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Sammanfattning 

Behovet av varierande transportsätt är en fråga som aktualiserats i och med den ökade 

bilanvändningen som resulterat i en ökad miljöpåverkan. Studien riktar in sig på centralorten 

Gävle, i Gävle kommun. Gävle ligger ca 20 mil norr om Stockholm, med ett avstånd under 5 

km till samtliga förorter via cykelvägnätet. I kommunen bor strax under 100,000 invånare, 

och ökar kontinuerligt vilket leder till förhöjd miljöpåverkan på grund av ökad biltrafik. 

Trängsel, utsläpp och parkeringsbrist är andra problem som skapar ytterligare behov av 

förbättrade förutsättningar för andra trafikslag. 

Transportfrågan påverkar alla i samhället och städer bör utformas för att tillfredsställa både 

miljön och befolkningens behov. Bilresor som endast sträcker sig en kort distans är den 

onödiga biltrafiken som kommunen aktivt arbetar för att ersätta med andra trafikslag. Cykeln 

har visat sig vara det bäst lämpade färdsättet som ersättningsalternativ. Med cykeln, likt bilen, 

kan du själv bestämma exakt tid du vill åka som ger flexibilitet i resan, vilket många anser 

vara en viktig parameter. Gävle kommun jobbar med informationskampanjer och 

planprogram för att öka befolkningens cykelanvändning. Forskningsstudien avser undersöka 

vad Gävles befolkning anser om cykelanvändning i Gävle och hur Gävles ungdomar ser på 

utvecklingsmöjligheterna. 

Metoder som använts är en enkät utförd av förvärvsarbetande i centrala Gävle, där 

cykelanvändningen utvärderades utifrån dagens skick. Därefter genomfördes en SWOT-

analys med hjälp av gymnasieelever i Gävle. Eleverna var väl insatta i centralortens 

cykelvägnät och vilka miljö- och hälsoaspekter olika transportmedel bidrar med. Eleverna 

analyserade cykelanvändnings styrkor, svagheter, möjligheter och hot i centralorten. 

Enkäterna har analyserats individuellt och sedan sammanställts för att nå ett generaliserande 

resultat med möjlighet att gälla för hela befolkningen.  

Enligt förvärvsarbetande och studerande i Gävle tätort är det inte cykelvägnätets utbreddning 

som kräver justering. Behovet ligger i att öka acceptansen hos övriga trafikanter för cyklister, 

skapa regelverk som förtydligar hur olika trafikslag ska interagera samt utöka de befintliga 

cykelbanornas area. Befintliga cykelvägar ska utökas i bredd för att underlätta både 

omkörningar och delning av utrymmet. Cykeln är inte bara ett transportmedel, det kan nyttjas 

både för nytta och nöje vilket planeringen bör underlätta. 

Nykelord: Cykel, Gävle, hållbar utveckling, SWOT-analys, resedagbok och miljöpåverkan. 
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Abstract 

The transport system is in need of changes. Motorized transportation is widely spread, which 

has led to negative impact on our environment. To reduce impacts on a local level, the 

municipality of Gävle has started an aggressive campaign and is now promoting bicycling in 

the urban area. The municipality of Gävle is located about 200 km north of Stockholm. Its 

population is growing quickly and will soon pass the 100.000 mark. As the population grows, 

so does automobile traffic and the impact of the local environment. The municipality believes 

the bicycle is the transportation mode for providing an alternative to the car and thereby to 

help Gävle meet its environmental goals.  

Transportation issues affect everyone in a community and to advocate for changes on 

transportation modes, it is important to design the city so that it meets both environmental 

needs as well as those of inhabitants. While the municipality of Gävle is quite large, its urban 

extends less than 5 km from its Centre to the inner suburbs. Short trips within this zone should 

be made by bicycle rather than car. This study intends to complement the work of the 

municipality by providing insights in how the population views opportunities to bicycle in the 

city, and what they must be changed to encourage inhabitants to start bicycling.  

The methods I have used are divided in two main parts. First workers in the central parts of 

Gävle were asked about their cycling behavior and attitudes by means of a questionnaire. 

Second, a SWOT analysis was used to identify what high school students see as the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats of bicycling in Gävle’s urban centre and suburbs. The 

surveys were analyzed to result a generalized view of the inhabitants thought and are 

presented through charts. Together with the results from the SWOT analysis, conducted of 

opinions a strong connection between the two groups was identified which is the foundation 

for the conclusion. 

According to the participating workers and students, it isn’t the extent of road that need 

adjustment. The need lies in three different things: 1) an increased acceptance among other 

road users towards cyclists; 2) regulations regarding how different transportation systems 

should interact; and 3) an increase of space in the existing bike paths. 

Keywords: Bicycle, Gävle, sustainable development, SWOT-analysis, travel journal and 

environmental impact. 
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Förord 

Detta arbete omfattar en kandidatexamen inom Samhällsplanering, 15 högskolepoäng. Arbetet 

grundar sig i en vilja till nytänkande bemötning för att öka cykelanvändningen. Ett bra 

exempel som beskriver detta är Albert Einstein citat, som även används i trafikstrategin 

(2008): 

”We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking”. 

Jag vill börja med att tacka min kontaktperson på Gävle kommun, Bodil Dürebrandt, som 

ställde upp på intervju och sedan även hjälpte mig oändligt mycket under arbetets gång. Två 

andra kontaktpersoner som tagit stor del i detta arbete är Monica Hansson och Karolina 

Häägg, båda är lärare på Teknik- Samhällsbyggnad vid Polhemsskolan i Gävle. Med en tilltro 

på min kunskap och positiv uppmuntran hjälpte de mig att få kontakt med eleverna men även 

att få ny energi till att orka avsluta arbetet. 

Därefter vill jag rikta ett stort tack till min handledare Jakob Nobuoka, Högskolan i Gävle. 

Under själva arbetet var jag i stort sett självständig, men all hjälp i inledningsfasen och vid 

sluttampen är det som gjorde att detta arbete blev vad det blev. Utöver min handledare vill jag 

tacka Eva Sahlin på Högskolan i Gävle som bidragit med idéer och stöd när det var motvind.  

Slutligen vill jag ta tillfälle i akt och tacka samtliga vänner och familj som stöttat och hjälpt 

mig under arbetets gång. 

Gävle, maj 2014 

Julia Cederstrand  
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1. Inledning 

Mobilitet är en självklarhet i alla människors vardag. Vi behöver transportera oss från en plats 

till en annan, och valet av transportmedel skiftar kraftigt i avseende på sträckans längd, 

väderlek och individuella inställning. Att förändra befolkningens val av transportmedel är 

aktuellt på många platser runt om i världen, bland annat på grund av som hälso- och 

miljöaspekter (Shaalan, 2013). Forskningsstudien avser inte eliminering av samtlig 

biltransportering, det är de korta resorna, där gång och cykel är ett lika gott alternativ som bil 

som är lätta att byta ut (Shaalan, 2013; Jones, 2012). I Gävle kommun är andelen cyklister 

redan hög, 24 % av resor under 4 km utgörs idag av cykel (Resvaneundersökning, 2008). 

Målet är dock att höja den redan goda nivån, då förutsättningarna finns i Gävle tätort för att 

bli en än mer framstående cykelstad. 

Planeringen av städer för att skapa miljövänligare transportalternativ är omdiskuterat av 

flertalet teoretiker, däribland Jan Gehl (2010) som är framstående i ämnet. Gehl förespråkar 

att alternativa transportmedel ska få ta större plats i det offentliga rummet för att städer ska bli 

mer klimatsmarta. Det offentliga rummet är befolkningens gemensamma omgivning där torg, 

gator, parker och andra platser som är tillgängliga för alla inkluderas, och det är här vi kan 

utforma en plats som är attraktiv för alla, såväl permanent boende som besökare. En attraktiv 

stad ska innehålla rörelse, med livfulla gator vilket i sin tur lockar fler människor till platsen 

och stanna i det offentliga rummet längre stunder vilket skapar en ökad trivsel hos 

befolkningen, samtidigt som handeln gynnas av att människor rör sig på gatorna i gång- eller 

cykelfart istället för i bilens hastighet. Försäljning sker mellan två individer, och när 

medborgare rör sig till fots eller via cykel kan de lätt tillgå butikernas utbud vilket i sin tur 

leder till blomstrande affärer för handeln. Gehls planeringsperspektiv är ett lyckat koncept i 

flertalet städer runt om i världen, och denna studie avser undersöka om Gävle centralort kan 

planeras i Gehls anda. 

Gehl (2010) anser att gång- och cykeltrafiken (hädan efter kallad GC-trafik) är av största vikt 

för att skapa mångfaldigt attraktiva områden. GC-trafikens genomflöde i olika områden ska 

öka och ta platsen istället för bilister (Gehl, 2010). Kopplingen mellan medborgares 

inställning mot cykelanvändning och val av transportmedel är stark (Passafaro, Rimano, 

Piccini, Metastasis, Gambardella, Gullace & Lettieri, 2014). Gävle har i dagsläget ett väl 

utsträckt GC-vägnät, problematiken för tätorten ligger i hur vägarna utnyttjas av befolkningen 

(Transporter, u.å.). Planering som ger möjlighet till ökad GC-användning är inte allt, en viktig 
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aspekt är även befolkningens inställning till förändring i sina vanor och beteende 

(Trafikstrategi, 2008; Passafaro m.fl., 2014).  

1.1 Gävle kommun- En uråldrig hamnstad 

Gävle kommun är belägen vid Östersjön, ca 20 mil norr om Stockholm (Kommunfakta, 2014; 

figur 1). Kommunen har en ökande befolkningstillväxt och är på god väg att passera 100’000 

invånare (Kommunfakta, 2014). Befolkningsökningen leder till utvecklingsbehov inom 

många olika sektorer och aktuellt område, cykelvägar, är inget undantag. Här påverkar 

befolkningsökningen främst genom ett ökat behov och ökad påfrestning på cykelbanorna, som 

i sin tur kräver ökade insatser för att bibehålla ett bra underlag, utan håligheter och sprickor 

(SWECO, 2010). 

Befolkningsökningen ökar anspråkstagandet av fysisk yta (Shaalan, 2013), vilket skapar 

problem med klimatarbetet där fokus ligger på att bevara kommunens gröna inslag 

(Andersson, D., Knutsen, H., Gävert, A-K., Stahl, S. & Wallström, M., 2014). Befolkningen 

är jämt fördelad mellan män och kvinnor, som leder till ökad möjlighet för acceptans av cykel 

och gång som transportmedel (Polk, 2003). Enligt Polk (2003) visar kvinnor i större 

utsträckning än män en oro för miljön och är mer positivt inställda mot att ändra beteende för 

att minska sin personliga miljöpåverkan. Kvinnornas och männens inställning är avgörande 

för utvecklingen av cykelanvändningen och planeringen bör anpassas för att nå förespråkare 

men också motståndare till cykeln som transportmedel (Polk, 2003). Gävle centralort har en 

lång historia. Staden är en av Sveriges äldsta handelsstäder, redan 1446 fick Gävle 

stadsprivilegier (Kommunfakta, 2014). Med tillgång till havet, skogen, järnmalmen och 

geografiska läget hade kommunen förutsättningar att knyta samman söder med norr 

(Stadsarkivet, 2014). Residensstaden ligger i ett centralt läge i landet, med ca 2 timmars 

bilresa till huvudstaden Stockholm. Närhet är en nyckelaspekt i stadens utformning, nästan 

hela tätorten in under de 5 kilometer som trafikverket anser vara det accepterade 

cykelavståndet (Edman, D., Jönsson, C., & Wilhelmsson, O., 2012). 

Gävle är i ett förändringsstadium, med nya plandokument för trafikfrågor, grönområden, 

kultur, idrott m.m. (Andersson m.fl., 2014). Stadens gatunät är i tiden att förändra, dagens 

ytskickt försämras och kommunen står i valet mellan att fortsätta satsningen på biltrafiken 

eller skapa förutsättningar för ett nytt huvudsakligt transportmedel (Trafikstrategi, 2008). 

Kommunen strävar mot att skapa förutsättningar som minskar att biltrafikens miljöpåverkan 

jämfört med i dagsläget (Trafikstrategi, 2008). Ansatsen går i linje med Jan Gehl (2010), 
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stadsteoretiker med stort stöd runt om i världen med akritektfirmor likt Gehl arcitects som 

deltog i arkitekttävlingen för Slottstorget i Gävle (B. Dürebrandt, personlig kontakt, 15 april 

2014). I dagens samhälle ligger fokus på den småskaliga planeringen, planera i männsklig 

skala och ge goda förutsättningar för GC-trafikanter (Gehl, 2010; Aldred, 2013). Planering i 

mänsklig skala ska möta städers behov att utformas för gångare och cyklister snarare än 

bilister, vilket ligger på politikens och regelverkets bord att åstadkomma.  

