
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Innehållsanalys av cykelplaner med ett 
jämställdhetsperspektiv 

En granskning av sex svenska kommuner 

 
Anette Karlsson och Mimmi Lasses 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 
 
 

Handledare: Jakob Nobuoka 
Examinator: Janne Margrethe Karlsson 

Bitr. examinator: Henry Grew 
 



 

 

 



 

 
i 

Förord  

Efter tre år på samhällsplanerarprogrammet avslutade vi våra studier vid 

Högskolan i Gävle med en studie om jämställdhet i cykelplaner. Arbetet 

omfattade 15 högskolepoäng och uppfyllde vårt slutliga mål med att få en 

kandidatexamen inom samhällsplanering. 

Vi vill tacka vår handledare Jakob Nobuoka för stöd och sitt positiva intresse 

som han visat vårt arbete. 

Vi riktar även ett tack till våra familjer och vänner som stöttat oss under hela 

studietiden. 

Tack till Fredrik och Jessica Kindström som lånade ut sin bil, vilket gjorde det 

möjligt för Mimmi att pendla mellan Falun och Gävle, trots kryckor och gipsat 

ben under de första veckorna. 

Slutligen ett stort tack för tre bra och lärorika år på Högskolan i Gävle, nu 

lyfter vi vingarna och ger oss ut på nya äventyr. 

 

Gävle, maj 2018 

Anette Karlsson och Mimmi Lasses 
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Sammanfattning  

Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter 

tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och 

fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. Jämställdhet 

uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor 

och möjligheter att forma sina liv. Det inkluderar även rättvis makt och 

inflytande av samhällsutvecklingen. I ett urbaniserat samhälle krävs det att 

markanvändningen effektiviseras. Här kan ett hållbart transportsystem bidra 

till ett hållbart samhälle med god livsmiljö. 

För att uppnå de nationella och globala hållbarhetsmålen kommer cykeln få 

större betydelse för samhället. I Sverige är cykelplaner ett relativt nytt 

strategiskt dokument för kommuner att arbeta med. I nuläget finns det inga 

nationella riktlinjer och strategier för hur detta arbete ska gå till. Det är upp 

till kommunerna själva att arbeta fram ett sådant strategiskt cykeldokument.  

Syftet med detta arbete var att med hjälp av en innehållsanalys ta reda på om 

jämställdhetsperspektivet är integrerat i cykelplaner, där sex svenska 

kommuners planer granskats. Arbetets målsättning är att skapa ett underlag 

som kan användas för att säkerställa jämställdheten i cykelplaner. Jämställdhet 

är komplext och genom litteraturstudien har begreppet brutits ner till åtta 

aspekter för att göra begreppet mer konkret. För att genomföra 

innehållsanalysen utformades en checklista. Checklistan baserades på två 

befintliga checklistor från SKL och Alingsås kommun, som sedan utvecklades 

succesivt genom abduktion mellan cykelplanerna och checklistan. Resultatet 

av studien visar att jämställdhet kan vara svårt att integrera i cykelplaner. 

Studien har bidragit med en analysmetod som möjliggör en granskning av 

jämställdhet i plandokument på ett kvalitativt sätt. För att kommuner ska 

kunna öka jämställdheten i plandokument har denna studie gett ett förslag på 

ett verktyg, en jämställdhetkonsekvensbeskrivning. Detta verktyg ska fungera 

som ett stöd till kommuner för att integrera jämställdhet tidigt i 

arbetsprocesser och användas kontinuerligt under utvecklingen av samhället.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, innehållsanalys, abduktion, cykelplaner, hållbar 

samhällsutveckling, social hållbart samhälle 
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Abstract  

By implementing gender equality, citizens' interests and rights may be met by 

considering various aspects of its perception. A gender equality perspective 

captures different aspects of the notion and contribute to an increase in social 

sustainability. Gender equality is achieved when women, men, girls, and boys 

have equal rights, conditions and opportunities to shape their lives in 

accordance to their own free will. This also includes a fair power balance 

between the genders and their ability to actively influence on social 

development. In an urbanized society, the use of land needs to be optimized 

and effective. Therefore, a sustainable and optimized transportation system, 

can contribute to a sustainable society. In the long-term perspective, this 

could mean a better day to day living situation for the future urban citizen.  

To achieve national and global sustainability goals, the bicycle will be more 

important for the society. Regarding the bicycle as means of a more active and 

modern way of transportation, strategic planning for bicycles is a relatively 

new phenomena in Swedish municipalities. Currently there are no national 

guidelines or strategies for how such planning and development should be 

executed. Today the municipalities themselves are responsible to develop 

their own strategic documents regarding how the bicycle could be 

implemented into their future local community. 

The purpose of this study was to find out if gender equality is integrated into 

bicycling transportations plans from six Swedish municipalities, using a 

content analysis. The aim of the study was to create a basis of analysis that can 

be used to ensure equality in bicycle transportation plans. Gender equality is a 

complex issue and through the literature study, the term have been broken 

down to eight aspects to create an easier understanding. To perform the 

content analysis, a checklist was created. The checklist was based on two 

existing checklists from SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) and Alingsås 

municipality, which subsequently was developed by abduction between 

bicycle transportation plans and the checklist. The results of the study show 

that gender equality is difficult to integrate into bicycle transportation plans. 

The study has contributed to an analytical method that enables a qualitative 

review of gender equality in strategic planning documents. For municipalities 

to increase gender equality in planning documents, this study has provided a 

proposal for an instrument, a gender equality impact report. This instrument 

will serve as a support for municipalities to integrate gender equality early in 

work processes and be used continuously in the development of society. 

Keywords: Gender equality, content analysis, abduction, bicycle 

transportation plan, sustainable development, social sustainable society  
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1 Inledning  

Jämställdhet har varit en stor del av samhällsdebatten under hösten 2017. Efter att 

flera yrkesgrupper visat sitt missnöje för misslyckad jämställdhet intensifierades 

debatten. Arbetet med att öka integreringen av jämställdhet finns både på nationell 

och global nivå, där bland annat FN arbetar aktivt genom globala 2030 målen samt 

att regeringen har lagstadgande jämställdhetsmål (Regeringskansliet, 2016). 

Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) ersattes år 2008 av diskrimineringslagen (SFS 

2008:567), vilket betyder att jämställdhetsperspektivet bör ha integrerats sedan år 

1991. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika 

rättigheter och möjligheter samt att leva på lika villkor i dagens samhällen och bidra 

till dess utveckling (globalamalen.se). Studier inom jämställdhet visar att tydliga mål 

saknas och kan därför vara svårt att integrera vid planering. Frågor tenderar att 

omformuleras till politiska mål, ekonomisk tillväxt eller fattigdom, i tron om att 

jämställdhet behandlas (SKL, 2013). Jämställdhet är ett komplext ämne och är en 

process av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer (Prati, 2018). Jämställdhet är 

en fråga om kunskap och bör tillämpas i alla strategier för all form av planering, 

detta för att ens få kallas för jämställdhetsintegrering (SCB, 2014). Horelli (2017) 

menar att jämställdhetsperspektivet är relevant för planeringen och utvecklingen 

som städer står inför. Grunden för ett fungerande samhälle ligger delvis i 

transportinfrastrukturen där alla individer ska kunna förflytta sig på lika villkor. 

Kommunala cykelplaner har använts som underlag för analysen eftersom dessa 

strategiska dokument är relativt nya för kommuner att arbeta med (Trafikverket, 

2017). Glaeser (2012) menar att städer bör förtätas, växa på höjden och inte på 

bredden, för att uppnå en hållbar planering. Bilen har fått ta stor plats vid 

planeringen av våra städer och ett paradigmskifte bör ske. Inte minst för den 

urbanisering som pågår, utan även för att främja ett hållbart samhälle och livsmiljö. 

Regeringskansliet (2017) menar att cykeln inte enbart är ett yteffektivt 

transportmedel utan även en stor del för att uppnå de nationella och globala 

miljömålen. 

Trafikverket (2017) har sammanställt hur många kommuner som har ett fastställt 

politiskt dokument specifikt för cykling. Sammanställningen visar att drygt 60, av 

Sveriges 290 kommuner, har ett sådant strategiskt dokument. Dokumentet avser 

cykling och ska inte vara äldre än fem år. I de flesta fall är det de större kommunerna 

som använder sig av cykelplaner, men det finns ett par kommuner med en 

befolkning under 10 000 invånare som tagit fram ett dokument angående cykling. 

Det finns 8 stycken regionala cykelstrategier, men ytterligare 7 regioner har under 

2017 fastställt cykelstrategiplaner (Trafikverket, 2017). En cykelplan indikerar att 

kommunen aktivt arbetar med cykelfrågor och ställer sig positivt till att arbeta 

strategiskt med cykelinfrastrukturen i kommunen. 
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Trafikverket (2017) menar att det krävs mer forskning för att öka förståelsen om 

vad god cykling innebär, så fler kommuner kan integrera cykelvägar som en del av 

infrastrukturen och arbeta aktivt för ökad cykling. Trafikverket (2017) menar att det 

finns en viss osäkerhet i hur cyklandet har utvecklats i Sverige. Det finns en del 

flödesmätningar, men för att visa om cyklandet ökat eller minskat krävs före- och 

eftermätningar. Även för att på sikt se en trend samt vilka åtgärder som är 

förmånligast och kostnadseffektivast.   

Cykelinfrastrukturen i delar av Europa har utvecklats sedan 1970-talet, idag är 

länder som Nederländerna och Danmark ledande när det gäller cykling och dess 

infrastruktur (Pucher & Buehler, 2008; Sagaris, 2015). Bilens framfart och 

utvecklingen runt denna har bidragit till ett generationsavbrott för gåendet och 

cyklandet, speciellt till och från skolan. Regeringskansliet (2017) menar att idag sker 

detta främst med bil, men om cyklingen främjas redan i tidig ålder kan det bidra till 

att cykeln i framtiden blir ett mer självklart val som transportmedel. Freudendal-

Pedersen (2015) menar att även i en fungerande cykelstad byts cykeln ut mot bilen 

när cyklister blir föräldrar. Detta för att föräldrar anser att tempot är för högt och 

antalet cyklister är för många för att det ska kännas tryggt och säkert att cykla med 

barn. Jäppinen, Toivonen och Salonen (2013) menar att först när kollektivtrafik i 

större grad kompletterar varandra, istället för konkurrerar, kan det bidra till 

tidseffektivisering kontra bilen. Olabarria, Pérez, Santamariña-Rubio och Novoa 

(2014) menar att män har större risk att drabbas av fetma och överviktsrelaterade 

sjukdomar. Detta på grund av att män i regel rör på sig mindre än vad kvinnor gör. 

Det finns positiva och negativa infallsvinklar relaterade till vardagsmotionen och det 

kan överföras på cykel kontra bilen. Det kan räcka med 30 minuter motion dagligen. 

Genom att planera samhället så fler använder transportmedel som gynnar den 

positivt relaterade motionen, kan hälsorelaterade sjukdomar minska.  

Det finns inte några nationella riktlinjer och strategier om hur cykelplaner ska 

utformas och det är upp till varje kommun att utforma dem hur de vill. Det finns 

fördelar med nationella mål och strategier, det kan bland annat bidra med att 

kommunerna får tydliga mål att arbeta mot för att skapa cykelplaner med en hållbar 

infrastruktur. I dessa riktlinjer och strategier bör även ett jämställdhetsperspektiv 

inkluderas för att skapa ett socialt hållbart samhälle.  

Detta arbete har bidragit med en kvalitativ analysmetod som möjliggör en 

granskning av jämställdheten i plandokument. Genom detta kan kommuner 

utvärdera och synliggöra jämställdhetsarbetet på ett konkret sätt och eventuellt 

förändra sina målsättningar 
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1.1 Syfte, mål och frågeställningar           

1.1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av en innehållsanalys ta reda på om 

jämställdhetsperspektivet är integrerat i cykelplaner. Genom att analysera 

jämställdheten i cykelplaner kan det tydliggöras om cykelinfrastrukturen bidrar till 

kvinnors och mäns lika rätt och påverkan av det allmänna utrymmet. Arbetets 

målsättning är att skapa ett underlag som kan användas för att säkerställa 

jämställdheten i cykelplaner. För att uppnå syftet och målet utgår studien från ett 

antal frågeställningar. 

1.1.2 Frågeställningar  

- Hur framgår det om cykelplaner har ett jämställdhetsperspektiv eller inte?  

- Hur kan jämställdhetsperspektivet säkerställas i cykelplaner? 

- Hur kan en innehållsanalys användas vid analysering av plandokument? 

- Hur kan ett jämställdhetsperspektiv bidra till ett socialt hållbart samhälle?  

1.1.3 Avgränsning 

Denna studie har fokuserat på den sociala dimensionen av samhällsutvecklingen. 

Både ekonomiska och miljödimensionerna har en koppling till ämnet, men en 

avgränsning från dessa har gjorts i denna studie.     

Av Sveriges 290 kommuner har endast 60 stycken cykelplaner och enbart 6 stycken 

har granskats, detta på grund av tidsutrymmet för denna studie. Innehållsanalyser av 

texter är en tidskrävande process och detta arbete sträcker sig endast över 10 

veckor. Vilket gör att studien inte kan säkerställa om jämställdhet nationellt sett 

finns, snarare om just dessa sex planer har det eller inte. 
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2 Teori  

2.1 Jämställdhet, planering och cykling 

FN:s generalförsamling antog i september 2015 Agenda 2030 (Regeringskansliet, 

2017). Denna innefattar 17 stycken globalt uppsatta mål för att främja en hållbar 

utveckling. Här finns bland annat mål för hälsa och välbefinnande, jämställdhet, 

minskad ojämlikhet samt att skapa hållbara städer och samhällen (globlamalen.se) 

Detta är mål som bland annat passar in i denna studie. European Institute for Gender 

Equality (EIGE) (2017) visar att Sverige är i topp (82,6 poäng) med arbetet att 

integrera jämställdhet jämfört med andra länder i EU. De utgår från ett 

jämställdhetsindex där 7 olika dimensioner mäter jämställdhet: arbete, pengar, 

kunskap, tid, hälsa, makt och risk för utsatthet av våld. Dessa mätningar har utförts 

2005, 2010, 2012 och 2015 (EIGE, 2017). Jämställdhet handlar om att kvinnor och 

män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter och möjligheter samt att leva på lika 

villkor i dagens samhällen och bidra till dess utveckling (globalamalen.se). Studier 

inom jämställdhet visar att om tydliga mål inte existerar, tenderar frågor kring genus 

och jämställdhet omlokaliseras och omformuleras inom ramen för andra politiska 

mål, som till exempel att skapa nya arbeten, ekonomisk tillväxt eller 

fattigdomsbekämpning (SKL, 2013). Jämställdhet är komplext och är en process av 

sociala, kulturella och ekonomiska faktorer (Prati, 2018). Jämställdheten är även en 

fråga om vilken kunskap som finns och måste tillämpas på alla områden i samhället 

(SCB, 2014).  

Horelli (2017) menar att jämställdhetsperspektivet är relevant för planering. Inte 

minst för att fortsätta det arbete som behövs för integreringen av jämställdhet i 

planeringsteorierna. För att öka jämställdheten ges förslag på att beskriva olika 

behov, där den underliggande tanken innebär att kvinnor och män har olika behov. 

Här ska ett jämställdhetsarbete hjälpa till att lyfta fram kvinnors behov. Begreppet 

bör istället kopplas ihop med kommunens egna planeringsnormer (Larsson & 

Jalakas, 2008; SCB, 2014). Om det förutsätts att kvinnor och män har skilda behov 

och beskriver uttrycket så, finns risken att den ojämställdhet som finns idag 

cementeras. Denna risk minskar om begreppet inriktar sig på förändringar i 

processen, istället för att det blir ett inriktat mål för jämställdhet (Larsson & Jalakas, 

2008). Jämställdhetsmålets syfte är att bryta de gamla mönster som fortfarande lever 

kvar. Horelli (2017) menar även att de traditionella planeringsstrategierna har svårt 

att hantera den komplexa utvecklingen städer står inför. 

Det finns nationella målsättningar för att främja en hållbar stadsutveckling (Skr. 

2017/18:230). Målsättningarna innebär bland annat att städer och annan byggd 

miljö ska bidra till en god och hälsosam livsmiljö (Regeringskansliet, 2017; Skr 

2017/18:230). SKL (2013) menar att regeringens uppsatta jämställdhetsmål ska 
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anpassas till planeringen som utförs. Exempelvis vid transportplanering ska 

transportsystemet bidra till att jämställdhetsmålen ska uppnås genom att anpassas till 

ett specifikt ämnesområde. Planeringen i Sverige anses vara könsneutral och det 

betraktas vara något positivt. Detta tenderar istället bli könsblindhet, det innebär att 

samhället blundar för att kvinnor och män har olika erfarenheter och detta kan 

försvåra utvecklingen. Konsekvenserna blir att kvinnornas erfarenheter oftast 

försummas (Larsson & Jalakas, 2008; SKL, 2013). Den könsneutrala planeringen 

kan bero på att arbetssättet eller processer är inarbetade på arbetsplatser. Genom att 

ändra perspektiv i arbetet kan detta upptäckas och först då förändras. Eftersom 

samhället idag är uppbyggt utifrån ett patriarkat (Larsson & Jalakas, 2008). Då 

behöver det traditionella ovanifrån perspektivet ”top-down” vid planering 

kompletteras med ett underifrån perspektiv ”bottom-up” för att jämställdheten ska 

inkluderas. Det möjliggör ett konkret sätt att planera för ett bredare perspektiv 

eftersom invånarnas behov skiljer sig åt (Larsson & Jalakas, 2008; SKL, 2013).  

Men hur kan ett transportsystem bidra till ett jämställt samhälle? Syftet är att minska 

skillnaden på resmönstret hos kvinnor och män så de liknar varandras mer (Larsson 

& Jalakas, 2008; Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Prati (2018) studie 

visar att fler kvinnor cyklar om sambandet mellan satsningar på cykelinfrastrukturen 

och en generell hög jämställdhet redan finns i landet. Studien visar att i länder med 

låg jämställdhet blir kvinnor låsta till bilen för att hinna med vardagen, medan män 

som enbart tar sig fram och tillbaka till jobbet har fler valmöjligheter av 

transportmedel (Prati, 2018). Det dagliga förflyttningarna består oftast av olika 

kombinationer av aktiviteter som att lämna och hämta på förskolan, handla, besöka 

någon bekant etc. Ett tidsgeografiskt synsätt kan bidra till att detta mönster 

tydliggörs (Larsson & Jalakas, 2008). Om fler till exempel körde bil så kanske 

jämställdheten skulle öka för resmönstret, men det skulle inte gynna ett hållbart 

samhälle. Här gäller det att bidra till ökad möjlighet att kombinera olika typer av 

resor och färdmedel som bil, buss, till fots eller med cykel (Larsson & Jalakas, 

2008).  

Jämställd planering handlar om att hjälpa alla individer att leva ett jämställt liv. 

Planeringen ska underlätta så medborgarna kan göra aktiva val i hur de vill leva sina 

egna liv. Här kan ett systemförändrande jämställdhetsarbete vara en del av denna 

planering (Larsson & Jalakas, 2008). Systemförändrande arbete innebär att de 

grundläggande strukturerna förändras, som till exempel planeringsnormerna. 

Genom att stegvis förändra de grundläggande strukturerna skapas bättre möjligheter 

för jämställdhetsintegrering. Denna strategi kan vara kostsam både i tid och pengar, 

men integreras det succesivt i planeringen blir förändringen inte fullt så radikal. 

Eftersom en stegvis omställning kan vara lättare att acceptera för samhället (Larsson 

& Jalakas, 2008; SKL, 2013). Glaeser (2012) menar att utformningen av städer kan 
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ha stor betydelse för framtiden och för att de nationella och globala målen ska 

uppnås. 

