tur göra att staden blir mer utnyttjad och lättillgänglig. 

 

4.5 Cykelplanering i Uppsala 

Sverige är ett av de länder i världen där det cyklas allra mest. I en stad som Uppsala med många 

studenter som invånare är det särskilt vanligt med många cyklister. Uppsala är en av de städer 

i Sverige där det cyklas allra mest i. Uppsala kommun beräknar att cirka 120 000 resor görs 

dagligen i Uppsala, vilket är ungefär en tredjedel av alla resor som görs i kommunen (Uppsala 

Kommun, Kampanjsidor, Cykelstaden Uppsala, 2014). I och med cyklarna blir trafiken 

lugnare, hastigheterna sänks och biltrafikanterna blir mer uppmärksamma (Pucher, 2008, s. 

514). Detta då bilisterna inte enbart har andra bilar att ta hänsyn till utan också cyklister. För 

Uppsala är cykeln, som nämnts, ett av de mest användbara färdmedel vilket sätter press på 

cykelplaneringen. Cykelinfrastrukturen måste kunna vara hållbar för framtiden för att Uppsala 

ska kunna hålla sig i framkant vad gäller att få cykelanvändare att i alla årstider använda sina 

cyklar. Cykeln är ett av de bästa färdmedel för en hållbar stad, detta speciellt i en stad som 

Uppsala då tätorten sträcker sig fem kilometer i vardera riktning från stadens centrum. Fem 

kilometer är den sträcka där cykeln kan konkurrera med andra transportmedel och anses vara 

en lämplig sträcka med cykeln (Uppsala Tidningen, Tyck till om staden, 2012). 



10 
 

4.6  Hållbarhet 

En bra bit på vägen till att få en bra cykelkultur i en stad eller kommun är att ha en bra 

cykelstrategi. En cykelstrategi är ett dokument där den aktuella kommunen drar upp riktlinjer 

för hur kommunens normer och policy ska se ut för planeringen av cykling och sådant som 

berör cykling såsom cykelparkering och cykelvägars utformning. Idag är det få städer i Sverige 

som har en cykelstrategi med i sin planering av staden. Detta då det är svårt att konkretisera 

detta i bland annat detaljplaner och planering av gator och drift (Region Skåne, 2015, s. 28). 

Att inte ha en cykelstrategi ger som påföljd att det är svårt att genomföra en bra cykelplanering 

där cykeln står i fokus och som gör att fler människor ser cykeln som ett alternativt färdmedel 

och som i sin tur kan ge ett mer hållbart samhälle.  

Bullerstörningar, som bilismen för med sig, påverkar bland annat sömnen. Avgaserna från 

bilar påverkar även luften, och partiklar som kan upptas i blodet och ge sjukdomar såsom cancer 

(Region Skåne, 2015, s. 11). Genom att minska antalet bilresor bör cykeltrafiken öka, och med 

det andelen cykelresor. Städerna kan då bli mer hållbara i den utsträckningen att befolkningen 

blir friskare och lever längre och med det bidra till samhället i längre utsträckning än vad de 

gör idag. Ett annat tillvägagångssätt att få en stad att bli mer hållbar är genom att fokusera på 

den yngre generationen. Detta skulle i längden ge ett mer hållbart samhälle. Att i tidig ålder lära 

barn att cykling är ett bra alternativ och att förespråka cykling är inte enbart bra för samhället 

utan också för barnet själv. Genom att röra på sig ökar barnets koncentration och prestation 

samt att barnet håller sig friskt längre (Region Skåne, 2015, s. 12). Barn behöver ha trygga 

cykelvägar och nät för att kunna cykla och då inte enbart vägen mellan skolan och hemmet utan 

överallt. 

Som tidigare nämnts ger en bra cykelkultur en friskare befolkning såväl fysiskt som 

psykiskt. En väg till att få en bra cykelkultur i en stad är genom att ha ett väl fungerande 

cykelnät. I en rapport gjord av Region Skåne från 2015 krävs det fyra steg till att få ett bra och 

fungerande cykelnät. För det första måste cykelnätet vara tätt, sammanhängande och 

tillgängligt. När det finns flera vägar till samma mål tenderar människor att välja cykeln, 

speciellt under vardagen då dessa turer ofta går mellan många olika punkter (Region Skåne, 