Gälve centralort behöver inte vara beroende av bilen, därför fokuseras samtlig framtida 

planerig, från nyproduktion av bostäder till trafiknätets utformning, till att skapa goda 

omständigheter för GC-trafiken och kollektivtrafiken (Trafikstrategi, 2008). Figur 1 visar en 

överskådlig bild över Gävle tätort, med förorter som Andersberg, Sätra och Strömsbro 

innefattade. Tyvärr saknas delar av Bomhus, beläget i sydöstra delen av Gävle (se figur 1) 

men de delar som åskådliggörs är delar som enligt Gävle kommuns cykelkarta (bilaga 1: karta 

1) nås under 4 km avstånd från Rådhustorget (i kartan står stadsnamnet på Rådhusets plats). 
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Figur 1. Kartbild över Gävle centralort 

1.2 Syfte & frågeställning 

Forskningsstudien syftar till att ta reda på varför inte fler människor använder cykeln i sina 

vardagliga transporter. Målet är att redogöra för befolkningens inställning till cykling i Gävle, 

och vilka faktorer som de anser behöver förbättras. Studien utgår från dessa frågeställningar: 

- Vilka faktorer är viktiga för att medborgare ska välja cykeln vid transporter kortare än 

5 km?  

- Hur kan Gävle kommun bidra till att öka stadens framtida cykelanvändning?  



5 

 

För att komma fram till svar på ovanstående frågeställningar har jag utformat underfrågor som 

strukturerar metodernas utformning: 

Hur upplever Gävlebor cykelvägnätets utformning i dagsläget? Är alla medveten om hur 

långa avstånden är mellan deras olika destinationer, eller stannar medborgarna i gamla vanor 

för att det är enklast så och det är vad de är vana vid? Vad är viktigt för medborgarna när det 

kommer till GC-vägnätet, och vilka hinder i trafiken gör att de väljer andra transportsätt än 

cykel eller gång? 

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till cykelbanor belägna inom Gävle centralort, och hur befolkningen ser på 

tillgången till dem samt inställningen mot att använda cykeln som transportmedel vid kortare 

resor. I den här studien innefattas samtliga cykelbanor, både separerade från biltrafiken och 

vägar där bilister samsas med cyklister. Grusvägar, skogsstigar och andra småstråk som inte 

är bearbetade för användning räknas inte med i studien.  

  



6 

 

2. Gävles cykelmöjligheter 

Bilen har länge varit det transportmedel som planerats för och förespråkats, men för att nå en 

hållbar transportplanering måste skiftet till varierande transportsätt ske (Burckhart och Blair, 

2009). Valet av vardagliga transporteringsmedel innefattar många faktorer, det är inte enbart 

tid och ekonomi som påverkar medborgares beslut (Edman m.fl., 2012). Inställning och 

möjligheter är andra faktorer (Edman m.fl., 2012). Om staden planeras för att underlätta för 

cyklister, med utsträckning, ytskickt och utformning, ökar transportsektorns hållbarhet 

(Burckhart och Blais, 2009; Edman m.fl., 2012). Gävles cykeltransporter är högaktuella att 

öka. Gävle kommun vill återfå sin titel som Årets cykelstad från 1997 (Trafikstrategi, 2008). 

Med hjälp av kampanjer strävar kommunen för att öka medvetenheten hos befolkningen och 

de ställer upp olika åtgärder för cykelvägnätet för att öka attraktiviteten (B. Dürebrandt, 

personlig kommunikation, 15 april 2014; Trafikstrategi, 2008). 

Cykeltrafiken är av stor vikt i hela kommunen och länet, men här kommer främst 

residensstaden Gävle att behandlas. Transportplaneringen påverkar hela befolkningen, 

Näringsdepartementet (2009) beräknar att varje person i Sverige reser över en timme/dygn. I 

Gävle kommun utgör det separerade cykelvägnätet hela 20 mil (Kommunfakta, 2014). 

Cyklister har rätt till vägar separerade från biltrafik, vilket är en lokal skyldighet att bistå med 

(Aldred, 2013). Cykelvägnätets 20 mil sträcker sig från centrala delarna i Gävle till 

omkringliggande förorter, och samtliga förorter nås med cykelväg inom 5 km avstånd (bilaga 

1: karta 1).  

2.1 Resvaneanalys 

Arbetet med att förändra medborgares beteende i resvanor är en komplex uppgift som kräver 

kunskap om var befolkningen delar utrymme för att underlätta framkomligheten för GC-

trafikanter (Antupit, Grey & Woods, 1996; Jakovcevic & Steg, 2013). Ökade 

förutsättningarna för GC-trafiken bidrar till samhällets agerande mot segregation mellan 

invånare med olika ekonomiska förutsättningar (Aldred, 2013). Gävle kommun använder 4-

stegsprincipen för att ta fram nya transportlösningar (Trafikstrategi, 2008). Principen går ut på 

att processen ska följa fyra steg och färdigställa det första innan processen går vidare till nästa 

(Trafikstrategi, 2008). De fyra stegen är (Trafikverket, 2008; Trafikstrategi, 2008): 

- Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 

- Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig struktur 

- Begränsade ombyggnadsåtgärder 
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- Nyinvesteringar och större ombyggnationer 

I Gävle kommun genomförs totalt 190.000 resor varje dag, varav hälften är kortare än 4 km 

(Resvaneundersökning, 2012). Två av tre resor utförs i dagsläget med bil, var fjärde resa via 

gång eller cykel, och till sist används kollektivtrafiken för var tionde resa 

(Resvaneundersökning, 2012).  Att över hälften av samtliga resor är under trafikverkets 

(2008) accepterade avstånd påvisar enligt mig en möjlighet för förändring. Personer under 30 

år använder bilen i högst utsträckning av befolkningen (Resvaneundersökning, 2012), vilket 

ger grund till kommunens satsning på att informera ungdomarna. Förändring ska ske där 

möjlighet till den finns, och att förändra beteendet hos befolkningen under 30 år kan leda till 

större effekt än likartad förändring hos en åldersgrupp som i dagsläget inte använder bilen i 

lika hög utsträckning. Val av färdmedel är starkt sammankopplat med längd på resan, vilket 

kan ses som en del av förklaringen till att resmönstret under helger är mer bilbundet än under 

vardagar (Resvaneundersökning, 2012).  

Befolkningen har sedan år 2006 bemött kollektivtrafik och GC-trafiken med en positiv 

inställning (Resvaneundersökning, 2012). Trots den positiva inställningen visar 

resvaneundersökningen (2012) att enbart 24 % av samtliga resor under 4 km görs med cykel. 

Personliga normer och hur attityden mot förändrade transportmedel är hos befolkningen är 

avgörande för att få igenom en ökad cykelanvändning (Aini, M. S., Chan, S. C., & Syuhaily, 

O., 2013). Medborgare bör i så stor utsträckning som möjligt ha förståelse för konsekvenserna 

med sitt agerande och i sin tur ha intentionen att agera för beslut som minskar den personliga 

negativa miljöpåverkan (Aini m.fl., 2013). Problem som luftföroreningar, trafikstockningar 

och koldioxidutsläpp minskar när förutsättningar för kollektivtrafik och GC-trafiken ökar 

(Jäppinen, Toivonen & Salonen, 2013).  

Enligt kommunens cykelplan (SWECO, 2010) är möjligheten till parkering med cykel i 

dagsläget bristfällig och ett område som kräver fördjupad bearbetning för att bidra i processen 

att öka cykelanvändningen. Cykelparkeringar med väderskydd är att föredra, samt att 

möjlighet till fastlåsning av hela cykelramen ökar säkerhetsaspekten. Övriga funktioner som 

behöver ses över är befintliga cykelvägar som kräver förbättring. Trafikstrategin (2008) har 

ställt upp mål för kommunen att arbeta emot för att nå en hållbar utveckling, där biltrafiken, 

GC-trafiken och kollektivtrafiken redogörs för. Relevanta mål som omnämner cykeln är mål 4 

och 5 i strategin: 
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Mål 4 syftat till att skapa ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent GC-nät, samt 

väl skyltat. Medborgare ska känna sig trygg i GC-nätet samt veta att cykeln står kvar där den 

lämnats är också viktigt för att folk ska välja cykel och gång före bil (Trafikstrategi, 2008).  

Indikatorer för att nå målet är:  

- Genhetskvoten: Om det är 200 m fågelvägen får det max vara 300 m GC-vägen för att 

det ska vara attraktivt att välja cykel. I Gävle är genhetskvoten redan bra. 

- Öka andel cykelvägar i förhållande till gator 

- Sänka hastigheten när oskyddade trafikanter vistas med fordon. 

- Bra vägvisning. Till 2015 bör 90 % av huvudstråken vara fullständigt skyltade, 2025 

100 % 

- Avstånd till cykelparkeringar vid viktiga målpunkter 

- Andel cykelställ med möjlighet att låsa fast ramen  

Mål 5 ämnar öka utsträckningen av GC-vägnät med god drift och underhåll. Målet syftar till 

att göra GC-banor säkrare, håligheter och sprickor ska elimineras. I dagsläget är skicket långt 

ifrån detta mål, skadad beläggning är allt för vanlig. 

2.2 Gävles Cykelplan  

Användningen av fossila bränslen måste minska, en fråga som går igenom samtliga 

samhällsnivåer, globala och lokala. På nationell nivå har Näringsdepartementet tagit fram en 

proposition kallad Transportpolitiska mål (Näringsdepartementet, 2009), där en rad olika 

förutsättningar gås igenom för att framhäva vad som krävs för att möjliggöra en ökad 

användning av kollektivtrafik, gång samt cykel. Tyvärr får de alternativa transportsätten ofta 

stå åt sidan för biltrafiken (Edman m.fl., 2012). Svårigheterna ligger i att ta anspråk på yta 

men även konkurrenskraft mot övriga transportsätt minskar GC-trafikens slagkraft (Edman 

m.fl., 2012). Hastighetsaspekten är en stor bidragande faktor till problematiken att få 

medborgare att välja cykel istället för bil (Edman m.fl., 2012). 

I Gävle är cykelvägnätet utformat i primära och sekundära vägar (bilaga 2: enkät 1), där de 

primära samlas under samlingsnamnet huvudvägnät och är utformat för att fungera som direkt 

ersättningsalternativ  till bilen (SWECO, 2010). De sekundära lyder under samlingsordet 

lokala vägnät och syftar till transporter mellan centrum och kringliggande stadsdelar och att 

utforma ett cykelnät inom och mellan stadsdelarna (SWECO, 2010). Gävle kommun har 

framställt en cykelkarta som visar samtliga cykelbanor inom 4 km avstånd till 
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centrum/Rådhustorget via GC-banor (bilaga 1: karta 1). Detta avstånd innefattar hela Gävle, 

såväl Bomhus som Hille, enligt Cykelkartan (2012). Trafikverket har gått ut med att 5 km är 

det accepterade avståndet att transportera sig med cykel (Edman m.fl., 2012) vilket teoretiskt 

sett innebär att samtliga invånare i Gävle kan cykla till och från centrum och förhoppningsvis 

även till och från arbetet.  

Det ska vara en självklarhet att tillåta medborgarna välja den väg som passar deras syfte bäst 

enligt kommunens cykelplan (2010). Passage genom centrum ska vara en valmöjlighet och 

inget krav för att ta sig från ena sidan av staden till den andra. Gävle kommuns kampanjer är 

den praktiska delen i arbetet mot ökad medvetenhet hos befolkningen, och i figur 2 

åskådliggörs en i Gävle känd marknadsföringbild som förekommer i olika plandokument och 

på gator och torg i staden. 

  

Figur 2. Gävles visualisering av cykelplan (SWECO, 2010) 

2.2.1 Trängsel eller håligheter 

Cykelplanen (SWECO, 2010) har tagit fram information för hur kommunens GC-banor ser ut 

och nyttjas samma områden. I tätorten delar många cyklister på små ytor och ansvaret ligger 

på både cyklister och fordonsförare för att transporter ska ske på ett smidigt sätt. Gävles 

cykelvägnät är generellt sett i gott skick, med vissa sträckor som innehåller hål och 

sprickbildningar eller andra brister. Åtgärder för sprickor och håligheter är effektiva och ger 

direkt inverkan på cykelupplevelsen, vilket kan vara en god inledande åtgärd för att arbeta 

mot ökad cyklning i tätorten. Plandokumentet tar även fram i tätortens cykelflöden. 

