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Sammanfattning  
 
 
I den här uppsatsen undersöks Lindesbergs kommuns potential att öka andelen cyklister i 
tätorten Lindesberg. En enkätundersökning delades ut till sju arbetsplatser i Lindesberg och 
riktade sig till människor som bor och arbetar i tätorten. Syftet med enkäten var att undersöka 
i vilken utsträckning invånare i Lindesberg cyklar till sin arbetsplats, samt vad som skulle 
kunna få dem att i ökad utsträckning cykla. Tillsammans med dokumentstudier och en 
intervju, utgör enkätundersökningen det empiriska materialet i denna uppsats.  
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att en relativt stor andel av dem som deltog i 
undersökningen cyklar till sin arbetsplats. Resultatet visar också att det är relativt många, av 
dem som inte cyklar i nuläget, som inte kan tänka sig att börja cykla till sin arbetsplats. 
Vidare uppvisas ingen markant skillnad mellan kvinnor och mäns resvanor. Däremot är det 
fler i åldrarna 51-65 år som cyklar än vad det är i åldrarna 36-50 år och 20-35 år. Resultatet 
från enkätundersökningen ställdes mot tidigare forskning samt Örebro kommuns arbete med 
att öka andelen cyklister.  
 
I analysarbetet kompletterades The transtheoretical model (TTM) med ett tidsgeografiskt 
perspektiv för att synliggöra möjligheter och restriktioner för Lindesbergs kommun att öka 
andelen cyklister. Slutsatsen är Lindesbergs kommun arbetar med hårda åtgärder, något som 
man även avser att göra i framtiden. Däremot tycks kommunen inte arbeta med mjuka 
åtgärder och av de kommunala dokumenten framgår det heller inte att kommunen i framtiden 
har för avsikt att arbeta med mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister.  
 
Slutsatsen blir att kommunen har potential att bibehålla den andel cyklister som idag cyklar 
till sin arbetsplats genom att fortsätta sitt arbete med de hårda åtgärderna. Detta för att de 
genom dessa åtgärder lättar på restriktionerna för den här gruppen. För att nå målet att öka 
andelen cyklister skulle kommunen kunna komplettera arbetet med de hårda åtgärderna och 
aktivt arbeta med mjuka åtgärder riktade mot gruppen som idag inte cyklar. Kampanjer och 
information är ett sätt att nå den här gruppen och åstadkomma en attitydförändring. 
Tillsammans kan mjuka och hårda åtgärder vara ett effektivt sätt att arbeta för att skapa en 
beteendeförändring hos invånarna Lindesberg, vilket i slutändan också kan leda till en ökad 
cykelanvändning.  
 
Nyckelord: The Transtheoretical Model (TTM), tidsgeorgrafi, cykel, hårda- och mjuka 
åtgärder. 
  



	  
	  

 
1	  INLEDNING	  ....................................................................................................................................................	  1	  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  .........................................................................................................................	  1	  
1.2 BEGREPPSANVÄNDNING	  .........................................................................................................................................	  2	  
1.3 AVGRÄNSNING	  ...........................................................................................................................................................	  2	  
1.4 DISPOSITION	  ...............................................................................................................................................................	  3	  

2	  METOD	  ...........................................................................................................................................................	  4	  
2.1 Enkätundersökning	  ..................................................................................................................................................	  4	  
2.2 Intervju	  .........................................................................................................................................................................	  6	  
2.3 Dokumentstudier	  ......................................................................................................................................................	  6	  

3	  TEORI	  ..............................................................................................................................................................	  8	  
3.1 The Transtheoretical Model	  .................................................................................................................................	  8	  
3.2 Tidsgeografin	  .............................................................................................................................................................	  9	  
3.3 Två kompletterande perspektiv	  ........................................................................................................................	  10	  

4	  TIDIGARE	  FORSKNING	  ............................................................................................................................	  13	  
4.1 Mjuka åtgärder	  ......................................................................................................................................................	  13	  
4.2 Hårda åtgärder och städers struktur	  .............................................................................................................	  15	  
4.3 Fokusområden vid planering	  ............................................................................................................................	  16	  

5	  EMPIRI	  ..........................................................................................................................................................	  18	  
5.1 RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING	  .......................................................................................................	  18	  
5.2 LINDESBERGS KOMMUNS ARBETE MED CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER	  .............................................	  23	  

Mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister	  ....................................................................................................	  23	  
Hårda åtgärder för att öka andelen cyklister	  ....................................................................................................	  23	  

5.3 ÖREBRO KOMMUNS ARBETE MED CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER	  ........................................................	  25	  
Mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister	  ....................................................................................................	  25	  
Hårda åtgärder för att öka andelen cyklister	  ....................................................................................................	  26	  

6	  ANALYS	  .........................................................................................................................................................	  28	  
6.1 MJUKA ÅTGÄRDER	  ................................................................................................................................................	  28	  
6.2 HÅRDA ÅTGÄRDER OCH STADENS STRUKTUR	  ..............................................................................................	  30	  

7	  SLUTSATS	  ....................................................................................................................................................	  32	  
LITTERATUR-‐	  OCH	  KÄLLFÖRTECKNING:	  .............................................................................................	  34	  
BILAGOR	  ..........................................................................................................................................................	  37	  

BILAGA 1	  ..........................................................................................................................................................................	  37	  
BILAGA	  2	  ...........................................................................................................................................................................	  39	  

 
 



1	  
	  

1 Inledning 
 
I samma stund som jordens befolkning växer, växer också oron för klimatförändringar och en 
stigande medeltemperatur. Givet att jordens resurser förbrukas så som de gjort de senaste 
hundra åren, innebär den ökande befolkningen en allt större belastning på jorden, vilket i stora 
delar av världen skulle få långtgående konsekvenser (WWF, 2015). Ett sätt på vilket denna 
utveckling kan bromsas, och kanske även vändas, är att minska utsläppen av koldioxid som 
fordon drivna av fossila bränslen står för. Antalet bilar i världen ökar och många bilresor är 
relativt korta och sker i stadsmiljöer, exempelvis till och från arbetet. Genom att i högre grad 
använda cykel istället för bil vid korta resor kan utsläppen av växthusgaser minska, vilket kan 
bidra till en hållbar utveckling för samhället. Studier i Danmark har visat att den 
samhällsekonomiska kostnaden är sex (6) gånger så stor vid användandet av bil som vid 
användandet av cykel (Gössling, 2015). 
 
I större städer kan incitament för att använda cykel vid kortare resor tyckas mer uppenbara än 
i mindre städer. Genom att använda cykel i större städer kan bl.a. biltrafikens köer och 
svårigheter med att hitta parkeringsplats undgås, därmed kan både tid och pengar tjänas in. I 
mindre städer där befolkningstätheten inte är lika hög, trafikköerna inte är lika långa och 
parkeringsplatserna relativt sett fler, är incitamenten för att cykla kanske svagare. Icke desto 
mindre är biltrafiken i mindre städer något som bidrar till utsläpp av koldioxid. Således finns 
även en anledning för mindre kommuner att arbeta för ett ”grönt” resande med minskade 
utsläpp. 
 
Inom kommuner och landsting finns idag en medvetenhet om hållbart resande, liksom 
uppsatta mål om att andelen och antalet cyklister bör öka (Trafikverket, 2014). Men hur 
arbetar kommuner för att nå dessa mål, finns potential att i mindre kommuner öka andelen 
cyklister utifrån det arbete som idag utförs? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
I denna uppsats kommer jag att undersöka hur Lindesbergs kommun arbetar för att öka 
andelen- och antalet cyklister i Lindesberg. Med hjälp av det tidsgeografiska perspektivet och 
The transtheoretical model kommer jag att diskutera möjligheter och restriktioner med arbetet 
att öka andelen cyklister. Vidare kommer jag i uppsatsen att undersöka i vilken utsträckning 
invånare i Lindesberg cyklar till sin arbetsplats, samt vad som skulle kunna få dem att i ökad 
utsträckning cykla. Hur Lindesbergs kommun arbetar för att öka andelen cyklister i tätorten; 
vilka hårda respektive mjuka åtgärder man använder sig av för att nå målet om en ökad andel 
cyklister, kommer också att studeras. Med anledning av att Örebro är en stad med en relativt 
hög andel cyklister (Åhlgren 2013) kommer Örebro kommuns arbete med att öka andelen 
cyklister att studeras. Vidare kommer även tidigare forskning inom området att behandlas. 
Syftet med studien blir således att utifrån invånarnas perspektiv, Örebro kommuns arbete 
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samt tidigare forskning undersöka Lindesbergs kommuns potential att öka andelen cyklister i 
Lindesberg.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur arbetar Lindesbergs kommun med mjuka- respektive hårda åtgärder för att öka 
andelen cyklister? 

2. Vilken potential har Lindesbergs kommun att öka andelen cyklister i Lindesberg? 

1.2 Begreppsanvändning  
	  
I uppsatsen kommer bl.a. begreppen mjuka- och hårda åtgärder att användas. Mjuka åtgärder 
har på senare år vuxit fram inom vissa kommuner som en del av konceptet ”Mobility 
management” (Mattson, Andén & Wendle 2013). Vidare bör mobility manegement ses som 
ett komplement till hårda åtgärder för att påverka individers färdmedelsval och resvanor. Min 
definition av mjuka åtgärder kommer till stora delar baseras på de åtgärder som är en del av 
konceptet mobility management. Med mjuka åtgärder syftar jag i huvudsak till kampanjer och 
information om cykling, åtgärder som ämnar påverka attityder och beteenden hos resenärer. 
Med hårda åtgärder syftar jag till åtgärder som kan härledas till den fysiska miljön, vilka 
påverkar cyklister och underlättar användandet av cykel. Exempel på hårda åtgärder är 
byggande, uppförande och underhåll av bl.a. cykelbanor, offentliga cykelpumpar och 
cykelställ/parkeringar. 
 
Med detta sagt betyder det inte att det endast är mjuka åtgärder som är beteendepåverkande; 
även hårda åtgärder kan sannolikt leda till att vissa individer väljer att börja cykla. Likaså kan 
beteendepåverkande åtgärder underlätta användandet av cykeln då de lättar på mentala 
restriktioner i förhållande till cykeln (se analysdelen). Trots detta är det denna distinktion som 
kommer att göras mellan mjuka- och hårda åtgärder i uppsatsen.  
 

1.3 Avgränsning 
 
Med uppsatsen avser jag att undersöka vilken potential Lindesbergs kommuns har när det 
gäller att öka andelen cyklister, inte studera faktiska antal- eller andelar cyklister som 
kommunen bör nå, eller bör ha nått. Forskning om ökat cyklande kan delas in i fyra kategorier 
där de olika kategorierna studerar ökat cyklande utifrån antingen en systemnivå, strukturnivå, 
individ/strukturnivå eller individnivå (Aretun & Robertsson 2013, s 17). 
 
Denna uppsats kan sägas behandla tre av dessa områden varav individnivån är i fokus. I 
uppsatsen undersöks primärt hur attityd- och beteendepåverkandeåtgärder kan påverka 
färdmedelsval. Men uppsatsen figurerar till viss del också på en systemnivå samt en 
strukturnivå då bebyggelsestruktur och transportinfrastruktur behandlas och diskuteras. 
Däremot behandlar inte uppsatsen utbud och efterfrågan (individ/strukturnivå) och vilken 
effekt ”push åtgärder” i form av exempelvis höjda parkeringsavgifter eller trängselskatt skulle 
ha på andelen cyklister.  
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Enkätundersökningen riktade sig till förvärvsarbetande, därmed utesluts exempelvis 
pensionärer, ungdomar och arbetslösa. Årstiden påverkar sannolikt också 
enkätundersökningens resultat.  Frågor om hur den vanligaste resan till och från jobbet sett ut 
den senaste månaden, samt om respondenten skulle kunna tänka sig att börja cykla till jobbet 
inom en månad, skulle troligtvis ha besvarats annorlunda om enkätundersökningen ägt rum på 
vintern.  