2015, s. 26). Den andra punkten är att cykelnätet bör vara trafiksäkert och att det ska upplevas 

som tryggt. Separerade cykelbanor, som nämnts tidigare, är ett exempel på ett säkert cykelnät, 

men det finns även andra sätt att få det mer säkert. I korsningar är det viktigt med 

hastighetsdämpande vägar och tillämpad cykelbelysning på vägar är också åtgärder som behövs 

för att göra cykelvägarna mer trygga (Region Skåne, 2015, s. 26). Idag sker många cykelolyckor 

på grund av att det finns stora brister i cykelvägarna (Region Skåne, 2015, s. 27). Genom att 

förbättra cykelvägarna förhindras olyckor och förebygger mer trygghet. Tredje punkten innebär 

att vägledningen ska vara tydlig och informativ. Att cykla ska vara smidigt och enkelt. Vid 

problem med omledning av väg på grund av exempelvis ombyggnation, kan det enkla och 

smidiga med cykling förlora en del av sin glans. Då behövs det tydlig information om var det 

går att cykla, avstånd mellan olika punkter och skyltning. Cykelvägar som bara försvinner är 

inte ett sätt att göra cyklingen mer attraktiv (Region Skåne, 2015, s. 27). Den sista och fjärde 

punkten är att det bör vara enkelt och behagligt att cykla. Ett exempel på att göra cykling mer 

attraktivt är att ha cykelparkeringarna nära ingångar vid köpcentrum och arbetsplatser. Det ska 

kännas tryggt att lämna sin cykel på parkeringen, att kunna veta att cykeln är kvar tills ärendet 
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är gjort oavsett tid på dygnet (Region Skåne, 2015, s. 27). För att detta ska vara möjligt måste 

belysning finnas vid parkeringarna och att insynen är bra vid dessa parkeringar. När dessa fyra 

punkter är uppfyllda bör cyklingen vara ett attraktivt alternativ och i förlängningen ge en hållbar 

stad. 

4.7  Staden 

Vad kommer då dessa åtgärder att ha för inverkan på staden och dess invånare? Rapporten Den 

byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet, gjord på begäran av Statens folkhälsoinstitut, visar 

på att en cykelvänlig stad med bra promenad- och cykelvägar ger en befolkning med ökad fysisk 

aktivitet. Invånare som bor i en stad som är cykelvänlig ökar sin fysiska aktivitet med 70 

minuter varje dag i jämförelse med människor som bor i städer som prioriterar bilen istället för 

en fungerande cykeltrafik (Faskunger, 2007, s. 129).  

Cykelvänliga städer bidrar inte bara till förbättrad hälsa utan också till bättre social hälsa 

såsom ökade sociala kontakter och socialt kapital samt medborgaranda. Med förbättrad social 

hälsa påverkas även hälsan positivt. Ett exempel är lägre risk för högt blodtryck. 

Planeringen av svenska städer den senaste tiden har ofta fokuserat på att förtäta städer. För 

att detta ska fungera måste städerna utveckla, förnya och utöka de befintliga miljöerna såsom 

parker, lekplatser och infrastruktur för aktiv transport exempelvis cykling (Faskunger, 2007, s. 

131). Just den aktiva transporten påverkas av den omgivande miljöns utformning. I vissa städer 

har just utformningen till den aktiva transportens fördel, gjort att invånarnas benägenhet att ta 

cykeln eller att gå ökat. Detta har i sin tur gjort att användningen av bilen minskat och risken 

för att trafikanter att skadas har även den minskat. Dock har bristerna i dagens infrastruktur för 

cykling och gång bidragit till att många inte använder dessa. Detta även om forskning visat på 

att en utbyggnad av cykelbanor är samhällsekonomiskt lönsamt och kostnaderna för kroniska 

sjukdomar blir lägre då befolkningen mår bättre av att röra på sig och på så sätt få en mer hållbar 

stad i längden (Faskunger, 2007, s. 130). 

5. RESULTAT 

5.1 Uppsala kommuns cykelstrategi 

Uppsalas cykelstrategi utgår från en mängd olika styrdokument men det är framförallt utifrån 

tre huvuddelar som strategin utgår ifrån. En cykelpolicy som kommunfullmäktige antog 2013, 

riktlinjer för cykeltrafik från kommunstyrelsen som även den antogs 2013 samt gatu- och 

miljönämndens handlingsplan som antogs i januari 2014. Det finns även andra dokument och 

direktiv som tar upp hur kommunen ska förhålla sig för att bland annat bli en mer hållbar stad. 

Målet från politikerna är att fler ska börja cykla och åka kollektivt (Fritz, Daniel, trafikplanerare 

Uppsala kommun, 2014-12-19). Dock är cykling väderbaserat och det är många parametrar som 

spelar roll för att få en klar bild av hur människors resevanor ser ut.  

Som tidigare nämnts så spelar det sociala en stor roll i cykling (Tumlin, 2011, s. 78). I 

Uppsala har detta tagits till vara. Cykelvägarna görs bredare nu än vad de gjordes förr. En av 

anledningarna är just att cykling fyller en social funktion. Det behövs också hög framkomlighet 

på cykelvägarna. Det ska vara enkelt att cykla förbi utan att vara orolig för att få möte. Under 

de upprustningsprojekt som görs i Uppsala breddas de allra flesta vägar. Det finns olika 

cykelnät i Uppsala, snabbcykelled, huvudcykelstråk, huvudcykelnät och övriga lokala stråk 

(Fritz, Daniel, Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19). Dessa stråk har olika kriterier 
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gällande hur breda de ska vara, kriterierna finns med i den handlingsplan som antogs i januari 

2014. Det som också påverkar cykelvägens bredd är var vägen ligger. Om den ligger nära en 

körbana, eller om det är nära gräsmatta. Vid närheten till gräsmatta behövs inte breddning då 

cyklisten kan cykla ut på gräset om det skulle behövas vid framkomlighet. I ett av 

styrdokumenten finns en handlingsplan som bland annat behandlar hur planeringen ska se ut. 