Drottninggatan mellan järnvägsstationen och Rådhustorget är en högbelastad cykelväg, 

tillsammans med Norra Kungsgatan mellan Teatern och Max Norr. Gator som utsätts för 

sådan påfrestning måste ses över och en överblick för områden där många cyklister samsas 

om utrymme under samma tidpunkt måste tas hänsyn till. 
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Ett företag som jobbar med att undersöka skicket på cykel- och bilvägar är Roadroid (a, 

2014). De sammarbetar med olika kommuner, där kommunen själv står för insamling av 

information och skickar sedan den till Roadroid som bearbetar datan och tar fram vilka 

geografiska punkter som är ojämna (Roadroid, a, 2014). Insamlingen sker med hjälp av en 

Smartphone utrustad med Roadroids applikation, som installeras på instrumentbrädan i en bil 

eller i en vagn bakom en cykel och sedan köra runt på samtliga vägar (Roadroid, a, 2014; 

Roadroid, b, 2014; se figur 3). Efter insamlingen av data väljer kommunen huruvida de vill 

betala en summa för att få tillgång till resultatet för att åskådliggöra var ytstrukturen behöver 

åtgärdas akut eller längre fram (Roadroid, a, 2014). Arbetet med företagets data är enkel och 

som figur 4 visar är informationen genomarbetsbar av samtliga med grundläggande GIS-

kunskaper.  

 

Figur 3. Cykelvagn för datainsamling (Roadroid: cykelinsamling, 2014) 

Insamlingsmetoden är effektiv och företaget har fått priser som Innovationspriset från 

Kartografiska sällskapet och Global Champion av World Summit Award (Roadroid, b, 2014). 

Via mejlkorrespondens med Lars Forslöf  fick jag tillgång till information om Gävles 

cykelvägnät, som åskådliggörs i figur 4 tillsammans med en grundkarta över Gävle i 

bakgrunden (L. Forslöf, personlig kontakt, 6 maj 2014).  
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Figur 4. Cykelvägnätet i Gävle (Roadroid, 2014; ESRI, 2014) 

Med hjälp av ArcMap 10.2 kan information studeras och analyseras för att ta fram behovet av 

underhåll på olika delar av cykelvägnätet (Roadroid, a, 2014). Avsikten med kartbilden (se 

figur 6) är att åskådliggöra simpelheten och användbarheten av Roadroids tjänster, ett 

alternativ till andra undersökningar av vägars ytskikt. 

2.2.2 Framkomlighet 

Mängden cyklister på olika platser påverkar inte enbart slitage eller belastning, det är även en 

faktor till svårighet i passage. Med många cyklister som ska dela på samma utrymme blir det 

lätt komplikationer, vilket kommunen undersökt för att se vilka platser som har flest 

passerande cyklister (SWECO, 2010). Gynnsammare förutsättningar för användningen av 

GC-vägar för samtliga användare, både befolkning och besökare, är av stor vikt för att utöka 

användningen av cykelvägnätet (SWECO, 2010; Shaalan, 2013).  
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Främsta svårigheten med framkomlighet är dock beroende på årstid enligt cykelplanen 

(SWECO, 2010). Under vinterhalvåret är det långt färre cyklister jämfört med under 

sommarhalvåret. Riktlinjer är utformade i planen som säger att de ska tillhandahålla GC-vägar 

som är rena från snö, modd och andra halkrisker året om. Gävle kommun jobbar aktivt med 

att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter, med hänsyn till liknande 

säkerhetsaspekter som nämndes ovan men även i fråga om framkomlighet. Kyrkogatan, en 

parallellgata med tätortens gågata Drottninggatan, är en av de gator i staden som kräver 

omstrukturering för att förbättra cykelmöjligheterna. Utöver Kyrkogatan är det korsningar 

över bilväg  som är främsta åtgärdspunkten i planen. 

Svårigheten ligger inte enbart i hur den befintliga utformningen kan förbättras, utan likt vad 

Antupit m.fl. (1996) talar om finns det tre hinder i utvecklingen av hållbar transportplanering:  

 Förväntningar: det förväntas av en stad att transportering mellan punkt A och B ska 

gå att göras med bil, fokus hamnar därför på att effektivisera bilresandet i staden.  

 Plikt: för att öka säkerheten och minska potentiellt ansvar/plikt. Försök till barriärfria 

resor har lett till försök att sänka motoristernas hastighet eller påverka deras resor, 

vilket kan ses som en skuld  

 Utbildning: nyexaminerade planerare är lärda att planera för motordriven trafik, inte 

för samtliga transportsätt vilket leder till att cykel och gång förbises 

Förväntningarna är den främsta aspekten som Gävle kommun lägger fokus på, med 

omstrukturering för att fokusera på kollektivtrafik och GC-transport istället för biltrafiken 

(SWECO, 2010; Andersson m.fl., 2014). Centrumplanen (Andersson m.fl., 2014) är utformad 

för att bryta förväntningarna och utnyttja ny kunskap inom transportsektorn. Planen avser att 

frångå den traditionella motordriva centrumutformningen, och bryta de traditionella 

planerarnas lära för att fokuserar på GC-trafiken istället för biltrafiken. 

För att planera hållbara trafiklösningar är det av hög betydelse att få befolkningen att förstå 

hur viktig en förändring i transporten är och vikten av möjligheterna till GC-trafik (Antupit 

m.fl., 1996; Jakovcevic & Steg, 2013). Gävle kommun vill öka förståelsen med hjälp av 

kampanjer och dokument såsom Cykelplanen (SWECO, 2010) för att i slutändan öka 

acceptansen hos medborgarna. Kort sagt kan sägas att framkomlighet i vägnätets utsträckning 

är viktig för att ge medborgare möjligheten till val av olika transportmedel, samtidigt som 
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kunskapsspridning leder till ökad acceptans för olika regleringar i trafiken (SWECO, 2010; 

Antupit, m.fl., 1996).  

2.3 Delat cykelsystem 

Ett alternativ för att förbättra förutsättningarna med cykelanvändning är genom att införa ett 

delat cykelsystem (Jäppinen m.fl., 2013). Systemet är tillgängligt för samtliga användare av 

staden, både besökare och medborgare, och ett alternativ i Sverige är Citybike i Stockholm 

(Se figur 7; Citybikes, 2014). Detta alternativ kan komplettera informationskampanjer och 

fungera som ett aktivt agerande för att bistå med cyklar till den som önskar (Citybikes, 2014). 

Cykelsystemet fungerar på samma system som vanlig kollektivtrafik: betala för olika 

användningsmöjligheter (Jäppinen m.fl., 2013; Citybikes, 2014). Stockholms system, 

citybike, går ut på att allmänheten kan hyra en cykel mellan 06,00-22,00 under samtliga dagar 

i veckan, och till cykeln under 3 timmar per resa (Citybikes, 2014). Avsikten är att använda 

cykeln från en punkt och sedan parkera den i ett cykelställ på en annan plats i staden 

(Citybikes, 2014; Jäppinen m.fl., 2013; Se figur 5). Användning av cyklarna kräver ett 

cykelkort som är laddat med olika resemöjligheter, det kan vara ett säsongskort eller kort för 

kortare perioder (Citybikes, 2014; Jäppinen m.fl., 2013). Citybikes har växt till ett 

heltäckande system i Stockholm stad, med cykelställ från Södermalm i söder till Solna i norr 

och med hjälp av kartan på Citybikes hemsida kan befolkningen på ett enkelt och smidigt sätt 

lokalisera närmaste cykelställ (Citybike, 2014).  

 

Figur 5. Citybikes (Stockholmnews, 2008) 

Införandet av ett delningssystem är ett bra sätt att bidra till en minskad klimatpåverkan 

(O’Brien, Cheshire & Batty, 2014). Ett varierat transportnät i staden är av största vikt för att 

nå en hållbar transportplanering (Burckhart och Blair, 2009). Delningsystemet tillhandahåller 

fördelen med att cykeln kan användas vid behov (Jäppinen m.fl., 2013). Om cykeln krävs för 

en resa till plats A men inte till plats B kan användaren parkera cykeln i närmaste cykelställ 
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kring plats A och behöver sedan inte oroa sig för att vara bunden till cykeln under resten av 

resan (Jäppinen m.fl., 2013). Citybike kan fungera som en kompleterande bit i transportnätet 

för de som använder flertalet transportmedel för resan (O’Brien m.fl., 2010; Burckhart och 

Blair, 2009; Jäppinen m.fl., 2013). 

2.4 Hälso- och miljöaspekter 

Klimatfrågan samt hälsoaspekten är andra faktorer som bör tas hänsyn till i beslut av 

transportmedel (Miljöstrategiskt program, 2013). Cykling är inte enbart ett transportsätt, det 

är något som minskar miljöpåverkan, bidrar till ökad vardagsmotion och kan även fungera 

som en sysselsättning för nöjes skull (Aldred, 2013; Jones, 2012). 

Följande kommer två avsnitt, ett om hur klimataspekter och ett om hälsoaspekter i avseende 

på val av färdmedel. 

2.4.1 Hälsa 

Befolkningens vardagliga rörelsemönster, exempelvis genom fler cykel- och gångresor mellan 

arbete och hem, bör öka för att led till förbättrad hälsa hos medborgarna samtidigt som det 

minskar koldioxidutsläppet (Levine m.fl., 2010; SWECO, 2010). Vardagsmotion ökar inte 

enbart befolkningens allmänna välmående, det minskar även risken för fetma (Olabarria, 

Pérez, Santamariña-Rubio, & Novoa, 2014). Främst män har en koppling mellan 

vardagsmotion och fetma, medan kvinnor inte visar samma koppling (Olabarria, m.fl., 2014).  

Olabarria m.fl. (2014) undersökning visar att män löper lägre risk för fetma vid transportering 

med andra former än motordrivna, samtidigt som en sådan koppling inte går att finna mellan 

fetma hos kvinnor. Undersökningen visar att bildade kvinnor, minst universitetsutbildning, 

kör motordrivna fordon i högre utsträckning än de som saknar högre utbildning. Samtidigt 

promenerar kvinnor utan universitetsutbildning i högre utsträckning än de med utbildning, 

samma koppling finns dock inte hos män och utbildningsnivå. Kopplingen mellan 

utbildningsnivå och socioekonomisk situation till användning av motorfordon kan alltså 

fastslås. Män kör generellt i större utsträckning än kvinnor, dock är kvinnor majoritet sett till 

enbart transportering med bil. Enligt mig bör man se denna koppling mellan val av 

transportmedel och utbildningsnivå som främst en ekonomisk förutsättning än en 

utbildningsskillnad. Att välutbildade skulle välja bort cykeln känns otrovärdigt, förmodligen 

ligger svaret i att kvinnor med lägre utbildningsnivå inte har tillgång till bil i samma 

utsträckning som de med hög utbildning. 
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2.4.2 Miljöaspekter 

Jan Gehl (2010) är en stor influens i dagens stadsplanering runt om i världen, med 

målsättningen om en global minskning av människans miljöpåverkan är en grundsten i 

arbetet. Planering ska arbeta mot att minska den storskaliga planeringen som gynnar 

motorfordon, massproduktion och stora avstånd, för att istället fokusera på det småskaliga. 

Individerna och gatuhandeln är det viktiga i en stad, så även de oskyddade trafikanterna 

istället för bilister. Planering i mindre skala leder till minskad klimatpåverkan, och utan en 

blomstrande handel och social standard.  

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som ofta kräver djupare förklaring för att förståelse av 

innebörden ska nås. Brundtlandkommissionen (1987) definierar hållbar utveckling som något 

som ska möta såväl nuvarande som kommande generationers behov, med hänsyn till de 

sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Gävle kommun ser de tre komponenternas 

samband som: 

”Miljön utgör ramen för vårt handlande medan ekonomin ger de nödvändiga 

medlen för att uppnå målet som är ”det goda livet”, den sociala delen av hållbarheten” 

(Trafikstrategi, s.6, 2008). 

Transportmål 

En minskad användning av fossila bränslen är likt övriga hållbarhetsarbeten en fråga som 

genomsyrar samtliga samhällsnivåer. Regeringen har tagit fram en proposition kallad 

Transportpolitiska mål. Här ingår Funktionsmål med fokus på tillgänglighet, samt 

Hänsynsmål med fokus på säkerhet, miljö och hälsa som tillsammans ska arbeta för att nå de 

Övergripande transportpolitiska målen (Näringsdepartementet, 2009). Det övergripande målet 

är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgare och näringslivet i hela landet” (Näringsdepartementet, 2009, s. 2). De två 

underliggande målen, funktions- och hänsynsmålen, definieras och preciseras följande: 

Funktionsmål: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 

ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov” (Näringsdepartementet, 2009). Tillgänglighet får 

inte ta över resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet (Näringsdepartementet, 2009).  
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Hänsynsmål: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till 

ökad hälsa”.  