1.4 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel två, där görs en beskrivning av de metoder som 
använts för insamling av empiri. I kapitel tre presenteras The transtheoretical model och 
tidsgeografin, de teorier som senare kommer att vara vägledande i analysarbetet. Tidigare 
forskning behandlas i kapitel fyra utifrån mjuka och hårda åtgärder, men i kapitlet redogörs 
också för konkreta områden värda att beakta vid kommunalt planeringsarbete. I kapitel fem 
presenteras empirin som de olika metoderna har genererat. Enkätundersökningsmaterialet 
analyseras i sin helhet.  Det övriga empiriska materialet, dokumentstudierna och intervjun, 
presenteras utifrån hårda- och mjuka åtgärder. Det sjätte kapitlet analyseras det empiriska 
materialet med hjälp av teori och tidigare forskning. I kapitel sju sammanfattas studien med 
en återkoppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. I det kapitlet presenteras också 
slutsatser.  
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2 Metod 
 
För att besvara syftet med uppsatsen, vilket är att undersöka Lindesbergs kommuns potential 
att öka andelen cyklister i Lindesberg, har olika metoder använts, så kallad 
metodtriangulering (Larsen, 2009, s. 28). Det empiriska underlaget i denna uppsats utgörs av 
en enkätundersökning, en intervju samt dokumentsstudier. De olika tillvägagångssätten anser 
jag vara relevanta för att besvara uppsatsens syfte. 
 
Enkätundersökningen, som till sin karaktär är kvantitativ, ger kunskap om i vilken 
utsträckning invånare i Lindesberg cyklar till sin arbetsplats, samt vad som skulle kunna få 
dem att i framtiden cykla i högre utsträckning. Enkätundersökningen ger inte ett underlag som 
är generaliserbart eller representativ för alla invånare i svenska ”småstäder”, eller ens för 
invånarna i Lindesberg. Icke desto mindre kan underlaget ge en uppfattning om var i en 
förändringsprocess invånarna i Lindesberg befinner sig, samt vilka åtgärder som skulle kunna 
vara relevanta för kommunen att arbeta med för att öka andelen cyklister. Vidare möjliggör en 
enkätundersökning fler deltagande respondenter än vad som är möjligt genom exempelvis en 
kvalitativ metod.  Nackdelen med enkätundersökningen är att individens perspektiv inte 
synliggörs. En djupare förståelse för individens färdmedelsval blir således inte möjligt med 
denna metod, något som däremot kan åstadkommas genom intervjuer.  
 
En intervju med en tjänsteman som arbetar med cykelfrågor vid Örebro kommun avser att 
fördjupa kunskapen om Örebro kommuns arbete med att öka andelen cyklister. Intervjun är 
ett komplement till dokumentstudier som gjorts av kommunala dokument gällande 
cykelfrågor. Både intervjun och dokumentstudierna är intressanta i det avseendet att de ger 
kunskap om hur Örebro arbetar med cykelfrågor, en stad med en relativt hög andel cyklister 
(Åhlgren 2013). Intervjun tillsammans med dokumentstudierna syftar således till att 
undersöka hur Örebro kommun har arbetat - samt hur man i framtiden avser att arbeta - för att 
öka andelen cyklister. Likaså kommer Lindesbergs kommuns arbete med att öka andelen 
cyklister att undersökas, detta genom dokumentstudier av kommunens fördjupade 
översiktsplan samt dess gång- och cykelplan.  
 
I uppsatsen behandlas även tidigare forskning inom området. Denna forskning har generats 
genom att i databaserna Libris, Diva och Googlescholar använda sökord som: attitudes, cykla, 
cycling, health behavior, tidsgeografi. En del av den tidigare forskningen handlar specifikt om 
ökat cyklande i småstäder och mindre kommuner, men merparten av forskningen angriper 
frågan om ökat cyklande mer generellt. Det finns en mängd publicerat material i form av 
studier där åtgärder för ökat cyklande diskuteras. Som avgränsning har jag därför valt att i 
huvudsak fokusera på tidigare forskning om hur individers/gruppers attityder och beteenden 
kan påverkas för att öka andelen cyklister. I viss mån presenteras även studier som behandlat 
frågor om den fysiska miljön och vilka så kallade hårda åtgärder inom bl.a. infrastruktur som 
kan bidra till ökat cyklande.  

2.1 Enkätundersökning  
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Enkätundersökningen, som var i pappersformat, delades ut till sju (7) arbetsplatser i 
Lindesbergs tätort. Enkäten riktades till personer som bor och arbetar i Lindesberg. 
Arbetsplatserna bestod av två skolor, en verkstadsindustri, ett kommunhus, en 
sjukhusavdelning, ett bibliotek samt ett äldreboende. Enkäterna distribuerades till den person 
som jag haft kontakt med vid respektive arbetsplats; rektor, personalchef eller annan 
kontaktperson. Vid fem av de sju arbetsplatserna delade kontaktpersonerna ut enkäterna direkt 
till personalen. Vid de resterande två arbetsplatserna placerades enkäterna ut i personal-
/fikarum. I ett bifogat informationsblad framgick bl.a. att deltagandet var frivilligt. 
Respondenterna skulle hållas anonyma och materialet skulle behandlas konfidentiellt. 
 
Efter att respondenterna fyllt i enkäterna samlades de in av kontaktpersonerna vid respektive 
arbetsplats, varpå jag hämtade dem. Från det att enkäterna distribuerades vid arbetsplatserna 
till dess att de samlades in, tog det cirka en vecka. Totalt delades 100 enkäter ut till de sju 
arbetsplatserna. Genom att rikta enkäterna till olika typer av arbetsplatser var avsikten att nå 
olika socioekonomiska grupper samt skapa en relativt jämn könsfördelning bland 
respondenterna.  
 
Enkäten var kortfattad och bestod av fyra frågor exklusive två frågor om 
bakgrundsvariablerna ålder och kön (se bilaga 1). De tre första frågorna, samt frågorna om 
ålder och kön, bestod av ett begränsat antal svarsalternativ som respondenten skulle kryssa i. 
Den fjärde frågan bestod dels av svarsalternativ, men här hade även respondenten möjlighet 
att i en öppen del själv uttrycka om det var något som de upplevde att svarsalternativen inte 
fångade upp (se bilaga 1).  
 
Fråga 3 i enkäten har en direkt koppling till The transtheoretical model (Prochaska & 
Diclemente, 1983). När en individ ska förändra ett beteende genomgår denne enligt teorin 
olika stadier innan ett nytt beteende är etablerat (se teoriavsnitt). De fem påståendena i 
enkätfråga 4 avser att besvara i vilket stadie av en förändringsprocess respondenten befinner 
sig (se bilaga 1). Påståendena bygger på de frågor som Eriksson & Forward (2007, s. 20) 
menar kan användas för att besvara i vilket förändringsstadie en individ befinner sig. Dock är 
påståendena/frågorna som används i denna uppsats anpassade utifrån uppsatsen syfte. 
 
Sammantaget ansåg jag att de fyra frågorna var relevanta och tillräckliga för att besvara i 
vilken stadie respondenterna befinner sig i förhållande till ett ökat cyklande, samt vilka 
åtgärder som skulle kunna få dem att i ökad utsträckning cykla. Ålder och kön är relevanta 
variabler att ha med i enkäten av den anledningen att kommunen vid eventuella skillnader bör 
vidta åtgärder riktade mot dessa specifika grupper.  
 
Av de 100 enkäter som totalt delades ut besvarades 69. Detta innebär en svarsfrekvens på 69 
% och ett externt bortfall på 31 %. Svarsfrekvensen var som högst vid de arbetsplatser där 
kontaktpersonen överlämnade enkäterna direkt till personalen. Vid dessa arbetsplatser 
besvarades de flesta av de utdelade enkäterna. Vid kommunhuset och verkstadsindustrin, där 
enkäterna placerades i personal-/fikarum, var svarsfrekvensen något lägre, majoriteten av det 
totala bortfallet utgjordes av icke besvarade enkäter vid dessa två arbetsplatser. Vidare tyder 
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det på att svarsfrekvensen tycks öka då enkäterna förmedlas direkt till respondenterna istället 
för att placeras i ett personal-/fikarum. Trots bortfallen vid kommunhuset och 
verkstadsindustrin var det från dessa två arbetsplatser jag mottog flest ifyllda enkäter, 13 
respektive 15 ifyllda enkäter (se bilaga 2). Att flest enkäter besvarades vid dessa två 
arbetsplatser beror sannolikt på att det är vid dessa arbetsplatser som det arbetar flest 
personer, men också p.g.a. att det vid dessa två delades ut flest enkäter.  
 
I enkätundersökningen var det även ett visst internt bortfall; frågor som ej besvarats av 
respondenter. Variablerna ”ålder” och ”kön” hade ett bortfall på respektive 13 %. En 
anledning till bortfallet kan ha att göra med enkätens utformning (se bilaga 1). Frågorna 
rörande dessa variabler var inte numrerade samt låg i enkätens inledning. Det är därför 
sannolikt att vissa respondenter missade att fylla i dessa.  En annan anledning till det interna 
bortfallet kan vara av anonymitetsskäl och/eller att endast värdena ”man” och ”kvinna” fanns 
för variabeln kön; vissa respondenter kanske inte betraktar sig som varken man och kvinna.  
 
Resultatet från enkäterna bearbetades i Excel där variabelvärdena kodades. I pivottabeller 
analyserades det kodade materialet genom såväl univariat frekvenstabell som bivariat 
korstabell. Därefter skapades diagram i Excel för att illustrera materialet.  

2.2 Intervju 
 
Det empiriska underlaget i uppsatsen består även av en informantintervju. Genom att kontakta 
Örebro kommuns trafikenhet fick jag intervjua en trafikplanerare som arbetar med 
cykelfrågor. Eftersom informanten arbetar för, samt företräder, en myndighet (Örebro 
kommun), finner jag det inte nödvändigt att uppge personens namn. Intervjun bör snarast ses 
som en ”kompletterande röst” till de dokumentsstudier som gjorts av Örebro kommuns arbete 
med cykelfrågor. Trots detta framkom en del personliga reflektioner som sannolikt hade varit 
annorlunda om någon annan planerare vid kommunen hade intervjuats.  
 
Intervjun ägde rum i Örebros stadsbyggnadskontor. Enligt överenskommelse bandades 
intervjun, varpå den sammanfattades och transkriberades. Material lät jag därefter planeraren 
ta del av, dels för att försäkra mig om att jag inte missförstått eller feltolkat intervjun, dels för 
att göra metoden transparent och låta informanten ta del av arbetsprocessen.  

2.3 Dokumentstudier 
 
De dokument som under uppsatsens gång har studerats är hämtade från Örebro- respektive 
Lindesbergs kommun. Dokumenten innehåller beskrivningar av det arbete som utförs, samt 
de åtgärder som är planerade, för att öka andelen cyklister inom respektive kommun. Örebro 
kommuns arbete studeras huvudsakligen utifrån dokumenten Cykelstaden Örebro 2012 
(Åhlgren 2013) och Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun (Örebro kommun, 
2013) Lindesbergs kommuns arbete har undersökts utifrån den fördjupade översiktsplanen 
samt kommunens gång- och cykelplan (Lindesbergs kommun 2015). Gång- och cykelplanen 
är dock endast av ett utkast till den slutgiltiga rapporten. Följaktligen innebär det att om denna 
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skulle revideras skulle delar av min analys kunna komma att bli irrelevant i förhållande till 
Lindesbergs kommuns arbete med cykelfrågor.  
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3 Teori 
	  
I följande kapitel kommer jag att presentera The transtheoretical model och tidsgeografin.  
Efter att ha presenterat dessa perspektiv var och ett för sig, kommer jag vidare att redogöra för 
hur de kan komplettera varandra på ett sätt som jag kommer att dra nytta av i uppsatsens 
analysarbete. 

3.1 The Transtheoretical Model 
 
The transtheoretical model (TTM) är en modell som beskriver en beteendeförändring som en 
process bestående av flera olika steg (Evers m.fl. 2008, Prochaska & Diclemente, 1983). 
Modellen användes ursprungligen vid studier av rökning. Den beskrev hur individer som 
röker genomgår olika stadier innan ett nytt beteende är etablerat (Prochaska & Diclemente, 
1983). Sedan dess har modellen använts i andra sammanhang, bl.a. inom transportforskning. 
Forward (2014) och Gatersleben & Appleton (2007) använder i sina studier TTM och 
diskuterar bl.a. utifrån denna modell lämpliga åtgärder för öka andelen cyklister.  
 