Utöver detta finns en mängd olika dokument som används för att göra Uppsala till den bästa 

cykelstaden i Sverige. Ett av målen som Uppsala har är, som sagt, att allt fler ska cykla, fler än 

en tredjedel av alla resor som görs i Uppsala ska göras med cykel. Att vara Sveriges fjärde 

största stad och ha det som målsättning är bra då många människor tar del av vad kommunen 

gör för cykelplaneringen. Till sin hjälp har Uppsala kommun bland annat gjort 

reseundersökningar för att ta reda på hur människor i Uppsala rör sig och hur de tar sig fram i 

staden, samt kampanjer för att få fler till att cykla. Handlingsplanen som finns, kan alla ta del 

av via kommunens hemsida. Dock kan det vara svårt att ta reda på hela strategin som 

privatperson, om kommunen publicerade mer om vad deras strategi går ut på och vad de vill 

med sin strategi kanske fler människor skulle välja cykeln framför bilen då de skulle få kunskap 

över hur mycket kommunen faktiskt lägger ner i resurser på att få Uppsala till Sveriges bästa 

cykelstad och hur bra cykling faktiskt är både för kropp och natur. 

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014 gav Uppsala en sjunde plats på listan Sveriges 

bästa cykelstad. Uppsala kommun har dock avancerat mycket på listan poängmässigt från 

tidigare år. Daniel Fritz, Trafikplanerare Uppsala kommun, menar att den stora utmaningen nu 

är att avancera ännu mer, men att detta kommer bli svårt då kommunerna som ligger högre upp 

på velometern är väldigt bra på att planera och har mer resurser, då både på personer och pengar, 

att lägga på cykelplanering. Kommunerna som ligger högre upp än Uppsala har 

uppmärksammat cykelplanering tidigt och ligger i och med detta några steg före. Det är dock 

Uppsalas mål att bli bäst och det är det som kommunen jobbar för. För att nå högsta placering 

krävs mycket, men kommunen är på god väg.  

Många cykelparkeringar är något som gör att fler tenderar att ta cykeln (Pucher, 2008, s. 

518). I Uppsala har detta tagits på stort allvar sedan år 2009. Kommunen har nyligen byggt runt 

omkring 3000 fler cykelparkeringar runt om i staden (Fritz, Daniel, Trafikplanerare Uppsala 

kommun, 2014-12-19). Kommunen vill bygga fler men det är ont om utrymme i de mer centrala 

delarna av staden. Det ska finnas framkomlighet för bussar, uteserveringar och mycket annat. 

Förvaltningen av de cykelparkeringar som redan finns är viktig, de cyklar som har stått för 

länge på samma plats tas bort i enlighet med kommunens kampanj Parkera schysst (se avsnitt 

3.2). Andra konkreta åtgärder kommunen har infört är cykelvärdar och långtidsparkering för 

cyklar. Ett tvåvåningscykelgarage som ska ligga i anknytning till Resecentrum är även i 

planeringsfasen. Daniel Fritz håller med om att cykelparkeringar är något som är väldigt viktigt 

för att få folk att cykla och menar att om det är svårt att parkera blir cykeln mindre attraktiv 

som transportmedel. 

Att tydligt se cyklister är något som kan verka självklart för många, men på många platser 

görs inte detta. Ett sådant exempel kan vara att belysningen är dålig eller korsningar som har 

dålig sikt. I Uppsala kommun finns det en regel om att alla cykelvägar ska vara belysta och det 

läggs hög prioritering på detta, men att det i vissa känsliga områden inte är möjligt. Känsliga 

områden kan vara platser som Stadsskogen i centrala Uppsala där det inte går att gå in med 
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tunga maskiner för att dra ner ledningar i marken då området är känsligt. Dock ska i regel alla 

korsningar vara belysta just för att undvika olyckor som kan uppkomma vid dålig sikt (Fritz, 

Daniel, Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19). För att vara en bra cykelstad krävs bra 

cykelvägar. Uppsala kommun bygger ungefär en mil nya cykelvägar varje år. Det skulle vara 

mer om inte kommunen rustade upp två mil gammal cykelväg varje år. Upprustning innebär 

bland annat omasfaltering, upprättande av ny beläggning och cykelparkeringar. Kommunen 

anser att denna siffra är bra och att det är på denna nivå de vill ligga på. 