För att arbetet med säkerhet och miljö ska leda till att nå det övergripande målet krävs fokus 

på att arbeta mot nollvisionen (Trafikverket: nollvision, 2012), att arbeta mot en god 

miljökvalitet och ökad hälsa (Näringsdepartementet, 2009). Tidigare var säkerhet och miljö 

uppdelade mål, men har nu förenats under Hänsynsmålet för att ta ett steg mot en mer 

jämbördig fördelning mellan dem och tillgänglighetsmålet för att i sin tur fortsätta i 

utvecklingen mot ett hållbart samhälle (Näringsdepartementet, 2009).   

Oskyddade trafikanter har en nyckelroll i tätorters transportsystem, för vissa är GC-transport 

det enda möjliga transportalternativet (Edman m.fl., 2012).  Oskyddade trafikanter kan vara 

avgörande för att miljökvalitetsnormer samt bullernivåer hålls nere (Edman m.fl., 2012). 

Betydelsen av planering som tillgodoser miljöns och befolkningens behov likvärdigt, vilket 

leder till en attraktiv stad som både miljö och medborgare trivs i (Trafikstrategi, 2008; Edman 

m.fl., 2012). En sådan planering ska inte tillåta mer hinder än miljö och befolkning tål samt 

att de båda ska ha tillgång till deras primära önskemål (Trafikstrategi, 2008; Edman m.fl., 

2012).  

Miljöstrategi 

Miljöarbetet i Gävle kommun utgår från sju fokusområden: Energi, Transporter, Konsumtion 

och avfall, Mark och Bebyggd miljö, Vatten, Natur, samt Information och utbildning 

(Miljöstrategiskt program, 2013). En utökad cykelanvändningen leder till såväl förbättrad 

folkhälsa som minskad klimatpåverkan i och med en ökad vardaglig rörelse för medborgarna 

och ett minskat koldioxidutsläpp till miljön (Olabarria m.fl., 2014). Nedan redovisas hur 

arbetet med fokusområdet Transport hanteras: 

Transport 

Luftföroreningar från trafiken är en av de största utsläppsbovarna i Gävle (Miljöstrategiskt 

program, 2013). De sociala och ekologiska aspekternas behov är avgörande i transporten och 

måste mötas för att erbjuda ett långsiktigt hållbart samhälle (Miljöstrategiskt program, 2013). 

Tillgänglighet och rörlighet är ett stort behov i samhället, något som i viss mån måste lösas på 

ett annat sätt en transportering med personbil (Miljöstrategiskt program, 2013).  
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Tillgängligheten för gång och cykel ökar vilket skapar förutsättningar till en mer ekologisk 

och hälsosam kommun (Miljöstrategiskt program, 2013). Användningen av GC-vägnätet 

också öka för att nå den praktiska delen och skapa de ekologiska och hälsomässiga fördelarna 

(Miljöstrategiskt program, 2013; SWECO, 2010). Bilanvändningen påverkar inte enbart med 

luftföroreningar, trängsel och buller är andra faktorer som påverkar synen på närmiljön som 

attraktiv eller ej (Miljöstrategist program, 2013). I figur 6 åskådliggörs de tre huvudsakliga 

transportsätten och vilken yta de tar i gaturummet. Kommunens mål är att befolkningens 

transporter ska vara jämt fördelade över Cykel, Kollektivtrafik och gång, samt Bil och annat 

(som motorcykel och moped) vid år 2030, till skillnad från dagens struktur med 65 % resor 

med bil + annat (Miljöstrategiskt program, 2013).  

 

Figur 6. Färdmedel tar olika plats i gaturummet (Miljöstrategiskt program, 2013) 

Samtliga individer berörs av transportplaneringen och arbetet måste därför fokuseras inom 

samtliga transportmöjligheter (Näringsdepartementet, 2009). 
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3. Cykelanvändning 

Transporter för resor under 5 km är avgörande av flera skäl. Miljöaspekterna, hälsoaspekterna 

men även de sociala aspekterna påverkas av hur vi väljer att transportera oss. Nedan 

åskådliggörs tidigare forskning som behandlar hur en ökad cykelanvändning kan uppnås i 

städer. 

3.1 Individuella val 

Under en lång tid har transportfrågor fokuserat på den massiva motordrivna transporteringen 

och utökade möjligheter till långa resor (Aldred, 2010). Detta sätt att färdas på har gått så 

långt att det påverkar medborgares personlighetsdrag och vardagliga levnadsval (Aldred, 

2010; Aini m.fl., 2013). Aldred framhäver hur argument om förändrade levnadsvanor i och 

med val av transportmedel länge skjutits undan, och det är först på senare år en koppling 

mellan transport och beteende diskuterats. Passafaro m.fl. (2014) lyfter fram hur medborgares 

individuella uppfattning och inställning gentemot cykeln har direkt betydelse för huruvida de 

väljer cykeln som vardagligt transportmedel. Studien visar också att samhällets generella 

inställning också är en bidragande faktor till individens val av transportmedel.  

Aldred (2010) argumenterar för att en ökad cykelanvändning kan innebära en direkt påverkan 

på individens ekonomi i och med att behovet av att köpa en cykel eller ej ger en direkt 

ekonomisk utgift. Samtidigt lyfts det fram att efter inköpet blir cykelanvändningen i stort sett 

kostnadsfri, bortsett viss servicekostnad eller dylikt. Bilismen kräver konsumtion under hela 

livscykeln, från inköp av bilen till användningen med kostnader för drivmedel och dylikt. 

Jones (2012) formulerar en åsikt om att medborgare visar större acceptans för 

målformuleringar som innebär att befolkningen ska gå och cykla de korta resorna, än mot mål 

som innebär utveckling av ökad bränsleeffektivitet eller inköp av miljöbilar och 

kollektivtrafik. Av den anledningen är det viktigt med ökad cykelanvändning i planering av 

hållbara städer, städer används av medborgare och planeringen ska utföras för dem (Jones, 

2012; Edman m.fl., 2012). 

Passafaro m.fl. (2014) visar i sin studie hur medborgare visar i stor utsträckning en 

medvetenhet om cykelanvändningens samtliga aspekter. Fördelaktiga hälsoeffekter och 

risktagande i och med interaktionen med motordrivna fordon och andra aspekter är delar av 

den komplicerade cykeltransporteringen, och bidrar till att befolkningen tvekar mot cykeln. 

Riskerna har en tendens att väga tyngre än fördelarna när det kommer till cykelanvändningen, 

och oron om att en olycka kan inträffa kan leda till att medborgare väljer andra transportsätt. 



19 

 

Rädslan för olyckor väger tyngre än andra negativa aspekter, som exempelvis kuperad terräng 

eller avstånd är inte lika framstående som orsaker till val av annat transportmedel som 

olycksrisken.   

3.2 Makthavarnas påverkan 

Rachel Aldred (2010; 2012) har författat flertalet artiklar inom transportfrågor och hur 

makthavare kan påverka befolkningens beteende. Genom att skapa förståelse för den negativa 

miljöpåverkan som uppstår i och med en massiv motoriserad transportanvändning är ett 

effektivt sätt att öka befolkningens intention att ändra beteende. Makthavare ska framhäva den 

lokala påverkan som uppstår i och med bilanvändningen, såväl klimatet som det sociala 

påverkas. Jones (2012) är inne på samma spår som Aldred och argumenterar för att det är de 

korta resorna som är aktuella att fokusera på för att öka cykelresorna, och ansatser mot ökad 

cykelanvändningen kräver ingen hög ekonomisk investering från beslutsfattarna. Inte om 

investeringarna ställs mot andra stora infrastrukturlösningar i vilket fall. Såväl Aldred som 

Gehl (2010) argumenterar för att en ökad cykeltransportering inte enbart skapar minskad 

klimatpåverkan, staden utformas till en mötesplats och rörelse på gator och torg ökar. 

Satsningar på förbättrade förutsättningar för GC-trafikanter innebär en satsning på att göra det 

offentliga rummet mer attraktivt och utrota privatiseringen som bilen innebär. Wickham 

(2006) kompletterar Aldred med aspekten om att restriktioner för den motordrivna trafiken 

bidrar till att cykeltrafiken blir mer framträdande. Dessa restriktioner, tillsammans med en 

ökad andel cyklande trafikanter i staden, leder till att färre besöker de externa 

handelscentrumen och skapar blomstande stadskärnor. Ökningen leder även till fler 

oplanerade möten mellan medborgare med eller utan tidigare relation, vilket skapar 

möjligheten att göra själva transporten till ett offentligt rum. Att göra resan till en mötesplats 

ämnar främst på att skapa möjligheten för den som vill mötas och samtidigt tillåta andra att 

behålla sin privata sfär. 

Staten ansvarar och ska tillstå med goda förutsättningar för bilvägar och tågräls, medan 

ansvaret för cykeltrafiken klassificeras som ett individuellt val (Aldred, 2013). Beslutsfattare 

kan inte förespråka cykeltrafiken i och med att den inte är lika ”skyddad” som biltrafiken, dvs. 

de är oskyddade trafikanter och ansvarsfördelningen sker över flera instanser än enbart 

transportsektorn (Edman m.fl., 2012; Aldred, 2013; Aldred, 2012). Cykelplaneringen har tagit 

steget ut från transportsektorn och är numer även ett miljö- och hälsoproblem (Aldred, 2012). 

I och med den breda påverkning som cykling har, inleds ofta förespråkande dokument med 

samtliga fördelar inom sektorerna för att visa på bredden av positiva effekter av 
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cykelanvändning (Aldred, 2012). Frånsett de positiva effekterna finns det krav på 

cykelvägarnas skick från användarna av dem (Jäppinen, 2013). Sett till såväl delade 

cykelsystem som till cykling i övrigt är resetiden en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

medborgares val av färdmedel (Jäppinen, 2013).  

Som nämnts tidigare förespråkar Aldred (2010; 2012) en förändring i befolkningens 

inställning för att en ökning av antalet medborgare som cyklar ska ske. Medborgaren bör se 

hur dess levnadsstil har ansvar för den klimatpåverkan som medförs av individens beteende, 

samt att dagens samhälle förväntar sig att var och en tar hand om sitt utseende. Ökning av 

medborgarnas cykelanvändning är ett steg i den goda medborgarens riktning. Separering av 

cykelväg tillsammans med andra miljöförändringar och förändrade personliga normer kan 

leda till den önskade ökningen. Jones (2012) kommer dock fram till att en satsning på att 

separera cykelvägen från biltrafiken inte ensam bidrar till ökad cykelanvändning. Av 

nuvarande cyklister eftertraktas en högre acceptans från övriga trafikanter, och en tillåtelse att 

vistas i det offentliga rummet utan att känna sig otrygg.  
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4. Metod 

Forskningsstudien grundar sig i tre metoder, fokusgrupper som genomför en SWOT-analys, 

en enkätundersökning med förvärvsarbetande i centrala Gävle, och en resedagbok utförd av 8 

medborgare bofasta runt om i Gävle tätort. Valet av metoder har utgått ifrån att få en så bred 

insamlingsram som möjligt. Enkätundersökningen valdes för att möjliggöra en övergripande 

insyn i hur befolkningen i Gävle ser på cykelvägnätets utformning, utsträckning och 

underhåll. Metoden syftade till att svara på vilka faktorer som är viktiga för medborgare i 

Gävle. Inledningsfasen av arbetet utgjordes av en intervju med Bodil Dürebrandt, 

hållbarhetsutvecklare vid Gävle kommun, för att få djupare förståelse för kommunens mål och 

arbete med cykeltransporter. 

Intervjun med Bodil Dürebrandt genomfördes som ett inledande steg i arbetet för att få en 

ökad insikt i kommunens arbete med cykelanvändningen. Intervjutillfället möjliggjorde även 

en personlig kontakt på kommunen, som sedan bistått med hjälp i form av både 

enkätspridning och informationsdelgivning. 

Det har varit viktigt med en djupgående förstudie med statliga och forskningsdokument, där 

Gävle kommuns Cykelplan och Resvaneundersökning gett en god bild för vilka visioner 

kommunen har. Forskningsrapporter som fungerat som ett mer konkret underlag för att visa 

att kommunens visioner är rimliga. 

4.1 Intervju  

En kompliterande intervju med Bodil Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare Gävle kommun, 

utfördes för att få en direkt insyn i kommunens arbete med transportfrågorna i centralorten. 