En individ som genomgår en beteendeförändring kommer utifrån denna TTM att i 
förändringsprocessen genomgå fem (5) olika steg. Den initiala fasen i förändringsprocessen, 
steg 1, är precontemplation (förmedevetenhet), följande steg är: contemplation 
(begrundande); preparation (förberedelse); action (handling) och maintenance 
(vidmakthållande) (Evers m.fl. 2008 s. 97-102). I denna uppsats kommer jag fortsättningsvis 
att använda mig av de svenska översättningarna som är hämtade ur Sonja Forwards rapport 
Hållbart resande – möjligheter och hinder (2014 s. 16).  
 
I förmedvetenhet har individen inte för avsikt att under de kommande sex (6) månaderna 
förändra sitt nuvarande beteende. En anledning till denna attityd kan bero på 
informationsbrist, eller att individen negligerar information om det nuvarande beteendets 
negativa effekter. Men även tidigare misslyckade försök att förändra ett beteende kan 
innebära att individen befinner sig i detta stadie. Individer som befinner sig i ett stadie av 
begrundande har däremot just en medvetenhet om problematiken med nuvarande beteende 
och avser att under det närmaste halvåret förändra sitt beteende. För- och nackdelar av en 
eventuell beteendeförändring vägs ofta mot varandra, vilket gör att ambivalens och 
prokrastinering (uppskjutande) är vanligt förekommande under detta stadie (Evers m.fl. 2008 
s.97-102).   
 
I ett stadie av förberedelse finns det hos individen en ambition att inom den närmaste 
månaden förändra sitt beteende. Även vissa närmanden till ett nytt beteende har i detta stadie 
gjorts. Handling innebär att individen under de senaste sex (6) månaderna aktivt tagit steg 
mot - samt provat på - ett nytt beteende, något som kan leda till en mer långsiktig 
beteendeförändring. Då det nya beteendet i högre grad har etablerats, och individen inte är i 
ett ”prova på stadium”, har individen nått vidmakthållande. I ett stadium av vidmakthållande 
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är individen inte lika benägen som i handling att återgå till det gamla beteendet (Evers  m.fl. 
2008 s.97-102).  
 
Då en individ genomgår en beteendeförändring vägs fördelar och nackdelar av en eventuell 
förändring mot varandra (Prochaska m.fl. 2008 s.97-102). Beroende på i vilket stadie av en 
beteendeförändring en individ befinner sig, väger för- och nackdelarna olika tungt. Under 
exempelvis det första stadiet, förmedvetenhet, väger nackdelarna tungt. Individen ser i detta 
stadie istället det positiva i det nuvarande beteendet. I slutet av beteendeförändring, i ett stadie 
av handling eller vidmakthållande, ser individen däremot ofta det nya beteendets positiva 
sidor. Till skillnad från i det initiala skedet av en beteendeförändring, har individen i slutet av 
en beteendeförändring lättare att exponera sig för, samt bättre självförtroende i, situationer 
som tidigare var jobbiga och som kanske skulle ha lett till en återgång till det gamla beteendet 
(Evers m.fl. 2008 s.97-102).  
 
Det som driver en beteendeförändring, och som får individen att röra sig från ett stadie till ett 
annat, är så kallade förändringsprocesser (Evers m.fl. 2008 s. 99-100). Några av dessa 
förändringsprocesser som individen går igenom och som jag anser är relevanta att ha i åtanke 
då ökat cyklande studeras är: individen blir medveten och intresse väcks om alternativa 
beteenden; individen ser en beteendeförändring som en viktig del för den personliga 
identiteten; individen inser att det nuvarande beteendet medför negativa konsekvenser, medan 
det alternativa beteendet medför positiva konsekvenser på ens (närmaste) omgivning (Evers 
m.fl. 2008 s. 99-100).  

3.2 Tidsgeografin 
 
Tidsgeografin studerar beteenden på en individnivå (Åquist 1992 s.22), inte som vissa andra 
samhällsvetenskapliga discipliner på en strukturell-, makronivå. Utifrån det tidsgeografiska 
synsättet betraktas fenomen som kontextuella, vilket innebär att olika fenomen betraktas 
utifrån dess unika situation. En situation utspelar sig i tid och rum, vilket inom tidsgeografin 
betraktas som en enhet, ett tidrum. Vidare betraktas tidrummet som en resurs där olika 
fenomen, eller så kallade projekt, konkurrerar om det utrymme som finns i tidrummet. Denna 
konkurrens skapar hierarkier mellan olika projekt. Hierarkier där vissa projekt blir dominanta 
medan andra konkurreras ut eller helt och hållet havererar. Projekt kan bl.a. bestå av så vitt 
skilda aktiviteter som att laga en middag eller att bedriva skolundervisning. Projekt kan 
därmed genomföras av bl.a. individer, men också av exempelvis företag, kommuner och 
stater. (Åquist 1992 s. 20-23)  
 
Inte sällan används ett diagram – med tid på y-axeln och rum på x- axeln - för att illustrera en 
individs projekt i tidrummet, en så kallad individbana. Då fler individbanor avbilas i ett 
diagram bildar dessa ett mönster, en så kallad väv. Det är dock inte av något större intresse att 
enskilt studera individbanor eller enskilda projekt i tidrummet. Av intresse är däremot att 
studera de restriktioner som i tidrummet påverkar genomförbarheten hos olika projekt. 
(Åquist 1992 s.23)  
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Det finns tre typer av restriktioner i tidrummet: kapacitets-, kopplings- och 
styrningsrestriktion. Kapacitetsrestriktioner har att göra med dels biologiska restriktioner så 
som en individs behov av sömn och mat, dels restriktioner hos de redskap som ingår i ett 
projekt. För att ett projekt ska kunna genomföras krävs ofta en viss grad av samordning. 
Beroende på projekt varierar graden av samordning; för vissa projekt krävs samordning 
mellan individer, men ibland krävs också samordning mellan individer och verktyg. 
Tillsammans utgör denna form av samordning ett verksamhetsknippe. Kopplingsrestriktioner 
kan bl.a. uppstå genom att vissa delar av verksamhetsknippet inte finns tillgängligt eller är 
upptagna i konkurrerande projekt. Styrningsrestriktioner, som är den tredje typen av 
restriktion, har såväl en rumslig- som en tidslig dimension. Styrningsrestriktioner handlar om 
en form av maktutövning och kontroll i tidrummet. Denna maktutövning och kontroll kan 
bl.a. ta sig uttryck genom territoriella avgränsningar dit endast vissa individer har tillträde, 
men det kan också ha att göra med olika verksamheters - så kallade stationers och domäners - 
öppettider. Båda dessa kontrollerande faktorer skapar restriktioner för individen och påverkar 
vad som är möjligt och inte möjligt i en given situation. De ovan nämnda restriktionerna 
samverkar ofta och har inte sällan ett positivt samband; då en typ av restriktion förstärks, 
förstärks också en annan. Det råder dock inte alltid ett positivt samband, ibland kan nämligen 
en restriktion förstärkas då en annan lättar. (Åquist, 1992 s.23-24)  
 
Utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv kan den sociala världen ses som två samverkande 
system, befolknings- och verksamhetssystem.  Befolkningssystemet består av den väv som 
utgörs av befolkningens individbanor. Det andra systemet, verksamhetssystemet, utgörs av 
samhälleliga verksamheter. Verksamhetssystemet med dess sammansättningen-, lokalisering- 
samt utbud av verksamheter kallas för omgivningsstruktur. En omgivningsstruktur - som 
exempelvis kan vara en stad - kan för olika individer innebära olika begränsningar beroende 
på i vilken utsträckning restriktioner påverkar individbanan. (Åquist, 1992 s. 25-26)  
 
Det finns vissa specifika förhållanden som tycks påverka individens valmöjligheter i en given 
situation i tidrummet, vilka även avgör i vilken utsträckning individen begränsas av 
restriktioner i omgivningsstrukturen. Det är bl.a. individens egenskaper, såväl förvärvade som 
medfödda, som avgör vilka val som är möjliga och vilken utsträckning individbanan berörs av 
restriktioner. Egenskaper hos individen som påverkar dennes valmöjligheter är bl.a. kön, 
ålder, förmåga till överblick, behov, kunskaper, värderingar och vanor. (Åquist, 1992 s.26-27)  
 
I Om tidens vidd och tingens ordning diskuterar Hägerstrand (1991, s.141) hur mentala 
processer – likt ting i den ”materiella världen” – är kontextuella och kan ses som flöden, 
vilket innebär att de packas och formas av sin omgivning, samt förändras över tid. Vidare 
menar Hägerstrand (Ibid) att trots att mentala processer inte har varit en del av - och något 
som inte har anbelangat det tidsgeografiska synsättet och dess modell - är något som lämpar 
sig att studera utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv.  
 

3.3 Två kompletterande perspektiv  
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Utifrån ovan förda resonemang, dels om individens egenskaper, dels om mentala processer, 
hävdar jag att mentala processer kan ses som en del av individens förvärvade personliga 
egenskaper, vilka är kontextuella och föränderliga över tid. Samtidigt som de i en given 
situation påverkar individens valmöjligheter. Vidare menar jag att The transtheoretical model 
(TTM) kan komplettera tidsgeografin och fördjupa förståelsen av restriktioner genom sin 
beskrivning av en beteendeförändring som just en process, under vilken det efter en 
attitydförändring succesivt också sker en beteendeförändring.  
 
Nedan kommer jag att redogöra för hur det tidsgeografiska begreppet ”restriktioner” kan 
kopplas till TTM och beteendeförändringar. Jag kommer, genom att beskriva hur de olika 
stadierna i en beteendeförändring kan påverka en individs restriktioner och valmöjligheter i en 
omgivningsstruktur, tydliggöra hur dessa två perspektiv kan komplettera varandra och vidare 
användas för att studera och beskriva i vilken utsträckning individer cyklar.  
 
En individ som befinner sig i ett stadie av förmedvetenhet tenderar att upprätthålla sitt 
nuvarande beteende. Individen bortser från beteendets negativa sidor och tar inte till sig 
alternativa beteenden. I detta stadie torde därmed individens möjligheter att förändra sitt 
beteende vara starkt inskränkt av personliga egenskaper så som värderingar, vanor, och en 
förmåga till överblick. Följaktligen begränsar dessa personliga egenskaper individens 
valmöjligheter att i en given kontext och kan vidare betraktas som mentala restriktioner.  
 
I ett stadie av begrundande är däremot individen medveten om det nuvarande beteendets 
negativa sidor, söker och ser möjligheter med alternativa beteenden. Individen kan i detta 
stadie även tänka sig att inom ett halvår förändra sitt nuvarande beteende. Vidare pågår det 
inom individen en process som bl.a. består av informationssökande, kontemplerande och 
överväganden kring det nya beteendet där tankar i nya kontexter förändras och packas. Denna 
process kan således ses som en mental process som gör att individen får tillgång till en ny 
”palett” av valmöjligheter som inte fanns tillgänglig i ett stadie av förmedevetenhet. Individen 
begränsas därför i begrundande inte i samma utsträckning av mentala restriktioner i 
förhållande till det nya beteendet som hen gjorde i ett stadie av förmedvetenhet.  
 
Individer som befinner sig ett stadie av förberedelse gör närmanden och förbereder sig för att 
inom den närmsta månaden prova på det nya beteendet. I detta stadie har individen rört sig 
framåt i den mentala processen trots att inte någon beteendeförändring ägt rum. Den mentala 
processen har icke desto mindre lett till lättade restriktioner i förhållande till det nya beteendet 
genom att ”tröskeln” för att förändra sitt nuvarande beteende inte är lika hög som i de två 
tidigare stadierna.  
 