5.2 Åtgärder i Uppsala 

I oktober 2014 invigdes Uppsalas första snabbcykelled, kallad Valsätraleden (Uppsala.com, 

Invigning av Uppsalas första snabbcykelled, 2014). En till led håller på att byggas som kommer 

att gå mellan Flogsta och centrala Uppsala. Cykellederna ska hålla en hög kvalité. Kommunen 

har köpt in en snöröjningsmaskin som ska hantera snön på snabbcykellederna, målsättningen 

är att det ska vara barmark på dessa cykelleder året om. Cykellederna ska även vara cykelvägar 

som är bredare än vad andra vanliga cykelvägar är. Annat som skiljer ut dem från andra 

cykelvägar, är att det ska finnas upphöjda passager, bättre belysning, tunnlar som är fräscha och 

upplysta samt ha en hög standard på beläggningen i vägen. Inspirationen till dessa cykelleder 

har kommunen fått från många städer, detta på grund av att det inte finns några standarder för 

denna typ av cykelleder. Alla städer har sina egna definitioner på vad en snabbcykelled är. Inte 

heller benämns de lika, snabbcykelleder i Uppsala och cykelhighways i Köpenhamn. Det som 

binder dem samman är att vägarna ska ha en hög kvalité och vara väl framkomliga (Fritz, 

Daniel, Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19).  

Cykelkampanjer har på olika håll fungerat som en morot till att försöka få fler människor 

till att cykla (Tolley, 2003, s. 234). Genom kampanjer får fler upp ögonen för att cykling är det 

bästa alternativet både för kroppen och miljön. I Uppsala finns bland annat kampanjen 

Vintercyklisten. Vintercyklisten är en del av kommunens arbete gällande hållbart resande. Med 

detta vill kommunen att fler ska använda cykeln även under vinterhalvåret och lämna bilen 

hemma. De medverkande cyklisterna, som är geografiskt spridda över kommunen, ska vara 

uppmärksamma på hur cykelvägarna ser ut och om underhållet behöver bättras på. Personerna 

som är med i denna kampanj är både vana och ovana cyklister. Cyklister bör cykla tre gånger i 

veckan och den minsta sträckan är tre kilometer per gång. En poäng att framhålla är att 

kampanjen inte är en tävling utan en uppmuntran till att få fler till att cykla, men också till att 

hjälpa kommunen i att se över cykelvägarna. Som kommunen själv skriver ”Genom att resa 

mer miljövänligt, hälsosamt och säkert blir Uppsala en mer attraktiv kommun att leva och verka 

i” (Uppsala kommun, Vintercyklisten, 2014). Denna text kan symbolisera cyklingens plats i 

Uppsala och att det är viktigt att vara en hållbar stad. En annan kampanj som Uppsala kommun 

har är cykelspanarna. Cykelspanarna innefattas av 50 cyklister som är vana vid att cykla även 

under vinterhalvåret. Dessa ska hjälpa kommunen med vägunderhållningen genom att registrera 

hinder genom en applikation i mobilen. De ska även hjälpa till genom att komma med råd och 

förslag till kommunen (Uppsala kommun, Vintercyklisten, 2014). En tredje kampanj som 

Uppsala kommun använder sig av är Parkera schyst. Den går ut på att få människor att parkera 

i cykelparkeringarna och inte utanför. Detta för att bland annat förbättra framkomligheten inne 

i staden då felparkerade cyklar förfular stadsmiljön samt hindrar vissa platser från att utnyttjas 

till fullo (Uppsala kommun, Cykelkarta, 2013). Med kampanjen ingår att kommunen tar hand 
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om de felparkerade cyklarna. Kommunen har infört en fem-veckors regel som går ut på att om 

en cykel stått på samma ställe under en tid längre än fem veckor tas denna cykel om hand av 

kommunen (Fritz, Daniel, Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19). Med dessa 

kampanjer bidrar kommunen med att väcka intresset för cykling även under vinterhalvåret. I 

och med att allt fler cyklar under vinterhalvåret avlastar detta kollektivtrafiken, vilket i sin tur 

gör att det blir en mer jämn belastning för kollektivtrafiken under hela året och det blir lättare 

att planera turer och sätta in bussar (Uppsala kommun, Handlingsplan för arbetet med 

cykeltrafik, s. 14, 2014). 