Bodil hanterar främst den externa kommunikationen av hållbarhetsfrågor, med bland annat 

projekt som Vintercyklisten och för första gången inleddes Cykla för seger (B. Dürebrandt, 

personlig kontakt, 15 april 2014). Främsta syftet i arbetet är att få Gävles befolkning att 

förändra sitt beteende för att minska sin klimatpåverkan (B. Dürebrandt, personlig kontakt, 15 

april 2014). Intervjun var semistrukturerad (Bryman, 2011) och ägde rum i inledningsfasen av 

arbetet, där Bodil fick redovisa relativt fritt för hur hennes roll i kommunen ser ut, vilka 

sektorer som prioriteras i dagens samhällsituation samt en övergripande genomgång för 

kommunens interna och externa arbete med hållbarhetsfrågor.  

Frågeställningar som utgjorde basen för intervjun var: 

- Hur ser kommunens arbete med hållbarhetsfrågor ut? 
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- Hur arbetar kommunen med cykeltransporter i Gävle?  

4.2 Enkät:  

Inledningsvis strukturerades en bred pilotenkät undersökning som behandlade transportfrågor 

generellt. Pilotenkäten utformas som en online enkät på webbenkäter.se, och fungerade som 

en förstudie för att undersöka vilken typ av frågor som gav bäst respons och var lätta att 

analysera. Enkäten åskådliggjordes via ett socialt media, Facebook, där syftet var att nå ut till 

en bred svarsgrupp snarare än rätt. Med hjälp av resultatet utformades en struktur på den 

verkliga enkäten, som sedan mynnade ut i två olika insamlingsformer: Resedagbok och 

Cykelanvändningsenkät.  

4.2.1 Resedagbok 

8 deltagare fick i uppgift att bokföra samtliga resor de utförde under en tvåveckors-period, 

förutom de resor som enbart var i träningssyfte. Resedagboken utformades likt 

cykelanvändningsenkäten, onlinebaserad och med kryssfrågor, med den skillnaden att varje 

deltagare kunde gå in flertalet gånger via samma länk och fylla i resor. Resedagboken syftade 

till att se hur individerna reser i dagsläget, med åtanke på avstånd, transportmedel samt 

veckodag. Vid framtagning av frågeställningarna var det viktigt att utforma frågorna på ett 

lättförstått sätt samtidigt som resultatet skulle ge den information om syftet som resedagboken 

avsåg besvara.  

Könsfördelningen hos deltagarna var 50 % män och 50 % kvinnor och inom åldersspannet 20-

30 år. Efter halva tiden fick deltagarna utvärdera sina resor och uppfattningen av 

undersökningen. Här fick de möjlighet att ta upp tankar kring problem med sina 

transportmedel samt huruvida de förändrat sitt beteende eller om de ansett att det varit svårt 

att dokumentera sina resor.  Enkäten utformades med kryssfrågor för att underlätta för 

deltagarna samtidigt som sammanställningen av informationen underlättades med kryssfrågor 

(se bilaga 2: Enkät 1). 

4.2.2 Cykelanvändningsenkät 

Information om hur förvärvsarbetande uppfattar stadens cykelvägnät och möjligheten att 

transportera sig med cykel var av stor vikt i detta arbete för att väga upp informationen som 

gymnasieeleverna gav i SWOT-analysen. Cykeln är ett transportmedel som kan användas av 

samtliga medborgare; studerande, arbetande och pensionärer, vilket gör det ytterst viktigt att 

analysera så många representativa grupper som möjligt. Enkäten skickades till anställda vid 

kommunen samt Svenska kyrkan i Gävle, med en total svarsgrupp om 100 förvärvsarbetande 
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inklusive 1 student och 2 pensionärer. Det är dock oklart om respondenten som svarade 

student studerar på högskole- eller gymnasienivå. Genom att använda sig av en 

internetbaserad enkät möjliggjordes en enkel spridning och jag kunde använda personliga 

kontakter på Gävle kommun samt Svenska kyrkan för att nå ut till anställda inom 

organisationerna. Anledningen till informationsinsamling via kommunen var för att nå ut till 

en stor befolkningsgrupp som är väl insatta i Gävles utformning och hur viktigt arbetet med 

transportfrågorna är. Svenska kyrkan valdes enbart på grund av att jag har personliga 

kontakter som bad mig kontakta informations- och kommunikationsansvariga i organisationen 

för att nå ut till en bred svarsgrupp utanför kommunen. 

Cykelanvändningsenkäten utformades i syfte att besvara frågeställningen om vilka faktorer 

som är viktiga för medborgarna i residensstaden. Frågorna fokuserade på vilka transportsätt 

varje individ generellt använder för sina vardagliga resor (bilaga 2: Enkät 2). Att undersöka 

vilka faktorer som var bra respektive dåliga med cykelvägnätet genomfördes för att jämföra 

mot kommunens sammanställning av åtgärdsområden (SWECO, 2010). Med hänsyn till bland 

annat utsträckning, ytskikt och drift ställdes två kryssfrågor upp för att väga vilka parametrar 

som medborgare är nöjd respektive missnöjd med (bilaga 2: Enkät 2). Slutligen fanns en 

frivillig frågeställning för att tillåta fri redovisning för problemställningar med 

cykelanvändning i Gävle (se figur 10; bilaga 2: Enkät 2).  

4.3 Fokusgrupp, SWOT-analys:  

Genom enkätundersökningen tillhandahölls information från förvärvsarbetande i Gävle och 

hur de ser på dagens utformning. Fokusgrupperna bestod av gymnasieelever som utgör en 

yngre befolkningsgrupp som kommer nyttja staden i framtiden, vilket är varför den ska 

planeras för och med ungdomen. Begreppet SWOT syftar till Styrkor, Svagheter, Möjligheter 

och Hot, på engelska Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (Chang & Huang, 

2006; Coman & Ronen, 2009; Pickton & Wright, 1998). SWOT-analysen är en analys 

utformad med enkel struktur och är ett välfungerande verktyg vid insamling av allmänhetens 

åsikter om hur staden ska utformas (Coman & Ronen, 2009; Pickton & Wright, 1998). 

Analysens enkelhet är även dess svårighet, den kräver mer ansträngning och kunskap från 

användaren för att få fram pålitliga data för att undvika strategiska fel i undersökningen 

(Pickton & Wright, 1998). För att undvika detta lades mycket fokus på att informera 

betydelsen av de två punkterna Möjligheter och Hot. Sedan genomfördes en individuell 

diskussion mellan varje grupp och mig för att öka deras kreativa tänkande och samtidigt hålla 

dem inom ramarna för vad arbetets fokus. 
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Till skillnad från enkäterna, som syftar till att få en bred förståelse, syftar SWOT-analysen till 

att tillsammans med 36 stycken gymnasieelever ta fram möjligheter och hot för planeringen 

av cykelvägar. SWOT-analysen med gymnasieelever genomfördes för att ta hänsyn till 

kommunens vilja om att få ungdomarna i kommunen mer deltagande i planeringen.  Eleverna 

fick inleda med att ställa upp svagheter och styrkor med dagens utformning för att inleda en 

diskussion och sättas in i området. Anledningen till att SWOT-analysen sker med 

gymnasieelever är för att nå ut till den del av befolkningen som kommer använda framtida 

vägnät, samtidigt som de i det här fallet är högst deltagande i dagens planering tack vare sina 

studier. Eleverna bestod av Polhemsskolan tredjeårselever på Teknik- Samhällsbyggnads 

program, med kurser som samhällsvetenskap samt teknik och miljö som bakgrund. 

Tillhörande anledning till att genomföra analysen med gymnasieelever är Gävle kommuns 

fokus på ungdomar i sitt arbete med cykelanvändningen (B. Dürebrandt, personlig kontakt, 15 

april 2014; SWECO, 2010).  

Inledningsvis gick jag igenom huvuddragen av kommunens vilja inom transportplaneringen, 

förklarade vad Cykelplanen (SWECO, 2010) går igenom samt vad Resvaneundersökningen 

(2012) visar för statistik. Anledningen till att redovisa detta var för att ge deltagarna en snabb 

insikt i hur kommunen ser på cykelvägnätet och vilka framtida åtgärdsplaner kommunen satt 

upp. Information om hur kommunen ser på cykelanvändningen gav deltagarna en möjlighet 

att jämföra sina personliga uppfattningar med kommunens. Samtidigt syftade informationen 

till att ge deltagarna en igångsättning, något att inleda de individuella diskussionerna med. 

Därefter delades eleverna in i fokusgrupper om 6 elever i varje. Varje grupp inledde med att 

diskutera styrkor och svagheter med cykelanvändningen i Gävle för att sedan gå in på djupet 

och ta fram möjligheter och hot, likt Coman & Ronan (2009) samt Pickton & Wright (1998) 

diskuterar som korrekt tillvägagångssätt. I figur 7 åskådliggörs en av gruppernas diskussion 

samt vilka resurser jag tillhanda höll varje grupp med, samt kartorna i bilaga 1. Efter avslutad 

diskussion skrev varje grupp ner åsikter de kommit fram till under samtliga fyra kategorier 

(tabell 4).  
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Figur 7. SWOT-analys på Polhemsskolan. Foto: J. Cederstrand 
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5. Resultat 

Med grund i studier av Gävle kommuns arbete med transportplaneringen har jag genomfört en 

forskningsstudie för att fastställa vilka fördelar Gävle centralort har som cykelstad, samt vad 

ungdomar i Gävle anser viktigt att förbättra för att öka cykelanvändningen i framtiden.  

Följande sektion redovisar resultatet från SWOT-analysen samt enkätundersökningarna. 

Samtliga resultat samlas under varsin rubrik, en för SWOT-studien och en andra för 

enkätundersökningen. Innan undersökningarna inleddes genomfördes en intervju med Bodil 

Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare på Gävle kommun (B. Dürebrandt, personlig kontakt, 15 

april 2014). Under intervjuen skapades en övergripande förståelse för kommunens arbete med 

hållbarhetsutvecklingen och cykelanvändningens betydelse i detta arbete. Kunskapen från 

intervjun grundade utformningen av SWOT-analysen och enkäterna  och använts för att öka 

förståelsen för cykelanvändningens problemställningar samt framtida möjligheter. 

5.1 Enkät 

Med hjälp av 100 stycken förvärvsarbetande i Gävle centrum har enkätundersökningen om 

hur Gävle är som cykelstad gett en tydlig indikation på vad befolkningen ser som bekymmer 

och hur vardagsresor ser ut i dagsläget. Under rubriken Framkomlighet diskuteras hur 

kommunen ser ansvarsfördelningen mellan trafikanter (SWECO, 2010). Här nämns cyklister 

och bilister som trafikanter med ansvar för att få trafiken att flyta på bra (SWECO, 2010), 

medan enkätstudien, tillsammans med SWOT-analysen belyser gångtrafikanternas ansvar (se 

tabell 2 & 3).  

Resedagboken utgör en insynsundersökning för hur åtta olika individer använder Gävles 

transportnät och jämföra resultatet mot trafikstrategins (2008) påstående om val av 

transportmedel. Enkätundersökningen Cykelstaden Gävle bidrar med en övergripande insyn i 

befolkningens åsikter om cykeltrafiken, SWOT-analysen ger en djupdykning i alternativa 

lösningar på dagens problem med cykeltrafiken och fungerar som en konkretisering till 

enkätens individuella klagomål. 

5.1.1 Resedagbok 

Genomförningen av resedagboken visade sig vara mer komplext än väntat. Deltagarna 

kommer inte ihåg att fylla i samtliga dagar, programmet strular vilket leder till att vissa inte 

lyckas bokföra sina resor eller bokförs resorna på ett inkorrekt sätt (bilaga 2: Enkät 1). 

Undersökningen slutade i att det var sex av deltagarna (deltagare 1, 2, 3, 5, 6, 7) som 



27 

 

redovisade samtliga resor på ett korrekt sätt, en (deltagare 4) redovisade sporadiskt under 14-

dagarsperioden och en (deltagare 8) som inte kunde redovisa mer än en resa på grund av att 

webbsidan av någon anledning krånglade och tillät inte en slutföring av redovisningen (bilaga 

3).  Samanlagt reste de åtta deltagare totalt 159 resor under tvåveckorsperioden, med ett snitt 

för de sex personer som redovisade fullständigt på 2,5 resa per dag (bilaga 3).  