När en individ nått handling, vilket innebär att hen har provat på det nya beteendet, är de 
mentala restriktionerna inte lika framträdande som i tidigare stadier. I detta stadie blir dock 
tidsgeografins kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner mer framträdande. Det nya 
beteendet kan bli svårt att genomföra om det exempelvis tar längre tid än det gamla beteendet, 
eller om de redskap som finns tillgängliga inte är ändamålsenliga. Båda dessa restriktioner är 
kapacitetsrestriktioner.   
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Trots att de mentala restriktionerna i ett stadie av handling har lättat, pockar de fortfarande på 
uppmärksamheten. Detta leder till att individen i detta stadie påverkas av dels mentala 
restriktioner, men också kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner. De mentala 
restriktionerna gör att individen inte har så bra självförtroende med det nya beteendet. Då 
exempelvis individen under det nya beteendet exponeras genom att en kapacitetsrestriktion 
förstärks, kan detta leda till en återgång till det gamla beteendet. Ett exempel är om en individ 
som tidigare har åkt bil till jobbet provar på ett nytt beteende, att cykla. Att cykeln som i detta 
projekt är redskapet inte är ändamålsenligt p.g.a. för lite luft i cykeldäcken 
(kapacitetsrestriktion) kan leda till att individen överger sitt nya beteende till förmån för sitt 
gamla beteende och således tar bilen till jobbet.  
 
För en individ som befinner sig i vidmakthållande är de mentala restriktionerna inte lika 
framträdande som i det tidigare stadiet. Individen är i detta stadie inte lika känslig för 
exponering av exempelvis kapacitetsrestriktioner och sannolikheten att individen ska återgå 
till sitt gamla beteende är små. Vidare innebär det att ett opumpat cykeldäck sannolikt inte 
hindrar en individ i vidmakthållande från att cykla, istället kan tänkas att hen pumpar upp 
däcket och cyklar vidare.  
 
Som jag redogjort för ovan kan The transtheoretical model och tidsgeografin tillsammans 
bidra till en förståelse både för hur en individ genomgår en förändringsprocess, samt vad som 
faktiskt sker under denna process. I analyskapitlet längre fram kommer dessa två perspektiv 
leda det analysarbetet av det empiriska materialet. 
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4 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Kapitlet är uppdelat i 
tre delar, varvid de två första delarna behandlar ökat cyklande på en generell nivå. Den tredje 
delen i detta kapitel består däremot av en redogörelse av konkreta åtgärder som anses 
lämpliga för att öka andelen cyklister i mindre kommuner.  

4.1 Mjuka åtgärder  
 
För att kunna arbeta på ett effektivt sätt med cykeltrafiken, samt att på sikt nå målet att öka 
andelen cyklister, lyfts i PM:et Planering för cykeln i småstaden kännedom om cyklister fram 
som en viktig faktor (Region Skåne, 2015).  Vem cyklisten är och vad hen har för åsikter, är 
väsentligt för ett lyckat arbete med cykelfrågor. Resvaneundersökningar i form av 
observationer, enkäter och/eller intervjuer kan vara metoder som skapar kännedom om 
cyklister och är något som städer med en god cykelkultur arbetar aktivt med (Region Skåne, 
2015).  
 
The transtheoretical model har använts inom studier för att undersöka var i en 
förändringsprocess individer befinner sig, samt utifrån denna kunskap ge förslag på åtgärder 
som bör tillämpas för att öka andelen cyklister. Gatersleben & Appleton (2007) har i en studie 
studerat attityder kring att cykla till och från arbetsplatsen. Studien visar att olika individer 
har olika attityder till att cykla beroende på var i förändringsprocessen de befinner sig. 
Liksom Gatersleben & Appleton (2007) menar Forward (2014) att olika åtgärder bör riktas 
mot olika individer/grupper beroende på var i en förändringsprocess individen/gruppen 
befinner sig.   
 
Till dem som befinner sig i ett stadium av förmedvetenhet bör åtgärder sättas in som gör att de 
uppmärksammas på de kortsiktiga fördelar med cykling, exempelvis att det kan vara ett 
relativt billigt och snabbt transportsätt (Forward, 2014, Gatersleben & Appleton, 2007) Enligt 
Gatersleben & Appleton (2007) är de kortsiktiga, positiva effekterna med cykling viktiga att 
belysa då individers val av beteende i hög grad tenderar att styras av positiva kortsiktiga 
effekter. Attityden till cykling har visat sig vara negativ inom denna grupp, något som kan 
förändras genom att lyfta fram cykeln i en positiv dager (Forward 2014, Gatersleben & 
Appleton, 2007). Denna grupp bör också bli medveten om de negativa effekter det nuvarande 
beteendet (bilism) för med sig, samtidigt som förslag på attraktiva cykellösningar presenteras. 
Informella möten genom besök vid exempelvis föreningsverksamheter eller arbetsplatser kan 
vara effektiva sätt att med information och kampanjer nå individer i detta stadie, individer 
som för övrigt är svåra att lyckas nå med information- och cykelkampanjer. Även så kallade 
push och pull åtgärder, som gynnar cyklister och missgynnar bilister, kan vara effektiva 
åtgärder riktade mot denna grupp (Forward 2014).  
 
Liksom till individer i det första stadiet, bör individer i medvetenhet/begrundande bli påminda 
om cykelns positiva egenskaper som transportmedel. Även arbetsgivare kan i detta stadie 
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spela en viktig roll genom att låna ut, eller låta personal hyra, tjänstecyklar och på så vis 
underlätta för - samt stimulera detta färdsätt (Forward 2014, Gatersleben & Appleton, 2007).  
 
För den grupp som överväger att prova på cykel och befinner sig i förberedelse är det viktigt 
att det initialt blir en positiv upplevelse att cykla. Förslag på lämpliga cykelvägar, samt 
möjlighet att hyra cykel kan också vara lämpliga åtgärder för denna grupp (Gatersleben & 
Appleton, 2007). Men också genom att underlätta för cyklister vid arbetsplatser genom 
exempelvis omklädningsrum med duschmöjligheter, ökar sannolikheten att denna grupp tar 
steget och börjar cykla (Forward, 2014).  
 
Till dem som befinner sig i ett stadie av handling kan ökad information om cykelns 
hälsofördelar, samt hur flexibelt det är att använda cykeln, få dem som redan cyklar att cykla i 
högre utsträckning (Gatersleben & Appleton, 2007). Viktigt är också att denna grupp upplever 
det nya beteendet som positivt. I detta skede är den fysiska miljön avgörande, ett 
sammanhängande cykelvägnät, underhåll av cykelvägar samt stöldsäkra parkeringsplatser är 
några åtgärder som kan göra att cykelupplevelsen blir positiv (Forward 2015).  
 
För individer som befinner sig i ett stadie av vidmakthållande bör åtgärder fokusera på att få 
dessa att fortsätta cykla, bl.a. genom förbättrad infrastruktur som gör cykelresorna snabba och 
enkla (Forward, 2014).  
 
Generellt, för att på lång sikt öka andelen cyklister, är det viktigt att rikta åtgärder mot barn 
och ungdomar så att dessa tidigt får en positiv bild av att cykla och att det ses som något 
normalt (Gatersleben & Appleton, 2007). Det är också viktigt att samhället gemensamt 
underlättar och bidrar till att cykeln är ett snabbt, smidigt och attraktivt transportsätt som 
möjliggör vardagslivets aktiviteter. Om inte, så finns risk för att de som idag cyklar överväger 
att byta transportmedel och de som inte cyklar avstår från att börja (Forward, 2014). 
 
I rapporten Smartare kommunikation för hållbara färdmedel (Eriksson & Forward, 2007) 
betonar författarna vikten av kampanjer som är riktade till specifika målgrupper. När en 
kampanj utformas bör målgruppen vara tydligt definierad för att kampanjen ska vara effektiv 
och fylla sitt syfte, nämligen att förändra attityder kring cykling. Gatersleben & Haddad 
(2010) menar att stereotypa föreställningar som finns om cykeln och cyklister bör utmanas. 
Cykeln och cyklister kan för individer som själva inte cyklar uppfattas som något för ”de 
andra”; för en liten grupp individer som har cykling som livsstil mer än ett funktionellt 
redskap i vardagen. Cykeln bör därför marknadsföras som ett snabbt och smidigt 
transportmedel för den ”vanliga” människan för att på så vis utmana och förändra stereotypa 
bilder och negativa attityder kopplade till cykling (Gatersleben & Haddad, 2010).  
 
För att göra kampanjer och olika former av marknadsföring effektiva, är inte bara kampanjen 
i sig, utan även dess avsändare betydelsefull (Gatersleben & Appleton, 2007, Eriksson & 
Forward, 2007). Avsändaren kan exempelvis vara en offentlig person, men det viktiga är trots 
allt att det finns en trovärdighet bakom budskapet. Om avsändaren är en person, är det viktigt 
att denne ”lever som den lär” (Eriksson & Forward, 2007). I Gävle genomfördes år 2003 en 
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lyckad kampanj vars syfte var att minska andelen korta bilresor. Avsändare av denna kampanj 
var besiktningsmännen på stadens bilbesiktningar. Genom att låta anställda på bilbesiktningar 
upplysa medborgarna om korta resors negativa effekter på bilen lyckades kommunen nå ut 
med sin kampanj till medborgare som annars kanske skulle ha varit svåra att nå (Eriksson & 
Forward, 2007).  

4.2 Hårda åtgärder och städers struktur 
 
I kunskapsöversikten ”Stadsstruktur och transportrelaterad klimatpåverkan” (Tornberg & 
Eriksson, 2012) diskuteras bl.a. betydelsen av täthet och funktionsblandning för den 
transportrelaterad klimatpåverkan i städer. Utifrån en presentation av tidigare forskning inom 
området redogör författarna för hur bl.a. täthet och bränsleförbrukning tycks korrelera 
negativt. Med täthet menas då vanligtvis densiteten av människor inom ett visst geografisk 
område. Vidare visar forskning på ett positivt samband mellan en stads täthet och i vilken 
utsträckning invånarna reser med cykel till arbetsplatsen; ju tätare stad desto fler cykelresor 
till arbetsplatsen (Tornberg & Eriksson, 2012).  
 
Vissa miljöer, exempelvis mindre städer, stimulerar sannolikt användandet av bil p.g.a. god 
framkomlighet och god tillgång till parkeringsplatser. I större städer råder sannolikt motsatt 
förhållande, där trängsel och brist på parkeringsplatser gör bilen till både ett relativt kost- och 
långsamt alternativ.  Personliga preferenser skall dock inte negligeras. Den variation som 
framträder mellan större och mindre städer kan bero på andra faktorer än den bebyggda 
miljön (Scheiner, 2010).  
 
Restiden, som till viss del beror på städers struktur, är en faktor som har betydelse för i vilken 
utsträckning människor väljer att cykla (Rietveld & Daniel, 2004). Bergström och Magnusson 
(2003) delar upp cyklister i fyra kategorier utifrån dess attityd till cykling. De som aldrig 
cyklade angav restiden som den faktor vilken påverkade deras val av färdsätt mest. Väsentligt 
är den relativa restiden cykel innebär i förhållande till restider med alternativa transportmedel 
(Björklund & Carlén, 2012). Det alternativa transportmedlet påverkar individers värdering av 
restid. De som har bil som alternativ till cykel värderar restiden högre än de som har 
kollektivtrafik som alternativ till cykel (Björklund & Carlén, 2012). Vidare tycks också 
individen värdera restiden utifrån hur pass bekvämt och säkert det upplevs att cykla. Restiden 
värderas högre då hen ställs inför att cykla i blandtrafik jämfört med att cykla på cykelleder 
som är väl utformade och separerade från övrig trafik (Björklund & Carlén, 2012, Tilahun 
m.fl. 2007).  
 
En studie där över 100 mellanstora Europeiska (100 000-500 000 inv.) städer ingick visar att 
andelen studenter i en stad och val av färdmedel till arbetet korrelerar. I städer med en relativt 
hög andel studenter användes bil som transportmedel i mindre utsträckning - och övriga 
transportmedel där bland cykel mer - än i städer med en mindre andel studenter. Studien 
indikerar också att längden på en stads cykelvägnät har en positiv inverkan på hur stor andel 
som cyklar till arbetet. Likaså tycks den andel av befolkningen som cyklar till arbetet öka då 



16	  
	  

cykeltrafiken istället för biltrafiken ges större utrymme i det offentliga rummet (Santos m.fl. 
2013).  
 