I en del andra kommuner i Sverige tar barn i skolåldern cykelkörkort (Luleå kommun, 

Utbildning och förskola, 2014). Detta för att barnen ska lära sig hur de ska bete sig i trafiken. I 

Uppsala finns inte detta för tillfället, det har dock pågått tidigare. Kommunen arbetar inte aktivt 

för att få detta till stånd men har en förhoppning om att det kan återupptas i framtiden. Det 

Uppsala kommun arbetar med är den fysiska miljön kring skolorna i staden. Med mer bilar vid 

skolan blir miljön otrygg. Det görs allt mer för att uppmuntra barn och föräldrar till att ta cykeln 

till skolan än att bli skjutsade. En dålig trend just nu är att allt fler barn blir skjutsade till skolan 

med bil. Kommunen ger ut information till skolorna som sedan ger vidare informationen så som 

broschyrer till föräldrar och barn om just det viktiga med att ta cykeln eller gå istället för att ta 

bilen, dels för klimatet men också för hälsan är det bättre. Det är viktigt att från början skapa 

ett beteende där det är naturligt att ta cykeln eller en promenad, inte att ta bilen (Fritz, Daniel, 

Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19). 

5.3 Lånecyklar 

2013 valde SJ tillsammans med Uppsala kommun och medieföretaget Clear Channel att påbörja 

ett projekt med lånecyklar i Uppsala. Tanken var att resenärer som kommer med tåget, främst 

de människor som pendlar dagligen, skulle kunna låna en cykel vid resecentrum och cykla till 

sina respektive arbeten runt om i Uppsala. Alla som vill ska kunna hyra dessa cyklar under 

sommarhalvåret. SJs resenärer har reducerat pris på att hyra cyklarna i och med att det var 

främst för dem cyklarna fick sin start (Business Class, SJ lanserar cyklar, 2014). Idag, nästan 

två år senare, finns det fyra cykelstationer för dessa cyklar runt om i Uppsala. Platserna där 

dessa stationer finns är vid Stadshuset, Centralstationen, Akademiska sjukhuset och 

Ekonomikum (Upsala Nya Tidning, 100 cyklar för pendlare på plats, 2013). Projektet som 

påbörjades 2013 höll på till 31 oktober 2014, dock har Clear Channel nyligen fått klartecken 

från kommunen att fortsätta med lånecyklarna till nyår (Sveriges Television, Hyrcyklarna får 

vara kvar, 2015).  

Clear Channel är ett mediebolag i Stockholm med cirka 90 anställda. Företaget erbjuder 

sina kunder att nå ut till personer i den målgrupp som företaget, som anställt Clear Channel, vill 

nå ut med sina produkter. Företaget har specialiserat sig på att nå ut till sina målgrupper genom 

att göra reklam utomhus. Enligt hemsidan arbetar de för att i alla led vara så miljövänliga som 

möjligt samt att förbättra hållbarheten (Clear Channel, Om oss, 2014). Efterfrågan på lånecyklar 

startade år 1996, detta var dock inte i Sverige. Lånecyklar var först ut på marknaden i 

Stockholm. I Uppsala började det år 2013 eftersom efterfrågan kom först då (Kraijsnik, 

Aleksander, projektledare Clear Channel, 2014-11-12). Enligt Clear Channel var det bara att 

sätta igång med lånecyklarna då Uppsala är en cykelstad med bra cykelvägar. De som idag 

använder lånecyklarna i Uppsala är inte turister som det är i de allra flesta städer, utan främst 
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personer som pendlar mellan Uppsala och Stockholm. Den största cykelstationen som företaget 

har, över hela Sverige, är den som ligger vid Centralstationen i Uppsala, detta menar Kraijsnik 

på Clear Channel, är eftersom att lånecyklar och cyklar rent generellt är något som används 

flitigt i Uppsala. Även det faktum att företaget fick utöka cykelstationerna med en ny station 

denna säsong tyder på att intresset att låna en cykel är större än vad alla de inblandade, Clear 

Channel, Uppsala kommun och SJ som tillsammans har tagit fram detta projekt, trodde. Enligt 

Clear Channel har de ett miljötänk med att ha lånecyklar. Inte bara av den uppenbara 

anledningen till att cykling är det mest miljövänliga transportmedlet, utan också genom att ha 

stationer för cyklarna vid de arbetsplatser där flest pendlare arbetar. Detta gör att det underlättar 

för brukarna att återlämna sina cyklar och gör det smidigare att ta en lånecykel istället för 

bussen. Clear Channel menar även att genom att ha parkeringarna nära varandra påverkas inte 

miljön på samma sätt, när de åker med bilar och fyller på stationerna med cyklar, som det hade 

varit om dessa stationer låg långt ifrån varandra (Kraijsnik, Aleksander, projektledare Clear 

Channel, 2014-11-12). Uppsala kommuns inblandning i projektet har varit genom att upplåta 

marken till lånecyklarna. I dagsläget är det annorlunda. Clear Channels avtal går ut i år och 

kommunen vill nu själva ha ett hyrcykelsystem, och själva vara med och planera för hur och 

var cykelstationerna ska förläggas i staden. Senare i år kommer kommunen att ha upphandling 

med flera olika entreprenörer och företag och se vem som är mest lämplig för projektet. 