Städer har en dragningskraft som gör att människor söker sig dit. Städer förknippas 

med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, kultur, acceptans och tolerans, möten med 

människor, innovation etc. Städer har även baksidor, fler människor kan innebära 

ökad kriminalitet, minskad tillit, utanförskap, fattigdom, trängsel, buller, 

luftföroreningar etc. (Johansson & Khakee, 2009; Urban, 2018). Glaeser (2012) 

menar att växande städer är något positivt, trots dess baksidor, uppbringar städer till 

hopp och ett bättre liv. För att samhället ska utvecklas i en positiv riktning bör 

förtätning användas i större grad. Ökad urbanisering bidrar till att städerna växer 

och de bör växa på bästa sätt för att främja en god byggd miljö, hållbar utveckling 

och god livsmiljö. Förtätning är en strategi för att inte få en alltför utspridd 

bebyggelse och det innebär att det med fördel exploateras på platser som har ett bra 

geografiskt läge i staden (Glaeser, 2012). Regeringskansliet (2017) menar att bilen 

har fått tagit stor plats i vårt samhälle och det finns gott om parkeringsytor som 

istället kan användas för exempelvis bygga fler bostäder på. Bilen är inte ett 

yteffektivt transportmedel, utan tar upp stora ytor i from av vägar och parkeringar 

(Regeringskansliet, 2017). Cykeln tar mindre plats i samhället och är mer 

yteffektivt, vilket betyder att det kan förtätas ytterligare om fler använder cykeln 

istället för bilen. Cykeln kommer vara ett allt mer nödvändigt transportmedel, inte 

minst för att minska de negativa hälsoeffekterna bilen medför. För att uppnå de 

politiska miljökvalitetsmålen är även cykeln en god investering för samhället.  

Cykling bidrar till bättre folkhälsa, vilket är ett politiskt mål för Sverige (Skr. 

2017/18:230). Cykling bidrar inte till lika mycket buller eller utsläpp av koldioxid, 

andra partiklar och föroreningar, cykeln är ett mer klimatsmart transportmedel att 

satsa på för bättre livsmiljö och god utveckling (Regeringskansliet, 2017). Jäppinen 

et al. (2013) menar att medborgarna idag är mer stillasittande än förr. Minskad 

fysisk aktivitet bidrar till fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykiskohälsa 

etc. Genom att transportera sig exempelvis till och från arbetet med hjälp av en 

cykel, ökar den fysiska aktiviteten och därmed minskar risken för någon av de 

biverkningar som stillasittande innebär. 

Sveriges nationella cykelstrategi har som mål att främja en ökad och säker cykling. 

Det är bilresor under 5 km som bör ske med cykeln istället för med bilen (Jäppinen 

et al., 2013; Regeringskansliet, 2017). Cirka hälften av alla arbetsresor i Sverige är 

kortare än 5 km. Det finns ett stort underlag för att öka cyklingen, men då bör det 

även vara bekvämt, smidigt och tidsmässigt konkurrenskraftig i jämförelse med 

bilen. Täta och tillgängliga stadsstrukturer med sammanhållna cykelnät och 

målpunkter samt goda parkeringsmöjligheter är faktorer som behövs för ökad 

cykling. Även kvalitén och underhållet av cykelvägarna kan vara en avgörande faktor 
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(Trafikverket, 2017). Idag saknas en nationellt sammanhållen bild av infrastrukturen 

som används för cykling. Allt fler kommuner lägger in sina cykelvägar i den 

nationella vägdatabasen men denna är fortfarande under utveckling, både gällande 

kvalitet och funktion (Regeringskansliet, 2017). Det finns stora fördelar med att få 

ett lokalt och regionalt sammankopplat cykelvägnät, inte minst för att öka 

attraktiviteten.  

Cyklister är en heterogen grupp med olika typer av cyklar och behov. Därför måste 

cykelvägarnas kapacitet klara av detta utan att hindra flödet eller förväntningarna. 

Här finns det ett stort utvecklingsbehov men även potential för cykelvägnätet. Det 

finns endast riktlinjer som kan påverka utformningen av cykelvägnätet, vilket 

innebär att kommunerna själva har stor frihet i detta arbete (Trafikverket, 2017).  

2.2 Definition av jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsperspektivet i denna studie används som ett paraplybegrepp. För att 

genomföra analysen har jämställdhet brutits ner till åtta aspekter. Aspekterna har 

identifierats genom litteraturstudien för att öka kunskapen om jämställdhet och 

planering. Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse och ge en grund till de 

olika aspekternas definition.  

Aspekterna för jämställdshetsperspektivet är: Vardagsliv, social infrastruktur, 

medborgardeltagande, trygghet, kunskapsbaserad planering, sociala konsekvenser, 

jämlikhet och genus. 

2.2.1 Vardagsliv 

Vardagslivsperspektivet innefattar inte enbart det traditionella ovanifrånperspektivet 

”top-down” utan även ett underifrån perspektiv ”bottom-up” (Larsson & Jalakas, 2008; 

SKL, 2013). Detta bidrar till ett konkret sätt att få in vardagslivsperspektivet både i 

processen och arbetet. Larsson och Jalakas (2008) menar att traditionellt sätt har 

den privata sfären kopplats till kvinnor och reproduktion. Det gäller att se 

vardagsfrågor som berör allas behov oavsett ålder, kön, funktionsvariationer etc. 

Detta bidrar till flerkärniga strukturer att arbeta utifrån. Det kan exempelvis handla 

om att optimera placeringen av busshållplatsen vid vårdcentralen eller anslutning till 

gång- och cykelvägar, för att underlätta vardagen för medborgarna (Larsson & 

Jalakas, 2008). Detta är exempel på vad ett underifrån perspektiv kan bidra med. I 

arbetet med vardagslivsperspektivet bör även ett genusperspektiv inkluderas och 

prioriteras för att skapa samhällen där alla individers behov och rättigheter bemöts 

(Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Samhällsplaneringen tenderar ofta att 

gynna den offentliga sfären och dess utformning för möjligheter till produktion och 

förvärvsarbete, vilket kan orsaka att privata sfären blir sekundär. Planering genom 

ett underifrån perspektiv lyfter den kompakta staden, för att underlätta människors 
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möjlighet att forma sin vardag med hjälp av närhet till service samt effektiva och 

hållbara transportsätt (Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Att ta hänsyn till 

barnperspektivet kan underlätta vardagen för flertalet medborgare. Barnperspektivet 

bidrar till ökad trygghet samt stärka barns rättigheter i samhället (UNICEF, 2017). 

Det underlättar om barn och unga i tidig ålder lär sig att använda cykeln som 

transportmedel och det ökar även medvetenheten för trafiksäkerheten 

(Regeringskansliet, 2017).  

2.2.2 Social infrastruktur 

Social infrastruktur innebär den grundläggande strukturen i samhället. Det betyder 

att den underliggande sociala strukturen är viktig för att få samhället att fungera 

(Larsson & Jalakas, 2008). Även om kommunen har makt att förändra, så har 

befolkningen goda möjligheter att påverka samhällsstrukturen (Frolova, Vinichenko, 

Kirillov, Rogach & Kabanova, 2016). I sociala infrastrukturen innefattas välfärden, 

individens sociala nätverk, handel, transport samt trygghet och säkerhet. Social 

infrastruktur ska bidra med både grundläggande bekvämligheter och möjlighet till 

individers egna utveckling. Trots att detta är komplext finns målet att skapa en stabil 

grund för samhället och dess invånare att frodas i (Frolova et al., 2016). Här är det 

lika viktigt att arbeta med reproduktion som produktion för att skapa goda 

levnadsvillkor. Genom utveckling av den sociala infrastrukturen, som är anpassad till 

dagens samhälle, underlättas vardagslivets organisation. Det bidrar även till ambition 

samt ökad verkan för jämställdhet hos kommunen (Larsson & Jalakas, 2008). I detta 

begrepp hör lokalisering av samhällsservice in, var dessa placeras och på vilka 

grunder. Här kan placeringen av en förskola i relation till transportsystemet ha stor 

betydelse för den sociala infrastrukturen. En medveten helhetsplanering inkluderar 

dessa typer av relationer som exempelvis service och bostäder för att underlätta 

vardagslivet. Här ingår basutbud som kultur, idrott och nöjen i relation till 

bebyggelsen, där ”hela resan-perspektivet” bidrar till en medveten helhetsbild 

(Larsson & Jalakas, 2008; Regeringskansliet, 2017; Trafikverket, 2017). 

2.2.3 Medborgardeltagande 

Kvinnor och män har lika rättigheter att involvera sig i samhället för att påverka och 

forma villkoren i beslutsfattningen. Därför bör det finnas en jämn fördelning av 

makt och inflytande i planeringsprocessen. För att öka jämställdheten inom 

medborgardialogsprocessen är det lämpligt att aktivt välja metoder som attraherar 

medborgare från olika samhällsgrupper (SKL, 2013). Blir en grupp 

underrepresenterad vid ett samråd bör ytterligare ett samråd hållas för att uppnå ett 

större deltagarantal från just denna grupp (SKL, 2013). Medborgardialog är en 

viktig del i processen, eftersom detta kan synliggöra erfarenheter utan att 

könsbestämma dem. Regeringskansliet (2017) menar att cykelnätets funktion och 
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syfte kan vara avgörande för cyklisten. Här kan samarbetet med medborgarna vara 

avgörande för ett korrekt underlag att arbeta utifrån. För att få en fungerande 

cykelinfrastruktur bör utgångspunkten vara utifrån cyklisten. Vid drift och underhåll 

av cykelvägarna, kan medborgarna vara till stor hjälp. Här måste kommunen ha bra 

rutiner och uppföljning av inkomna felanmälningar. Betydelsen av att medborgarna 

enkelt och smidigt ska kunna göra felanmälningar är stor och det underlättar detta 

arbete. Kontentan är att alla berörda medborgares synpunkter har stor betydelse för 

samhällsutvecklingen (Regeringskansliet, 2017; SKL, 2013). 

2.2.4 Trygghet  

Tryggheten i det offentliga rummet är något som uppmärksammas i samband med 

planering och jämställdhet. Begreppet ska användas som komplement och som yttre 

gräns för trygghet. Syftet med detta är att skapa ett samhälle som är så tryggt att 

åtgärder inte skulle behövas (Larsson & Jalakas, 2008). Trygghet handlar både om 

upplevd och faktisk trygghet. Att känna sig trygg i det offentliga rummet bör vara 

självklart och för att öka den upplevda tryggheten bör insatser riktas mot att 

behandla orsaken, istället för säkerhetshöjande åtgärder (Sandberg & Rönnblom, 

2016). Sandberg och Rönnblom (2016) menar att kvinnors upplevda otrygghet i 

stadsrummet påverkas av hur det offentliga rummet används och kontrolleras av en 

dominant grupp. Alingsås kommun (2010) menar att trygghet handlar bland annat 

om hur människor upplever omgivningen och risken för utsatthet av exempelvis 

brott. Städer som är jämställda bidrar både till upplevd och faktiskt trygghet 

(Sandberg & Rönnblom, 2016). För att förstärka den faktiska tryggheten kan 

kommuner använda sig av ett jämställdhetsperspektiv vid nybyggnationer. För att 

stärka tryggheten i planer och projekt måste en jämställdhetsmedveten planering 

vara en del i processerna (Sandberg & Rönnblom, 2016). Sandberg och Rönnblom 

(2016) ger förslag på hur Umeå har lyckats inkludera ett jämställdhetsperspektiv i 

planeringen av gång- och cykeltunnlar. Utifrån en medvetenhet om upplevd och 

faktisk trygghet har de skapat tunnlar där kvinnor och män känner sig trygga dygnet 

runt. Bidragande faktorer är dimensionering av höjd och bredd, öppna ingångar, rätt 

belysning och rundade hörn för att optimera sikten.  

2.2.5 Kunskapsbaserad planering 

En kunskapsbaserad planering bygger på ett systematiskt och professionellt 

arbetssätt. Där integrering av jämställdhet ska ske frekvent genom definiering av 

utgångsläget för arbetet. Jämställdhetsintegreringen kan ske succesivt genom 

uppdelning av begreppet (SKL, 2013). Att arbeta med konsekvensbedömning 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv bidrar till en beskrivning av nuläget. Här kan ett 

verktyg som belyser påverkan, effekt, konsekvenser och åtgärder av planeringen 

underlätta. Vid planeringen av samhället krävs även en förståelse för de kvalitativa 
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delarna, den enskilde individens vardagsliv och livskvalitet som bland annat 

innefattar attraktiva bostäder, god service, trygghet och en blandning av kultur och 

nöjen (Larsson & Jalakas, 2008). Värdet av undersökningarna som utförts ska bidra 

till förståelse för olikheter och variationer (Larsson & Jalakas, 2008). Även en 

förståelse för människors livssituation och kännedom om bland annat kvinnors och 

mäns olika erfarenheter i hem och arbete. Dessa faktorer kan vara svåra att definiera 

med hjälp av kvantitativa medel och kräver andra kunskaper än de traditionella 

kunskaperna inom fysisk planering (Nyström & Tonell, 2012). Planeringen kräver 

ett inkluderade synsätt där alla människor och deras erfarenheter ska tas tillvara på 

ett likvärdigt sätt (Larsson & Jalakas, 2008). Inte se individers livskvalitet som något 

sekundärt. Här kan andra typer av undersökningar bidra med statistik och 

planeringsunderlag (Regeringskansliet, 2017). Kommuner har en betydande roll för 

arbetet med att öka cyklingen. Det kan handla om att ställa krav för cykeltrafiken 

redan i detaljplanen vid nybyggnation, krav som cykelparkeringar, binda ihop 

cykelstråk, utveckla målpunkter etc. Men redan i översiktsplaneringen bör det 

finnas strategier och målsättningar för cykeltrafiken och dess fortsatta utveckling 

(Regeringskansliet, 2017).    

2.2.6 Sociala konsekvenser 

För att skapa ett ekonomisk, ekologisk och socialt hållbart samhälle krävs det att 

dessa tre dimensioner knyts samman och att prioriteringar inte utesluter någon av de 

övriga dimensionerna (Brorström & Parment, 2017; Nyström & Tonell, 2012). Den 

sociala hållbarheten innebär till stor del god tillgång av service och kultur samt att 

människor ska känna trygghet och välmående. För att den ekonomiska hållbarheten 

ska uppnås bör samhället ha pålitliga basfunktioner som bidrar till konkurrenskraft 

och möjlighet utan att ha en negativ inverkan på den ekologiska dimensionen. Av 

dessa dimensioner är de ekonomiska och ekologiska enkla att bryta ner till konkreta 

begrepp medan den sociala dimensionen är mer komplex (Brorström & Parment, 

2017). Med hjälp av ett underifrån perspektiv behandlas den sociala hållbarheten 

genom att bland annat belysa konsekvenser för barn och föräldrars pendling (Larsson 

& Jalakas, 2008), här kommer jämställdheten in. Urban (2018) menar att den 

sociala samhällsstrukturen förändras över tid och ett mångkulturellt samhälle 

behöver vara i ständig omförhandling för att tillgodose och beakta allas intressen. 

Den byggda miljön tar tid att förändra och en stad som upplevs sammanhållen kan 

snabbt rubbas utan att bebyggelsen behöver förändras, det är människorna i staden 

som gjort det.     

2.2.7 Jämlikhet 

Jämlikhet och jämställdhet blandas ofta ihop, men båda begreppen handlar om 

människors lika värde. Jämlikhet innefattar alla individer oavsett kön, etnicitet, 
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religion etc. vilket gör att begreppet jämlikhet även inkluderar jämställdhet (Larsson 

& Jalakas, 2008). Jämlikhet och jämställdhet menar Sandberg och Rönnblom (2016) 

formas och skapas av den rumsliga dimensionen, det vill säga arkitekturen och 

sociala relationer. Samhället både raserar och förnyar de sociala strukturerna i 

samhället. Enligt Prati (2018) är cyklister en homogen grupp, eftersom de flesta 

cyklister är män i många europeiska länder. I Sverige är cyklister däremot en relativt 

heterogen grupp och har därför olika behov och förutsättningar (Regeringskansliet, 

2017). Här är det viktigt att förstå gruppens olika behov och vid planering av 

cykelvägar ta hänsyn till cyklisternas olikheter på jämlika villkor. Detta bidrar till att 

alla människor kan bruka cykelvägarna för både pendling och fritid, oavsett vilken 

typ av cyklist individen är eller cykelns utformning. För att tydligare kunna 

identifiera cyklister och vad deras behov är, bör underlag vara uppdelat utifrån 

ålder, kön, behov och cyklisttyp.  

2.2.8 Genus 

För att upptäcka ojämställdhet och hitta rätt väg mot jämställdhet vid planering, 

måste begrepp och analyser från genusforskningen få ta plats. Detta för att öka 

kunskapen om vad jämställdhet innebär. Genus är den viktigaste 

sorteringsmekanismen i vårt samhälle och innebär vad som anses vara kvinnligt och 

manligt (Larsson & Jalakas, 2008). Det fungerar som rollfördelare utifrån sociala 

och kulturella normer. Samtidigt som genus även avgränsar och hindrar kvinnor och 

män, flickor och pojkar att välja egna roll i samhället (Ortiz Escalante & Gutiérrez 

Valdivia, 2015). Det finns föreställningar hos alla individer, om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt, fast det inte alltid reflekteras över. Dessa föreställningar kan 

formas utifrån samhället och kulturen individer lever i. Genusbegreppet förtydligar 

det som i regel anses vara kvinnligt och manligt skapat av det samhälle vi lever i 

(Larsson & Jalakas, 2008; Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Genus är ett 

dynamiskt begrepp och föreställningar kan därför förändras. Traditionellt sätt har 

kvinnor och mäns roller i samhället sett olika ut och det är just detta mönster som 

jämställdhet hjälper till att bryta eller belysa (Larsson & Jalakas, 2008). Samhället 

skapar genus samtidigt som genus skapar samhället (Sandberg & Rönnblom, 2016). 

Genom att använda sig av ett genusperspektiv som analysverktyg kan bakomliggande 

föreställningar påverkas. Det hjälper till att beskriva dagens relation mellan kvinnor 

och män samt de föreställningar som finns, men även visioner om hur det bör se ut i 

framtiden. Detta perspektiv kan hjälpa till att bryta föreställningar. Även belysa om 

det faktiskt endast är män som har ledande positioner i arbetsgrupper och på 

arbetsplatser. En kvantitativ jämställdhet innebär hur fördelningen i exempelvis 

arbetsgrupper ser ut (SCB, 2014). Begreppet 40/60 går att översätta på 

arbetsgruppen för att kontrollera detta. Det innebär att fördelningen av kvinnor och 

män bör hamna inom denna ram, oberoende om det är flest kvinnor eller män. Den 
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ledande arbetsrollen bör tas hänsyn till. Kvalitativ jämställdhet avser om det är det 

kvinnans eller mannens kunskaper, erfarenheter och värderingar som tas i 

beaktande. 

2.3 Sammanfattning av teori 

Jämställdhet är komplext och därför behövs flera aspekter för att 

jämställdhetsperspektivet ska bidra till kvinnor och mäns, flickor och pojkars lika 

villkor, rättigheter och möjligheter att påverka samhället och dess utveckling. För 

att jämställdhet ska bli konkret behöver begreppet brytas ner till olika aspekter. Alla 

aspekter behövs för att skapa en helhetsbild över vad jämställdhet innebär. 

Jämställdhet är dynamiskt och kan därför förändras tillsammans med utvecklingen. 

Eftersom samhället är i ständig förändring och utveckling, kan detta perspektiv 

användas. Om kommuner arbetar med ett jämställdhetsperspektiv kan även det 

styrande organet i samhället säkerställa alla individers lika rättigheter, villkor och 

möjligheter att påverka sin egen omgivning. Jämställdhetsperspektivet är komplext 

men används det korrekt på ett konkret vis, blir det ett kompletterande verktyg för 

att stärka den sociala samhällsutvecklingen.     
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3   Metod  

3.1 Metodologi 

Vid en kvalitativ textanalys används en innehållsanalys, här synliggörs förekomsten 

av vissa förutbestämda företeelser i texter. Denna metod bidrar till att se texten 

utifrån ett specifikt syfte, till exempel ur ett jämställdhetsperspektiv. Perspektivet 

ska bidra till att beskriva textens innehåll på ett systematiskt sätt (Bergström & 

Boréus, 2005). Syftet med denna analys är att se den bakomliggande betydelsen av 

innehållet, exempelvis vilken målgrupp texten riktar sig mot eller vilka grupper som 

utesluts. Denna analys är bra för att se de allmänna värderingarna i samhället 

(Bergström & Boréus, 2005). 

För att kunna genomföra denna analys behöver ett analysinstrument konstrueras. 