Liksom en stads täthet tycks även dess funktionsblandning i viss mån påverka den 
transportrelaterade klimatpåverkan, främst närhet till exempelvis förskola och livsmedelsbutik 
(Tornberg & Eriksson, 2012). Tornberg och Eriksson (2012) refererar till Robertsson (2010) 
som utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv har undersökt möjligheten att i Stockholm få ihop 
”livspusslet” utan bil. Robertsson belyser vikten av olika så kallade stationers lokalisering i 
förhållande till varandra för att utan bil lyckas pussla ihop vardagslivet. Genom 
funktionsblandning i ett område kan besök vid exempelvis förskola, livsmedelsbutik och 
skola göras under en och samma resa, med upplevelsen av att stationerna följer på varandra. 
Med denna typ av funktionsblandning kan fler resor utföras med cykel vilket på så vis 
minskar beroendet av bilen (Tornberg & Eriksson, 2012). Att i ett tidigt skede samordna den 
kommunala planeringen är en viktig faktor som påverkar möjligheten att kunna skapa en 
funktionsblandad stad som lämpar sig för cykelresor (Region Skåne, 2014).  

4.3 Fokusområden vid planering 
 
Det ska kännas tryggt och säkert att cykla. I många fall fungerar det bra att cykla i så kallad 
blandtrafik, men viktigt är då att hastighetsbegränsningarna är låga för biltrafiken. Säkerheten 
och tryggheten är också viktig för i vilken utsträckning barn och unga cyklar; där cykelmiljön 
inte upplevs som trygg och säker är sannolikheten mindre att föräldrar låter sina barn cykla. 
Cykelstråken bör vara försedda med skyltning eller liknande som anger information om 
färdriktning och avstånd till målpunkter så att cyklisten kan orientera sig på ett smidigt sätt. 
Helst ska även cykelstråken vara gena och kontinuerliga, vilket innebär relativt korta 
dragningar av cykelleder som binds samman till ett enhetligt nät (Region Skåne 2015).  
 
Att separera cyklister från övriga trafikanter är något som vanligtvis inte görs på mindre orter, 
orter som också karakteriseras av en relativt låg andel cyklister. Att inte cyklister ges eget 
utrymme i exempelvis stadsmiljö, utan istället likställs med gångare genom de gemensamma 
gång- och cykelvägarna (G-C vägar), visar att båda dessa trafikantgrupper inte prioriteras i det 
offentliga rummet. Att separera gångare och cyklister, genom exempelvis höjdskillnad eller 
olika underlag, är viktigt för såväl säkerhet som framkomlighet, men också som en åtgärd för 
att öka attraktionskraften för cykel som transportmedel (Region Skåne, 2014). 
 
Väl framme vid målpunkter som exempelvis tågstationer, arbetsplatser eller butiker är det 
viktigt att det finns lämpliga cykelparkeringar i nära anslutning till målpunkten. Beroende på 
målpunkt är olika cykelparkeringar nödvändiga. Vid exempelvis tågstationer och 
arbetsplatser, där cykeln vanligtvis parkeras en längre tid, bör parkeringarna vara försedda 
med tak och det bör också vara möjligt att låsa fast cykeln ordentligt genom så kallad 
ramlåsning. I anslutning till exempelvis butiker, där cykeln endast brukar parkeras kortare 
stunder, är parkeringens närhet till ändamålet viktigare än tak och möjligheter till ramlåsning. 
(Region Skåne, 2015). 
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En annan konkret åtgärd som kommuner kan arbeta med för att öka andelen cyklister är 
mobility management. Mobility management är ett koncept som utarbetats på europeisk nivå 
och som går ut på att främja hållbara transporter genom attityd- och beteendepåverkande 
åtgärder. Åtgärder som kan kopplas till mobility management är bl.a. kampanjer, information 
och kommunikation men också minskade bilparkeringar och hållbara mobilitetsplaner i 
anslutning till skolverksamhet är åtgärder som ingår i detta koncept. Konceptet har testats av 
flera svenska kommuner varav Örebro är en av dessa. Vidare är åtgärder kopplade till 
mobility management relativt kostnadseffektiva och ett komplement till mer klassiska, fysiska 
åtgärder inom bl.a. infrastruktursatsningar. (Mattson, Andén & Wendle 2013)  
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5 Empiri 
 
Nedan kommer det empiriska materialet att presenteras i tre delar. I den första delen 
presenteras resultatet från enkätundersökningen med hjälp av bl.a. diagram. I kapitlets andra 
del redogör jag för dokumentsstudier som behandlar Lindesbergs kommuns arbete med mjuka 
respektive hårda åtgärder. Del tre består av en presentation av Örebro kommuns arbete med 
mjuka- respektive hårda åtgärder för att öka andelen cyklister.  

5.1 Resultat från enkätundersökning  
 
Enkätundersökningen besvarades av fler kvinnor än män, 54 % respektive 33 %. 13 % av 
enkätrespondenterna angav inte könstillhörighet (Se figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Andel män och kvinnor, samt de som inte angivit könstillhörighet i enkäten. Procentuella 
andelar av den totala andelen respondenter.  
 
Avsikten var att genom ett diversifierat urval av arbetsplatser skapa en så jämn 
könsfördelning som möjligt bland respondenterna. Anledningen till att fler kvinnor än män 
deltog i undersökningen är dock oklar. En tänkbar förklaring till skevheten kan vara att vid 
majoriteten av de arbetsplatser som enkätundersökningen delades var kvinnor 
överrepresenterade. En annan tänkbar förklaring till den ojämna könsfördelningen kan vara att 
kvinnor var mer benägen att delta i just den här enkätundersökningen som berör cykling, då 
bl.a. en resvaneundersökning i Örebro har visat att kvinnor i högre utsträckning än män cyklar 
(Åhlgren 2013). Detta är som sagt bara antaganden.  
 
Av de totalt 69 personer som deltog i enkätundersökningen uppgav 53 personer (77 %) att de 
hade en resa till sin arbetsplats som var 5 km eller kortare. Lika många män och kvinnor 
uppgav att de under den senaste månaden i störst utsträckning hade använt cykeln vid sin resa 
till arbetsplatsen (Se figur 2) 
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Figur 2. Män och kvinnors färdsätt till arbetsplatsen. Avser endast individer som bor inom 0-5 km 
från arbetsplatsen. Staplarna anger antal individer.  
 
Inte heller någon större skillnad uppvisades mellan antalet kvinnor och män i de olika 
förändringsstadierna. Dock uppgav något fler kvinnor än män att de har börjat cykla och att 
de cyklar regelbundet till sin arbetsplats (Figur 3). Det går däremot inte att dra några slutsatser 
utifrån dessa skillnader p.g.a. skevheten i könsfördelningen hos respondenterna.   
 

 
 
Figur 3. Antal män och kvinnor i de olika stadierna. Staplarna anger antal individer.  
 
De 69 respondenterna kategoriserades i tre åldersgrupper: 20-35 år (18 %), 36-50 år (37 %) 
och 51-65 år (32 %). 13 % av respondenterna uppgav ej ålder. I gruppen med individer mellan 
51-65 år uppgav 41 % att de regelbundet cyklar till sin arbetsplats, en siffra som var högre än 
i de två andra grupperna. I gruppen 36-50 år uppgav 25 % att de cyklade regelbundet, medan 
17 % av individerna i gruppen 20-35 uppgav att de regelbundet cyklar till sin arbetsplats (se 
figur 4) 
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Figur 4. Andel individer inom de olika åldersgrupperna som befinner sig i respektive stadie. Staplarna 
anger procentuell andel av den totala andelen individer inom respektive ålderskategori.  
 
Värt att notera är också att 41 % i gruppen 36-50 år inte kunde tänka sig att cykla till arbetet. 
Andelen blir ca 30 % när endast de som har 0-5 km till arbetet ingår. 30 % är i likhet med 
gruppen 20-36 år, men högre än i gruppen 51-65 år, där endast 10 % av dem som hade 0-5 km 
till arbetet uppgav att de inte kan tänka sig att cykla. 
 
I enkätfråga fyra skulle respondenterna kryssa för de åtgärder som skulle kunna få dem att 
börja/i större utsträckning cykla (Se bilaga). De åtgärder som flest kryssade i var alternativen 
e och f, ”cykelvägar separerade från biltrafik” och ”bättre underhåll av cykelvägar”. En 
anledning till att många kryssade i det senare av de två nämnda alternativen kan vara för att 
det bestod av flera exempel på åtgärder, den förra bestod dock bara av en åtgärd (se bilaga 1).  
 
Genom att dela upp den totala andelen respondenter i två grupper utifrån var i 
förändringsprocessen de befinner sig kan eventuella skillnader mellan grupperna avläsas; 
vilka åtgärder individerna i respektive grupp anser viktiga för att få dem att i ökad 
utsträckning cykla. De som angett att de för tillfället inte cyklar och befinner sig i någon av 
förändringsprocessens tre första stadier, förmedvetenhet, begrundande eller förberedelse, 
utgör en grupp. Medan de som uppgav att de cyklar och befinner sig i förändringsprocessens 
två sista stadier, handling eller vidmakthållande, utgör den andra gruppen.  
 
Flest respondenter ansåg att ”cykelvägar separerade från biltrafik” och ”bättre underhåll av 
cykelvägar” är åtgärder som skulle öka deras användande av cykel vid resor till och från 
arbetsplatsen (se figur 5). Det var dock fler av respondenterna som inte cyklar än 
respondenter som cyklar som angav att ”cykelvägar separerade från biltrafik” är en viktig 
åtgärd. Det motsatta förhållandet gällde för ”bättre underhåll av cykelvägar”; där ansåg fler 
respondenter som cyklar än respondenter som inte cyklar ansåg att detta är en viktig åtgärd 
(se figur 5). Förutom de ovan nämnda åtgärderna var ”ett enhetligt cykelvägnät” och 
”belysning utmed cykelvägar” två åtgärder som relativt många hävdade skulle öka deras 
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cyklande. Antalet som önskade belysning utmed cykelvägar var ganska lika mellan gruppen 
som inte cyklar och gruppen som cyklar, åtta respektive sex individer.  Åtta individer som 
cyklar ansåg att ett enhetligt cykelvägnät skulle innebära ökat cyklande för dem, medan 
enbart fyra personer som inte cyklar menade att denna åtgärd skulle öka deras cyklande (se 
figur 5).  
 

 
  
Figur 5. Åtgärder som skulle kunna få individer att öka sitt cyklande. Individerna är indelade i 
grupper beroende på var i förändringsprocessen de befinner sig. Flera åtgärder var möjliga att kryssa 
i vilket gör att antalet åtgärder som staplarna anger överstiger det totala antalet individer i 
undersökningen.  
 
Fem av tio personer i gruppen förmedvetenhet promenerar idag till sin arbetsplats (Figur 6). 
Sammantaget är det 18 personer (34 %) inom grupperna förmedvetenhet, begrundande och 
förberedande som antingen åker bil eller tar sig till arbetet med blandade färdsätt. 
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Figur 6. Individers färdsätt till och från arbetsplatsen i respektive förändringsstadie. Endast individer 
med 0-5 km till arbetsplatsen. Staplarna anger antal individer.  
 
I fråga 4, den delvis öppna frågan i enkätundersökningen, svarade en man som befann sig i 
stadie två att en ny cykel skulle kunna få honom att börja cykla. Vidare menade mannen att i 
vilken utsträckning han cyklar beror mer på honom själv än på kommunala åtgärder och den 
fysiska miljön. Vidare uppgav en kvinna i fråga 4 att hon har 0-1 km till sin arbetsplats, men 
eftersom hon är tvungen att köra sitt autistiska barn till skolan åkte hon bil arbetsplatsen, 
annars hade hon promenerat.  
 