Kommunen har en önskan om att utöka stationerna, från att ha fyra vill de istället ha fler som 

är utspridda över hela staden som täcker mer än i dagsläget. Genom att ta över lånecyklarna vill 

kommunen nå ut till alla Uppsalabor, inte bara de människor som berörs av de fyra ovannämnda 

cykelstationerna (Fritz, Daniel, Trafikplanerare Uppsala kommun, 2014-12-19). 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vad Uppsala kommun gör för att främja cykling 

i Uppsala och om det ger en mer hållbar stad. Uppsatsen visar hur stor roll cykelplaneringen 

har i Uppsala kommun samt vad kommunen gör för att förbättra sig själv och hur andra städer 

i Europa, som är erkänt bra på cykelplanering, gör för att planera för cykeln.  

För att ta reda på hur Uppsala arbetar med sin cykelplanering intervjuades trafikplaneraren 

i Uppsala kommun samt projektledaren för det företag som ansvarade för lånecyklarna i 

Uppsala under hösten 2014, Clear Channel. Dessa intervjuer gjordes, som nämnts i metoddelen, 

som kvalitativa intervjuer. Svaren var inte givna på förhand utan respondenterna kunde utveckla 

sina svar och på så sätt förklara än mer vad de faktiskt bidrog med att göra. Genom dessa 

intervjuer har jag kunnat undersöka om Uppsala är en stad med bra cykelplanering och hur 

staden arbetar mot att bli allt mer hållbar. Jag valde att intervjua dessa två personer då de på ett 

ingående sätt har kunnat ge en bild av vad staden faktiskt gör och hur framtidens planering för 

cyklarna ser ut. De kunde ge en annan bild än vad böcker kan göra då de kunde ge exempel på 

förbättringar och ändringar som gjorts i Uppsala. En nackdel med att ta med endast dessa två 

personer var att jag enbart fick fram deras perspektiv, vilket var att de båda ansåg att de gjorde 

väldigt mycket för cyklingen i Uppsala. Det hade varit, om tid funnits, en god idé att ha med 

andra intervjuer också i uppsatsen som kunde ge en annan bild av cykelplaneringen i Uppsala. 

Personer som anser att cykligen inte har tagits på stort allvar eller som tycker att vägarna inte 

alls är fungerande hade varit intressanta att ha med i uppsatsen. Dock finns Cykelfrämjandets 

rapport (2014) med i denna uppsats som visar på att det finns brister i Uppsalas cykelplanering 
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och vad som behöver uppfyllas för att staden ska kunna bli bäst i Sverige och ännu mer för att 

komma upp i samma nivå som Amsterdam och Köpenhamn som faktiskt ses som något av ideal 

när det kommer till cykelplanering och då främst i Europa. Att Uppsala kommun, enligt dem 

själva, har ett sådant fokus på cykling är en god start till att få Uppsala att bli en hållbar stad 

utan biltrafik, bara det att en tredjedel av invånarnas resor görs på cykeln idag gör att 

hållbarheten är något många tänker på. Kommunen jobbar inte enbart utifrån cykelvägarna utan 

också på att uppmuntra invånarna till att cykla eller att gå. Allt ifrån att göra cykelvägarna breda 

till att ha kampanjer så som Vintercyklisten (2014), för att väcka intresset till att börja cykla. 

Lånecyklarna, som de fungerar idag, är inte det mest optimala sättet att hantera lånecyklarna 

på. De allra flesta stationerna ligger inom ett väldigt litet område vilket gör att inte alla idag kan 

utnyttja en lånecykel på rätt sätt. Kommunens idé att utöka antalet lånecykelstationer är ett steg 

till att få fler till att använda systemet och i och med detta få fler till att med egen kraft ta sig 

från punkt A till punkt B utan att det påverkar miljön negativt med avgaser. Dock är detta inte 

aktuellt idag då kommunen fortfarande inte har tagit över driften av lånecyklarna och företaget 

verkar inte utöka antalet cykelstationer inför denna säsong heller. Att inte göra lånecyklarna 

mer attraktiva för turister är också något som gör att lånecyklarna inte blir lika exponerade och 

att inte lika många vet att de finns. Turister som kanske inte brukar cykla, kan genom att låna 

en cykel, få mersmak och cykla mer när de kommer hem till sina respektive hemorter. Vilket 

ger ringar på vattnet till en mer hållbar miljö i stort. 

Att vissa städer i Europa är bättre på att planera för cykling är inte så konstigt. För det 

första så har dessa städer under en lång tid haft ett tänk att inkludera cykling i planeringen. För 

det andra bor det väldigt många människor i dessa städer som ska ta sig fram till sina arbeten 

och skolor varje dag, det måste då kunna finnas alternativ till kollektivtrafiken och de egna 

bilarna. Genom att ha en fungerande cykelinfrastruktur blir staden mer tillgänglig för alla. Det 

tredje, som till viss del hänger ihop med det första, är genom att det under en så lång tid har 

funnits ett cykeltänk i planeringen har lett till att det idag är en politisk fråga. Cykelvägarna har 

idag nästan lika hög status som bilvägarna genom att det funnits med så länge att alla tar för 

givet att dessa ska fungera och vara väl underhållna.  