Resultatet av resedagboken framgår i bilaga 3. Här framgår det att att trafikverkets 

accepterade cykelavstånd på 5 km inte är applicerbart för samtliga individer. Resans längd 

väger inte lika tungt som möjligheten till att transportera sig från A och B med mellanstopp på 

plats C. Deltagare 2 och 3 redovisar ett resemönster helt beroende av bilen, oavsett sträckans 

längd. Samtidigt visar deltagare 5, 6 och 7 ett resemönster nästan helt bortkopplat från att köra 

bil. Deltagare 5 gör samtliga resor till fots, samtidigt är samtliga resor kortare än 6 km, oftast 

även kortare än 2 km. 

Under den friviliga utvärderingsfrågan som infogades efter halva tiden, 7 dagar, var det 

blandade svar som inte alltid matchade individens dagbok. Deltagare 2 inledde resedagboken 

med att yttra ett påstående om att bilen endast används vid resor som innebar flera ärenden, 

exempelvis gym sedan livsmedelsbutik. I den frivilliga frågan skrev deltagare 2 att det förut 

trodda påståendet stämde, att bilen endast används längre resor eller vid sammanhängande 

resor mellan olika ärenden (bilaga 3: deltagare 2). Sett till bokföringen av resor är påståendet 

dock motsägelsefullt (bilaga 3: deltagare 2). 

5.1.2 Cykelanvändningsenkät 

Resultatet av cykelenkäten som skickades ut till Svenska kyrkan och Gävle kommun har 

sammanställts till ett gemensamt resultat. Exakt 100 deltog i enkätundersökningen, 38 män 

och 62 kvinnor. Åldersfördelningen bland respondenterna är jämt fördelad över könen, med 

främsta deltagarintervallet mellan 25-64 år. Resultatet från frågorna hade hög spridning över 

samtliga valalternativ. Urskiljningsbart var dock att de flesta uttrycker att dagens tillstånd har 

en god grund att vidareutveckla, de flesta områden är bra, men de behöver arbete för att 

fungera optimalt. Vissa funktioner kräver förbättring, såväl justering av befintlig sträckning 

men även utökning eller förändring som skapar ny utformning. Följande kommer en 

sammanställning av samtliga frågor i enkäterna. 

I vilken utsträckning anser ni att Gävle är en stad för cyklister med avseende på avstånd, 

framkomlighet, underlag och skyltning? 
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Efter sammanställning av samtliga respondenter visar tabell 1 att Gävle är relativt välanpassat 

för cyklister, främst aspekten Avstånd är accepterad som god av respondenterna. Med 

hänseende till Skyltning anses Gävle ha ett dåligt utbud av vägvisningar för cyklister. 

Tabell 1. Vilka aspekter är goda i cykelvägnätet 

 Avstånd Framkomlighet Underlag Skyltning 

Väldigt bra 33 11 5 4 

Bra 53 6 56 36 

Varken eller 9 16 21 26 

Mindre bra 1 8 12 14 

Dålig 0 2 2 5 

Vet Ej 4 3 4 15 

 

Inom samtliga kategorier (Avstånd, Framkomlighet, Underlag, Vägskyltning) är majoriteten 

nöjd med utformningen av Gävle, det är dock få som anser att den är perfekt/väldigt bra. 

Avstånd är den parametern som skiljer sig mest med högre andel Väldigt bra och Bra vilket 

resulterat i att nästan 90 % av deltagarna anser att Gävle har goda avstånd. Övriga kategorier 

har flest i spannet Bra. Parametern som sticker ut åt andra hållet, att flertalet ser den som 

dåligt utformad är Vägskyltningen.  

Hur nöjd är du med: utformningen, driften och parkeringsmöjligheterna? 

Mönstret från föregående fråga återkommer i denna frågeställning, med en stor andel 

deltagare i fälten Nöjd. Extremfallen är ett fåtal, men med en positiv övervägning där fler 

extremfall är Mycket nöjd än Mycket missnöjd. Återigen får utformningen av cykelvägnätet 

högst procentsats på Nöjd, medan det tydliggörs att cykelparkeringar saknas i vägnätet. Drift 

och underhåll ligger i mitten av de två, med en parameter som visar att det är godtagbart men 

inte bra. Samtliga parametrar står för:  

- Utformning: Avseende på dragning, framkomlighet och belysning 

- Drift och underhåll: Snöröjning, lagning av hål/sprickor 

- Parkering: Möjlighet till cykelparkering, dess placering och funktion 
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Tabell 2. Sammanställning av hur skicket på Gävles cykelvägnät är 

 Utformning  Drift & underhåll Parkering 

Väldigt bra 4 10 7 

Bra 56 36 36 

Varken eller 25 24 23 

Mindre bra 7 20 24 

Dålig 2 4 3 

Vet Ej 6 6 7 

 

Val av transportmedel under sommar- och vinterhalvåret 

Transporteringen under sommar- och vinterhalvåret liknar varandra i relativt stor 

utsträckning. Personbil är det vanligaste färdsättet, nästan 50 % av deltagarna nyttjar bilen 

minst en gång i veckan under hela året, antingen som förare eller som passagerare. Att så pass 

många använder cykeln dagligen är en överraskning, dock uttrycker många av användarna 

brister i funktionen.  

 

Figur 8. Sammanställning av resvanor under sommarhalvåret (april-september) 

Under vinterhalvåret är transportsituationen en annan. Kolumnerna Aldrig och Mer sällan är i 

hög grad använda under vinterhalvåret vilket visar på att respondenterna i högre grad än under 

sommarhalvåret har en rutin i sin transportering. Biltransporten ökar jämfört med under 

sommaren, likaså kollektivtrafiken. 
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Figur 9. Sammanställning av resvanor under vinterhalvåret (oktober-mars) 

Rangordna högst sex problemställningar med dagen cykelvägnät 

Av samtliga respondenter som listat problematik med cykelvägnätets utformning och funktion 

är ytskiktet återkommande. Håligheter, sprickor och ojämnheter är ett stort problem i dagens 

cykelvägnät. Därefter är det säkerhetsåtgärder som listas högt. Mörka cykelbanor eller 

felriktat ljus är ett vanligt missnöje, tillsammans med snö-, löv- och sandröjning som skapar 

halka och hinder. Att cykla på vintern kräver god underhållning av cykelvägarna, vilket 

många respondenter är missnöjda med och använder som förklaring till varför cykeln väljs 

bort under årstiden. Att skilja på cykel- och gångbanan är också en viktig aspekt. Inte lika 

många respondenter som listar problemet, de som nämner separationen gör dock detta på ett 

djupgående vis. Genom förklaring för vilka problem som uppstår i och med det gemensamma 

utnyttjandet av GC-banorna visar respondenterna på stora dagliga problem med det delade 

utrymmet.  
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Figur 10. De mest återkommande problemen hos respondenterna 

Inte lika ofta förekommande, men ändock förekommande problemställningar listas i tabell 3 

nedan. Flertalet respondenter ser till specifikt den resväg de utför, vilket både är positivt och 

negativt. Det kan ge en vriden skildring av vissa svar, i och med att visa svarat att det inte 

finns några problem med dagens utformning vilket kan innebära att de reser på vägar som är 

välplanerade. Fördelen med spridningen är att större delar av staden åskådliggörs på 

detaljnivå jämfört med om samtliga respondenter reste samma sträcka. I tabell 3 nedan 

redovisas samtliga respondenters svar på den frivilliga frågan i enkäten (bilaga 2: enkät 2). 

Samtliga problem är rangordnade, med de mest förekommande längst upp i varje kategori, 

och de minst förekommande längst ner.  

Tabell 3. Samtliga problemställningar nämnda i enkäten 
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Plogvallar lämnas kvar vid tunnlar, skapar minskat utrymme 

Glassplitter på vägarna 

Utsträckning 

Ej cykelbana på torget (folk vet inte om det, otydligt var man får och inte får åka) 

Ingen cykelväg 

Problem med säkerhet 

Parkering 

Belysning (avsaknad/sönder) 

Företräde bilar/vem lämnar företräde (borde vara cyklist) 

Behov av avskilda gångvägar/Trångt 

felande länkar/cykelväg tar slut anslutning med bilväg 

Korsningar (problem redovisas på många ställen runt om i staden) 

Markera avskiljare mellan gång och cykel bättre 

Höga kanter vid avfarter (dåligt avfasade) 

Enkelriktat   

framkomlighet i centrum 

Cykelbanor korsar bilväg p.g.a. brist på utrymme 

Motorväg för cyklister, utan gångare för att snabbt ta sig längre sträckor 

dåligt med plats vid SOS-kiosken när bussresenärer står utmed GC-banan, 

Flödet: måste byta sida av vägen  

Bilar parkerar på GC-banan, även Markbyggarna 

Tunnel vid vattenverket farlig, mör och farligt möte med långtradare i hög hastighet 

Övriga problem 

Skyltning  

Dålig planering mellan Andersberg och affärerna mitt emot 

Kliva av för att nå knappen vid övergångsställen 

Synkning trafikljus, cyklister får vänta länge 

Transport parkvägen-gävle central, för många gående i vägen  

Ingen plats att cykla i centrum- antingen överfullt torg eller esplanad med hindrande trafiklösningar 

Förbudsskyltar 

Kyrkogårdsgatan 

Konstigt övergångsställe vid Max Norr, bilar får stanna i rondellen 

Oklippt buskage 

Pumpstationer obefintliga 

Dålig planering länsstyrelsen/vallbacksskolan 

Går ej cykla på vinter 
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5.2 SWOT-analys 

Gymnasieelever med kunskap inom samhällsplanering och Gävle kommuns cykelvägnät 

visade sig vara en god källa för nyskapande problemlösningar. Bilden av Gävles cykelvägnät 

överensstämmer i hög grad med de förvärvsarbetande som deltog i enkätundersökningen. 

Under svagheter åskådliggörs på nytt snarlika problemställningar som i enkätundersökningen. 

Eleverna gav ett utvidgat spektra, genom diskussion och argumentation för hur de uppfattar 

resemöjligheterna och vilka aspekter de grundar sina transportval på. Under möjligheter kom 

eleverna fram till en nytänkande och kombinerande ide för problematiken kring trånga 

utrymmen. Under såväl enkäten som SWOT-analysen framstod gångtrafikanterna som tydliga 

problem i cykeltransporteringen, och istället för att enbart se till de fysiska attributen belyser 

eleverna behovet av utökat reglemente. Tabell 4 visar resultatet från SWOT-analysen med 

Polhemsskolans tredjeårs elever på Teknik-Samhällsbyggnad programmet. Totalt var det 6 

fokusgrupper som genomförde analysen. 

Tabell 4. Redovisning av studenternas resultat 

Styrkor - Miljövänligt 

- Enkelt (2) 

- Hälsofördelar (2) 

- Ekonomiskt 

- Parkera var som helst (2) 

- Snabbare än buss 

- Aldrig förseningar 

- Utsträckningen (5) 

- Bra underhåll 

Svagheter - Otryggt 

- Långsammare än bil 

- Svettigt 

- Underlag 

- Svårt att ta med bagage 

- Ej långa resor 

- Gångare på cykelbanan (2) 

- Tunnlar/småvägar; dålig belysning (2) 

- Dålig kunskap/trafikvett hos trafikanter om cykeltrafiken 

- Underhåll (Ploga bort snö och slask) 

- Saknas cykelväg över torget 

- Många stopp p.g.a. väjningsplikt 

Rörigt bland fotgängare och cyklister vid Trefaldighet 

Saknar hyrcyklar 
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- Bilister accepterar inte cyklister när cykelbana ej finns tillgänglig och man 

måste dela utrymme med bilarna 

- Måste ta omvägar trots att det finns plats vid bilvägar, som undviks p.g.a. 

ovanstående punkt (ex. Furuviksvägen samt Korsnäsvägen i Bomhus) 

- Dåligt skick 

- Cykelpumpar runt om i staden 

- Glassplitter 

- Dålig skyltning 

- Utbreddning av serviceställen 

- Cykelparkeringar (Riktiga, bra) 

- Korsar många vägar för att ta sig från punkt A till B 

Möjligheter - Mer belysning (3) (tunnlar/smågator) 

- Separera cykelväg (2) 

- Bredda (3) 

- Utöka regelverket, likna bilregler mer 

- Lånecyklar 

- Smalna av breda bilvägar och gör plats för cykelled 

- Låta cyklister få eget utrymme vid rödljus, ex. som i Stockholm eller 

London där cyklister står framför bilister och får åka först. 