Två av respondenterna som cyklar regelbundet uppgav i fråga 4 specifika sträckor/passager 
där de önskade att åtgärder vidtogs. En av respondenterna menade att cykla genom centrala 
Lindesberg innebär att man måste korsa huvudleden Kristinavägen vid ett flertal tillfällen. 
Där skulle en sammanhängande cykelväg vara att föredra. Vidare uppgav denna person att det 
borde finnas en möjlighet att i södra änden av Lindesberg passera den järnväg som löper 
genom staden i syd-nordlig riktning. En passage i form av exempelvis en bro eller viadukt 
skulle här kunna göra att både gående och cyklister slipper vänta på de tåg som passerar 
denna sträcka. 
 
En annan respondent menade att hon till och från sin arbetsplats hade ett specifikt stråk där 
hon önskade se åtgärder. Speciellt under vintertid menar hon att denna sträcka är undermålig 
p.g.a. bristfälligt underhåll ”en välskött cykelväg där skulle betyda några fler cykelturer per 
vinter”. 
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En respondent uppger att hon under det senaste halvåret oftast har cyklat, trots att hon bor 10 
km från arbetsplatsen. Hon menar att ”bättre möjligheter att byta om och duscha” vid 
arbetsplatsen skulle underlätta för henne och göra att hon skulle cykla i ökad utsträckning.   

5.2 Lindesbergs kommuns arbete med cykelfrämjande åtgärder  

Mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister 
 
I skrivandets stund utarbetas en Gång- och cykelplan av Bergslagens Miljö- och 
byggförvaltning (Lindesbergs kommun, 2015). Syftet med planen är ”främst att främja 
möjligheterna och säkerheten att cykla i Lindesbergs kommun” (Lindesbergs kommun, 2015 
s.2). I rapporten nämns dock inte mycket om mjuka åtgärder som kommunen avser att arbeta 
med för att öka andelen cyklister. Åtgärder som skulle kunna rikta sig till individer i stadier 
av förmedvetenhet, begrundande och förberedelse.  
 
En sak som dock nämns i Gång- och cykelplanen är vikten av att skapa en medvetenhet bland 
invånarna om alternativa färdsätt. ”För att främja cyklandet i kommunen krävs det inte bara 
ett väl fungerande gc-vägnät, utan det krävs även en medvetenhet hos kommuninvånarna om 
att gå och cykla är ett bra alternativ till andra färdsätt” (Lindesbergs kommun 2015, s.4). Om - 
och i så fall hur - kommunen avser att arbeta med beteendepåverkande åtgärder framkommer 
dock inte i denna rapport.  
 
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för Lindesbergs stad (Lindesbergs kommun, 2014 
s.19) presenteras under rubriken ”Trafik och Kommunikationer” hur kommunen genom att 
bl.a. påverka invånarnas attityder och beteenden med konceptet ”mobility management”, ska 
ha som utgångspunkt att skapa ett hållbart resande. Innan fysiska åtgärder vidtas bör man 
således undersöka om den motordrivna trafiken kan minskas genom att påverka invånarnas 
beteenden och resvanor (Lindesbergs kommun, 2014 s.19). Ett annat ”inriktningsmål” som 
nämns i FÖP:en är att ta fram en Gång- och cykelplan, vilket alltså genomförs i dagsläget.   

Hårda åtgärder för att öka andelen cyklister 
 
I ”Gång- och cykelplanen” ges exempel på pågående projekt som kan främja cyklandet inom 
kommunen (Lindesbergs kommun, 2015 s. 3). Bland annat håller kommunen på att ta fram en 
kommunövergripande hastighetsplan (Rätt fart i staden) som ska sänka hastigheten för 
biltrafik på blandtrafikerade sträckor och på så vis öka säkerheten och göra det mer attraktivt 
att cykla.   
 
Följaktligen menar kommunen att det är viktigt att skapa trygghet och säkerhet längs 
cykeltrafikerade leder. Detta gäller cykelvägar i allmänhet men i synnerhet vid skolor och 
förskolor där unga och oerfarna trafikanter vistas. ”Det är viktigt att det finns säkra gc-vägar 
vid dessa knutpunkter då barn som cyklar eller går till skolan kan lära sig förstå trafiken vilket 
ökar trafiksäkerheten och tryggheten för dem i framtiden” (Lindesbergs kommun, 2015 s. 4). 
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Gång- och cykelvägarna i Lindesberg delas in i tre grupper: ”huvudstråk”, ”övriga” och 
”rekreationsstråk”. Huvudstråken skall vara 5 meter breda, tre meter avsedda för cyklister och 
två meter för fotgängare. Underlaget ska vara belagt och vägarna ska vara belysta. ”Övriga” 
gång- och cykelvägar ska också de vara belagda och belysta men det gemensamma utrymmet 
för cyklister och fotgängare behöver endast vara 3 meter. De så kallade ”rekreationsstråken”, 
samt stråk mellan tätorter, behöver inte vara belagda eller belysta. Det finns inte heller något 
krav på dess bredd.  Där huvudstråken korsar blandtrafikerade vägar skall 
hastighetsbegränsningar för fordonstrafik ej överstiga 30km/h. Detsamma gäller gc-vägar i 
anslutning till skolverksamhet. Vid övriga gc-vägar bör hastigheten för motortrafik inte 
överstiga 30 km/h vid korsningar. (Lindesbergs kommun 2015 s.5)   
 
För att cyklister i Lindesberg ska få en positiv upplevelse av att cykla avser kommunen att 
sköta om gc-vägnätet genom att bl.a. laga håligheter i gång- och cykelvägarna, så kallade 
”potthål”, siktröja och sopa rent vägarna från grus. Likaså är snöröjning en viktig del av 
underhållsarbetet. Vissa gc-sträckor prioriteras i detta avseende före bilvägar eftersom det 
anses vara svårare att ta sig fram med cykel än med bil när det har snöat. Kommunen har för 
avsikt att öka anslagen för underhåll och restaurering av gc-vägnätet i takt med att det byggs 
ut. (Lindesbergs kommun 2015 s. 6)   
 
Cykelvägvisningen i staden bör vara tydlig genom skyltning och/eller vägvisning på marken. 
Vägvisning gör det enklare och attraktivare att cykla samtidigt som skyltar eller annan 
vägvisning kan ange avstånd, vilket kan minska mentala barriärer för att använda cykel då 
avstånden är relativt korta i staden. (Lindesbergs kommun 2015 s.6)   
 
Cykelparkeringar är något som kommunen anser vara viktigt. Särskilt viktigt är väl, 
anpassade cykelparkeringar vid målpunkter där cykeln parkeras en längre tid så som vid 
stationer, skolor och arbetsplatser. Vid dessa målpunkter bör parkeringarna vara försedda med 
tak och möjlighet ska finnas till ramlåsning. Oavsett om det är kort- eller långtidsparkering så 
är läget på parkeringsplatsen avgörande för i vilken utsträckning de kommer att användas. 
Parkeringarna bör ligga i så nära anslutning som möjligt till målpunkten. (Lindesbergs 
kommun 2015 s.6) 
 
I slutet av Gång- och cykelplanen presenteras de områden som kommunen avser att prioritera. 
Det första som ska prioriteras är att binda ihop de befintliga gc-vägnätet till ett enhetligt och 
gent nät. Fokus ska framför allt ligga på att sammanbinda knutpunkter som exempelvis 
stationer och skolor, men även arbetsplatser, idrottsanläggningar och butiker ska 
sammanbindas av detta gc-vägnät. Vidare bör befintligt nät underhållas och kompletteras med 
exempelvis skyltar och belysning. Prioriterade åtgärder bör utgå från de sträckor och 
knutpunkter där många förväntas gå och cykla. (Lindesbergs kommun 2015 s.7)  
 
I dagsläget finns ingen statistik över hur många som går och cyklar inom kommunen. Genom 
att räkna antalet cyklister vid olika sträckor och/eller cyklar vid cykelparkeringar, menar 
kommunen att man skulle kunna utvärdera olika åtgärder och på så vis mäta dess eventuella 
effekter. (Lindesbergs kommuns, 2015 s.3)  
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I den fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs stad behandlas områden som ska prioriteras 
i det framtida planarbetet och hur staden ska utvecklas. En förtätning av staden är ett område 
som ska prioriteras, i huvudsak i de centrala delarna av Lindesberg med fokus kring 
stationsområdet. Som en del av de positiva aspekterna av denna förtätning nämns ett minskat 
bilberoende och ökad möjlighet att nå olika målpunkter genom att cykla och gå. (Lindesbergs 
kommun, 2014 s.12)   
 
Under arbetet med Gång- och cykelplanen har kommunen anordnat en medborgardialog på 
Lindesbergs bibliotek. Syftet med medborgardialogen var att dels informera men framför allt 
för att få in synpunkter från medborgarna som kunde användas vid arbetet med Gång- och 
cykelplanen. 

5.3 Örebro kommuns arbete med cykelfrämjande åtgärder 

Mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister 
 
Örebros potential att få fler att cykla bedöms som relativt god. De flesta av inånarna har 
tillgång till cykel (96%) och majoriteten av bilresorna som utförs inom kommunen är relativt 
korta, 5 km eller kortare (Örebro kommun. 2013). Om en tredjedel av de korta resor som idag 
utförs med bil istället skulle utföras med cykel skulle kommunen uppfylla sitt mål om att var 
tredje resa som utförs ska utföras med cykel. Enligt en granskning utförd inom det EU-
finansierade projektet CHAMP, var ett av Örebro kommuns utvecklingsområden 
marknadsföring av cykeln. För att öka andelen cyklister bör kommunen lyfta fram cykeln som 
ett enkelt, modernt och snabbt transportmedel (Örebro kommun 2013 s.30). 
 
I Örebro kommun arbetar man redan med mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister i 
kommunen. En kampanj vars syfte var att få bilister att prova på elcykel har genomförts. I 
denna kampanj försökte även kommunen få lokala ”profiler” att ställa upp som en del av 
projektets marknadsföring (Intervju 2015-05-13). Hälsocyklare är en annan kampanj som 
riktade sig till 130 förvärvsarbetande personer som istället för att åka buss eller bil övergick 
till att cykla till jobbet tre dagar i veckan. En liknande kampanj har genomförts i Uppsala där 
deltagarnas sjukdagar minskade med i genomsnitt 75 % (Örebro kommun, 2013 s.29).  
 
Det finns även tillgång till cykelkartor, samt information om bl.a. lämpliga cykelstråk, på 
Örebro kommuns hemsida. Denna information är något som ska göra det mer lättillgängligt 
att använda cykeln som transportmedel (Örebro kommun, 2013 s.29-30, (Åhlgren, 2013). 
Mjuka åtgärder som Örebro kommun fortsättningsvis avser att arbeta med är bl.a. riktade 
åtgärder mot specifika grupper (Intervju 2015-05-13). Individer och grupper som nyligen 
flyttat anser kommunen kan vara relativt lätta att påverka p.g.a. att (o)vanor och beteenden 
inte har hunnit etablerats. Riktade, mjuka, åtgärder mot denna grupp tror kommunen därför 
skulle kunna vara effektiv. 
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Ytterligare ett projekt som kommunen arbetar med är cykelskola för vuxna. Detta har 
kommunen arrangerat i flera år och det är något som man avser att fortsätta med. Information 
och kampanjer i samband med fysiska åtgärder är också något som kommunen i framtiden 
avser att arbeta med för att öka andelen cyklister. Regelbundna medborgarenkäter, liksom 
upprättande av cykelråd, är även det framtida satsningar för att öka kommunikationen med 
medborgarna (Örebro kommun 2013, s. 32-33).  
 
”Vintercyklister” är en kampanj som Örebro kommun genomfört för att öka andelen cyklister 
under vintern då antalet cyklister minskar med ca 50 procent. Kampanjen var en del av 
kommunens kampanjpaket ”klimatsmart vardag” där medborgare vid intresse fick anmäla sig 
och delta i olika utmaningar. I ”vintercyklister” ingick 140 personer som mer eller mindre 
redan använde sig av cykel som transportmedel. Deltagarna fick ett dubbdäck monterat 
framtill på sin cykel samt en reflexväst och en cykelhjälm. Som motprestation skulle 
deltagarna besvara en enkät med frågor om hur de hade upplevt utmaningen med att cykla 
under vintern. Av deltagarna i ”vintercyklister” var vissa positivt inställda till upplevelsen, 
och tyckte att det hade gått över förväntan att cykla under vintertid. Vidare tyckte vissa att 
upplevelsen hade lett till att de även i framtiden skulle kunna tänka sig att cykla under 
vintertid. Andra deltagare var mer skeptiska och hade synpunkter på bl.a. snöröjningen som 
de tyckte var undermålig (Intervju 2015 -05-13).  
 