Utifrån Tumlins (2011) tre hållbarhetsregler ekologisk, ekonomisk och social har Uppsala 

gjort en del för cykelplaneringen och cyklister i stort. Kommunen vill att det sociala ska 

framkomma i cykelplaneringen. Det ska vara lätt att kunna prata med varandra under en 

cykeltur. Pucher (2008) menar att genom att separera vägarna, cyklar för sig och bilister för sig, 

tenderar det att få fler till att cykla. Därav finns det en del utbyggda cykelvägarna på en del 

platser i Uppsala. Vid reparation har också vägarna utvidgats just för att fler ska kunna cykla 

bredvid varandra. Det ekologiska är också en viktig del att framhålla för att bli en mer hållbar 

stad. Genom att satsa på cykelvägar kommer fler att använda vägarna och på så sätt får staden 

inte samma intensitet av utsläpp av farliga avgaser som med mycket biltrafik och blir då mer 

ekologisk. Detta kan Uppsala uppvisa också genom sin satsning på cykelvägar och reparation 

av redan befintliga cykelvägar. Den ekonomiska aspekten är också en del som Uppsala har tagit 

till sig. Som nämnts ovan så blir det samhällsekonomiskt lönsamt att ha en cykelvänlig stad då 

kostnader på kroniska sjukdomar i och med tung biltrafik minskar. Pengar som i slutändan kan 

användas till mer satsningar på cykelvägar och underhåll av dessa. Även för den personliga 

ekonomin är cykeln ett billigare alternativ än bilen, även om Uppsala kommun är begränsad på 
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den punkten men dock bra att poängtera. Åtgärderna innefattar också snabbcykellederna som 

kommunen tagit fram. Genom cykellederna slipper cyklisterna de långa köer som kan 

uppkomma i biltrafik, något som också kan locka fler till att välja cykeln oavsett årstid. Det 

skulle dock vara bra med fler snabbcykelleder än de två som finns idag. Alla områden runt om 

staden borde ha en snabbcykelled för att på så sätt få fler att cykla. 

Koglin och Rye (2014) menar att vissa städer runt om i världen har låtit biltrafiken få allra 

mest resurser och att annan trafik, däribland cykeltrafiken har fått stå tillbaka. I Uppsala har 

detta även skett om än inte i samma utsträckning som i andra städer. Uppsala har som tradition 

haft många cyklister och kommunen har varit tvungna att underhålla cykelvägar och bygga nya 

i och med att befolkningen i mångt och mycket krävt det. Uppsala kommun har haft en del stora 

kampanjer för att få fler till att cykla, något som rapporten från University of Michigan (1992) 

menar är avgörande för att få fler att cykla. Genom att få ut information om cyklingens fördelar 

till befolkningen kan ett intresse för cykling växa. Det som dock skulle kunna uppmärksammas 

än mer i kommunens kampanjer är, just som rapporten säger, att upplysa Uppsalas befolkning 

om biverkningarna av att använda bilen. Ett exempel som kan användas enligt den amerikanska 

rapporten skulle vara att informera att den olja som vi idag använder till bilarna är på väg att ta 

slut och att vi inte kan sätta allt vårt hopp till bilen. I framtiden måste det finnas ett annat sätt 

att ta sig fram i både stad och landsbygd. Att då framhålla cykeln som ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt alternativ är ett gyllene tillfälle för cykeln. Att berätta för befolkningen 

vad Uppsala gör för cykeln och dess planering, genom att publicera sin strategi, kan också få 

fler till att bruka sin cykel. Genom att visa vad Uppsala kommun gör för stadens cyklister kan 

det ge effekter till att fler väljer att bruka vägarna, som en del av skattepengarna går till, då 

befolkningen ser att vägarna är underhållna och att kommunen lägger pengar på att ha en hög 

standard på dem. Det som också saknas i Uppsala, men som vissa kommuner redan idag har, är 

satsningen på barn och deras cykelvanor. Att inte lägga mer kraft och energi på att lära ut till 

barnen vad de positiva fördelarna med att cykla är, är något som Uppsala behöver göra. Att 

redan från en tidig ålder uppmärksamma cykeln som ett naturligt alternativ för att ta sig fram i 

staden kan ge effekter för flera år framåt och gynnar inte bara staden utan hela samhället på 

sikt.  