Detta analysinstrument kallas för checklista. Checklistan hjälper till att avgränsa det 

insamlade materialet. Avgränsningarna ska bestämmas i förväg och noteras i 

checklistan (Bergström & Boréus, 2005). Förbestämda nyckelord eller uttryck som 

bidrar med att hitta mönster i texten kan användas. Det är viktigt att varje nyckelord 

och uttryck har en definition för få en distinkt innebörd av analysen som ska ge en 

ökad förståelse av analysens resultat (David & Sutton, 2016). Eftersom målet med 

innehållsanalysen är att hitta mönster i texten är det viktigt att checklistan och 

nyckelorden används konsekvent. Vid analysering av flera texter ska dessa analyseras 

på likvärdigt sätt för att ge ett rättvist resultat, därför är checklistan samt 

nyckelorden ett hjälpmedel som bidrar till en rättvis bedömning. Resultatet bör 

kontrolleras flera gånger för att säkerställa att analysen blivit rättvis, det kallas för 

dubbelkodning (Bergström & Boréus, 2005).  

I förklaringsmodeller brukar det skiljas på induktion och deduktion. En induktiv 

ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar ett samband. Detta samband har 

observerats i samtliga studerade fall och blir då en generell verklighet (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Det finns problem med att samla in information på detta vis, just 

för att de är en samling av detaljer som blir till en allmän sanning. Den 

underliggande strukturen eller helhetsbilden över situationen tas inte med och detta 

kan vara en svaghet. Eftersom helhetsbilden saknas är det själva iakttagelserna i sig 

som bygger upp och bidrar till en allmän sanning. En deduktiv ansats fungerar 

tvärtom, här utgås det från regeln och hävdar att det förklarar ett visst samband 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Denna ansats är mindre riskfylld, men det 

förutsätter att den allmänna regeln alltid gäller. Dessa två förklarings- och 

förståendeansatser används för att utesluta alternativ. Dessa förklaringsmodeller kan 

kompletteras med ytterligare en metod, abduktion. Detta är en metod som används 

vid fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 2017).  
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Abduktion innebär att enskilda fall tolkas utifrån ett förutbestämt underliggande 

mönster och tar hänsyn till empiriska iakttagelser samt intryck (Jacobsen, 2017). 

Tolkningen bör sedan styrkas genom nya iakttagelser. Under processens gång 

utvecklas delvis de empiriska tillämpningsområdena succesivt, detta för att förfina 

och justera det underliggande mönstret. Det underliggande mönstret kan till 

exempel bestå av en checklista och nyckelord, som båda utvecklats under 

analysprocessens. Detta för att den empiriska omgivningen bidrar till ny förståelse 

och fortsatt utveckling för analysen. I denna analysmodell är inriktningen på det 

underliggande mönstret en fördel, det bidrar till flexibilitet, eftersom även 

förståelsen innefattas vid analysen. Abduktion utgår från empiriska fakta samt 

teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 2017; Jacobsen, 2017). 

Förståelsen för inriktningen av det underliggande mönstret ges via teorin, empirin 

och ett eventuellt utvalt perspektiv, beroende på vad analysen ska bidra med. Vid 

analysens gång växlar processen mellan teori, empiri och allmänna sanningar. 

Checklistan samt förståelsen utvecklas och bidrar till nya sammanhang och 

frågeställningar. Olika abduktions ansatser kopplas samman till varandra för att ge 

en bredare förståelse. Det är viktigt med förförståelse för materialet och analysen, 

annars kan ämnet kännas komplext och tolkningarna kännas svåra, obegripliga och 

förvirrande (Alvesson & Sköldberg, 2017).   

3.2 Metod för analys 

I denna studie har en innehållsanalys med en abduktiv ansats utförts för att analysera 

cykelplaner (figur 1). Grunden av checklistan har genom ett urval, hämtats från 

Alingsås kommuns rapport Trygghet ur jämställdhetsperspektivet (2010) och från SKL 

rapport Kön i trafiken (2013). Urvalet bestod av frågor som var anpassade till 

jämställdhetsaspekterna och cykelinfrastrukturen. Nästa steg i analysen var att 

granska cykelplanerna. Under granskningens gång uppkom nya frågor, vilket gjorde 

att checklistan utvecklades ytterligare och cykelplanerna granskades igen. Det 

innebar att checklistan utvecklades succesivt under analyseringen av cykelplanerna. 

Frågorna i checklistan ändrades, anpassades och utformades under analysens gång. 

Detta har bidragit till att cykelplanerna dubbelkodats, diskuterats samt analyserats 

flertalet gånger. Dubbelkodningen innebar att cykelplanerna analyserades av båda 

parter flertalet gånger och sedan jämfördes analyserna med varandra som resulterade 

i en gemensam sammanställning. Slutgiltiga granskningen av cykelplanerna 

resulterade i att syftet uppfylldes, att med hjälp av en innehållsanalys ta reda på om 

jämställdhetsperspektivet var integrerat i cykelplaner. Checklistans uppbyggnad 

baserades utifrån olika infallsvinklar: befintliga frågor från rapporter, frågor baserade 

utifrån teorin, samt abduktion mellan checklistan och cykelplanerna. 
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Figur 1. Processbeskrivning för innehållsanalysen med en abduktiv ansats. 

Detta var en abduktiv undersökning och därför utfördes studien med ett 

underliggande mönster (checklistan). Ytterligare frågor och reflektioner uppstod när 

cykelplanerna granskades. Checklistan (Bilaga A) har kommentarer som förtydligar 

om frågan uppfylldes eller ej. Litteraturstudien låg till grund för sammanhang och 

förståelse om jämställdhet och planering. Denna analys kan ha påverkats av 

cykeldokumentens olika uppbyggnad och strategiska funktion. All text i 

cykelplanerna analyserades och en del nyckelord samt begrepp var lite flyktigt 

nämnda. Om dessa kunde spåras vidare eller definierades någon annanstans i 

cykelplanen analyserades det specifika fallet (se Bilaga A). 

Resultatet av checklistan redovisades som separata stapeldiagram för varje aspekt. 

Om frågan uppfylldes gavs ett poäng. Kunde inte ett svar ges på frågan uppfylldes 

den inte. Det slutgiltiga resultatet för varje aspekt och totalt per kommun har 

räknats om till procent. Att presentera resultatet med procentandelar har fördelar, 

bland annat ger det en snabb avläsning av resultatet (Jacobsen, 2017). I denna studie 

har resultatet bidragit till ytterligare förståelse om jämställdhetsperspektivet är 

integrerat i cykelplaner. 

3.3 Checklistans uppbyggnad  

I denna studie har säkerhetsaspekten uteslutits. Detta på grund av att 

cykelinfrastrukturen är en del av det övriga trafiksystemet och då är säkerheten 

redan integrerad i planeringen. Fokus för studien har legat på andra delar som 

innefattas i jämställdhetsperspektivet (se hela stycke 2.2). Ett övergripande 

jämställdhetsbegrepp tydliggjordes genom ett antal underliggande aspekter. 

Jämställdhet är komplext och har därför brutits ner till åtta aspekter. Dessa aspekter 

har arbetats fram utifrån litteraturstudien samt utifrån nationella och globala mål. 

För att uppnå jämställdhet i denna studie bör varje aspekt tas hänsyn till och framgå i 

cykelplanen. Det bidrar till att tydliggöra om jämställdheten tillämpats i 

cykelplanerna. 

Teori 
Cykelplaner 

Rapporter från SKL, 

Alingsås kommun  
Analysverktyg 

(checklistan) 

Abduktion 

Förståelse 
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Frågorna i checklistan (stycke 3.3.1–3.3.8 och Bilaga A) har anpassats till cykel- och 

kollektivtrafik, samt att ett jämställdhetsperspektiv har använts. Ett urval från 

färdigställda checklistor från Alingsås kommunrapport Trygghet ur 

jämställdhetsperspektivet (2010) och SKL rapport Kön i trafiken (2013) har möjliggjort 

analysen av färdigställda cykelplaner. Jämställdhetsperspektivet har definierats 

genom litteraturstudien och resulterat i åtta aspekter, som med hjälp av ett antal 

nyckelord och begrepp ska ge stöd åt analysen. Nyckelord och begrepp har 

identifierats utifrån litteraturstudien (se hela stycke 2.2). Dess funktion är att 

urskilja aspekterna från varandra och på ett systematiskt sätt underlätta analysen av 

texten utifrån rätt aspekt. Nedan redovisas respektive aspekters frågor från 

checklistan och dess nyckelord. 

3.3.1 Vardagsliv 

• Underlättar cykelplanen för föräldrar att dela på ansvaret för det obetalda 

omsorgsarbetet, hem och barn genom exempelvis goda transportmöjligheter 

mellan arbete, affärer, dagis och så vidare oavsett om de reser med bil, 

cykel, kollektivtrafik eller går? 

• Tas det hänsyn till barnperspektivet? 

• Finns cykelvägar till flickors och pojkars, kvinnors och mäns 

fritidsaktiviteter? 

• Hur ligger arbetsplatser i förhållande till hemmet, daghem och skolor? 

• Ger planen möjlighet till goda förbindelser med cykel och till fots? 

• Går det lätt att nå butiker, exempelvis genom god tillgång till cykeltrafik? 

• Är cykelvägarna separerade från fotgängare eller bilister? Hur? 

• Finns det rutiner för hur drift och underhåll ska ske vid vinterförhållanden? 

Nyckelord/begrepp: underifrån perspektiv ”bottom-up”, underlätta vardagslivet, 

barnperspektiv, skolvägar, arbetsplatser, goda förbindelser, trafikseparering, 

vinterväghållning. 

3.3.2 Social infrastruktur 

• Är det lätt att orientera sig i området? Är överblickbarheten och 

orienterbarheten god?  

• Är skyltning och vägmarkeringar tydliga? 

• Finns det prioriterade målpunkter i cykelplanen? Vad är en målpunkt?  
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• Finns olika cykelstråk för olika behov? Finns prioriteringar bland dessa? 

• Jämförs skillnader i sikt mellan dag- och kvällstid?  

• Finns prioriteringar för cykeln kontra bilen? 

• Arbetar kommunen med att underlätta servicefunktioner för cyklister? 

Nyckelord/begrepp: helhetsplanering, kommunens ambition, grundläggande 

struktur, orienterbarheten, överblickbarheten, målpunkter och knytpunkter, 

siktförhållanden, cykel kontra bil, servicefunktioner.      

3.3.3 Medborgardeltagande 

• Hur har medborgarna fått deltagit i planeringsprocessen av cykelplanen? 

• Finns det aktuell information om vad medborgarna prioriterar för en 

fungerande cykeltrafik? 

• Vet medborgare vem de ska vända sig till med synpunkter på miljöer som 

upplevs som otrygga?  

• Finns tydliga rutiner för att med utgångspunkt i inkomna synpunkter 

genomföra åtgärder av miljöer som upplevs som otrygga? Hur prioriteras 

dessa åtgärder? 

Nyckelord/begrepp: delaktighet, metoder, medborgarunderlag, rutin och 

uppföljning. 

3.3.4 Trygghet 

• Finns jämställdhet och trygghet med i cykelplanens syfte, visioner och 

övergripande mål? 

• Skapar trafikseparering ödsliga mellanrumsområden eller 

trafiksäkerhetslösningar som gångtunnlar? Reflekteras det över att dessa kan 

upplevas som otrygga?  

• Utformas gång- och cykeltunnlar utifrån ett trygghetsperspektiv, till 

exempel med breda mynningar, god belysning och god genomsikt? 

• Utnyttjas möjligheterna till rekreation för cykeln? Hur? 

• Beskärs växtlighet vid tunnlars mynningar på ett sådant sätt att sikten inte 

begränsas av grönska? 

• Finns prioriteringar för den upplevda tryggheten med i planen? 
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• Finns det barriärer som skulle kunna tas bort för att öka den upplevad 

tryggheten? 

• Finns det tillräckligt med belysningsarmaturer? Belyses rätt område, stråk 

och markytor? 

• Finns det alternativa vägval/genvägar? 

• Sker underhåll av buskar, träd eller planteringar för att hindra att siktlinjerna 

påverkas? 

• Är kommunen medveten om att det finns platser i området som kvinnor 

och/eller män skulle undvika att vistas på till följd av otrygghet? 

Nyckelord/begrepp: upplevd och faktisk trygghet, jämställdhetsmedveten 

planering, behandla orsaker, växtlighet och siktlinjer, rekreation, barriärer, 

belysning, alternativa vägval/genvägar. 

3.3.5 Kunskapsbaserad planering 

• Finns det exempelvis trafikmätningar som underlag till cykelplanen? 

• Finns det könsuppdelade medborgarundersökningar (exempelvis SKL:s 

kommunenkät/ boendeundersökningar, trygghetsvandringar)? Vilken typ av 

information är könsuppdelad? 

• Finns aktuella utredningar eller annat underlag som kommunen baserar sin 

cykelplan på? Hur tas detta underlag fram? 

• Har kommunen målsättningar eller policys (exempelvis folkhälsomål eller 

den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på 

lokal och regional nivå) som behandlar jämställdhet eller trygghet som kan 

ligga till grund för det fortsatta arbetet? 

• Finns det återkoppling och utvärderingar av cykelplanen? 

• Arbetar kommunen aktivt för att påverka till ökad cykling? 

• Finns det ett samarbete mellan kommunen och andra aktörer för att påverka 

till ökad cykling? 

• Arbetar kommunen med att integrera cykelfrågor i arbetsprocesser? Hur? 

• Finns det något uttalat perspektiv som kommunen arbetar aktivt utifrån? 
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Nyckelord/begrepp: inkluderande synsätt, målsättning och policy, strategier, 

arbetsprocess, medborgarundersökningar, trafikmätning, aktuellt underlag och 

utredningar, påverkan och samarbete, uttalat perspektiv. 

3.3.6 Sociala konsekvenser 

• Innehåller planen ett arbete för en hållbar utveckling utöver den ekonomiska 

och ekologiska dimensionen även den sociala dimensionen, där jämställdhet 

ingår? 

• Prioriteras parkeringsmöjligheterna för cykeln vid övriga 

kollektivtrafikhållplatser? Hur? 

• Finns rätt belysning och tydlig skyltning i anslutning till kollektivtrafiken? 

• Finns det barriärer som kan undvikas eller tas/byggas bort för att öka 

framkomligheten? 

Nyckelord/begrepp: belysa konsekvenser, social hållbarhet, pålitlig infrastruktur, 

hållbarutveckling, cykelparkering, sammanhållen resa, framkomlighet.  

3.3.7 Jämlikhet 

• Tas det hänsyn till att cyklister är en heterogen grupp och har olika behov? 

• Finns det prioriterade utvecklingsområden för cykelparkeringar? 

• Prioriteras cykelvägar och cykeltrafiken till skola respektive arbetsplats för 

flickor och pojkar, kvinnor och män? Hur? 

• Finns det information som är uppdelad för kvinnor och män? 

Nyckelord/begrepp: heterogen grupp, alla individer, behovsuppdelning, byte av 

transportmedel, könsuppdelad statistik/utredning, cykelinfrastrukturens 

utformning. 

3.3.8 Genus 

• Finns det en jämn könsfördelning i det förberedande arbetet och under 

beslutsprocessen samt ett brett deltagande från olika förvaltningar inom 

kommunen? 

• Är fördelningen av ledande arbetsroller i projektgruppen inom 60/40 

kravet? 

• Framgår det vart kvinnor och män arbetar, är det främst på bostadsorten, 

inom kommunen, eller på annan ort? 
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• På vilket sätt tas det hänsyn till eventuella könsskillnader som framkommit i 

planeringsunderlagen vid prioriteringar av de föreslagna åtgärderna? 

Nyckelord/begrepp: arbetsroller, arbetsgrupp, kvantitativ jämställdhet, ledarroller, 

arbetsplatser, könsskillnader. 

3.4 Studerade cykelplaner  

De sex cykelplaner som analyserats i studien var från kommunerna Falun, Göteborg, 

Kalmar, Luleå, Malmö och Uppsala. Dessa kommuner har valts för att cykelplanerna 

ska vara aktuella och antagna från mandatperioden år 2014–2018. Kommunerna har 

olika befolkningsstorlek, Göteborg, Malmö och Uppsala har över 200 000 invånare 

(SCB, 2018) och Falun, Kalmar och Luleå har mellan 55 000–80 000 invånare (SCB, 

2018). Kommunerna lyfter även att de satsar på cykling. Det finns inga tydliga 

direktiv på hur en cykelplan ska utformas, utan det är upp till varje kommun att 

välja utformningsmodell.  

Av de analyserade planerna är Faluns cykelplan (25 av 73 sidor är text) både ett 

planeringsunderlag och åtgärdsprogram för vidare planering att uppnå målen i deras 

trafikstrategi (Falu kommun, 2014). Göteborg har ett visionsprogram på cirka 90 

sidor, där de beskriver målsättningarna och visionen. Det är göra om och göra rätt 

för cykelplaneringen i staden (Göteborgs stad, 2015). Kalmar har ett bokslut (44 

sidor), där de utvärderar gångna året och ger åtgärdsförslag inför kommande år. De 

väljer även att slå samman cykelplanen med den kommunala trafikstrategiplanen från 

och med år 2019 (Kalmar kommun, 2016). Cykelplanen för Luleå (23 av 56 sidor är 

text) är en del av deras Vision 2050, där de beskriver strategier och åtgärder för mål 

(Luleå kommun, 2014). Malmö har ett åtgärdsprogram (31 av 40 sidor är text) som 

ska ligga till grunden för budget- och verksamhetsplanering, de beskriver åtgärder 

och dess positiva samt negativa konsekvenser (Malmö kommun, 2012). Uppsala har 

skapat ett åtgärdsförslag (20 av 27 sidor är text) med förändringar som de bör eller 

ska utföra inom en snar framtid (Uppsala kommun, 2017). 

3.5 Fördjupad förståelse 

För att ytterligare öka vår kunskap och förståelse för jämställdhet har vi varit i 

kontakt med sakkunniga inom området. De tillfrågade i detta arbete var Boverket 

och SKL samt de sex kommuner vars cykelplaner granskats. Där inkluderades 

tjänsteman/kvinna från större och mindre kommuner som arbetat med 

cykelplanerna. Detta ska stärka vår kunskap inför diskussionen och ge en uppfattning 

om hur jämställdhetsperspektivet tillämpats i arbetet. Denna studie grundar sig inte 

på någon intervjuundersökning och därför redovisas intervjuerna som fördjupad 

förståelse.  
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4 Resultat  

Resultatet i studien har bidragit till förståelse och sammanhang för jämställdheten i 

cykelplaner. Checklistan, med ett jämställdhetsperspektiv, har legat till grund för 

studien och analyseringen av cykelplanerna. Om frågan uppfylldes gavs ett poäng, 

kunde inte ett svar ges på frågan uppfylldes den inte (Bilaga A). Resultatet av 

checklistan redovisades som stapeldiagram och det slutgiltiga resultatet för varje 

aspekt och totalt per kommun räknades om till procent. Detta på grund av att det 

ger en snabb överblick av det analyserade resultatet för varje aspekt (se nedan). En 

sammanställning av resultatet från hela checklistan redovisas i stycke 4.9. 

4.1 Vardagsliv 

Resultatet för vardagsliv visade att Kalmar fick lägst resultat. Kalmar hade ett 

cykelbokslut som behandlade det föregående året. Dessutom analyserade de all 

trafik, inte endast cykelinfrastrukturen. Göteborg fick aspektens högsta resultat, de 

redovisade hur de underlättade invånarnas vardag. Genom bland annat goda 

förbindelser och cykelvägar som knöt samman hem, arbete och fritid. 

Barnperspektivet lyftes som en del av vardagslivet i alla cykelplaner, men i olika 

utsträckning. Alla kommunerna arbetade med säkra och trygga skolvägar. Men 

Göteborg genomförde barnkonsekvensanalyser för att säkerställa säkra och trygga 

vägar för barn till skolan och andra målpunkter. Uppsala hänvisade till 

barnkonventionens artikel 2 och 3 som ska tas i beaktande vid planeringen. Alla 

kommuner, utom Luleå, hade tydliga direktiv i cykelplanerna gällande 

vinterväghållningen anpassade till kommunernas geografiska förutsättningar. Trots 

att Luleå är den nordligaste staden i studien framgick det ej vad de hade för rutiner 

vid snöröjningen. Analysen har gett resultatet: Falun 87 %, Göteborg 100 %, 

Kalmar 62 %, Luleå 75 %, Malmö 75 % och Uppsala 87 % (figur 2).    