En ökad andel cykelresor vill kommunen inte ska ske som en omfördelning mellan den totala 
andelen gång-, cykel- och kollektivresor. Istället vill kommunen öka andelen gång-, cykel och 
kollektivresor genom att få bilister att välja något av dessa färdmedel. För att lyckas med detta 
bör kommunen ”kanske jobba med ett mer långsiktigt, beteendepåverkande arbete, och 
kanske också jobba mer mot barn och unga, för det är där man sätter grunderna” (Intervju 
2015-05-03). Idag är det främst trafiksäkerhetsspecialister vid tekniska förvaltningen som 
arbetar med trafiksäkerhet riktat mot förskolor och skolor. 

Hårda åtgärder för att öka andelen cyklister 
 
Åtgärder som Örebro kommun år 2012 genomförde för att öka andelen cyklister var bland 
annat färdigställandet av två huvudcykelstråk, samt påbörjande av ytterligare tre stycken. 
Huvudcykelstråken innebär att cyklister separeras från övrig trafik. Stråken utmärks av orange 
linjer som är sammanhängande, vilket innebär att det är biltrafiken som korsar cykelstråken 
och därmed skall lämna företräde. Kompletterade med vägvisning och belysning bidrar 
huvudcykelstråken till en ökad säkerhet för stadens cyklister. Cyklisterna är nöjda med 
stadens cykelstråk, detta gäller i synnerhet kvinnorna, vilka också utgör en något större andel 
av cyklisterna i kommunen. Fram till år 2020 planerar kommunen att bygga sammanlagt 15 
huvudcykelstråk som länkas samman med varandra (Åhlgren, 2013, s.12-15). 
Huvudcykelstråken ska medföra att det är ”snabbt, smidigt och enkelt att ta sig fram”, och 
dessa riktar sig därför bl.a. mot den grupp som arbetspendlar med cykel (Intervju 2015-05-
13).  
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Signalstolpar som försetts med räcken, belysning utmed cykelvägar samt utplacering av 
cykelpumpar är andra åtgärder som år 2012 utfördes med syftet att öka andelen cyklister 
(Åhlgren 2013). Vidare arbetar även kommunen med snöröjning av gång- och cykelnätet för 
att öka andelen cyklister. Kommunen har en policy gällande snöröjning och ”potthål” vid 
gång- och cykelbanor. Snöröjning ska påbörjas vid ett snödjup om sju centimeter och potthål 
ska vara åtgärdade fem arbetsdagar efter anmälan kommit in. Dessa två garantier levde 
kommunen upp till år 2012 (Åhlgren, 2013 s. 20). För underhåll av gång- och cykelvägar har 
kommunen provat på sopsaltning, en metod som Linköping under en tid har jobbat med för att 
hålla gång- och cykelvägar bara under vintertid. Sopsaltning är ett komplement till den mer 
traditionella metoden snöröjning. Kommunen har ännu inte utvärderat sopsaltingen, huruvida 
metoden kommer att användas i framtiden är därför oklart, men den som körde 
sopsaltningsmaskinen hade aldrig fått så många ”tummen upp” av trafikanter som under tiden 
då den nya metoden testades (Intervju 2015-05-13).  
 
Kommunen arbetar också med en cykelparkeringsnorm, vilket innebär att exempelvis 
exploatörer som avser att bygga fastigheter bör ha ett rimligt antal cykelparkeringar i 
anslutning till fastigheten. Vidare tycker kommunen att ” det är bra om cykelparkeringarna är 
nära entrén och det är en fördel om man kommer närmare entrén om man väljer cykel än bil 
…” samt att ”det är bra om en viss del av platserna är under tak, väderskyddade”(Intervju 
2015-05-13).  
 
En ny parkeringsnorm håller just nu på att ses över inom kommunen. En norm som innefattar 
åtgärder som kan kopplas till mobility management. I arbetet med den nya flexibla 
parkeringsnormen undersöker kommunen hur en reducering av parkeringsplatser för bil skulle 
vara möjlig genom så kallade flexibiliteter. Exempel på flexibiliteter som skulle kunna 
användas i detta avseende är cykel- och bilpool, men också bättre cykelfaciliteter i form av 
cykelrum utrustade med cykelpumpar (Intervju 2015-05-13).  
 
Förbättringsområden som Örebro kommun avser att i framtiden arbeta med, för att på så vis 
förbättra cykelvägnätet, är bl.a. framkomlighet och säkerhet i korsningar, göra cykelvägnätet 
genare och korta restider, samt minska barriärer i innerstaden. För att utveckla cykelvägnätet 
föreslås en kategorisering av vägnätet i bl.a. huvudcykelstråk och rekreationscykelvägar, för 
att kunna arbeta mer riktat och specifikt utifrån behov (Örebro kommun 2013, s.11-12). 
 
En förtätning av staden är något kommunen anser vara viktigt för att fler ska cykla, en 
målsättning och ett arbete i enlighet med översiktsplanens visioner (Åhlgren, 2013 s. 18). 
”Örebro arbetar i översiktsplanen, i byggande och planerandet av staden, med att försöka 
förtäta…. det är en del i det här med hållbara transporter, för att få mer underlag för bättre 
kollektivtrafik och cyklande när det är hyfsat nära till allt”(Intervju 2015-05-13). 
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6 Analys 
 
Uppsatsens analysarbete består i att analysera Lindesbergs kommuns potential att skapa en 
omgivningsstruktur som lättar på invånarnas restriktioner och möjliggör användandet av 
cykeln. I analysarbetet kommer jag att använda mig av The transtheoretical model (TTM) 
samt det tidsgeografiska synsättet. Vidare kommer analysen att utgå från följande två teman: 
mjuka åtgärder och hårda åtgärder och stadens struktur. Under respektive tema kommer det 
tidsgeografiska perspektivet och TTM att användas på lite olika vis.  
 
I analysens första del, mjuka åtgärder, kommer möjligheter och begränsningar med 
Lindesbergs kommuns mjuka åtgärder att diskuteras. Fokus kommer i denna del av analysen 
att ligga på de tre första stadierna av en beteendeförändring enligt TTM, förmedvetenhet, 
begrundande och förberedelse. I denna del av analysarbetet kommer TTM att kompletteras 
med begreppet ”mentala” restriktioner (se teoriavsnitt) samt tidigare forskning.  
 
I analysens andra del kommer möjligheter och begränsningar med Lindesbergs kommuns 
hårda åtgärder att analyseras. De två senare stadierna av en beteendeförändring, handling och 
vidmakthållande, kommer tillsammans med tidsgeografins tre restriktioner kapacitets-, 
kopplings- och styrningsrestriktion utgöra analysverktygen. Liksom i den första delen av 
analysen kommer analysarbetet i denna del också att återkoppla till tidigare forskning.  

6.1 Mjuka åtgärder 
 
Av respondenterna i enkätundersökningen som bor inom 5 km från sin arbetsplats är det 
relativt många som vanligtvis åker bil eller med blandade färdsätt (Figur 6). Det tycks dock 
inte som att Lindesbergs kommun arbetar med mjuka åtgärder i form av kampanjer och/eller 
information för att påverka denna grupp. Av Gång- och cykelplanen framgår att kommunen 
tycker det är viktigt med en medvetenhet hos kommunens invånare om att cykel är ett bra 
alternativ till andra färdsätt, detta för att andelen cyklister ska öka (Lindesbergs kommun 
2015). Liknande resonemang förs av kommunen i den fördjupade översiktsplanen 
(Lindesbergs kommun 2013). Där menar kommunen att mobility management och 
beteendepåverkande åtgärder skulle kunna öka andelen cyklister. Trots detta finns inte mjuka 
åtgärder med i den kommunala Gång- och cykelplanen.  
 
Tidigare forskning (Forward 2014), liksom Örebro kommun (Örebro kommun 2013), 
förespråkar kampanjer och information om cykelns positiva kortsiktiga effekter riktade mot 
den grupp som befinner sig i förmedvetenhet. Att cykeln är ett snabbt, billigt och enkelt 
transportmedel är kortsiktiga fördelar som är relevanta att förmedla. För att komma i kontakt 
med dem som idag inte kan tänka sig att cykla, och göra information och kampanjer så 
effektiva som möjligt, rekommenderas informella möten vid exempelvis arbetsplatser 
och/eller föreningar (Eriksson & Forward 2007).  
 
En lyckad kampanj som genomfördes i Gävle skulle med all sannolikhet också kunna 
genomföras i Lindesberg. Kampanjen gick ut på att besiktningsmän vid bilbesiktningar 
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informerade stadens invånare om korta resors slitage på bilen (Eriksson & Forward 2007).  
Kampanjen är ett exempel på hur information kan nå individer i ett stadie av förmedvetenhet, 
individer som annars inte är så mottagliga för informationskampanjer (Forward 2014).  
 
Informationskampanjer likt den som genomfördes i Gävle, kan för individer i förmedvetenhet 
skapa en mental process, en förändringsprocess. En process där ny kunskap formas, packas 
och leder till nya perspektiv. De mentala restriktioner som tidigare gjorde att individen 
negligerade cykeln kan därmed lätta och individen kan genom denna förändringsprocess 
hamna i ett stadie av begrundande.  
 
För individer i ett stadie av begrundande, där det vanligtvis finns ett visst intresse för 
alternativa färdsätt, kan uthyrning av cykel vara en lämplig åtgärd (Gatersleben & Appleton 
2007). Denna åtgärd för den mentala processen framåt och lättar därmed på mentala 
restriktioner kopplade till cykling. Det viktiga är att en ”morot” skapas som får individen att 
se fördelar snarare än nackdelar med att cykla till arbetsplatsen. Genom motiverande åtgärder 
från exempelvis arbetsgivaren skapas därmed en mental process där individens värderingar 
förändras samt ger en ny förmåga till överblick. Vidare skapar detta nya valmöjligheter för 
individen. Val som tidigare inte var tillgängliga på grund av mentala restriktioner. Individen 
befinner sig nu i ett förberedande stadie där hen kan tänka sig att cykla inom en månad.  
 
Ovan beskrivs alltså hur en individ kan förflytta sig mellan de olika förändringsstadierna då 
mentala restriktioner lättar genom att mjuka, riktade åtgärder vidtas. De flesta kampanjer som 
presenteras i Örebros kommunala dokument är riktade till individer i begrundande och 
förberedelse. ”Hälsocyklisterna” där individer ett par gånger i veckan skulle cykla istället för 
att åka bil/ kollektivt till arbetsplatsen, är en åtgärd för dem som befinner sig i förberedelse. 
”Hälsocyklarna” skulle också kunna vara en tänkbar kampanj för att öka andelen cyklister i 
Lindesberg. Bekvämligheter som omklädningsrum med duschmöjligheter är också åtgärder 
som kan riktas mot individer i förberedelse. En av respondenterna i enkätundersökningen 
menade att om det fanns möjligheter att byta om och duscha skulle hon i högre utsträckning 
cykla till arbetsplatsen.  
 
Vikten av riktade åtgärder mot specifika grupper, exempelvis mot grupper som nyss flyttat 
och där nya beteenden kanske inte har hunnit etablerats, poängteras i såväl dokumentet 
”Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun” (2013 s. 31) som av cykelplaneraren på 
Örebro kommun. Detta är en åtgärd som kan tänkas rikta sig till individer i förmedvetenhet 
och något som Lindesbergs kommun skulle kunna arbeta med. Nedan beskrivs hur åtgärder 
riktade mot denna grupp kan leda till att mentala restriktioner lättar.  
 