- Fler cyklar om bilister accepterar och ger utrymme till cyklister 

- Förbättra flödet. Fler långa stråk utan stopp (2) 

- Billigare cyklar 

- Förbättra vägar till skolorna 

- Utnyttja å-rummet, skapa fina stråk 

Hot 
- Bilismen (3) 

- Vinterhalvåret 

- Stöld (2) 

- Rädsla för rån/övergrepp under mörka tider på dygnet (2) 

- Fara för gående och cyklister om separering inte sker 

- Viadukter/tunnlar, svåra att göra säkra (övergrepp/sikt) (2) 

 

Utan upplysning om möjligheten till delat cykelsystem, likt citybike (2014) kom eleverna 

fram till att detta kunde vara en möjlighet i Gävle för att öka användningen av cykelvägnätet. 

Vid fördjupad diskussion visade det sig i många fall att flertalet av studenterna hämtade idéer 

från städer de besökt och uppfattat som goda cykelstäder.  
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Figur 11. Skillnaden mellan fokusgruppernas engagemang 
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6. Diskussion 

Att öka cykelanvändningen kräver förändring i många sektorer, samtlig information insamlad 

i arbetet visar på olika behov för att nå en hållbar transportutveckling för såväl klimat som 

medborgare (Miljöstrategiskt program, 2014). Gävle behöver ett utökat cykelvägnät med god 

ytstruktur utan håligheter och sprickor, samt att utformningen på vägarna ses över. 

Enkätundersökningen visade att samtliga deltagare, oavsett transportvanor efterfrågar bredare 

och separerade cykelbanor.  

Som nämnts tidigare är en hållbar utveckling något av de viktigaste aspekterna i dagsläget 

(Miljöstrategiskt program, 2012; Andersson m.fl., 2014; Trafikstrategi, 2008; SWECO, 

2010), men det finns en annan aspekt som är starkt sammankopplad med hållbarhet begreppet, 

folkhälsan (Olabarria m.fl., 2014; Levine m.fl., 2010). Studier av kommunens olika 

planeringsdokument visar på att transportutvecklingen ska gå i en riktning mot ökad 

cykelanvändning i residensstaden (Andersson m.fl., 2014; SWECO, 2010).  Med ett vägnät 

som täcker in 20 mil separerad cykelväg är residensstaden utformad så att transportering från 

förorter till centrum kan ske med hjälp av cykel under 5 km (Kommunfakta, 2014; Edman 

m.fl., 2012). I dagens samhälle är det många människor som tränar för att må bra och bli 

starkare. Trots detta är det ändock vanligt att använda bilen vid resor till och från 

träningsaktivitet, eller till och från arbete/skola (Resvaneundersökning, 2012).  

Till skillnad från kommunens åtgärdsplaner (SWECO, 2010) kommer forskningsstudie fram 

till att det är ytterligare ett huvudområde som kräver förbättring för att öka 

cykelanvändningen i staden. Kommunen lyfter cykelbanornas utsträckning, vägarnas skick, 

samt belysning i direkt koppling till cykelvägarna (SWECO, 2010). Studien visar att det är 

större utrymme på cykelvägarna, bättre underlag och förändrad inställning hos befolkningen 

som är av största vikt. I såväl Cykelstaden Gävle som SWOT-analysen framträder behovet av 

separerade cykelbanor och/eller breddning av cykelvägarna som avgörande.  

6.1 Metoddiskussion 

Ungdomar är de framtida användarna av GC-vägnätet och att nå ut till dem kan enligt mig 

leda till att informationen når ut till hela hushållen. Når kommunen ut med sitt budskap om de 

goda cykelmöjligheterna till residentstadens ungdomar, informerar och ställer de krav på sina 

familjer. SWOT-analysen fungerade bra i detta syfte. Att arbeta aktivt tillsammans med 

eleverna och ha en dialog med dem skapar känslan av ansvar hos ungdomarna och de tog till 

sig informationen på ett bra sett. Det märktes tydligt när tiden fortskred att eleverna la ner mer 
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energi på analysen och ambitionsnivån för att ta fram bra förslag ökade. Metoden visade på 

att delaktighet är en viktig funktion för att få unga deltagare att engagera sig och bry sig om 

slutresultatet. En inverkande faktor på slutresultatet är studenternas kunskap inom området. 

Att använda en grupp elever med god insikt i samhällsplanering och hållbarhetsutveckling har 

sina för- och nackdelar. Fördelen i det här arbetet var att eleverna kom med goda och 

genomförbara förslag för såväl problematiken som problemlösningar för cykelanvändningen. 

En grupp med mindre kunskap i området hade krävt en mer aktiv roll av mig, där jag 

fungerade såväl som ett bollplank men även informatör. En mer djupgående förklaring för 

transportens miljöaspekter, de ekonomiska aspekterna och även de fysiska aspekterna i 

planeringen hade varit av behov.  

Tidigare inventeringar utförda av kommunen är svåra att tolka på ett objektivt sätt, 

publiceringar som Cykelplanen (SWECO, 2010) och Trafikstrategin (2008) måste betraktas 

källkritiskt. Det varierar i resultat beroende på vem som utför undersökningen. Olika aspekter 

åskådliggörs beroende på vad urföraren vill lyfta fram. I nämnda dokument var det tydligt att 

viljan i stor utsträckning var att framhäva kommunen på ett marknadsförande vis, belysa 

fördelar med många områden som kanske inte alltid är majoritetens uppfattning. Att uppföra 

dokument som dessa är inte fel, men när de ska användas som material i en forskningsstudie 

krävs en källkritiks syn på informationen. Detta framgick tydligt när resultatet från båda 

metoder frångick kommunens förslag på förändringar. 

Valet att använda enkät, resedagbok och fokusgrupper som utför SWOT-analyser är metoder 

som har visat sig goda för studiens ändamål och fungerat bra för att få in relevant information. 

Enkätundersökningen var ett bra verktyg att applicera på den äldre medborgargruppen, de 

förvärvsarbetande. Delaktighet från min sida var inte ett lika stort behov, de engagerade sig 

och la ner tid på svaren utan behov av diskussion. Metoden visar dock en missvisning i 

resultatet, där flertalet kryssar i flera val på samma kategori. Det vill säga, en respondent som 

anger sig använda cykel dagligen kryssar även i att de går dagligen. Detta gör att resultatet 

blir svårare att tolka. I denna studie har valts att bortse från möjlig dubbelangivelse då det kan 

bero på såväl flera färdmedel under resan, men även att respondenten anser sig använda båda 

dagligen men i olika ärenden. Samtidigt visade resultatet att de flest återkommande 

dubbelangivelserna är med cykel och gång, vilket inte påverkar denna studies syfte. 

Det är svårigheter med samtliga metoder och många aspekter måste tas hänsyn till. Urvalet av 

respondenter i enkätundersökningen gjordes med avsikt att nå ut till en så stor grupp 
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förvärvsarbetande som möjligt. Förvärvsarbetarnas arbetsgivare var inte en påverkande faktor 

i valet, utan anledningen till att just Svenska kyrkan och Gävle kommun valdes var på grund 

av goda personliga kontakter på de båda organisationerna. Enligt mig har detta urval inte 

påverkat slutresultatet nämnvärt. Vissa av de kommunanställda uppvisar svagt en partisk sida 

i sina svar, men dessa är en minioritet som inte påverkar helhetsintrycket. Valet av studenter 

inom samhällsbyggnadssektorn var ett aktivt val däremot. Personliga kontakter var en stor del 

till att just Teknik- Samhällsbyggnad valdes som deltagare i fokusgrupp, men det var även en 

tanke att använda studenter som är insatta i ämnet. Faktumet att studenterna är utbildade inom 

samhällsvetenskap och miljöfrågor är ingen nackdel för resultatet enligt mig, och påverkar 

enbart resultatet på ett positivt sätt. Deltagarna diskuterade sinsemellan som individer, men 

tillsammans med referering till vad de lärt sig i skolan och personliga åsikter la de fram goda 

idéer och tankar i SWOT-analysen. Genomgående kan sägas att valda metoder var väl 

anpassade för både de åldersgrupper de inriktades på men även för att få fram användbar 

information.  

Urvalet var aktivt, men att arbeta med gymnasiestudenter vid analysundersökningen, med 

åtanke på ålder och mognadsgrad, visade sig medföra en svårighet jag inte haft med i 

beräkningen i förväg är att engagemanget kan skifta. I figur 14 visas en skildring mellan en 

grupp som förde livlig diskussion och argumentation för sina förslag mot en annan grupp där 

intresset låg på att bli klar med uppgiften snarare än att komma fram till något innovativt. 

SWOT-analysen fick ett bra slutresultat, mycket tack vare elevernas engagemang och intresse 

av transportfrågan i Gävle. Tack vare en god kontakt med ansvariga lärare kunde eleverna 

informeras om upplägg och övrig information i förväg, vilket var en annan bidragande faktor 

till det lyckade resultatet. Analysen resulterade i ett både liknande och avvikande mönster 

jämtemot kommunens inventeringar. Dock hade kunskapen om huruvida respondenterna hade 

tillgång till bil eller andra färdmedel eller ej. Val av transportmedel kan vara beroende av 

vilka transportmedel som finns tillgängliga, vilket jag insåg först efter enkäten var genomförd. 

En undersökning som tar med denna aspekt kan skapa ännu mer förståelse för ämnet och för 

varför befolkningen väljer ett visst transportmedel.  

6.2 Resultatdiskussion 

Valet av transportmedel är ingen svart/vit situation. Att korta resor kan göras med annat 

färdmedel än bilen är de flesta i befolkningen medvetna om, vad som krävs är en intention att 

ändra beteende för att välja ett nytt färdsätt. Människor väljer aktivt hur de reser, avståndet är 

inte en tillräcklig faktor utan det krävs en insikt i hur ens dagliga resvanor faktiskt är formade. 
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I stora drag visar deltagarna i resedagboken en trend om att valet av transportsätt dels 

påverkas av sträckans längd, men främst av hur vanemönstret ser ut. Urskiljning mellan tjejer 

och killar är svår att göra, det som kan sägas är att tjejerna redovisar ett mer enspårigt 

transportmönster, medan killarna har mer variation i val av transportmedel. Till skillnad från 

resvaneundersökningen (2012) visar deltagarna att helgerna innehåller cykel- och gång i 

större utsträckning än vardagarna, vilket är i direkt motsägning mot resvaneundersökningen.  

Likt många andra aspekter i livet är transportvanor en del av varje medborgares rutin, vilket 

innebär att förändring i transportmönster leder till behov av justering av övriga rutiner.  

En av deltagarna inledde resedagboken med ett yttrande för att försvara bilanvändning, 

deltagaren ansåg att bilen krävs vid samtliga resor. Efter 7 dagar besvarade deltagaren att 

bilen används enbart under de längre sträckorna: ”… det är de lite längre ofta 

sammanhängande resorna jag tar bilen. Dvs. jag tar många ärenden på samma runda när jag 

tar bilen. Handla direkt efter gymmet osv.” (bilaga 3: deltagare 2).  Inställningen visar sig 

vara motsägelsefull, i verkligheten genomförde deltagare 2 ett fåtal resa där flera ärenden 

utförs på samma gång (bilaga 3). Bilen används i tron om att det kan bli fler ärenden än det 

primära, vilket det visat sig att det sällan blir. En inbillning om att ytterligare resor kan 

tillkomma leder till ett beteende där bilen används i större utsträckning än behövligt och är en 

fokusfråga som kommunen bör se över och lägga kraft på för att minska. Deltagare 2 i 

resedagboken är ett tydligt exempel på hur inbillad kunskap förblindar vid val av 

transportmedel. Det är detta beteende jag vill att befolkningen ska undvika, och införliva 

planering av resorna istället för att ta bilen för att vara ”på den säkra sidan”. Blir det ändrade 

planer finns alltid möjligheten att åka/gå hem och hämta bilen. Detta resultat kan säkerligen 

inrättas på vissa av enkätrespondenterna som redovisade bilen som ett dagligt transportmedel.  

Innan enkätundersökningen genomfördes förväntade jag mig ett enhälligt svarsresultat som 

skulle tydliggöra vilka problemområden som medborgare i Gävle ser som allvarligast. Så var 

inte fallet. Vid frågeställningen om de hade ytterligare problem med cykelanvändningen fick 

de lista max sex punkter. Resultatet blev spridda skurar, med många problem som listades 

entalet gånger (Tabell 1). En avvikande respondent visar ett resemönster där transportering i 

stor utsträckning sker via samåkning i bil. Från denne respondent kom de mest spridda 

klagomålen på cykeltrafiken, sett både på kryssfrågorna och på egna förslag. Svaren är tydligt 

negativa mot cykelvägen och cykeltrafikens möjligheter, vilket inledningsvis väcker en 

misstänksamhet vid analysering. Efter bearbetning av samtlig data och med hjälp av 

diskussioner med fokusgrupperna tolkar jag respondentens inställning som en anledning till 
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varför bilen väljs framför cykeln. Att använda bil eller kollektivtrafik för sina vardagliga resor 

behöver inte innebära avsaknad av kunskap om cykelvägnätet, vilket åter igen visar att 

samtliga medborgare berörs av planering inom transportsektorn.  