 

Figur 2. Resultat för vardagsliv. 
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4.2 Social infrastruktur 

Resultatet visade att de flesta kommunerna uppnådde mellan 86–100 % för den 

sociala infrastrukturen. Kommunerna redovisade att de arbetade med 

orienterbarheten och smidigheten samt förflyttningen runt om och mellan 

målpunkterna i staden. Målpunkterna var främst knutpunkter för kollektivtrafiken 

och tågstationerna, allmänna platser samt större arbetsplatser. Det redovisades att 

servicefunktionerna skulle finnas tillgängliga för cyklisterna. Cykeln prioriterades i 

högre grad framför bilen, förutom i Kalmar som satsar på fossilfria fordon samt att 

öka de miljövänliga och snabba transportsystem. Kalmar uppmuntrar befolkningen 

att välja fordon med förnyelsebara bränslen och vill bevara många bilparkeringar i 

stadskärnan. Kalmar vill bekämpa utsläppen, inte själva bilarna. Malmö och Kalmar 

var de enda som redovisade skillnaderna i siktförhållandet mellan dag och natt. Luleå 

fick resultatet 72 %, eftersom de inte redovisade cykelstråkens skilda prioriteringar 

eller siktförhållandet mellan dag och natt. Analysen har gett resultatet: Falun 86 %, 

Göteborg 86 %, Kalmar 100 %, Luleå 72 %, Malmö 100 % och Uppsala 86 % 

(figur 3). 

 

Figur 3. Resultat för social infrastruktur. 

4.3 Medborgardeltagande 

Resultatet för medborgardeltagande visade att Luleå fick lägsta resultat och 

Göteborg fick högsta. Göteborg hade en genomarbetad process för att ge 

medborgarna möjlighet att lämna synpunkter och göra felanmälningar, där 

uppföljning och återkoppling ingick. I Luleås cykelplan framgick det inte om 

medborgarna hade varit delaktiga i processen, men att synpunkter ska bemötas på 

korrekt vis. Falun, Göteborg och Malmö har genomfört resvaneundersökningar eller 

andra undersökningar för att öka medborgardeltagandet i planeringen. I Faluns 

dokument framgick det inte var medborgarna skulle vända sig med klagomål och 

synpunkter, inte heller vilka rutiner som användes för uppföljning. I Uppsalas 
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dokument redovisades det inte om medborgarna deltog i framtagandet av planen 

eller vad medborgarna prioriterade. Dock framgick det att dokumentet främst 

riktade sig mot nämnderna, bolagen och förvaltningarna inom kommunen. Analysen 

har gett resultatet: Falun 50 %, Göteborg 100 %, Kalmar 75 %, Luleå 25 %, 

Malmö 75 % och Uppsala 50 % (figur 4). 

 

Figur 4. Resultat för medborgardeltagande. 

4.4 Trygghet 

Resultatet för trygghet visade att kommunerna fick mellan 36–82 %. Uppsala 

behandlade trygghetsfrågor i större utsträckning än Kalmar, trots att Kalmar beskrev 

medvetenheten om problemet med sikten och belysningen i tiotalet gång- och 

cykeltunnlar. I denna aspekt behandlades frågor kring planens syfte, mål och vision 

samt om jämställdhet framgick i dessa. Uppsala redovisade att trygghetsfrågor 

uppfylldes genom arbetet mot de nationella jämställdhetsmålen. Falun, Kalmar och 

Malmö redovisade inte ett uttalat trygghetsmål i cykelplanens vision. Alla 

cykelplaner redovisade prioriteringar för den upplevda tryggheten. Eftersom även 

siktförhållanden, belysning och växtlighet påverkade både faktisk och upplevd 

trygghet. Det framgick inte vilka åtgärder som kommunerna använde sig av för att 

uppnå detta. Luleå arbetade med trygghetsvandringar för att säkerställa regelbundna 

åtgärder. Analysen har gett resultatet: Falun 63 %, Göteborg 73 %, Kalmar 36 %, 

Luleå 63 %, Malmö 45 % och Uppsala 82 % (figur 5). 
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Figur 5. Resultat för trygghet 

4.5 Kunskapsbaserad planering 

Resultatet visade att alla kommunerna fick över 60 % för den kunskapsbaserade 

planeringen. Planeringsunderlagen vid framtagandet av planerna baserades på olika 

undersökningar. Till exempel omvärldsanalyser, resvaneundersökningar, 

trafikmätningar, kampanjer och samarbeten mellan kommunen och andra aktörer 

samt kvalitén på den kommunala servicen. Luleås resvaneundersökningar var 

uppdelade mellan kvinnor och män. Uttalade perspektiv som kommunerna arbetade 

utifrån var: Falun – hela-resan-perspektivet, Göteborg – sociala perspektivet, Luleå 

– trygghetsperspektivet och Uppsala – stråkperspektivet. Kalmar och Malmö 

redovisade inget perspektiv de arbetade utifrån. Alla kommuner arbetade aktivt med 

att påverka medborgarna till ökad cykling och hade målsättningen att utvärdera 

cykelplanen kontinuerligt. Analysen har gett resultatet: Falun 78 %, Göteborg 89 

%, Kalmar 89 %, Luleå 100 %, Malmö 66 % och Uppsala 78 % (figur 6).  

 

Figur 6. Resultat för kunskapsbaserad planering 
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4.6 Sociala konsekvenser 

Resultatet för sociala konsekvenser visade mellan 25–100 %. Kalmar redovisade 

endast att de prioriterade cykelparkeringar vid ett 10-tal busshållplatser och 

pendeltågstationen. Kalmar och Malmö redovisade inte den sociala hållbarheten utan 

fokuserade på den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Falun, Göteborg och 

Uppsala redovisade hur olika transportsätt kunde kombineras. Där prioriterades 

färgkodade skyltar och god belysning för att underlätta bekväma cykelresor. Alla 

utom Kalmar redovisade hur barriärer kunde tas eller byggas bort för att förbättra 

framkomligheten för cyklisterna. Analysen har gett resultatet: Falun 100 %, 

Göteborg 100 %, Kalmar 25 %, Luleå 75 %, Malmö 50 % och Uppsala 100 % 

(figur 7). 

 

Figur 7. Resultat för sociala konsekvenser. 

4.7 Jämlikhet 

Resultatet för jämlikhet visade att Falun, Göteborg, Luleå och Uppsala uppnådde 75 

%. Falun, Göteborg, Malmö och Uppsala tog större hänsyn till att cyklister var en 

heterogen grupp och att cyklister var olika med skilda behov. Luleå redovisade inte 

detta, men de använde sig av könsuppdelad information. Kommunerna redovisade 

prioriterade utvecklingsområden för cykelparkeringar vid exempelvis knutpunkter, 

möjlighet att ta med cykeln på kollektivtrafiken samt lång- och korttidsparkering. 

Prioriterade cykelvägar vid skolor och arbetsplatser hade alla kommuner utom 

Malmö redovisat. Malmö fokuserade på beteendepåverkande åtgärder för att öka 

vårdnadshavarens vilja att gå eller cykla med barnen till skola/förskola. Analysen har 

gett resultatet: Falun 75 %, Göteborg 75 %, Kalmar 50 %, Luleå 75 %, Malmö 50 

% och Uppsala 75 % (figur 8). 
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Figur 8. Resultat för jämlikhet 

4.8 Genus 

Resultatet för genus visade att kommunerna fick mellan 0 – 75 %. Uppsala 

redovisade inte projektgruppen eller ett könsuppdelat planeringsunderlag. I Falun 

arbetade två män med framtagandet av cykelplanen, vilket bidrog att de inte 

uppfyllde 40/60 kravet. Luleå fick ett resultat på 75 %, de hade två arbetsgrupper 

som var uppdelade på 66/33 och 50/50. De redovisade även ett visst könsuppdelat 

planeringsunderlag. Göteborg hade en ledande projektgrupp på 50/50 och inom det 

förberedande arbetet låg fördelningen på 54/46. Malmö hade en stor projektgrupp 

där 40/60 kravet uppfylldes, men projektledarna var två män och biträdande 

projektledningen bestod av en man och en kvinna. I Kalmar bestod arbetsgruppen av 

25/75 och ytterligare en man och en kvinna, vilket innebar att de uppnådde kravet 

för 40/60.  Analysen har gett resultatet: Falun 0 %, Göteborg 50 %, Kalmar 25 %, 

Luleå 75 %, Malmö 50 % och Uppsala 0 % (figur 9).   

 

Figur 9. Resultat för genus. 
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4.9 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visade att ingen av kommunerna uppfyllde checklistans alla aspekter. Två 

av kommunerna fick mellan 60–65 %, tre fick mellan 70–75 % och en kommun fick 

85 %. Faktorer som påverkade cykelplanernas resultat var dess utformning, syfte 

och funktion, eftersom detta skiljde sig åt mellan kommunerna. Kommunernas 

befolkningsstorlek visade sig inte ha någon större inverkan på resultatet. Av de åtta 

aspekterna hade genus och sociala konsekvenser det mest varierade resultatet. 

Aspekterna kunskapsbaserad planering och medborgardeltagande visade att 

kommunernas resultat till stor del korrelerade med varandra, förutom hos Luleå. 

Luleå fick högsta resultatet för kunskapsbaserad planering men lägsta för 

medborgardeltagande. Kalmar fick ett varierat resultat i studien, inom två av 

aspekterna hade de över 90 % medan i fyra av aspekterna hade de 50 % eller lägre. 

Falun och Uppsala följde varandra genom de flesta aspekterna. De hade ett generellt 

högt resultat förutom i två av aspekterna då båda fick 50 % eller lägre. Det var 

trygghetsaspekten som bidrog till att Uppsala fick ett högre slutresultat. Malmö hade 

en genomgående trend runt 50 %. Men aspekten för social infrastruktur utmärkte 

sig med 100 %. Göteborg var den kommun som fick höga resultat på de flesta 

aspekter förutom genus, där de endast uppnådde 50 %. Social infrastruktur, 

kunskapsbaserad planering och vardagsliv var de aspekter som utmärkte sig, där fick 

kommunerna ett högre resultat än för de övriga aspekterna. Cykelplanernas olika 

funktion har kunnat påverka resultatet eftersom de är granskades utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv med samma checklista (Bilaga A). Det sammanfattade 

resultatet för jämställdhet i cykelplanerna var: Falun 71 %, Göteborg 84 %, Kalmar 

61 %, Luleå 72 %, Malmö 65 %, Uppsala 76 % (figur 10).  

 

 

Figur 10. Resultat av analysen med totala procenten per kommun.  
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4.10 Fördjupad förståelse 

Boverket och SKL tillfrågades om hur de upplevde att kommuner arbetar med 

jämställdhet. Svaret från Boverket visar att vissa kommuner arbetar med detta, 

främst de som medverkat i SKL:s Program för hållbar jämställdhet - Resultatrapport 

för perioden 2011–2013 (2014). Överlag är jämställdhet i större utsträckning 

integrerad i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner i jämförelse med 

cykelplaner. Boverket har ett regeringsuppdrag, där målet är att ge exempel på hur 

ökad och säker cykling kan integreras i samhällsplaneringen (Boverket, personlig 

kommunikation, 7 maj 2018).  

Mindre kommuner kan ha svårigheter att utveckla cykelvägar som de inte förvaltar 

eller äger. Därför kan önskemål beskrivas i planen inför framtida exploateringar av 

cykelvägnätet. Mindre kommun (personlig kommunikation, 16 maj 2018) menar att 

även fast det inte finns något uttalat jämställdhetsmål, kan åtgärder delvis resultera i 

ökad jämställdhet. Detta på grund av att både kvinnor och män påverkas positivt av 

arbetet med ökad cykling. Det är även bra för de socioekonomiska vinsterna, 

eftersom fler människor har råd med en cykel. Dessa invånare ges också möjligheten 

att förflytta sig i staden (Mindre kommun, personlig kommunikation, 16 maj 2018).  

Större kommun (personlig kommunikation, 21 maj 2018) integrerar jämställdhet i 

större utsträckning i detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt. Framtagandet av 

cykelplanen har inte haft ett uttalat jämställdhetsperspektiv men uppföljning och viss 

statistik är könsuppdelad. Den könsuppdelade statistiken bidrar inte i dagsläget till 

ett aktivt arbete för integrering av jämställdhet. 
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5 Diskussion  

Diskussionen börjar med en metoddiskussion för att kritisera styrkor och svagheter 

med innehållsanalysen och den abduktiva ansatsen. Vidare diskuteras resultatet för 

varje aspekt. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion för att 

sammanställa studien.  

5.1 Metoddiskussion  

I denna studie har en innehållsanalys med abduktiv ansats utförts. Valet av metod har 

påverkat vilket resultat som studien fick, eftersom detta var en kvalitativ granskning. 

Innehållsanalysen är användbar vid analysering av texter ur ett utvalt perspektiv. 

Som stöd vid analyseringen har en checklista använts. I studien har abduktion 

använts för att utveckla och förstärka innehållsanalysen. Den abduktiva ansatsen har 

påverkats av teorin och cykelplanerna. Nya frågor som uppstod under analyseringen 

adderades till checklistan. Checklistan har bidragit till att minska subjektiviteten i 

analyseringsprocessen. För att stärka reliabiliteten i studien har analysen 

dubbelkodats flertalet gånger som säkerställt resultatet. För att stärka basen i 

checklistan har frågorna baserats på två befintliga rapporter, som under analysens 

gång modifierats genom abduktion. Under granskningsprocessen av cykelplanerna 

uppkom nya frågor och funderingar, detta bidrar till att checklistan har 

kompletterats under analysens gång. För att förhindra en tendentiös påverkan av 

checklistan användes två särskilda myndighetsrapporter för den ursprungliga 

uppbyggnaden av frågeformuläret. En svaghet med granskningen kan ha varit 

cykelplanens olika utformning. Till exempel har bokslutet ett sakligt syfte med 

utvärdering och uppföljning av åtgärder om hur verkligheten faktiskt har sett ut. 

Detta har utvärderat hur gånga året sett ut och tagit med reflektioner till kommande 

bokslut. Här har kommunens uttalade perspektiv haft stor betydelse för det vidare 

arbetet. Detta kan ha bidragit till att jämställdhet inte inkluderats. Medan en vision 

har förmedlat en framtida idealbild med målsättningar, vilket blir en marknadsföring 

för kommunen. Här kan ett jämställdhetsperspektiv ha inkluderats i större 

utsträckning.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Vardagsliv 

Kalmar redovisar inte prioriterade cykelstråk till målpunkter som bland annat 

fritidsaktiviteter, arbetsplatser och centrum. Medan Göteborg, som fick högsta 

resultatet, redovisar hur de underlättar invånarnas vardag. Detta kan bero på att 

Kalmar har ett cykelbokslut medan Göteborg har ett visionsprogram för cyklingen 

där det finns möjlighet att lyfta önskemålen. Malmö och Luleå har fått lika resultat 
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men Malmö har inte redovisat om cykelstråken leder till fritidsaktiviteter eller 

möjligheten för cyklisterna att parkera cykeln i centrum eftersom det är 

parkeringsförbud i stora delar av centrum. Innebär det att fotgängaren är prioriterad 

i centrum och cyklisterna endast får passera och parkera vid utsidan centrum för att 

uppleva dess service? Trafikverket (2017) menar att cykelstråk bör vara 

sammanhängande för att skapa flyt och effektivitet, annars kan cykelns 

konkurrenskraft mot övriga transportsätt minska. Även strategiskt placerade 

cykelparkeringar som möjliggör byte av transportmedel på ett enkelt och smidigt 

sätt ökar cykelns konkurrenskraft. Luleå redovisar att de vill uppmuntra fler kvinnor 

att cykla genom att bygga nya cykelvägar mellan målpunkter, arbetsplatser och 

förskolor som i större grad används av kvinnor. Genom satsningar på förbättringar 

av cykelinfrastrukturen i kommunen främjas även barn och ungas möjlighet att 

förflytta sig i staden. Samhället kan bidra till att bryta mönster och traditionella 

planeringsstrategier som lever kvar (Larsson & Jalakas, 2008). Detta för att förbättra 

villkoren mellan kvinnor och män och undvika traditionella könsroller. Luleå vill 

anlägga ny cykelväg mellan förskolor och kvinnors arbetsplatser för att kvinnor ska 

cykla mer. Detta bidrar till att kvinnans roll i samhället, med att hämta och lämna 

barnen, riskerar att leva kvar och cementeras (Horelli, 2017; Larsson & Jalakas, 

2008; SCB, 2014). Syftet med jämställdhetsarbetet är att minska skillnaderna på 

resmönstret hos kvinnor och män så de liknar varandra, inte cementera gamla roller 

(Larsson & Jalakas, 2008; Ortiz Escalante & Gutiérrez Valdivia, 2015). Här 

synliggörs hur komplext jämställdhetsarbetet kan vara och satsningar som görs bör 

utföras i rätt ordning för att bidra till en ökad jämställdhet. Här underlättas vardagen 

genom att kvinnor kan ta sig till sina arbetsplatser och andra målpunkter. Men 

frågan är om detta hjälper kvinnor och män att leva ett mer jämställt liv? Genom att 

få ett mer likt resmönster främjas exempelvis ett jämställt vardagsliv och undvika 

cementering av traditionella samhällsroller. 

5.2.2 Social infrastruktur 

Av de sex kommunerna är det Malmö och Kalmar som redovisat siktförhållanden 

mellan dag och natt, vilket bidragit till att de fick 100 %. Kalmar prioriterar bilen 

framför cykeln och de satsar på att skapa en fossilfri fordonsflotta eftersom de vill 

bekämpa själva utsläppen inte bilen. Kalmar vill även bevara alla parkeringsplatser 

för bilen i centrala delar och samtidigt vill de vara Sveriges bästa cykelstad, vilket 

blir motsägelsefullt. Detta kan bidra till att cykeln inte blir tillräckligt 

konkurrenskraftigt transportmedel i jämförelse med bilen. När det finns gott om 

parkeringsplatser och goda möjligheter att transportera sig med bil kan antalet 

cyklister minska. Trafikverket (2017) menar att cykeln måste vara konkurrenskraftig 

mot bilen för att cyklingen ska främjas. Regeringskansliet (2017) menar att när 

cykeln inte prioriteras i samma utsträckning som bilen hamnar utvecklingen av 
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cykelinfrastrukturen efter, på grund av att det saknas ett tydligt helhetstänk för 

stadsutvecklingen. Göteborg anser sig själva i dagsläget vara en dålig cykelstad, och 

har en låg andel cyklister i förhållande till befolkningsmängden. Göteborg vill att 

människor som åker bil 0–10 km ska välja cykeln istället. Om 10 % av dessa bilister 

skulle välja cykeln istället kommer andelen cyklister öka till 50 %, istället för dagens 

7 %. Göteborg har en fungerande spårtrafik som är högst prioriterad, vilket gör 

detta till ett transportmedel som konkurrerar med cykeln. Göteborgs prioritering av 

spårtrafiken kan påverka flödet på cykelvägarna och smidigheten minskas, vilket kan 

minska cykelns attraktivitet och tidsmässiga konkurrenskraft. Trafikverket (2017) 

menar att detta kan påverka invånarnas val av transportmedel. Platsbristen i centrala 

Göteborg anses vara stor och konsekvenserna blir då en prioriteringsfråga. 

Regeringskansliet (2017) menar att bilen har fått ta stor plats i samhället, bland 

annat genom parkeringsytor och flerfiliga vägar som istället kan användas till andra 

samhällsfunktioner. Cykeln är ett yteffektivt transportmedel, vilket skulle minska 

Göteborgs problem med platsbrist i centrum. Luleå redovisar inte skilda 

prioriteringar för cykelstråken. Regeringskansliet (2017) menar att cykeln används 

även till rekreation och nöje, inte enbart för arbetspendling. En prioritering av 

cykelstråken möjliggör att kommunen kan sätta prioriteringar av åtgärder och 

underhåll. Målpunkter och prioriteringar möjliggör ett hela-resan-perspektiv och 

kombinerade resor, vilket underlättar invånarnas vardag.  