En individ som nyligen har flyttat har varit med om en fysisk och mental process; en 
förflyttning av individbanan i tidrummet (Åquist, 1992). Denna process har sannolikt givit 
hen nya kunskaper och vanor. Individens mentala (individ) bana hamnar nu i en ny kontext 
där den formas och packas; en ny omgivningsstruktur skapar nya möjligheter och 
restriktioner. Genom att i ett tidigt skede vidta mjuka åtgärder kan individens mentala bana 
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formas och packas innan nya (o)vanor har etablerats. På så vis kan mjuka åtgärder lätta på 
mentala restriktioner och göra cykeln till ett möjligt alternativ.  
 
Följaktligen skulle Lindesbergs kommun kunna arbeta med riktade åtgärder likt dem som 
ovan beskrivits. Vidare skulle den grupp som har 0-5 km till jobbet (Figur 6) och som 
antingen åker bil eller tar sig till jobbet med blandade färdsätt vara lämpliga att rikta dessa 
åtgärder mot. Enkätmaterialet tyder inte på några väsentliga skillnader mellan könen (se figur 
3), dock uppvisas en viss skillnad mellan de tre åldersgrupperna (Figur 4). Därför skulle 
mjuka åtgärder riktade mot dem som är 50 år eller yngre behövas för att få dem att i högre 
utsträckning börja cykla.  

6.2 Hårda åtgärder och stadens struktur 
 
Av de 53 respondenter som uppgav att de hade 0-5 km till sin arbetsplats cyklade 14 (26 %) 
regelbundet (Figur 6). I gruppen som består av individer som nyligen börjat cykla (handling), 
samt individer som cyklar regelbundet (vidmakthållande), var underhåll följt av separata 
cykelvägar de två åtgärderna som flest ansåg skulle öka deras cyklande (Figur 5). 
 
Lindesberg ska prioritera att binda ihop cykelvägnätet till ett enhetligt vägnät. Att binda ihop 
viktiga knutpunkter som exempelvis stationer och skolor är de områden som främst prioriteras 
inom kommunen. Kommunen avser också att förbättra det befintlig gång- och cykelvägnätet. 
I takt med att det totala gång- och cykelvägnätet byggs ut bör även anslagen för drift och 
underhåll öka (Lindesbergs kommun 2015). Binda ihop cykelvägnätet kan vara viktigt av 
flera olika skäl, dels minskar sannolikt restiden vid tillgången till ett gent och enhetligt 
cykelvägnät, dels ökar säkerheten. För en familj så kan ett väl utformat cykelvägnät innebära 
att flera restriktioner lättar.  
 
Föräldrar med barn på skola eller förskola har då det finns tillgång till ett enhetligt 
cykelvägnät möjlighet att cykla med sina barn till skolan och smidigt ta sig vidare med cykel 
sin arbetsplats. Kapacitetsrestriktioner hindrar dem inte från att cykla då det går relativt fort. 
Om inte vägnätet är så utvecklat kanske restiden blir längre vilket gör att föräldern väljer ett 
annat transportsätt. När barnen är i skolålder kan ett säkert, tryggt och enhetligt vägnät lätta 
på familjens restriktioner då barnet ensamt kan cykla till skolan. Hade en förälder varit 
tvungen att följa med barnet hade det troligen lätt till restriktioner på andra håll, p.g.a. den 
konkurrens som präglar tidrummet (Åquist 1992 s.20-23).  
 
Forskning tyder på att Lindesbergs kommuns satsning på att förtäta Lindesberg gagnar ett 
ökat cyklande (Tornberg & Eriksson, 2012). Att avstånden är korta mellan knutpunkter samt 
att det råder en funktionsblandning, underlättar för cyklister och minskar beroendet av bil. De 
korta avstånden i Lindesberg leder också till relativt korta restider. Restiden har visat sig vara 
en viktig faktor vid val av färdmedel (Björklund & Carlén, 2012). Bilister värderar restiden 
högre än exempelvis gruppen som reser kollektivt.  
 



31	  
	  

Med tanke på Lindesbergs begränsade kollektivtrafik bestående av ett fåtal stadsbussar, bör 
det vara en relativt stor andel av invånarna som idag åker bil och som därför värderar restiden 
relativt högt. Detta talar följaktligen emot att invånarna i Lindesberg skulle börja cykla istället 
för att åka bil. Å andra sidan är avstånden i Lindesberg relativt korta, vilket borde gagna 
cykeln då cykelns relativa restid i förhållande till bilen borde stiga med resans längd.   
 
Järnvägen som går igenom Lindesberg i syd-nordlig riktning skapar restriktioner. En av 
respondenterna menade att han kunde bli ståendes där i upp till 10 minuter. Då järnvägen kan 
sägas utgöra ett visst territoriellt område, där det under vissa tider råder tillträdesförbud, 
innebär det styrningsrestriktioner. En bro eller viadukt är åtgärder som skulle lätta på 
restriktionerna för cyklister och gående och skapa en omgivningsstruktur som passar dessa 
trafikanter bättre.  
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7 Slutsats 
	  
Denna uppsats har behandlat Lindesbergs kommuns arbete med såväl mjuka som hårda 
åtgärder. Lindesbergs arbete har ställts mot tidigare forskning men också mot Örebro 
kommuns arbete med att öka andelen cyklister. En enkätundersökning har gjorts med syftet 
att undersöka var i en förändringsprocess till ökat cyklande invånarna i Lindesberg befinner 
sig, samt vilka åtgärder som skulle kunna få dem att i högre utsträckning cykla. Det empiriska 
materialet bestod som sagt av en enkätundersökning, men också dokumentstudier och en 
intervju. Materialet analyserades utifrån The transtheoretical model (TTM) och dess 
förändringsstadier som är en central del av teorin. Ett tidsgeografiskt synsätt användes för att 
komplettera analysen av de olika förändringsstadierna.  
 
Lindesbergs kommun har som mål att öka antalet och andelen cyklister (Lindesbergs kommun 
2015, s. 3-4) För att undersöka vilka åtgärder som kommunen bör vidta för att nå detta mål 
genomfördes enkätundersökningen som baserades på TTM. Enkätundersökningen visade att 
flest respondenter befann sig i förändringsprocessens början eller slut, det vill säga i 
förmedvetenhet eller vidmakthållande. 30 % av respondenterna uppgav att de inte kunde tänka 
sig att cykla till sin arbetsplats medan 29 % uppgav att de cyklade regelbundet och hade gjort 
så i mer än sex månader.  
 
Resultatet från enkätundersökningen tyder på att Lindesbergs kommun främst bör arbeta med 
mjuka åtgärder riktade mot gruppen i förmedvetenhet. Utifrån The transtheoretical model kan 
kommunen på så vis påverka attityden och slutligen beteendet hos individer i gruppen som 
befinner sig i förmedvetenhet. De individer som befinner sig i vidmakthållade bör däremot 
uppmuntras att fortsätta cykla. Genom infrastruktursatsningar och prioriteringar som gynnar 
cyklande kan kommunen se till att denna grupp fortsätter att cykla. Arbete bör givetvis även 
riktas mot individer inom de tre andra förändringsstadierna.  
 
Hur arbetar Lindesbergs kommun med mjuka åtgärder för att öka andelen cyklister? I den 
fördjupade översiktsplanen diskuteras mobility management och hur beteendepåverkande 
åtgärder kan öka andelen cyklister i Lindesbergs kommun. Däremot nämns inget om 
beteendepåverkande åtgärder i form av kampanjer eller liknande i kommunens Gång- och 
cykelplan. I jämförelse med Örebro kommun, som ägnar mjuka åtgärder en relativt stor plats i 
kommunens ”Handlingsplan för ökat cyklande i kommunen”, tycks detta område inte 
prioriteras i Lindesberg. Tidigare forskning pekar på vikten av mjuka åtgärder för att 
effektivisera hårda åtgärder och att på så vis kunna öka andelen cyklister.  
 
Hur arbetar Lindesbergs kommun med hårda åtgärder för att öka andelen cyklister? 
Kommunen planerar framför allt att länka samman de befintliga gång- och cykelvägnätet till 
ett sammanhängande gc-vägnät. Kommunen satsar framför allt på att sammanbinda viktiga 
knutpunkter, så som skolor, stationsområden och idrottsanläggningar. Vidare avser 
kommunen att skapa ett säkert och tryggt vägnät. Detta gäller i synnerhet vid skolor och 
förskolor då det är viktigt att tidigt skapa en trygghet hos barn och unga i trafiken. Liksom 
Örebro kommun har Lindesberg delat in sitt cykelvägnät i olika grupper. Detta kan 
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effektivisera arbetet och utforma åtgärder riktade mot specifika grupper och för specifika 
ändamål.  
 
Vilken potential har Lindesbergs kommun när det gäller att öka andelen cyklister i Lindesberg 
tätort? Lindesbergs kommun skulle utifrån resultatet av enkätundersökningen, samt utifrån 
teorin The transtheoretical model, behöva arbeta riktat mot grupper som idag inte cyklar för 
att få dem att börja cykla. Riktade åtgärder i form av kampanjer och information är ett sätt att 
lyfta fram cykelns kortsiktiga, positiva effekter. Att det är billigt och går relativt fort att cykla 
är argument som kan användas i kampanjer och information. Likaså att cykeln är ett flexibelt 
färdsätt bör poängteras. Genom väl utformade kampanjer förmedlade via informella möten 
kan mentala restriktioner lättas och en attitydförändring skapas. I ett senare skede kan detta 
också innebära en beteendeförändring och ökat cyklande.  
 
Lindesbergs kommun planerar att bygga ut och binda samman det befintliga gång- och 
cykelvägnätet. Tillsammans med en utbyggnad av parkeringsplatser vid exempelvis 
stationsområdet kan det tänkas attrahera individer som funderar på att cykla att faktiskt prova 
på. Belysning utmed cykelvägar samt underhåll av cykelvägar var två av åtgärderna som 
respondenterna i enkätundersökningen menade skulle öka deras cyklande. Dessa två åtgärder 
är något som kommunen avser att arbeta med och förbättra. 
 
Sammanfattningsvis kan mjuka åtgärder vara lämpliga för Lindesbergs kommun att arbeta 
med för att öka andelen cyklister. I vad som framgår av kommunens gång- och cykelplan 
tycks inte mjuka åtgärder i form av kampanjer och information vara prioriterade i dagsläget. 
Inte heller verkar det som att mjuka åtgärder är något kommunen i framtiden avser att 
prioritera. Genom att satsa på mjuka åtgärder skulle Lindesbergs kommun kunna förbättra 
effekten av de hårda åtgärderna och således också ha en bättre potential att öka andelen 
cyklister.  
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Bilagor 
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Bilaga	  2	  
 
Frekvenstabeller 
Arbetsplats Antal respondenter  
Biblioteket 5 
Kommunhuset 13 
Komvux Masugnen 8 
Lasarettet 6 
Lindemaskiner 15 
Stadskogsskolan  12 
Äldreboendet 
Linden 10 
Totalsumma 69 
 
Åldersgrupp Antal respondenter 
Uppgift saknas 9 
20-35 år 12 
36-50 år 26 
51-65 år 22 
Totalsumma 69 
 
Kön Antal respondenter 
Man 23 
Kvinna 37 
Uppgift 
saknas 9 
Totalsumma 69 
 
Avstånd till arbetsplatsen Antal respondenter 
0-1 km 15 
1,1-3 km 24 
3,1-5 km 14 
Längre än 5 km 16 
Totalsumma 69 
 
Färdsätt Antal respondenter 
Bil som förare 24 
Bil som passagerare 2 
Buss/tåg 2 
Promenad 10 
Cykel 20 
Blandade färdsätt 11 
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Totalsumma 69 
 
Stadium Antal respondenter 
Förmedvetenhet 21 
Begrundande 11 
Förberedande 9 
Handling 7 
Vidmakthållande 20 
Uppgift saknas 1 
Totalsumma 69 
 
Åtgärder Antal respondenter som önskar åtgärd 
Information 7 
Hyra cykel 3 
Skyltning 7 
Lägre hastigheter 3 
Separata cykelvägar 26 
Enhetligt cykelvägnät 13 
Underhåll 26 
Parkering med tak 12 
Belysning 14 
Offentliga cykelpumpar 11 
 
 