Respondenterna i enkätundersökningen visade ett relativt liknande mönster vid val av 

transportmedel under både sommar- och vinterhalvåret. I viss mån verkar det som att 

argumentet om hur Gävle inte går att cykla i under vintern (Figur 14) inte är applicerbart, i 

och med att enkäten visar på att de som väljer cykeln gör så året runt och inte enbart under 

sommaren. Antalet cyklister minskar under vintern, men över hälften sommarcyklisterna 

fortsätter sin cykelanvändning även vintertid. Sektionen där respondenterna fick ställa upp 

personliga problemställningar påvisar betydelsen av inställning och kunskap hos 

befolkningen. Med rätt utrustning kan även vinterväglaget bemötas på cykel, och en 

inställning om att ge det ett försök kan leda till insikt i och förståelse till möjligheten av 

cykelanvändning året runt. Parallellt med detta måste kommunen arbeta intensivt mot att nå 

transportmålen 4 och 5 i trafikstrategin (2008) för att övertala skeptiker som grundar 

argumenten i dålig drift. 

Återkommande är att nästan samtliga respondenter tar upp problematiken med GC-vägarnas 

ytskick, håligheter och sprickor är det främsta problemet med cykelnätet. Belysningen över 

cykelvägnätet presenteras som obefintlig, missriktad eller sönder. I samband med 

belysningsproblematiken framhäver vissa av respondenterna att avsaknad av detta leder till 

känslan av osäkerhet, en anledning till varför vissa väljer bort cykeln vissa tider på 

dygnet/året. Slutligen är det underhållet av cykelvägarna som kritiseras, med hänsyn till; 

plogning av snö och snöslask, sandupptagning/sopning och lövröjning. Underhållsaspekterna 

går även de under säkerhetsaspekten, men med hänsyn till fallrisk och halka. Aspekterna har 

stora problem i det befintliga arbetet med driften, vilket inte kräver nya innovativa lösningar 

utan mer är i behov av ökad ekonomisk möjlighet och framförhållning för att veta hur mycket 

arbete som krävs under olika årstider. Återkommande problemställningar i 

enkätundersökningen togs även upp i SWOT-analysen, och de lösningar som ställdes fram på 

problemställningar går djupare än till enbart fysiska attributen. Aini m.fl. (2013) talar om de 

personliga normerna som reglerande för huruvida medborgarna har intention att ändra vanor 

eller ej. Samma resultat visar SWOT-analysen, och att tätortens möjlighet till att påverka 

normerna är genom att sprida kunskap om trafikvett och införa regler för gång- och 

cykeltrafikanter. Lösningen är ett sätt att få hela befolkningen att agera utefter ett och samma 

regelverk och på så vis är det tydligare vad som är rätt och fel angående beteende i trafiken. 
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Resultaten från enkätundersökningen och SWOT-analysen visar ett behov av att GC-trafiken 

struktureras upp och samhället bildas likt i biltrafiken för hur var och en ska agera i olika 

situationer.  

Acceptansen för cyklister uppfattas högre i vissa andra städer, exempelvis Stockholm som en 

av fokusgrupperna nämndeetet. Detta saknas i Gävle enligt SWOT-analysen, och att införa 

regler för GC-trafikanter är en möjlig utveckling som varken litteratur eller kommunen tagit 

upp. Samhällets generella uppfattning är viktig för att befolkningen ska välja cykeln som 

transportmedel (Passafaro m.fl., 2014). Det är inte enbart den fysiska planeringen som hela 

samhället påverkar och påverkas av (SWECO, 2010), det sker även på ett psykologiskt plan 

(Passafaro m.fl., 2014). Den generella uppfattningen hos befolkningen i en stad inverkar i 

individuella val av transportmedel (Passafaro m.fl., 2014). Att förändra en sådan mentalitet, 

något som krävs för att ändra cykelanvändningen, fodrar ansträngning från stora delar av 

Gävles befolkning.  

6.2.1 Gävle som cykelstad 

Medborgares val av transportmedel speglas i stor utsträckning av personliga normer och hur 

våra levnadsval ser ut i allmänhet (Aini m.fl., 2013; Aldred, 2010). Såväl ekonomiskt- som 

hälsorelaterade aspekter påverkar transportvalet (Aldred, 2010). Resultatet från 

forskningsstudie visar att hälsoaspekten är den mest inverkande argumentationen i Gävle, 

med flertalet respondenter som nämner hälsofördelar med cykeln, samt att deltagarna i 

SWOT-analysen framhäver just hälsan som en styrka för cykelanvändningen. Träning och 

hälsa ligger i tiden, och det är högaktuellt att trenden även når vardagsresor för att öka vår 

vardagsmotion och inte enbart den högintensiva träningen. Att Jones (2012) undersökning 

visar på ökat stöd för GC-transportering jämtemot miljöbilar kan ses som en fördel för Gävle i 

och med den redan goda utsträckningen av cykelvägnätet (SWECO, 2010). Samtidigt kan 

resultatet från Jones (2012) kopplas till att även andra nationers befolkning förespråkar 

hälsoaspekten över tidsaspekten. Att planera för GC-trafiken istället för den motordrivna 

trafiken ökar möjligheten till möten längs resan (Aldred, 2010; Gehl, 2010) vilket leder till 

den ökade rörelsen och attraktiviteten som Gävle kommun strävar efter i sin centrumplan 

(Andersson m.fl., 2014).  

Såväl förvärvsarbetande som gymnasieelever argumenterar för att cykelvägarna i staden i 

dagsläget är för smala, och att det krävs förtydligande regler kring hur samtliga trafikanter ska 

förhålla sig jämtemot varandra. Att bredda eller separera cykelvägarna kan i sig själv inte 
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skapa ett ultimat förhållande för cyklister, det krävs en blandning av såväl ansatser i en fysisk 

separering som en förändring i medborgares inställning och beteende i GC-trafiken (Aldred, 

2012).  Gävle kommun har flertalet styrdokument, däribland Cykelplanen (SWECO, 2010), 

Trafikstrategin (2008) samt Miljöstrategiska programmet (2013). Inget av dokumenten tar upp 

behovet av att bredda/separera cykelvägar så starkt som resultatet från forskningsstudie visar 

på. Framkomligheten, med hänsyn till utrymme på cykelbanan, är otroligt viktiga och jämfört 

med håligheter och sprickor finns det ingen som förespråkar att cykelvägarna är tillräckligt 

breda för cyklister att fara fram. Allt detta, såväl breddning/separering av GC-vägar som 

regler för GC-trafikanter hänger starkt ihop med varandra (Jones, 2012). Behovet av regler 

uppstår i och med att situationen med att GC-trafikanter delar utrymme, samtidigt behöver 

inte en lösning på det ena innebära en lösning för det andra. En ekonomiskt sparsam satsning 

är att inleda med informationsspridning om hur kommunen anser att trafikanter ska bete sig 

vid delade trafiksituationer. Samtliga GC-banor kan omöjligt, och är inte i behov av att, 

separeras och därför är det viktigt att regler införs som kan anammas i samtliga GC-

trafiksituationer. Breddning/separering bör införas i områden som är högbelastade och många 

cyklister delar på samma utrymme vid samma tidpunkt. Sådana platser åskådliggörs i 

kommunens cykelplan (SWECO, 2010) vilket innebär att kommunen redan har information 

som krävs för att urskilja vilka vägar som kräver en sådan åtgärd. 

Arbetet med att förbättra cykelvägnätets underhåll och drift bör ta hjälp eller inspireras av 

Roadroids vibrationssensorer (Roadroid, 2014). Detta är en insamlingsmöjlighet som jag 

personligen ser som enkel. Information om skicket på stadens samtliga vägar tas fram med 

hjälp av transporter som utförs oavsett, vilket gör insamlingen till en klimatsmart metod. En 

undersökning med hjälp av Roadroids (2014) applikation och tjänst är ett klimatsmart sett att 

upprätthålla en kontinuerlig uppföljning av vägnätets skick. Det är en åtgärd som går i våg 

med både kommunens tidigare dokument och studiens resultat, i och med att ytskicket har ett 

återkommande åtgärdsbehov. 

Det må så vara att möjligheten att cykla är stor i residensstaden, men det krävs en förändring i 

ansats från såväl kommun som befolkning. Förståelsen för att andra har lika mycket rätt i att 

vistas på GC-banorna som en själv, och att skapa ett sammarbete mellan trafikanterna 

kommer bidra till ett bättre flöde som måste ske för att gynna cykelupplevelsen i Gävle. 

Enkätundersökningen visar på hur viktigt det är att trafiken flyter på bra och att 

framkomligheten är god med avseende på korsningar och andra situationer där utrymme 

delas.  
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7. Slutsats 

I Gävle är cykelvägens utsträckning inget problem i och med den 20 mil långa separerade 

cykelvägen i kommunen. Problematiken i Gävle är samhällets inställning gentemot 

cykelanvändningen. För att centralorten ska öka andelen cyklister krävs det ökade insatser i 

underhålls- och drifthanteringen av cykelvägarna. Att locka nya cyklister kräver goda väglag 

och att transporten med cykel kan ske på ett säkert sett. Faktorer som är avgörande för Gävles 

befolkning är många. Säkerhetsaspekten är viktig för tätortens befolkning, belysning ska 

finnas och vägarna ska inte ha håligheter eller sprickor i sig. Andra säkerhetsaspekter som är 

viktiga för befolkningen är behovet av att hålla cykelvägarna fri från snö, slask, löv och annat 

som leder till risk för skador. Utöver säkerheten är det viktigt att minska interaktionen med 

andra trafikslag. Att dela eller korsa utrymmen där gångare och/eller bilister vistas är en 

komplikation som många Gävlebor anser skapar stora problem i resan.  

Framkomlighet och smidighet är en avgörande faktor för att befolkningen i Gävle ska 

prioritera resor med cykel. Att skapa större ytor för cyklister i trafiken för att förbättra flödet i 

kan leda till att cykeltransporten blir en mer attraktiv upplevelse och cyklister kan transportera 

sig från plats A och B utan oro för trängsel eller hinder som stör resenärernas framfart. 

Antingen krävs en separering av cyklister från gångtrafikanter. Många Gävlebor upplever 

gångtrafikanter som ett stort störmoment i trafiken. En annan lösning är att bredda GC-

vägarna för att skapa bättre förutsättningar för de två trafikslagen att dela utrymme, samtidigt 

som cyklister med olika hastigheter får en smidigare och säkrare framfart.  

Trafikanters beteende vid interaktion med varandra är avgörande för ett hållbart transportnät. 

Styrdokument eller regler bör upprättas för cykeltrafiken, något som är långt gången i behov. 

Likt bilismens påverkan på befolkningens personlighetsdrag har cykeltrafikens avsaknad av 

regler skapat ett transportmedel där trafikanter har olika uppfattning om vad som är rätt och 

fel beteende. Regelverket bör fungera som ett riktmärke för befolkningens trafikvett och 

utformas med exemplifierande förslag för olika trafiksituationer. Vilket fordon har företräde 

vid vilka situationer, vilka regler gäller för områden där komplikationer ofta uppstår, var är 

det tillåtet att cykla och var är det ej tillåtet är exempel på innehåll i ett styrande 

regeldokument. 

Att hindra interaktion mellan olika trafikslag i samtliga situationer är omöjligt, och inget 

planeringen ska sträva efter att nå. Det krävs en blandning av samtliga åtgärder för att nå en 

förbättrad transportupplevelse för cyklister. Samtliga trafikslag ska acceptera varandras 
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närvaro, ett sammarbete mellan trafikanter är avgörande för att hela transportsystemet ska 

fungera så bra som möjligt för såväl trafikanter, övriga medborgare och miljön. 

7.1 Vidare studier 

Som nämns i metoddiskussionen vore det intressant med en studie som vidareutvecklar denna 

genom att ta in aspekten om vilka transportmedel respondenterna har tillgång till. Resultatet 

kan tolkas på ett nytt sätt med den ökade kunskapen om tillgång, och möjliggöra en tydligare 

distinktion för vilka åtgärder som är viktiga. Om det visar sig att de som åker bil ej har 

tillgång till cykel kan Citybikes (2014) med sitt delade cykelsystem vara en aktuell lösning.  
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Enkät 2. Cykelstaden Gävle 
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Bilaga 3 Resedagbok resultat 
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