5.2.3 Medborgardeltagande 

Luleå redovisar inte om medborgarna har deltagit i framtagandet av cykelplanen, 

vad cyklisterna tycker är viktigt för en fungerande cykelinfrastruktur eller vart 

medborgarna ska vända sig med åsikter. Luleå menar att det är viktigt att bemöta 

medborgarnas åsikter på ett korrekt sätt, men inte hur. Uppsala redovisar enbart 

vart medborgarna ska vända sig med synpunkter, inte deras deltagande eller 

påverkan av cykelplanens framtagande. Uppsala vill arbeta med målgruppsanalyser 

vid planering för att få positiva effekter av planeringen. Detta visar att de redan i 

arbetsprocessen inkluderar den tänkta målgruppen. SKL (2013) menar att 

medborgardeltagande synliggör erfarenheter utan att könsbestämma dem och 

möjliggör att fler grupper i samhället blir inkluderade i processen. Enligt 

Regeringskansliet (2017) bör utgångspunkten för cykelplanering vara utifrån 

cyklisten för att få ett korrekt underlag till cykelnätets funktion. Falun redovisar inga 

rutiner för uppföljning eller åtgärder för information från medborgarna. Falun 

börjar med att inleda cykelplanen med prioriteringar och medborgardialoger som 

ska gynna landsbygden, sedan övergår cykelplanen till att enbart behandla 

cykelvägnätet i tätorten och centrum. Regeringskansliet (2017) menar att 

uppföljning och utvärdering av cykelplanen med välarbetade rutiner är viktigt för att 

medborgarnas synpunkter ska tas hänsyn till och för att främja cykeltrafiken. 
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Göteborg skriver att denna cykelplan är ett ”göra om, göra rätt” dokument. 

Eftersom deras förra cykelplan, från år 1999, inte tog hänsyn till cyklisternas åsikter 

och önskemål. Planen utgår från ledorden: cykling ska vara snabbt, enkelt och 

säkert.   

5.2.4 Trygghet 

För att stärka tryggheten i planer och projekt måste en jämställdhetsmedveten 

planering vara en del i processerna (Sandberg & Rönnblom, 2016). Uppsala 

redovisar att trygghetsfrågorna uppfylls genom arbetet mot nationella 

jämställdhetsmålen. Alingsås kommun (2010) menar att trygghet bland annat 

handlar om hur människor upplever omgivningen och risken för utsatthet av 

exempelvis brott. Uppsala inkluderar både den upplevda och faktiska tryggheten vid 

planering och de utvärderar risken för att bli överfallen. All stadsplanering i 

Göteborg sker utifrån ett socialt perspektiv, där verktyget social konsekvensanalys 

(SKA) har utvecklats som stöd vid planeringen. Sandberg och Rönnblom (2016) 

menar att kvinnors upplevda otrygghet i stadsrummet påverkas av hur det offentliga 

rummet används, därför är kommunernas arbete för att stärka den upplevda 

tryggheten en viktig del i cykelplanen. Det handlar om att skapa cykelvägar med 

goda siktförhållanden och bra belysning för att främja både den faktiska och upplevda 

tryggheten. Inom området för trygghet satsar Uppsala på att stärka både den 

upplevda och faktiska tryggheten. Trots detta så är förbättring av sikt- och 

belysningsförhållanden endast en rekommendation. Men för att öka, både den 

faktiska och upplevda tryggheten, bör detta vara en rutin som de arbetar aktivt med. 

Kalmar redovisar inte trygghetsprioriteringar i deras syfte, mål eller vision. Kalmar 

har även ett tiotal tunnlar som saknar belysning, vilket de är medvetna om men 

åtgärder för detta är i projekteringsstadiet. Malmö har problem med tät växtlighet 

längs vissa cykelvägar och riktlinjer för skötsel och underhåll saknas. Malmö menar 

även att god belysning i tunnlar enbart fungerar vid nybyggnationer. Ändå har de 

skapat en ljusplan för att få en optimal belysning längs cykelvägarna. Malmö satsar på 

samarbeten mellan olika delar av kommunorganisationen, till exempel med skolan 

och barns vårdnadshavare för att uppmuntra och främja cykling. Det underlättar om 

barn och unga i tidig ålder lär sig att använda cykeln som transportmedel och det 

ökar även medvetenheten för trafiksäkerheten (Regeringskansliet, 2017).    

5.2.5 Kunskapsbaserad planering 

Göteborg menar att kunskap om cykling är en förutsättning hos tjänstemän, 

entreprenörer och politiker för att skapa ett bra cykelvägnät. Regeringskansliet 

(2017) menar att det kan handla om att ställa krav för cykeltrafiken redan i 

detaljplanen vid nybyggnation som exempelvis krav på cykelparkeringar, binda ihop 

cykelstråk, utveckla målpunkter etc. Värdet av undersökningarna som utförts ska 
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bidra till förståelse för olikheter och variationer (Larsson & Jalakas, 2008). Luleå 

arbetar med könsuppdelad statistik för att se kvinnors och mäns olikheter, detta 

menar Larsson och Jalakas (2008) är en förutsättning för att skapa en förståelse för 

människors livssituation och kännedom om bland annat kvinnors och mäns olika 

erfarenheter i hem och arbete. Kalmar menar däremot att det inte är någon skillnad 

på kvinnors och mäns åsikter utan det är åldern som har betydelse. Jämställdheten är 

en fråga om kunskap och förståelse, eftersom ämnet är komplext och en process av 

kulturella, sociala och ekonomiska faktorer. Genom att tillämpa 

jämställdhetsperspektivet inom alla samhällsområden och stärka samarbeten ökar 

kunskapen om jämställdhet i processerna (Horelli, 2017; Prati, 2018; SCB, 2014; 

Urban, 2018). Faluns cykelplan bygger på en resvane- och attitydundersökning från 

2008, i och med att planen antogs 2014 är underlaget tveksamt, eftersom 

förutsättningarna troligtvis förändrats på 6 år. Malmö baserar cykelplanen på 

resvaneundersökningar som uppdateras vart femte år. Dessa undersökningar visar 

att cyklisterna anser att cykeltrafiken är pålitlig, eftersom de inte hamnar i 

trafikstockningar, utan cykelresan tar ungefär lika lång tid varje gång. Detta gör 

cykeln till ett tidseffektivt transportmedel. Malmö arbetar med beteendepåverkande 

åtgärder för att uppmuntra vårdnadshavare att gå eller cykla med barnen till 

skola/förskola. Freudendal-Pedersen (2015) menar att i många fall tenderar vuxna 

sluta cykla när de blir föräldrar. Detta på grund av att cykelflödet kan bli intensivt, 

vilket föräldrar upplever som otryggt för deras barn. För att öka kunskapen 

ytterligare om cykling kan det vara bra att inspireras av andra kommuner eller 

övriga Europa för att se hur de arbetar med cykelinfrastrukturen. Göteborg och 

Uppsala arbetar med omvärldsanalyser och har inspirerats av ledande städer i 

Danmark och Nederländerna. Dessa länders cykelinfrastruktur har utvecklats sedan 

1970-talet och anses som ledande inom cykling (Pucher & Buehler, 2008; Sagaris, 

2015). Fyra av kommunerna arbetar utifrån olika uttalade perspektiv. Uppsala 

arbetar utifrån ett stråkperspektiv vilket innebär att cykelvägnätet ska vara 

finmaskigt och prioriteras över biltrafiken, med undantag i Uppsala centrum där de 

vill prioritera fotgängaren. Trafikverket (2017) menar att cykelstråk bör vara 

sammanhängande för att skapa flyt och effektivitet, annars kan cykelns 

konkurrenskraft mot övriga transportsätt minska. 

5.2.6 Sociala konsekvenser 

Utöver den ekonomiska och ekologiska hållbarheten bör kommunerna redovisa den 

sociala hållbarheten. Det har Falun, Göteborg, Luleå, och Uppsala redovisat genom: 

Faluns hela-resan-perspektiv från start till målpunkt, Göteborg arbetar utifrån ett 

socialt perspektiv, Luleå menar att fler har råd med cykeln därför gynnas fler genom 

att satsa på cykeln och Uppsala har fyra strategier i översiktsplanen där social 

hållbarhet ingår samt att jämställdhetsmålen ska integreras i arbetet för cykeln. För 
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att skapa ett hållbart samhälle krävs det att ekonomiska, ekologiska och sociala 

dimensionerna knyts samman och att prioriteringar inte utesluter någon av de övriga 

dimensionerna (Brorström & Parment, 2017; Nyström & Tonell, 2012). Falun, 

Göteborg och Uppsala redovisar hur olika transportsätt kan kombineras för att 

underlätta medborgarnas möjligheter till att transportera sig på olika hållbara sätt. 

Detta visar att dessa tre kommuner ser hela resan och genom att de underlättar 

framkomligheten gynnas cyklisterna. Falun står inför utmaningen att knyta ihop 

cykelstråken mellan landsbygd och Falu tätort. Kommunen vill minska antalet korta 

bilresor, de under 5 km. Restidsanalysen visar hur långt personer kan förflytta sig 

till fots eller med cykel på 15 min, vilket inte är tidsavståndet ut till landsbygden. 

Hela-resan-perspektivet fungerar främst när det finns cykelparkeringar vid 

knutpunkter och målpunkter som möjliggör kombinationsresor. Här måste 

cykelparkeringarna finnas i anslutning till målpunkterna annars försvåras 

framkomligheten för övriga befolkningen.  Det blir lättare att belysa brister som 

behöver åtgärdas för att skapa en smidig och tidseffektiv resa. Larsson och Jalakas 

(2008) menar att med hjälp av ett underifrån perspektiv behandlas den sociala 

hållbarheten genom att bland annat belysa konsekvenser för barn och föräldrars 

pendling. Kalmar har lägsta resultatet, vilket kan bero på att de prioriterar bilen 

framför cykeln. De exkluderar även att redovisa hur de arbetar med sociala 

dimensionen eller hur belysning och skyltningen ser ut i anslutning till övrig 

kollektivtrafik. Jämställdhetsarbetet kan öka genom att begreppet kopplas ihop med 

kommunens normer, detta för att traditionella planeringsstrategierna behöver 

utvecklas (Horelli, 2017; Larsson & Jalakas, 2008; SCB, 2014). Det kan försvåra 

jämställdhetsarbetet om befintliga normer lever kvar, eftersom Kalmar väljer att 

bevara parkeringsplatser och gynna bilen kan jämställdhetsarbete försvåras. Detta 

kan minska cykelns konkurrenskraft mot övriga trafikslag, eftersom Kalmar ser 

cykeln en del av övriga fordonsflottan. Vilket kan ge en negativ inverkan på cykelns 

attraktionskraft. 

5.2.7 Jämlikhet 

Cyklisterna i Malmö är heterogena och mångfalden har utvecklats under senaste 

åren. Därför är största utmaningen för infrastrukturen att utvecklas så denna 

heterogena cyklistgrupp ska få ta plats och främjas. Sociala samhällsstrukturer 

förändras kontinuerligt (Urban, 2018) och eftersom cyklister i Sverige är en 

heterogen grupp så formas jämställdhet och jämlikhet av den rumsliga dimensionens 

uppbyggnad (Regeringskansliet, 2017; Sandberg & Rönnblom, 2016). Malmö 

strävar efter att alla människor ska cykla och även ha möjlighet att lära sig cykla i 

vuxen ålder. Uppsala arbetar med att inkludera barnkonventionen och nationella 

jämställdhetsmål i planeringen för att säkerställa att Uppsala är en kommun för alla. 

Detta är även en del av Översiktsplan 2016 och ska genomsyra all typ av planering i 
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kommunen. Falun, Göteborg, Malmö och Uppsala har redovisat att cyklister är olika 

med olika behov, där de bland annat prioriterar bredden på cykelbanor, 

parkeringsmöjligheter för exempelvis lådcyklar och att de ska vara tryggt att cykla 

för alla typer av cyklister. Men det har inte Kalmar och Luleå redovisat, Luleå har 

istället prioriterat utredningar av cykelinfrastrukturen med kopplingar till 

målpunkter som används av kvinnor och barn. Detta för att öka antalet cyklister som 

är kvinnor och barn. Luleå har en resvaneundersökning med könsuppdelad statistik 

som underlag till cykelplanen. I Luleå väljer kvinnor till större del hållbara 

transportmedel, främst kollektivtrafik eller till fots. Män väljer i första hand bilen, 

men när det gäller hållbara transportmedel väljer de att cykla. Luleå delar upp 

underlaget mellan kvinnor och män för att försöka identifiera faktorer som ska öka 

andelen kvinnliga cyklister. Kvinnor i Luleå som åker bil, hämtar och lämnar barnen 

på förskola/skola. Prati (2018) studie visar att ett lågt jämställdhetsarbete gör att 

kvinnor blir låsta till bilen för att hinna med vardagen. Män som endast tar sig till 

och från jobbet, har större möjlighet att välja transportmedel. Luleå försöker 

uppmuntra kvinnor att välja cykeln, exempelvis genom att förbättra möjligheterna 

att lämna cykelkärran vid förskolan.  

5.2.8 Genus 

Luleås två arbetsgrupper hamnade inom 40/60 kravet och de redovisar även ett 

könsuppdelat planeringsunderlag. I Malmös arbetsgrupp har fördelningen varit inom 

40/60 men de ledande positionerna har män haft. En av Faluns svagheter är 

genusaspekten, eftersom det enbart är två män som arbetat med cykelplanen. Detta 

kan mindre kommuner, som Falun, ha svårt att uppfylla eftersom resurser som 

ekonomi och personaltillgång kan vara begränsad. Uppsala har inte redovisat 

arbetsgruppen, vilket det kan bero på att cykelplanen är främst ett internt dokument 

riktat mot tjänstemän/kvinnor och politiker. Göteborg har två grupper arbetat med 

framtagandet av cykelplanen som är inom ramen för 40/60 kravet. Kalmars 

arbetsgrupp består främst av män. Detta visar att föreställningen om att det till 

större del är män som har ledande positioner i arbetsgrupper (SCB, 2014) enbart 

stämmer för ett fåtal av de kommuner som granskats i studien. Majoriteten av 

kommunerna har jämställda arbetsgrupper, men det är bara Göteborg och Malmö 

som har en arbetsgrupp med fler kvinnor än män.  

5.3 Sammanfattning av diskussion 

Studien visar att jämställdhet kan vara svårt att tydliggöra i cykelplaner. 

Cykelplanerna består av åtgärdsprogram, bokslut och visioner som har olika syften 

för kommunen och utformas därför på olika sätt. Cykelplanernas utformning kan 

påverka resultatet, på grund av deras olika uppbyggnad och funktion. Cykelplaner är 

ett relativt nytt politiskt dokument för kommuner att arbeta med och det finns 
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ingen nationell strategi för cykelplaners uppbyggnad. Boverket (personlig 

kommunikation, 7 maj 2018) upplever att jämställdhet i större utsträckning är 

integrerad i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner i jämförelse med 

cykelplaner. Studiens resultat visar att ingen av cykelplanerna uppfyller checklistans 

alla aspekter. En anledning till att cykelplanerna inte uppfyllt alla aspekterna kan 

vara att kommunen inte arbetar aktivt utifrån ett uttalat mål eller delmål för 

jämställdhet.  

Mindre kommun (personlig kommunikation, 16 maj 2018) menar att 

jämställdhetsarbetet finns undermedvetet med eftersom åtgärder i cykelplanen 

främjar möjligheten för alla människor att cykla. Begreppen jämlikhet och 

jämställdhet lätt blandas ihop (Larsson & Jalakas, 2008) och föreställningen om att 

arbeta med jämställdhet kan visa sig vara jämlikhet. Genom att arbeta med jämlikhet 

inkluderas inte jämställdhet automatisk. Eftersom jämställdhet har ett större fokus 

på kvinnors kontra mäns behov, möjligheter och rättigheter i samhället och makt att 

påverka dess utveckling. Litteraturstudien visar att jämställdhet till stor del handlar 

om bred kunskap och förståelse (SCB, 2014). Detta måste tillämpas inom alla 

områden av samhället, både inom samhällsplanering och förnyelse av normer. 

Jämställdhet är dynamiskt och kan förändras, men om planeringen sker i 

traditionella cementerade processer blir det svårt att integrera.  

Cyklister är en heterogen grupp och samhället är i ständig förändring, processer som 

berör samhället och dess utvecklig bör vara dynamiska för att inte cementeras 

(Regeringskansliet, 2017; Urban, 2018). Att aktivt arbeta både med att förbättra 

normer och flexibla processer, bidrar detta till att fler grupper i samhället kan 

inkluderas och påverka. Här spelar jämställdhet en stor roll för samhällsutvecklingen 

och en jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB) kan vara ett verktyg att utgå ifrån. 

Detta verktyg kan användas vid all typ av planering för att säkerställa 

jämställdhetsintegrering vid planering. Uppsala arbetar med att inkludera 

jämställdhetsmålen i planeringen. Göteborg arbetar utifrån en 

socialkonsekvensanalys (SKA) där det sociala perspektivet ska genomsyra all 

samhällsplanering. Utgångspunkten är människors olika behov och förutsättningar. 

En SKA kan liknas med en JKB, fast inkluderar de åtta aspekter anpassade till 

aktuellt ämnesområde för att byggas upp med kriterier lämpade för ändamålet. 

Utifrån denna studie kan exempelvis en JKB konstrueras med dessa aspekter och 

nyckelord:  

• Vardagsliv – skapa förutsättningar till en fungerade vardag för alla människor 

på jämställda villkor.  

• Social infrastruktur – fokusera på ett hela-resan-perspektiv, skapa rätt 

förutsättningar för grundläggande strukturer.  
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• Medborgardeltagande – möjliggöra och uppmuntra ett aktivt deltagande där 

alla samhällsgrupper inkluderas.  

• Trygghet – åtgärda orsaken till otryggheten, inte säkerhetshöjande åtgärder. 

Stärka den upplevda och faktiska tryggheten. 

• Kunskapsbaserad planering – genom statistik och undersökningar öka 

förståelsen för individens olikheter och behov, jämställdhet ska definiera 

utgångsläget. 

• Sociala konsekvenser – knyta samman de tre hållbarhets dimensionerna utan 

att utesluta någon av dem, belysa konsekvenser.  

• Jämlikhet – invånare är en heterogen grupp med olika förutsättningar och 

behov. 

• Genus – belysa och förändra traditionella roller i samhället, genom 

exempelvis kvantitativ jämställdhet i arbetsgrupper. 

Integreringen av JKB:n bör ske kontinuerligt under arbetsprocessen, för att 

säkerställa att jämställdheten blir en del av planeringen. Regeringskansliet (2016) 

nationella jämställdhetsmål kan vara en bra utgångspunkt för ett ramverk att basera 

JKB:n utifrån. Ramverket med de nationella målen ska hjälpa de åtta aspekterna 

utvecklas mot rätt ämnesområde. Utifrån detta kan sedan verktyget JKB utformas. 

JKB bör framställas först så att planeringen kan ta hänsyn till denna och inte 

tvärtom. Exempelvis bör cykelplanen utformas genom samverkan med en befintlig 

JKB. Genom att hela tiden ta hänsyn till JKB:n under framtagandet av cykelplaner så 

kan jämställdheten öka för cykelplaneringen. Genom att integrera jämställdhet tidigt 

i arbetsprocessen finns möjligheten att detta blir en kontinuerlig del av processen 

och cykelplanen. 

För att stärka den faktiska jämställdheten vid planering krävs en förståelse för de 

kvalitativa delarna. Här inkluderas bland annat individers livsmiljö, attraktiva 

bostäder, god service och trygghet. Detta är faktorer som behövs för att skapa ett 

socialt hållbart samhälle med goda livsmiljöer. Planeringen kräver ett inkluderande 

synsätt där alla människors erfarenheter ska tas till vara på ett likvärdigt sätt. Detta 

är vad en jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB) bidrar med.   



 

 
38 

6 Slutsats 

Jämställdhetsperspektivet är ett begrepp som inkluderar flera aspekter och kan 

därför vara svårt att helt integrera i cykelplaner. Om kommunen inte har tydliga 

målsättningar för jämställdhet kan det resultera i att integreringen endast bidrar med 

jämlikhet. Jämställdhetsbegreppet bör brytas ner och definieras så det kan tillämpas 

inom samhällsplaneringen. Eftersom det finns flera ämnesområden inom 

samhällsplanering måste begreppet anpassas till det berörda ämnesområdet. Med 

hjälp av kvalitativa medel kan det vara möjligt. I denna studie har 

jämställdhetsperspektivet brutits ner i åtta aspekter som behandlas var för sig med 

distinkta definitioner. Detta bidrar till en lättare förståelse och greppbarhet för vad 

jämställdhet kan innefatta. Det krävs en förståelse för de kvalitativa delarna vid 

planering för att förstå olika individers vardag, olikheter och livskvalité. Det finns 

ett högt socialt värde av att inkludera kvalitativa undersökningar vid planeringen och 

för utvecklingen av samhället och det bör inte ses som något sekundärt. Genom att 

arbeta med jämställdhetkonsekvensbeskrivningar (JKB) kan detta synliggöras på ett 

konkret sätt. Detta arbetssätt kan även medföra att jämställdheten integreras i 

planeringen på ett konkret sätt. För att förstå det kvalitativa värdet för samhället 

krävs ytterligare kunskaper än de traditionella arbetssätten. Planeringen kräver ett 

inkluderande synsätt där alla människors lika värde och erfarenheter kan tas till vara 

på ett likvärdigt sätt. Jämställdhetsarbetet för cykelinfrastrukturen i cykelplaner bör 

anpassas till cyklisternas olika behov och intressen där de ska ha rätt att påverka 

utformningen. 