Det finns även en del åtgärder till som kommunen kan ta till för att få en mer cykelvänlig 

stad. Åtgärder som att snabbt få bort skräp från cykelvägarna, använda sådant material för att 

salta vägarna som inte förstör cyklar och annat samt förbättra cykelbanorna in till och runt 

centrum för att fler ska se fördelarna med cykeln. Fördel såsom att lätt komma väldigt nära 

centrala staden som inte går vid färd av bil. En bra cykelplanering med många cyklister är något 

som ger bra effekter i längden och som på sikt ger ett hållbart samhälle, inte minst genom att 

befolkningen mår bättre. Avgaser och bullerstörningar är också effekter som reduceras i och 

med en bra cykelplanering. Den fysiska aktiviteten som cykling faktiskt utgör är också något 

som påverkar befolkningen positivt i längden. Kanske kan staden sedan växa sig än mer med 

mindre plats för bilvägar och vägarna kan istället ersättas med parker eller bostäder. 

Det som var slående när jag började detta arbete var att Uppsala faktiskt inte var den stad i 

Sverige som var bäst inom cykelplanering. Detta i och med att Uppsala ofta får stämpel som 

något av en cykelstad i och med alla sina studenter, men cykelstad innefattar så mycket mer än 

antalet cyklister. Under uppsatsens gång har min syn på vad en cykelstad verkligen innebär 
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ändrats. Från att enbart ha handlat om antalet cyklister och resor har det utvecklats till att 

innefatta mycket mer. Tillgängligheten, hur lätt cyklister kommer fram i en stad, och 

underhållet av vägar är endast två saker som krävs för att kunna kalla sig en cykelstad av rang. 

Genom upplysning får befolkningen än en gång veta att cyklingen är bra både för kropp, själ 

samt natur och som i längden ger en välmående och hållbar stad. Med detta sagt så ser cyklingen 

ljus ut i Uppsala även om staden inte ligger etta på Cykelfrämjandets lista över Sveriges bästa 

cykelstäder. Det finns en del saker kvar att göra för att bli nummer ett, än mer pengar på 

utbildning av både den yngre befolkningen men också den äldre kan göra att fler väljer cykeln 

istället för bilen. Kommunen tar efter andra europeiska städer som ligger i framkant när det 

gäller cykelplanering, exempelvis Köpenhamn när det kommer till cykelsnabbleder. Att 

kommunen strävar efter att bli Sveriges bästa cykelstad ger hopp om att Uppsala går mot en 

hållbar framtid. Cykeln är, som Tumlin skriver, det mest ekonomiska, sociala och ekologiska 

färdmedlet som finns idag. 
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1. Hur kommer det sig att ni har lånecyklar? 

2. Varför Uppsala? Varför cyklar? 

3. Vilka samarbetar ni med? 

4. På vems initiativ var det? 

5. När kom det igång? Varför just då? 

6. Försätter detta nu efter 31 oktober? 

7. Vilka använder dessa cyklar? 

– Har ni utvärderat vilka? 

– Hur har ni gått tillväga? 

8. Kan man se vilken ålder användarna har? 

9. Används de väl? 

10. När används de mest? 

11. Varför är cykelparkeringarna där de är? Vem bestämde detta? 

12. Hur tycker ni att det påverkar staden? Har rörelsemönstret ändrats? 

13. Kommer ni att utveckla detta i Uppsala? 

14. Finns det liknande projekt i Sverige som ni är inblandade i?  

Bilaga 2 

Intervjuguide Uppsala Kommun 

1. Vad är Uppsalas cykelstrategi? 

2. Vad finns för politiska mål förcykelplaneringen? 

3. Kommer cykelinfrastrukturen i Uppsala att utökas? 

4. Har ni haft någon stad som förebild i ert cykelplanerande? 

5. Cykelhighways som finns i Köpenhamn, skulle det kunna jämföras med 

snabbcykellederna som Uppsala kommer att utökas med? 

6. Kommer elcyklister kunna använda dessa snabbcykelleder? 

7. Finns planer på att bredda cykelvägarna, så att det är möjligt för föräldrar och barn att 

cykla tillsammans? 

8. Vad gör ni för att underlätta för cyklister i trafiken? 

9. Varför är det i dagsläget sex städer före Uppsala i Sveriges bästa cykelstad 2014? 

10. Har ni som mål att bli Sveriges bästa cykelstad? 

11. Utbildas barn fortfarande i skolan om cykling? 

12. Finns planer på att ta fram fler alternativa cykelställen med olika cykelställningar? 

13. Bilen påverkar historiska byggnader, finns planer på att bygga bort bilar från 

historiska Uppsala och bygga fler cykelvägar? 

14. Finns det planer på att bygga bort biltrafiken från stan? 

15. Har EU sponsrat några av cykelvägarna i Uppsala? Finns det planer på det? 

16. Har ni några event till att uppmana cyklande? 

17. Varför bestämde ni er för att ha lånecyklar i Uppsala? 

18. Vad gör ni för att locka fler till att cykla? 

19. Ni har byggt om era cykelvägar, har ni då byggt så att cyklisterna är väl sedda för 

bilisterna, på de vägar de delar? 

20. När det planeras i Uppsala tas cyklisterna alltid med i beräkningen? 
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