Jämställdhet är ett dynamiskt begrepp och kan därför följa utvecklingen av 

samhället. Normer som inte förnyas bidrar till cementering för den sociala 

utvecklingen och kan försvåra utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda 

livsmiljöer. Genom ett aktivt arbete för flexibla processer och utveckling av normer 

möjliggör det till omförhandling av samhällets villkor. Här har de kvalitativa medlen 

ett stort värde och kompletterar de kvantitativa delarna. Jämställdhet bör finnas med 

vid planering för att beakta alla medborgares olika intressen, behov och påverkan. 

Ett aktivt arbeta med utveckling kan bidra till att förändringar i samhället blir en 

naturlig del av vardagen och därmed inte främmande. 

En innehållsanalys är användbar vid en kvalitativ analysering av plandokument. 

Fördelen med denna analysmetod är att det kan kompletteras med ett 

jämställdhetsperspektiv. Det innebär att plandokument kan granskas utifrån 

underliggande mönstret. Jämställdhetsbegreppet bör brytas ner för att möjliggöra 

denna typ av analys. Texten i cykelplanerna kan analyseras och lyfta perspektivets 

mening i plandokument. 
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Slutsatsen är att samhällsplaneringen bör vara flexibelt eftersom samhället och dess 

invånare är i ständig förändring. Arbetet med jämställdhet är komplex och kräver 

långsiktighet och tålamod. Det tar tid att förändra samhällets normer och för stadens 

invånare att acceptera utvecklingen. Genom att förstå värdet för de kvalitativa 

delarna i samhället kan den sociala hållbarheten stärkas, här kan 

jämställdhetsperspektivet vara ett verktyg. Att förbättra kunskapen i samhället och 

att involvera samt förstå medborgarna skapas en sammanhållen stad med goda 

livsmiljöer.  

Vidare forskning inom ämnet kan vara att ta fram en jämställdhetskonsekvens-

beskrivning (JKB) utifrån framtagna aspekter i denna studie.  
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A1 

Bilaga A 

Checklista för 
jämställdhet i 
cykelplaner 

Falun Kommentar 
Götebo

rg 
Kommentar Kalmar Kommentar Luleå Kommentar Malmö Kommentar 

Upps
ala 

Kommentar 

Vardagslivet 7   8   5   6   6   7   

Underlättar 
cykelplanen för 
föräldrar att dela på 
ansvaret för det 
obetalda 
omsorgsarbetet, hem 
och barn genom 
exempelvis goda 
transportmöjligheter 
mellan arbete, affärer, 
dagis och så vidare 
oavsett om de reser 
med bil, cykel, 
kollektivtrafik eller 
går? 

x 

Inom 15 minuter går 
det att cykla mellan 
de flesta 
bostadsområden i 
tätorten från 
centrum. - vid 
utbyggnad av 
cykelinfrastrukturen 
ska skolresor 
prioriteras 

x 

Dialog och 
delaktighet med 

barn, föräldrar, skola 
och stadsförvaltning 

x 

Satsar på att utveckla 
huvudcykelnätet 

genom fler och säkra 
cykelvägar till skolor 

och arbetsplatser, 
även att bygga bort 
felande länkar och 

skapa bra P-platser. 

x 

Utreda förbättrade 
förutsättningar för 
kvinnor och män 

att cykla till arbete-
skola-förskola-hem 

x 

Finmaskigt nät av 
lokal- och 

huvudgator bidrar 
till goda 

transportmöjlighet
er som ansluter till 

knut- och 
målpunkter. 
Gatukontoret 

arbetar sen några år 
med kampanjen 
"Vänlig väg till 

skolan", 
beteendepåverkans

åtgärder.  

x 

Konceptet med säkra 
skolvägar arbetar 

kommunen med MM-
åtgärder för att minska 

andelen 
lämningar/hämtningar 
med bil vid skolor och 

förskolor. - Fyra mål i ÖP 
de arbetar mot bl.a. 

underlätta vardagslivet för 
alla. - Trafiksäkra 

resebeteenden i tidig ålder 
med samarbete mellan 

kommun och skola.  

Tas det hänsyn till 
barnperspektivet? 

x 

Skolvägar prioriteras 
för att barnen ska 

kunna cykla själva. - 
alla skolor enkät, 

barn ska aktivt delta i 
samhället. 

x 

Extra fokus på barns 
möjligheter till säkra 
och trygga skolvägar. 
Barnkonsekvensanaly
s ska genomföras för 
att säkerställa hänsyn 
till skola och andra 

målpunkter som lek- 
och idrottsplatser. 

x 
Prioriterar 

cykelvägar till 
skolan,  

x 

Arbeta med att 
förbättra 

trafikmiljön kring 
skolor och hitta 

samarbetsformer 
med skolan.  

x 

I Bilagan finns 
"cykling i olika 
gatumiljö" här 

behandlas för- och 
nackdelar, här 

behandlas delvis 
barn och deras 
konsekvenser.  

x 

Förbättra säkerhet runt 
skolor och andra platser 

där barn rör sig. 
Barnkonventionen artikel 
2+3 tas i beaktande. Lära 

barn tidigt att cykla,  



 

 
A2 

Finns cykelvägar till 
flickors och pojkars, 
kvinnors och mäns 
fritidsaktiviteter? 

x 

Lugnet och centrum 
är prioriterade stråk. 

- säkert och tryggt 
ska barn ta sig till 

skola och 
fritidsaktiviteter med 

eller utan sina 
föräldrar 

x 
Barn ska kunna cykla 
själva vid 10–12 års 

ålder.  
-   x 

Utreda 
förutsättningar för 
cykelinfrastrukture

n till barns 
fritidsverksamheter

, möjlighet att 
ställa av cykelvagn 

etc.  

-   x 

Genomföra satsningar för 
att främja resor för barn o 
ungdomar. MM-åtgärder 
för att minska bilåkandet 

för lämning/hämtning vid 
barns fritidsaktiviteter.  

Hur ligger 
arbetsplatser i 
förhållande till 
hemmet, daghem och 
skolor? 

-   x 

 Pendlingsstråk till 
tyngdpunkter, större 

arbetsplatser och 
grannkommuner  

-   x 

En utvärdering av 
cykelleder till 

kvinnors 
arbetsplatser 

-   -   

Ger planen möjlighet 
till goda förbindelser 
med cykel och till fots? 

x 

Inom 15 minuter nås 
större delen av 

tätorten, 15 minuter 
till fots nås centrum 

x 

En blandning av olika 
nivåer av stråk ökar 
framkomligheten 

som bidrar till ökad 
rörelse i staden. I 
centrum blir det 

smidigt att parkera 
cykeln för att gå till 
fots. Flera olika nät 
som ska knytas ihop 

med huvudnätet, 
skola, större 

arbetsplatser och 
andra målpunkter.  

x 

Rekordsatsning på 
gång- och cykelvägs 
byggandet med 3400 

meter. 

-   - 

Finns 
cykelparkering vid 
en gågata i staden, 
övriga platser är 

det 
parkeringsförbud. 
Förslagna åtgärder 

på detta  

x 

Stråk kan avbrytas i 
innerstaden för att 

prioritera fotgängare enligt 
innerstadsstrategin. -För 

att öka den regionala 
cyklingen bör alla tätorter 
inom rimligt cykelavstånd 

kopplas samman med 
Uppsala tätort. Det finns 
god potential med att öka 
cyklandet i dessa tätorter.  
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Går det lätt att nå 
butiker, exempelvis 
genom god tillgång till 
cykeltrafik? 

x 

Alla cykelstråk 
passerar centrum - 

cykelinfrastrukturen 
förbättrar 

möjligheten 

x 

Det kan bli trångt i 
centrala Gbg pga. 

platsbrist. 
Cykelstråken 

passerar centrum. 

- Inget uttalat i planen x 

Centrum är en 
målpunkt, viktigt 
med parkeringar i 

anslutning till 
entréer. 

x 

Stråk leder genom 
centrum, dock ont 
om parkeringar där 
det stort behov. - I 
standardcykelställe
n går det ej att låsa 
fast cykeln, vilket 
bidrar till att 5000 
st/år stjäls. - Olika 

typer av cyklar 
ökar och behovet 

av utvecklade 
cykelställ. 

x 

Lokala målpunkter i 
tätorter (regional cykling) 

är skola, butiker och 
kollektivtrafikhållplatser. 

Är cykelvägarna 
separerade från 
fotgängare eller 
bilister? Hur? 

x Blandad G/C-väg x 

Ska separeras i större 
utsträckning, nuläget 
kan det finnas brister 

i nätet som snäva 
kurvor, fel underlag, 

farliga kantlinjer i 
korsningar på 

cykelvägar. Föredrar 
trafikseparering så 

långt det är möjligt.  

x Blandad C/G-väg x 

Arbeta fram 
standard för när 

gående ska 
separeras från 

cyklister 

x 

G/C-vägar som är 
bredare än 4m 

separeras cyklister 
o fotgängare. 
Dubbelriktade 

separeras helt från 
trafik. - Bilspärrar 

sätts upp där 
biltrafik kan 
komma in.  

x 

I större utsträckning ska 
gående och cyklister 

separeras. Detta för att 
erbjuda cyklister en 

möjlighet till omkörning 
samt ökad framkomlighet. 
Även för att underlätta för 
elcyklar och andra typer av 
cyklar kan vägarna behöva 

breddas. Viktigt att 
separera alla trafikslag vid 
hastigheter över 30km/h. 
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Finns det rutiner för 
hur drift och underhåll 
ska ske vid 
vinterförhållanden? 

x 

Kl. 6.30 ska 
priostråk vara 

sandade och plogade, 
även kl. 16, vid 
dygnstoppar. 

x 

Tydliga direktiv vad 
som gäller under 

vintern, prio ligger 
på pendlingsnätet.  - 
Viktigt att utveckla 
nya metoder och 

kunskap ang. 
vinterunderhåll. - 
Det finns tydlig 

uttalat i dokumentet 
vem som bör 
ansvaret för 
underhåll av 
cykelbanor. 

x 

För att undvika 
sandning och 

plogning vid mindre 
snöfall sprids saltlake 
för att få "svart väg" 

på cykelvägar. En 
irritation bland 
medborgarna 

eftersom grus bidrar 
till punktering, här 
kan medborgarna 

undvika detta genom 
att använda däck som 

är 
punkteringsskyddade 
och tumlat grus. - 24 
timmars beredskap 

för 
vinterväghållningen, 

innan 
morgonpendlarna ger 

sig ut ska 
cykelbanorna vara 

klara (salt spridning). 
- Andra problem är 
att cykel och traktor 

inte får plats på 
cykelbanan samtidigt 
vid mycket snövallar.    

- Framgår ej x 

Prio 1 cykelvägar 
ska vara snöröjda 

och halkbekämpade 
före kl. 06.30, 

men det saknas en 
gemensam syn på 
vilka stråk som är 
prio 1. Saknas ofta 

aktuella 
kartunderlag.  

x 

Entreprenörer och 
snöröjare ska utbildas på 
bästa sätt. Cykelvägnätet 
ska prioriteras framför 

bilvägarna vid snöröjning. -
Sopsaltningsmaskiner för 

att säkerställa 
barmarksunderlag, främst 

på prio stråken.  

Social infrastruktur 6   6   7   5   7   6   
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Är det lätt att orientera 
sig i området? Är 
överblickbarheten och 
orienterbarheten god?  

x 

Färgkodade skyltar 
för stråkets färg med 

km anvisning och 
turistintressanta mål.  
Men kan ev. skymma 

varandra. 

x 

Ska finnas tydliga 
skylthänvisningar för 
det kan bli bättre, nu 
anses det svårt och 

krånglig att orientera 
sig i Gbg. Utredning 

och åtgärder i 
programmet.  

x 

Tydliga 
skylthänvisningar 

inklusive KALMAR-
appen visar 

cykelkarta som visar 
huvudstråket, lokala 

cykelstråket, 
blandtrafikstråket. - 

Kartblad med 
cykelutflyktsslingor 

med Destination 
Kalmar (vid 

försäljning av deras 
cykelpaket).  

x 

Finns en tryckt 
cykelkarta som 
komplement till 
vägvisningarna. 

70% av 
cykelvägarna har 

vägvisning 
kontinuerligt från 

start till mål, 
avbrott kan skapa 

förvirring.  

x 
Cykelkartor och 
appar med kartor 

x 

Enkelt att hitta 
parkeringar. Digitala och 

tryckta cykelkartor, 
vägvisningskartor vid 

svårorienterade platser. 
Cykelreseplanerare.  

Är skyltning och 
vägmarkeringar 
tydliga? 

x 

Skyltar och 
vägmarkeringar vid 

passager och 
skiljelinjer. - Viktiga 
målpunkter skyltas 

med km-avstånd med 
utgångspunkt från 

Stora 
torget/resecentrum. 
Kompletteras med 

närortsskyltar. 

x 

Brister i skyltningen, 
eftersom dessa 

skymmer varandra 
(sitter i x). Detta ska 
utvecklas och bytas 

ut, med tex olika färg 
och form beroende 

på cykelnät. 
Avståndsangivelser 

till målpunkter. Även 
vägmarkeringar ska 
vara tydliga. Finns 
även program för 

underhåll av 
skyltning och 

vägmarkeringar med 
krav på åtgärd och 

tidsspann för 
underhållet. 

x 

Satsningar på tydliga 
vägmarkeringar och 

skyltning vid 
cykelstråken, röd-

vita skyltar placerade 
som X. Finns även 

tydliga markeringar i 
appen.   

x 

70% av 
cykelvägarna har 

vägvisning 
kontinuerligt från 

start till mål.  

x 

Vid korsningar och 
som skiljelinje finns 

vägmarkeringar. 
Skyltningar vid 

rekreationsslingor. 
All vägvisning har 
bytts ut och det är 
logiskt uppbyggt 
med hänvisning 

mot del- och 
slutmål. Finns dock 

inga namn på 
stråken.  

x 

Vid vägarbete ska tydlig 
skyltning finnas. Placering 
av vägmärken preciseras i 
Teknisk Handbok. Måla 

linjer, symboler och 
färdriktningspilar. 
Vägvisning i hela 

cykelnätet. Särskild 
vägvisning vid snabb- och 

huvudledsstråket. - 
Skyltningen utmed 

kommunens cykelnät ska 
bör kontinuerligt 

inventeras och åtgärdas 
efter behov.   
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Finns det prioriterade 
målpunkter i 
cykelplanen? Vad är en 
målpunkt?  

x 

Centrum, 
resecentrum, 
fritidsaktivitet 

området Lugnet och 
Högskolan Dalarna. 

Övriga närorter: 
service- och 
bytespunkter 

x 

Det finns målpunkter 
och knytpunkter men 

ingen tydlig 
definition vilka dessa 

är.  

x 
Större busshållplatser 

är en målpunkt 
x 

Målpunkterna är 
centrum, buss- och 
järnvägsstationerna

. Utreds om 
målpunkter som 

används av kvinnor 
och barn. 

x 

Knutpunkter för 
tåg och busstrafik 

är målpunkter. Där 
har citytunneln 

prioriterats. Lokala 
målpunkter: skola, 

butiker och 
hållplatser (mindre 

tätort).  

x 
Landsbygd: skolor, butiker 

och 
kollektivtrafikhållplatser.  

Finns olika cykelstråk 
för olika behov? Finns 
prioriteringar bland 
dessa? 

x 

Huvudstråk, 
primärstråk och 

sekundärstråk. Tre 
olika huvudstråk: blå, 
grön och röd som har 
högsta prio. - Stråk 
till arbete och skola 

prioriteras. 

x 

Pendlingscykelnät, 
övergripande 

cykelvägnät och 
lokalt cykelnät, där 

första har prio.  - Det 
finns olika bredd på 

cykelbanorna för god 
och säker 

framkomlighet. - Det 
finns utredningar om 

enkel- eller 
dubbelcykelbana, 

med för- och 
nackdelar och vilka 

områden som bör ha 
vilket nät.  

x 

Finns huvudstråk, 
lokalstråk, 

bymiljöväg och stråk 
i blandtrafik. 

-   x 

Huvudcykelvägar, 
lokalcykelvägar och 

införande av 
supercykelvägar. 
Skilda meningar 
om prioriterings 

hierarkin. 
Dubbelriktade 

cykelbanor 2,5 m 
som tillfredsställer 

ca 3000 
cyklister/dygn. 

Bör breddas för att 
ge plats åt fler 

cyklister.- Brister i 
kapaciteten för 
vissa stråk vid 

rusningstrafik. - 
Enkelriktade gator 
kan skapa problem 
för cyklister och 
skapa omvägar, 
översyn för att 

tillåta dubbelriktad 
trafik som åtgärd. 

x 

Snabbcykelleder och 
huvudstråk ska god 
framkomlighet utan 

onödiga stopp, gående och 
cyklister ska vara tydligt 
uppdelade.  - anpassade 

signalreglerade korsningar 
för att öka flödet. 
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Jämförs skillnader i sikt 
mellan dag- och 
kvällstid?  

-   -   x 

SCB:s undersökning 
visar att tryggheten 
sjunker på kvällen 
pga. belysningen 

-   x 
Skillnader i tunnlar 

dag/kvällstid 
-   

Finns prioriteringar för 
cykeln kontra bilen? 

x 

Reskvoten med 
cykel/bil ska vara 

mindre än 1,5, från 
bostad till viktig 

målpunkt. 
Bilparkeringar ligger 
närmare butiker än 

vad 
cykelparkeringarna 

gör. Trafiksignalerna 
ska göras mer 

cykelvänliga och bör 
prioriteras i 

korsningar med 
trafiksignaler med 

förgrönt. -Företräde 
och underlätta vid 

korsningar 

x 

Endast 7 % cyklar. 
Skulle 10 % av de 

som använder bilen 
(0-10 km) använda 

cykeln istället skulle 
andelen cyklister öka 

till 50 %. - 
Cykelboxar framför 
bilarna i korsningar 

med rödljus, ger 
cyklisten förtur på 

gröna ljuset = 
företräde i trafiken. I 
delade fält har cykeln 
prio, även i korsande 

överfarter 

x 

De prioriterar cykel 
men även bilen i stor 

utsträckning 
tillsammans med 

kollektivtrafiken. Ska 
bekämpa utsläppen, 

inte bilarna. Vid 
förtätning är det 

viktigt att de 2800 p-
platserna finns kvar 
nära stadskärnan. - 

Arbetet med att 
utveckla 

cykelkommunen 
Kalmar har förlängts 

till 2018. - 
Laddstationer för el-
bilar (elcyklar nämns 

ej). – Vägar och 
cykelvägar redovisar 

tillsammans med 
stora brister och i 

behov av 
upprustning. 

x 

Yteffektivitetsutred
ning av 

trafiksystemet och 
cykeln, 

bilparkering. - 
Arbeta för att öka 

cyklingen i Luleå. - 
Cykeln är ett 

yteffektivt 
färdmedel att satsa 
på och gynnar fler. 

Cyklister ska 
prioriteras vid 

vägarbeten. 

x 

Inga specifika 
riktlinjer om hur 

cyklister och 
gående leds om vid 

vägarbeten. 
Cyklister upplever 

en stor brist 
(åtgärder föreslås i 

programmet). - 
Prio av cykeltrafik 
på bekostnad av 

biltrafiken är 
viktig. - Räcken vid 

rödljus som 
cyklister kan luta 

sig mot, förtur vid 
rödljus. Räckena 
ska ej vara i vägen 
för fotgängare. - 

Cykelboxar 
framför bilarna i 
korsningar med 

rödljus. 

x 

Vid vägarbeten ska 
cykeltrafiken ges högsta 
prioritet och minimal 

förlängning av resvägen. 
God skyltning och jämt 

underlag.  - Åtgärder finns 
för att underlätta för 

cyklister i korsningar med 
motortrafik. - 

Cykelvägnätet ska utformas 
så att cykeln blir ett 

snabbare färdmedel än 
bilen. - Prio på 

snabbcykelleder och 
huvudstråk vid överfarter 

gentemot bilar.  
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Arbetar kommunen 
med att underlätta 
servicefunktioner för 
cyklister? 

x 

Resecentrum: 
cykelparkering, låsa 
in hjälm och kläder, 
låsa cykeln. Tillgång 

till dusch och 
reparera och tvätta 

cykeln. 
Cykelpumpar: 

huvudstråken och 
målpunkter som 

Stora torget, Lugnet 
och Högskolan. 
(åtgärder som 

föreslås) 

x 

Grundläggande 
behov av stöd och 

tjänster: Lånecyklar, 
reseplanerare, 
cykelpumpar, 

cykelkarta, Appen 
Cykelstaden 

x 

14 stycken manuella 
luftpumpar och 3 

stycken med 
kompressor finns 

samt vid landstinget, 
mackar och 

cykelhandlare 
erbjuder luft. 

KALMAR-appen där 
cykelservice visas. - 
Arbetar aktivt med 

Twitter och 
Facebook för att 

informera invånarna.  

x 

Cykelkarta ska göra 
det möjligt att se i 
förväg hur man ska 

ta sig till sitt 
slutmål. Det är 
även en del av 

marknadsföringen 
av att Luleå satsar 

på cykeln. - 
Cykelpumpar ska 
tillhandahållas inte 
bara i centrum utan 

även i andra 
stadsdelar. Fortsatt 

utredning om 
detta. - Attraktiva 

rastplatser för 
cyklister för att 

stimulera till 
utflykter med 

cykeln.  

x 

Tryckt cykelkarta 
udda årtal (gratis). 
- Digital cykelkarta 

på malmo.se. - 
Reseplanerare på 
trafiken.nu. (ska 

göras mer 
lättanvänd, anses 
vara krånglig). - 

Vill ha ett 
hyrcykelsystem. - 
Sju automatiska 

cykelpumpar. - Tre 
cykelkartor vid 

cykelpumpar, ny 
skyltprototyp som 
passar cyklister.     

x 

Löneväxling för 
kommunanställda att 

köpa/leasa cykel. 
Cykelkartor ska finnas både 

digitalt och karta. - 
Underlätta för cykel 

ombord på buss/tåg. - 
Hyrcykelsystem som 

kompletterar 
kollektivtrafiken. - Större 

och mindre 
cykelvårdstationer (pumpa 

däck, tvätta cykeln, 
grundläggande service) 

placeras vid viktiga 
knytpunkter och 

målpunkter. 

Medborgardeltagande 2   4   3   1   3   2   

Hur har medborgarna 
fått deltagit i 
planeringsprocessen av 
cykelplanen? 

x 

Byarna runt tätorten 
har varit delaktiga 

men framgår inte hur 
mycket tätortens 

befolkning har varit 
delaktiga. - Skolor 

fick enkät, både 
elever och vuxna. 

Övriga fick rita 
kartor 

x 

 Deltagit i 
resvaneundersökning 
och kampanjen Lätta 
ditt cykelhjärta 2013, 

använder material 
från tidigare 

undersökningar och 
framkomna brister 
från medborgarna.  

- 
Pga. att det är ett 

bokslut? 
-   x 

Delta i 
attitydundersöknin

gar 
-   
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Finns det aktuell 
information om vad 
medborgarna 
prioriterar för en 
fungerande cykeltrafik? 

x 

Attitydundersökning 
visar att invånarna 
prioriterar G/C-
vägar framför bil. 
Dock inte aktuell, 

från 2008 

x 

Det finns flera 
studier som visar 

missnöje på 
kvaliteten och 

framkomligheten och 
flöde, cykla i Gbg 

upplevs krångligt och 
svårbegripligt. Finns 
underlag från >2008 

x 

SCB nöjd-
medborgar-index 
2010–2016 som 

utförs varje år, där 
invånarna redovisar 

upplevelser av 
kvaliteten på den 

kommunala servicen. 

-   -   -   

Vet medborgare vem 
de ska vända sig till 
med synpunkter på 
miljöer som upplevs 
som otrygga?  

- Framgår ej x 

Felanmälan: telefon, 
appen Cykelstaden, 
e-post eller via Gbg 

Stads hemsida. 
Tekniska systemet 
för felanmälan och 
återkoppling ska 

utvecklas. 

x 

Kommunens 
kontaktcenter tar 

emot felanmälningar 
och hänvisar dessa till 

rätt enhet.  

-   x 
Malmöstads 
kundservice 

x 
Uppsala kommuns 

applikation för felanmälan 
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Finns tydliga rutiner 
för att med 
utgångspunkt i 
inkomna synpunkter 
genomföra åtgärder av 
miljöer som upplevs 
som otrygga? Hur 
prioriteras dessa 
åtgärder? 

- Framgår ej x 

Cykelprogrammet 
från 1999 har inte 
ökat cyklingen och 
utvärderingar har 

visat att 
medborgarnas behov 

inte beaktas i 
tillräcklig hög grad. 
Ett nytt utgångsläge 
för nya planen som 

förhåller sig till 
trafikstrategin. - 
Utvärdering av 
dialogkampanj 

(2013). - 
Uppföljningar ska 

göras för att 
säkerställas att 
riktlinjer och 

åtgärder fungerar.  

x 

34 % av alla 
felanmälningar rörde 

belysningen under 
2016. Det finns ett 

pågående projekt för 
att belysa de tiotalet 
gång- och cykelvägar 

som saknar 
belysning. 

Kontaktcentret 
sammanställer görs 
på felanmälningarna 

årsvis.    

x 

Viktigt att bemöta 
synpunkter på ett 

korrekt och 
tillmötesgående 

vis.  

x 

Drift och 
skötselåtgärder har 
direkt inverkan på 

invånarnas 
trygghet, vid akuta 
fel som krossat glas 

åtgärdas snabbt. 
Lagning av asfalt 
tar långtid vilket 

skapar 
otrygghet/osäkerh
et om cyklister och 
fotgängare saknar 

skiljelinje. 
Entreprenören har 
stort ansvar i den 

allmänna skötseln. 

x 

Återkoppling och insatstid 
ska stå i proportion till 

åtgärden. Felanmälan ska 
knytas ihop med GIS för 

smidigare hantering 

Trygghet 7   8   4   7   5   10   



 

 
A11 

Finns jämställdhet och 
trygghet med i 
cykelplanens syfte, 
visioner och 
övergripande mål? 

- 

Visionen är att den 
hållbara resan är det 
självklara valet. De 

beskriver att 
programmet är för 
hållbar utveckling 

och ska öka 
framkomlighet, 

hälsan och cyklister 
samtidigt som en 

tryggare och säkrare 
trafikmiljö ska 
skapas. Men i 

uppsatta mål framgår 
tryggheten inte. 

x 

Cykling för alla. 
Trygghet, säkerhet, 
orienterbarhet och 

tillgänglighet är 
nyckelfaktorer för 

jämlika och 
jämställda 

cykelmöjligheter. 

-   x 

"Det ska vara 
enkelt, tryggt och 
trevligt att cykla i 

Luleå" (1/4 
strategier) 

-   x 

Målen för trygghet och 
säkerhet ska uppfylla lokala 

och nationella 
jämställdhetsmålen. 

Skapar trafikseparering 
ödsliga mellanrums-
områden eller trafik-
säkerhetslösningar som 
gångtunnlar? 
Reflekteras det över att 
dessa kan upplevas som 
otrygga?  

- Framgår ej - 

Göteborg jobbar för 
att öka 

trafiksepareringen 
och ser främst 

positiva effekter av 
detta.  

- Framgår ej. -   -   x 

Utformningen av grönytor 
och vegetationsridåer samt 

underhåll av dessa kan 
påverka hur en friliggande 
cykelbana kan upplevas.  

Utformas gång- och 
cykeltunnlar utifrån ett 
trygghetsperspektiv, 
till exempel med breda 
mynningar, god 
belysning och god 
genomsikt? 

- Framgår ej -   - 

10 tal tunnlar som 
saknar belysning. 

Men arbetet med att 
ta bort klotter går 

bra vilket ökar 
tryggheten något. 

Projekt pågår för att 
förbättra detta. 

-   - 

Många tunnlar är 
otrygga men försök 

att skapa trygga 
tunnlar har gjorts 
där belysningen 

sitter i plattorna. 
Fungerar endast 
vid nybyggnad.  

x 
Utifrån specifika krav för 
god standard och bra sikt.  



 

 
A12 

Utnyttjas 
möjligheterna till 
rekreation för cykeln? 
Hur? 

x 

Rekreationsslingor 
och turistmål är 

pågående arbete för 
att förbättra 

cykelnätet, dock 
kommer det ta lång 

tid att justera. 
Framgår i 

cykelplanen 

x 

De ser över 
möjligheterna att 

utveckla rekreation- 
och turiststråk. 

x 
Separata cykelkartor 
för motionsleder och 
cykelutflyktsslingor 

x 

Rekreativa 
cykelturer kan vara 
första steget mot 

att cykla i 
vardagen. Vissa 

stråk pekas ut som 
dessa och attraktiva 

rastplatser ska 
anläggas längst 

vägen.  

x 

Rekreativ cykling 
finns i stora parker, 
en landsbygdsslinga 

och i betydande 
kulturmiljöer med 

kopplingar till 
stadens gröna 

miljöer. 

-   

Beskärs växtlighet vid 
tunnlars mynningar på 
ett sådant sätt att sikten 
inte begränsas av 
grönska? 

x 
Siktröjning ska ske 

prioriterat 
x 

Besiktigas minst 
3ggr/år och 
regelbundet 
underhåll. 

-   x 

Framgår inte att 
det är specifikt vid 

tunnlar men 
enklare 

trygghetsbrister ska 
åtgärdas 

kontinuerligt 

- 

Många mynningar 
har buskage i 
sidorna som 

hindrar sikten 
eftersom inga 

riktlinjer finns. 
Många av gång- och 

cykelvägarna är 
överväxta med gräs 

som gör vägen 
smalare än 

ursprungsbredd 

x 
Sikten ska vara god för att 

öka tryggheten 



 

 
A13 

Finns prioriteringar för 
den upplevda 
tryggheten med i 
planen? 

x 

Cykelvägvisning 
höjer den upplevda 

tryggheten- 
Belysning prioriteras 
vid nybyggnation av 

GC-vägar 

x 

Prioritera 
trafikseparering och 
skapa cykelgator för 

att stärka den 
upplevda tryggheten. 

Även underhåll av 
vegetation stärker 

detta. 

x 
Trygghet utomhus 

handlar om belysning 
x 

Den upplevda 
tryggheten ska 

inventeras genom 
trygghetsvandringa
r. Dålig belysning 
och tät vegetation 

åtgärdas 
regelbundet.  

x 

God belysning ökar 
tryggheten. 

Förbjuda mopeder 
på cykelbanor. 

Installera räcken 
och boxar vid 

korsningar. Öka 
andelen 

ramlåsningsparkeri
ngar 

x 

Hastigheten, separering av 
olika trafikslag är viktigt 

för att säkerställa 
tryggheten/upplevda 
tryggheten (åtgärder 

föreslås). -God belysning, 
bra utformning av 

vegetationsytor, god 
standard i tunnlar utifrån 

specifika krav.  

Finns det barriärer som 
skulle kunna tas bort 
för att öka den 
upplevad tryggheten? 

x 

Det finns 
cykelparkeringar som 
saknar tydlighet och 

orsakar så kallad 
vildparkeringar. När 

detta blir fel så 
försämras 

framkomligheten för 
andra 

trafikantgrupper. 
Eller att 

cykelparkeringen är 
för långt bort från 

målpunkten, då ställs 
cykeln ej i P-stället 

-   -   x 
Cykelvägar med tät 

vegetation eller 
korsar en lång bro.  

-   x 

Förbättra sikten vid 
korsningar, underhåll av 

vegetation för att skapa sikt 
och fria cykelbanor.  



 

 
A14 

Finns det tillräckligt 
med 
belysningsarmaturer? 
Belyses rätt område, 
stråk och markytor? 

x 

Nybyggnationer 
prioriteras 

belysningar, dock vid 
befintliga är det 
fortfarande äldre 

belysning men som 
byts ut kontinuerligt. 
Alla cykelvägar ska 
ha bra belysning ur 

trygg- och 
säkerhetssynpunkt. 

x 

Det finns bra med 
belysning men inga 

tydliga riktlinjer. Det 
ska tas fram. Lokala 
cykelvägnätet har 

inget krav på 
belysning 

- 

Dåligt med 
belysning, 34% är 
felanmälningar om 
belysning. Saknas 

belysning vid tiotalet 
av gång- och 
cykeltunnlar 

- Framgår ej x 

Nästa alla stråk är 
utrustade med nya 
armaturer med en 
jämnare spridning 

av ljuset. Vissa 
stråk har testats 

med hel- och 
halvbelysning samt 
rörelsedetektorer 

med positiva 
resultat. -

Solcellsbelysning. - 
Ljusplan 

x 

Belysningen ska vara god 
och effektiv längt 

cykelnätet. Ny teknik kan 
bidra till klimatsmarta 

lösningar. Ny belysning vid 
behov 

Finns det alternativa 
vägval/genvägar? 

x 

Välutbyggt, 
sammanhängande, 

gent och framkomligt 
för att gynna alla - 
Fyra huvudstråken 
har anslutningar till 

sekundära stråk, 
många inom 300m. 

x 

Finmaskiga 
cykelnätet gör det 

möjligt att ta sig enda 
fram till målpunkten. 

Kan välja mellan 
snabb eller trygg väg. 

x 

Genom appen finns 
det alternativa vägval 

mellan huvudstråk 
och lokala stråk 

x 

Cykeln ska bidra 
till en känsla av 

kontroll, då är det 
viktigt att 

cykelvägnätet är 
sammanhållande 

och att 
orienterbarheten är 

god. Resor ska 
göras utan onödiga 

omvägar, 
tidsuppoffringar 
och hinder ska 

minimeras.  

x 

Ökad efterfrågan 
på genvägar med 

bättre 
framkomlighet 

längst 
huvudstråken. 

Lokalgator skapar 
finmaskigt nät med 

många val. 

x 

Cykelnätet ska vara 
framkomligt, gent, 

finmaskigt och 
sammanhängande. 

Sker underhåll av 
buskar, träd eller 
planteringar för att 
hindra att siktlinjerna 
påverkas? 

x 
Underhåll sker 
kontinuerligt 

x 
Underhåll sker 
kontinuerligt 

- 
17% av anmälningar 

är pga. sikt. 
x 

Åtgärdas 
kontinuerligt 

- 

Krav 2,6m fri höjd 
över G/C-väg, 
armaturer sitter 

högre utan krav på 
högre fri höjd. Inga 

riktlinjer för 
beskärning i sidor  

x 

Åtgärdas snarast utmed 
cykelnätet. - Finns en 
teknisk handbok med 

riktlinjer om växtlighet. 



 

 
A15 

Är kommunen 
medveten om att det 
finns platser i området 
som kvinnor och/eller 
män skulle undvika att 
vistas på till följd av 
otrygghet?  

- Framgår ej x 

Spårtrafiken är en 
negativ inverkan på 

cykeltrafiken 
eftersom dom i 

dagsläget har förtur i 
trafiken. Även de 
centrala delarna i 

Gbg är svåra att göra 
önskvärd standard på 

cykelvägarna pga. 
trångt om utrymme.   

x 
Obelysta cykel och 

gångtunnlar 
- Framgår ej x 

Tunnlar med 
bristfällig belysning 
och tät vegetation.  

x 

Den upplevda risken att 
drabbas av överfall ska tas 
med och vägas in för att 

öka den upplevda 
tryggheten.  

Kunskapsbaserad 
planering 

7   8   8   9   6   7   



 

 
A16 

Finns det exempelvis 
trafikmätningar som 
underlag till 
cykelplanen? 

x 

Sedan 2013, 
dygnet/året runt, 6 
mätstationer med 

fokus på 
huvudstråken 

x 

 Undersökning 
inställning (2008), 

resvaneundersökning 
(2011), Bypad 

(2012), Intervju 
(2013), permanenta 
mätstationer 2011-

2013 

x 

8 mätstationer, 1 
publik 

cykelbarometer. - 
Dessa visar att 

cykeltrafiken minskat 
(orsaker: kallare 

väder, 
högkonjunktur, 

trend i hela landet), 
trotts att 

befolkningen ökat. 
Mäta cykeltrafiken 

(ej separat), 
helårsjämförelse 

(2014, 2015, 2016), 
Kvartalsjämförelse 

fast mätstation 
(2013-2016), 

kvartalsjämförelse 
radarmätarna (2012-

2016), jämförelse 
per månad (2013-

2016), 
Sammanställning per 

mätpunkt (2016), 
Vissa mätstationers 

cykeltrafik 
(2013/2014-2016), 
Pendling cykling vid 

utvalda 
(helårsstatistik 2013-

2016).  

x 

Resvaneundersökni
ngar från 2005 och 
2010 jämförs, ska 
ske kontinuerligt 
vart 5:e år. Även 

Kritik på teknik 
funderar som 

underlag. 
Kvävedioxid 

utredning 2010 och 
2012.- Trafikbuller 
utredning (1600 st 
bostäder överstiger 

60dB(A)). - 
Hälsoutredning, 

hälften av alla 
Luleåbor är 

inaktiva (rör sig 
mindre än 30 

min/dag), 70 % av 
männen 45-64 år 
har fetma eller 

övervikt. - 90 % av 
alla 16-84 år har 
tillgång till cykel, 
endast 56 % har 
alltid tillgång till 

bil.  

x 

Räkning på 250 
platser, i centrum 

varje år, 
halvcentrala och 
ytterområden 

vartannat år och 
<500 vart fjärde 

år. Vart 5:e år görs 
resvaneundersökni
ng. Det finns två 
cykelbarometrar 
som visar antalet 

passerade cyklister.  

x 
Webenkät, fokusgrupper 

och omvärldsanalys.  



 

 
A17 

Finns det 
könsuppdelade 
medborgarundersöknin
gar (exempelvis SKL:s 
kommunenkät/ 
boendeundersökningar
, trygghetsvandringar)? 
Vilken typ av 
information är 
könsuppdelad? 

-   -   x 

SCB 
medborgarundersökn

ing visar hur man 
upplever kvaliteten 

på kommunal 
service. Den är 

uppdelad i män och 
kvinnor men 
resultatet i 

cykelplanen är 
sammanslagen.  

x 

Resvaneundersökni
ngen är uppdelad 

för män och 
kvinnor.  Kvinnor 
åker med hållbara 
färdmedel i större 

utsträckning än 
män. Men män 

cyklar 11 % mot 
kvinnor 8 %.  

-   -   

Finns aktuella 
utredningar eller annat 
underlag som 
kommunen baserar sin 
cykelplan på? Hur tas 
detta underlag fram? 

- Framgår ej x 

De har utvärderat 
framgångsfaktorer i 

andra europeiska 
städer och 

sammanställt detta. 
Det är resorna 

mellan 0-10 km de 
vill komma åt, dessa 
ska ske med cykel. - 
Fyra åtgärdsområden 
som tillsammans ökar 

attraktionskraften. 
Diagram om hur 

pendlingsmöjligheter
na förhåller sig till 

varandra 
(attraktions- och 

förankringsindex). 

x 
SCB Nöjd-

medborgar-index 
2010-2016. 

x 

Trygghetsbrister 
ska inventeras 

genom 
trygghetsvandringa

r. 

-   -   



 

 
A18 

Har kommunen 
målsättningar eller 
policys (exempelvis 
folkhälsomål eller den 
europeiska 
deklarationen för 
jämställdhet mellan 
kvinnor och män på 
lokal och regional nivå) 
som behandlar 
jämställdhet eller 
trygghet som kan ligga 
till grund för det 
fortsatta arbetet? 

x 

Finns fotnot vid syfte 
och mål som hänvisar 

till Folkhälso-
programmet, 

Tillväxtprogrammet 

x 

För att nå målet för 
cykelplanen är 

kunskap om cykling 
en förutsättning hos 
politiker, tjänstemän 
och entreprenörer. 

Cykling för alla 
definitioner: 

trygghet, säkerhet, 
orienterbarhet och 

tillgänglighet är 
nyckelfaktorer för 

jämlika och 
jämställda 

cykelmöjligheter. - 
vill förstärka bilden 

av Gbg som cykelstad 
= bra 

kommunikation. 

x 

Grönaste staden. - 
Fossilfria transporter 

till 2030. - Det 
uppgraderar cykelns 

roll i 
transportsystemet. 

Gång- och 
cykeltrafiken ska 
tillsammans med 

kollektivtrafiken vara 
prioriterade 

områden. - Samtidigt 
som de vill satsa på 
cyklingen som ska 

placera Kalmar högt 
upp på listan i 

nationell rankning. 

x 

Tvågradersmålet, 
Luleåbornas hälsa, I 

strategin: 
"Cyklingens status 

ska vara hög i 
kommunen" finns 

en åtgärd för 
Jämställdhet. I 

reseundersökninge
n framgår: fler män 

cyklar, speciellt 
vintertid. Lämning 

hämtning dagis 
görs oftast med bil 
och det görs oftast 

kvinnan. 

x 

Gatukontorets mål 
för hållbar 

stadsutveckling, 
stadsbyggnadskont

oret mål för 
hållbar, attraktiv 
och framgångsrik 

stad, 
kommunalpolitiska 

målet med fler 
resor med 

kollektiv, gång- 
och cykeltrafik, 

transportpolitiska 
målet med att 

säkerställa 
samhällsekonomisk 
effektivitet etc. - 

Vägvisningspolicy. 
- EU finansierade 
projekt har testats 

som nu ska 
implementerats i 

större skala.  

x 

ÖP har fyra områden som 
de arbetar utifrån som bl.a. 

jobbar för att fylla lokala 
och nationella 

jämställdhetsmålet. - 
Barnkonventionen 



 

 
A19 

Finns det återkoppling 
och utvärderingar av 
cykelplanen? 

x 

Det finns 
åtgärdsförslag i 

kapitlen över vad 
som bör åtgärdas. 

Men det finns ingen 
konkret plan på 

uppföljning.  

x 

Framgångsfaktor 
anses vara: Löpande 

utvärderingar, 
kontinuerligt lära av 

resultaten och 
åtgärder måste bli 

praxis. - Fyra 
åtgärdsområden: 

Infrastruktur, Drift 
och underhåll, Stöd 

och tjänster, 
Kommunikation. Var 
och en av dessa med 

sin strategiska 
inriktning. Kap 2 i 

programmet 
behandlar åtgärder 
för infrastruktur, 

Drift och underhåll, 
Stöd och tjänster och 

kommunikation. - 
Åtgärder listade efter 
varje behandlar ämne 

i programmet.  

x 

Lista på åtgärder som 
beskrivs i ÖP och hur 

de ligger till i 
arbetet. - inventering 

av alla gång- och 
cykelvägar har gjorts 

och regelbunden 
asfaltering är 

nödvändig för att 
hålla hög 

komfortnivå, god 
trafiksäkerhet och 
undvika tjälskador.  

x 

Planerat arbete för 
ett cykelbokslut. - 

Åtgärder bör 
implementeras 

stråkvis, detta för 
att skapa en 

tydlighet mot 
cyklisterna, 

undvika bristande 
länkar och för att 

bättre kunna 
marknadsföra 

förbättringsåtgärde
rna. - Det finns 

fyra strategier som 
kommunen arbetar 

med/utifrån  

x 

Ska årligen 
uppföljas fram till 

2019 då alla 
åtgärder ska vara 

uppfyllda, det finns 
fem 

åtgärdsområden 
som behandlas i 

programmet med 
åtgärder som 

föreslås.  - Bilagan 
innehåller "Cykling 

i olika 
gatumiljöer", som 

utvärderas med 
för- och nackdelar.  

x 

De vill införa 
målgruppsanalys, det 

innebär att undersöka vilka 
åtgärdsstrategier som 

lämpar sig bäst, det blir 
även en uppföljning av 
projekt och åtgärder 

tillsammans med 
kommunvelometern. - Det 

har identifierats fyra 
åtgärdsområden. Som varje 

kapitel i rapporten ska 
återspegla. - Ta fram 

bokslut, mätpunkter, nöjd-
kund-index, olycksstatistik 



 

 
A20 

Arbetar kommunen 
aktivt för att påverka 
till ökad cykling? 

x 

Trafikparaplyet, 
vintercyklisten som 
är cykelkampanjer 

och profilering, "hela 
resan-perspektivet", 
trygghet och kvalitet, 

vägvisning, 
huvudstråk och 

funktionell 
infrastruktur 

x 

Skolkampanj "På 
egna ben", förmåner 
till kommunanställda 
bl.a. personalcykel 

och bidrag, 
beteendepåverkande 
kommunikation till 

medborgarna. 
Försöker påverka 
arbetsplatser. -

Trängselskatt för 
bilister. - Hierarki 

bland strategier och 
dokument 

x 

Aktivt påverka 
resvanor i en mer 
hållbar riktning. - 

Evenemang/kampanj
er både kommunen 
själv och med andra 

aktörer. -6 
kampanjer för att 

uppmuntra cykling 
regelbundet genom 

mobility 
management 

x 

En tjänsteman ska 
ha särskilt ansvar 
för cykelfrågor i 

planer och projekt. 
Påverkar anställda i 
kommunen genom 
Riktlinjer för resor i 

tjänsten. Två 
heltidsanställda på 
mobilitetskontor 

som främjar 
hållbara 

transportsätt. 
Informationskampa

njer 

x 

Många kampanjer, 
"Inga löjliga 
bilresor", 

synbarhetskampanj
, "vänlig väg till 

skolan". -Påverka 
invånarnas 

resvanor, bl.a. 
erbjuda 1 mån 

kollektivtrafik eller 
cykelservice. -
Cykelställ med 

bilsiluett.  - Skapa 
en övergripande 

kommunikationspl
an. - Öka 

engagemanget på 
sociala medier.  - 
Cykelevenemang 

för att locka 
besökare. 

x 

Skapa framgångsrik 
cykelkultur. -Underlätta 

cykelundervisning i skolan, 
MM-åtgärder till o från 

skola och fritidsaktiviteter. 
-Diplomeringssystem för 

arbetsplatser. -Driva 
kampanjer för nyinflyttade. 

-Öka kunskaper till folk 
utan körkort. -
Vintercyklisten 



 

 
A21 

Finns det ett samarbete 
mellan kommunen och 
andra aktörer för att 
påverka till ökad 
cykling? 

x 

Vid nybyggnationer 
ska entreprenörer 

arbeta med åtgärder 
för att minska 

behovet av 
parkeringsplatser 

x 

Internt på 
trafikkontoret och 

samverkan med 
andra aktörer. 

Kommunikation för 
image, produktion, 
beteendepåverkan 
och i byggskeden. 

x 

Regional samverkan 
för att skapa hållbara 

transporter och 
minskat 

transportbehov. Att 
kollektivtrafiken ökar 

är en förutsättning 
för att minska det 

fossila Co2 
utsläppen. - SHIFT 
2016 (Trivektor) 

hållbara transporter 
och Mobility 

Management (MM). 
- Flertalet 

Event/kampanjer 
med olika aktörer 
och kommunen 
själva. Internt 

samarbete för att 
kommunanställda ska 
öka cyklingen mellan 

hem och arbete. 
Sportson erbjuder en 
mobil cykelverkstad 

för 
kommunanställda. 

Möjlighet att ta med 
cykeln på buss, tåg 

och färja. 

x 

Ökat samarbete 
med Trafikverket 

och LS Norrbotten 
för att bygga mer 

cykelväg. 
Samverkan bör ske 

med andra 
kommuner, 

myndigheter, 
arbetsgivare, 

fastighetsägare och 
näringsidkare, 
cykelskola för 

vuxna, 
kommunikationspl
an med långsiktiga 

strategier 

x 

Samarbetsprojekt 
med Danmark 
"Øresund som 
cykelregion". -
Samverkan med 

företag och 
organisationer för 

att öka deras ansvar 
till att främja 

hållbara 
transporter. - 

Fastighetsägare 

x 

Region Uppsala och 
Trafikverket för att länka 

landsbygd och tätort. 
Samarbete med 

entreprenörer för att öka 
vintercyklingen. 
Arbetsgivare och 

intresseorganisationer 
prioriteras.  



 

 
A22 

Arbetar kommunen 
med att integrera 
cykelfrågor i 
arbetsprocesser? Hur? 

x 

Tidigt skede i plan- 
och 

bygglovshantering. 
DP ska innehålla 

cykelfrämjande och 
exploatörer ska 

påverkas.  

x 

Samverkan med 
övriga förvaltningar 
gällande planerings 

principer. - Finns en 
genomförandeplan i 
programmet. - Från 

prognosstyrd till 
viljestyrd,  

x 

Det ska tas fram en 
tydlig övergripande 
plan för kommunens 

framtida 
transportsystem, en 
plan som innehåller 

ett helhetsperspektiv 
på olika typer av 

transporter. 
Cykelarbetet ska ses 
som en del i arbetet 
med olika trafikslag. 
Där cykelalternativet 
kan bli ett alternativ 

för allt fler resor.  

x 

Cykelplanen 
funderar som 
underlag för 

verksamhet- och 
budgetplanering. 
Ska finnas med 

tidigt i 
samhällsbyggnadspr
ocesserna, redan i 

ÖP arbetat ska 
cykelleder kopplas 

ihop med 
nybyggnadsprojekt. 
DP attraktiva och 

genvägar ska 
skapas, yta för 

cykelparkering och 
förråd 

x 

Programmet ska 
fungera som 
underlag till 

verksamhet- och 
budgetplanering 

x 

Planering av drift och 
underhåll för cykelvägar 

ska finnas redan i 
planeringsskedet.  

Finns det något uttalat 
perspektiv som 
kommunen arbetar 
aktivt utifrån? 

x 
Hela resan 

perspektivet 
x Sociala perspektivet. - 

Grönare Kalmar och 
hållbara transporter 

x 

Trygghetsperspekti
vet ska vara med i 
nybyggnation av 

cykelvägar. 

-   x 
Stråkperspektiv - med 

undantag i centrala delarna 
av Uppsala 

Sociala konsekvenser 4   4   1   3   2   4   



 

 
A23 

Innehåller planen ett 
arbete för en hållbar 
utveckling utöver den 
ekonomiska och 
ekologiska 
dimensionen även den 
sociala dimensionen, 
där jämställdhet ingår? 

x 
hela resan 

perspektivet, från 
start till målpunkt 

x 

Sociala perspektivet 
utgår från 

människors olika 
personliga 

förutsättningar och 
behov. - 

Socialkonsekvens 
analyser ska 

genomföras när de 
utvecklar 

cykelinfrastrukturen. 
-Arbetar för att skapa 
cykelmöjligheter för 
alla på jämlika och 
jämställda villkor. 

-   x 

Fler har tillgång till 
cykel än bil, vilket 

betyder att 
satsningar på 

cykeln gynnar fler 
människor. 

- 

Hållbar 
stadsutveckling där 

miljömål och 
samhällsekonomisk 
transportförsörjnin

g. Ej nämnt 
socialhållbarhet 

x 

ÖP har fyra strategier där 
social hållbarhet ingår. -

Jämställdhetsmål ska 
integreras i arbetet med 

cykel 

Prioriteras 
parkeringsmöjlighetern
a för cykeln vid övriga 
kollektivtrafikhållplatse
r? Hur? 

x 
Väderskyddade och 

säkra parkeringar vid 
byteshållplatser 

x 

Långtidsparkering 
ska finnas vid 

kollektivtrafikens 
knutpunkter. Även 
nattparkering ska 

finnas vid de större 
knutpunkterna. 

Olika krav beroende 
på funktion 

x 

Prio, som baseras på 
av-/påstigningar, vid 
ett 10-tal hållplatser 

och en vid 
pendeltågstationen. 

Även vid 
centralstationen. 

x 

Där boende har 
mer än 400 m till 
busshållplatsen ska 
cykelparkeringar 

byggas.  

x 

Cykelparkeringar 
finns vid alla av 
Citytunnelns 

stationer. Men det 
finns behov av att 

tydliggöra 
cykelparkeringar 

för bättre 
användning. 

Övriga 
knutpunkter av 
busstrafik måste 

utvecklas.  

x 

Det är viktigt att ha 
parkeringsplatser nära 

målpunkter och service för 
att underlätta bekväma 
resor för cyklisterna. -

Kapacitetsstarka 
cykelparkeringar vid 

resecentrum och övriga 
centrum med ramlåsning 

och väderskydd.  

Finns rätt belysning 
och tydlig skyltning i 
anslutning till 
kollektivtrafiken? 

x 

Färgkodade skyltar 
med km anvisning. 
Resecentrum är en 

mål- och 
utgångspunkt för 

vägvisning 

x 

Långtidsparkeringen 
ska vara tydligt 

skyltad och höga krav 
på trygghet och 

säkerhet 

- Framgår ej. -   -   x 
Förbättra belysningen vid 

cykelparkeringar 



 

 
A24 

Finns det barriärer som 
kan undvikas eller 
tas/byggas bort för att 
öka framkomligheten? 

x 
Parkeringsplatser. Se 

fråga 32 
x 

Gatstenar, räcken 
och andra föremål 

som hindrar 
framkomligheten tas 

bort. -Föredrar 
asfalterade och 

separerade 
cykelvägar. -

Korsningar ska 
utformas så cyklister 

inte blockerar 
varandra. - Bygga 

broar över Göta älv 
för att öka 

framkomligheten. 

-   x 

Bussväntkurer, 
bilgrindar och 

betongsuggor på 
cykelbanan. Vid 
parkeringsbrist 

ställs cyklar mot 
träd och husväggar. 

x 

De arbetar med att 
separera gående 

och cyklister, det 
görs genom 

heldragen linje och 
olika 

underlagsmaterial. 
Bilspärrar sitter vid 

vissa cykelbanor 
som hindrar en viss 

del av 
framkomligheten.  

x 

Åtgärda kantstenar som 
hindrar framkomligheten 

och öka mängden 
asfalterade cykelvägar. -

Cykelnätet ska vara 
sammanhängande, därför 
krävs komplettering av 

saknande länkar. 
Oavbrutna stråk utan 

onödiga stopp/omvägar. -
Vid brist på 

cykelparkeringar skapas 
felparkeringar.  

Jämlikhet 3   3   2   3   2   3   

Tas det hänsyn till att 
cyklister är en 
heterogen grupp och 
har olika behov? 

x 

Snabbhet, komfort 
trafiksäkerhet och 
trygghet skiljer sig 

åt. Även 
cykelparkeringar för 
lådcyklar i centrum. 

Cykelfartgata har 
stor fördel för 

cyklisten och bilen 
har låg hastighet. 
Belysningen vid 

cykelväg intill bilväg 
prioriteras belysning 

på cykelväg 

x 

Socialt perspektiv i 
alla deras planer - 

SKA -cykelvägar ska 
även dimensioneras 

för lastcyklar. -
Cyklistens behov av 

snabb, enkel och 
säker cykling. - 

Cykling för alla. - 
Cykel P för alla typer 

av cyklister 

-   -   x 

Alla har sin plats, 
från lådcyklister till 
cyklande skolbarn 

till snabba 
långpendlingscyklis

ter. Hänsyn till 
synskadade och 
individer med 

särskilda behov.  

x 

Det har tagits fram en 
teknisk handbok för att 

säkerställa en bra 
cykelinfrastruktur. 

Cyklisterna förväntas öka 
samt antalet olika cyklas 
som tex lastcyklar. Här 

finns krav på bredd 
placering av vägmärken, 

riktlinjer för växtlighet etc. 



 

 
A25 

Finns det prioriterade 
utvecklingsområden 
för cykelparkeringar? 

x 

Finns identifierade 
hållplatser med 

möjlighet till detta. 
Det finns tre 

standardnivåer för 
cykelställ, alla ska ge 
möjlighet att låsa fast 

cykeln. Sedan kan 
det vara tak eller 

möjlighet att låsa in 
cykeln som skiljer 

dessa åt 

x 

Cykelparkeringarna 
delas in i tre klasser: 

nattparkering/ 
säkerhetsparkering, 

långtidsparkering och 
korttidsparkering. 
Cykelparkeringens 
funktion varierar 

utifrån parkeringens 
syfte. - 

Cykelparkeringarna 
ska ha god kapacitet 
och fylla en funktion 
som kopplar ihop det 

övriga 
trafiksystemet. - 

Cykel-P ska utformas 
och placeras på ett 
tillfredställande sätt 
för cyklisters behov 
av enkla och säkra 

parkeringslösningar.   

x 

Vid busshållplatser i 
läge A+B, pendel- 

och centralstationen. 
Finns även möjlighet 
att ta med cykeln på 

kollektivtrafiken, 
färjan och tåget. 

x 
Cykelparkeringar 

vid buss- och 
tågstationer.  

x 

Vid citytunneln 
finns det gott om 

parkering. Vid 
knutpunkterna 
finns det färre.  

x 

Öka andelen parkeringar 
vid hållplatser och 

stationer. Ta med cykel 
ombord på buss/tåg 

Prioriteras cykelvägar 
och cykeltrafiken till 
skola respektive 
arbetsplats för flickor 
och pojkar, kvinnor 
och män? Hur? 

x 

Cykelvägar till skola 
och större 

arbetsplatser är 
prioriterade 

x 

Stråk till skola och 
pendlarstråk är prio. 

Ett baskrav är 
separering av 

cyklister från övrig 
trafik, de ska ha en 

egen cykelyta. 
Främjar tryggheten 

och trafiksäkerheten.   

x 
Prio till skola och 

felande länkar. 
x 

Utreda 
cykelinfrastrukture

n kopplas till 
arbetsplatser och 
målpunkter som 

används av kvinnor 
och barn för att öka 

deras 
cykelanvändning.  

- 

Redovisar endast 
beteendepåverkans
åtgärder för att få 

föräldrar att gå 
eller cykla med 

sina barn till 
förskolan. Få 

företag att ta större 
ansvar för trafik 

som genererar att 
cyklingen ökar. 

x 

Säkra och trygga 
cykelvägar till skola för att 
uppnå jämställdhetsmål och 

barnkonventionen. 



 

 
A26 

Finns det information 
som är uppdelad för 
kvinnor och män? 

-   -   - 
Könsuppdelad 

statistik slås samman. 
x 

Statistiska 
uppdelningar och i 

textflödet 
-   -   

Genus 0   2   1   3   2   0   

Finns det en jämn 
könsfördelning i det 
förberedande arbetet 
och under 
beslutsprocessen samt 
ett brett deltagande 
från olika förvaltningar 
inom kommunen? 

- 0/100 (k/m) x 54/46 (k/m)  - 

Text- och 
sifferunderlag: 

25/75 (k/m), Andra 
aktörer: 0/100 
(k/m), Layout: 
100/0 (k/m) 

x 66/33 (k/m) x 

6 förvaltningar 
deltar i arbetet. 

Delprojektledare: 
33/67 (k/m), 

Delprojekt: 39/61 
(k/m) 

-   

Är fördelningen av 
ledande arbetsroller i 
projektgruppen inom 
60/40 kravet? 

- 0/100 (k/m) x 50/50 - 0/100 (k/m) x 50/50 (k/m) x 

Styrgrupp: 43/57 
(k/m), 

Projektledare: 
0/100 (k/m), 

Biträdande 
projektledare: 

50/50,  

-   

Framgår det vart 
kvinnor och män 
arbetar, är det främst 
på bostadsorten, inom 
kommunen, eller på 
annan ort? 

- Framgår ej - Framgår ej -   -   -   -   



 

 
A27 

På vilket sätt tas det 
hänsyn till eventuella 
könsskillnader som 
framkommit i 
planeringsunderlagen 
vid prioriteringar av de 
föreslagna åtgärderna? 

- Framgår ej -   x 

Kvinnor och män 
tycker ungefär lika 

betyg vid kommunala 
undersökningen om 
kommunal service 
(SCB). Men de har 

gjort 
åldersfördelning 

eftersom det är där 
skillnader syns 

x 

De prioriterar 
cykelvägar till 

kvinnors 
arbetsplatser för att 
öka deras vilja att 

cykla. 

-   -   

Totalt 51 
36/ 
51 

  
43/ 
51 

  
31/ 
51 

  
37/ 
51 

  
33/ 
51 

  
39/ 
51 

  

Totalt i procent  71%   84%   61%   72%   65%   76%   
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