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Förord  
Den här uppsatsen är ett examensarbete/C-uppsats i Miljövetenskap, 10 poäng och uppsatsens 
titel är Hur följer kommunerna upp projekt? En granskning av uppföljning av cykelprojekt i 
Linköping och Norrköping. Syftet med uppsatsen är dels att se hur Linköpings och 
Norrköpings kommuner arbetar med olika cykelprojekt dels att granska hur de två 
kommunerna följt upp sina projekt samt utvärderat miljöeffekter. Härmed möjliggörs också 
en analys av likheter och skillnader mellan kommunernas sätt att arbeta med cykelprojekt. 
Vidare kommer jag även att diskutera hur tillförlitliga och användbara uppföljningarna är och 
kan vara. 
 
Jag vill börja med ett stort tack till min handledare Helena Loborg, doktor i medicinsk 
vetenskap på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet för den uppmuntran, stöd och 
de råd och kommentarer du gett mig under tiden jag skrivit uppsatsen. Sedan vill jag tacka 
alla de personer i Norrköpings och Linköpings kommuner som givit mig information och 
kommentarer i uppsatsen genom att besvara mina frågor med snabba och tydliga svar. Ingen 
nämnd ingen glömd får bli mitt ordspråk, eftersom det är så många personer som hjälpt mig 
på vägen. Ett stort tack för hjälpen även till projektansvariga i Gävle och Lunds kommuner 
för information om deras cykelprojekt. Ett stort tack även till min vän Anna som givit mig råd 
och synpunkter under tiden jag skrivit uppsatsen.  
 
 
 
Marie Lifvergren-Kaya 
HT 2002 
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SAMMANFATTNING 
Under de senaste decennierna har miljöhänsyn fått en allt större roll utrymme inom 
transportpolitiken utifrån de lagar, förordningar och skatter som används för att styra 
utvecklingen mot en långsiktig hållbarhet.  Trafikens negativa konsekvenser för människan 
och naturen på kort och lång sikt har ställt krav på miljöanpassade färdmedel. Det mest 
miljöanpassade och minst energikrävande färdmedlet av alla är cykeln, som dock fått en 
undanskjuten roll i både forskning och debatt. Cykelprojekt har dock startats upp i många 
städer för att få fler invånare att börja cykla och få en bättre stadsmiljö och folkhälsa. Studiens 
syfte är dels att se hur Linköpings och Norrköpings kommuner arbetar med olika cykelprojekt 
dels att granska hur de två kommunerna följt upp sina projekt samt utvärderat miljöeffekter. 
Härmed möjliggörs också en analys av likheter och skillnader mellan kommunernas sätt att 
arbeta med cykelprojekt. Vidare kommer jag även att diskutera hur tillförlitliga och 
användbara uppföljningarna är och kan vara. Studien är uppbyggd på kvalitativa intervjuer 
som har genomförts med kommunala tjänstemän som arbetar med cykelprojekten direkt eller 
indirekt i Norrköpings och Linköpings kommun.  Kvantitativ metod har används för de 
mätbara data jag tillhandahållit vid insamlingen av det empiriskt material till denna studie. 
Studien visar att kommunerna arbetat på liknande sätt men skiljer sig åt i både utvärdering 
och hur mycket ekonomiska medel som används i kommunerna. Både Norrköpings och 
Linköpings kommun förväntar sig att cykelprojekten kan ge en positiv effekt på miljön, vilket 
studien visar genom de luftmätningar och bilavgasmätningar som finns gjorda inom 
kommunerna. Om bilåkandet/bilavgaserna minskar som en följd av cykelprojektet går inte att 
svara på men enkätstudien visar att en del av innevånarna bytt bilåkandet mot cykling. 
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1. Inledning 
Globala miljöeffekter i form av uttunning av ozonskiktet och klimatpåverkan har gradvis ökat 
och kan förändra livsbetingelserna på jorden. Utvecklingen av den ökade klimatförändringen 
beror främst på att vi omvandlar kolföreningar i fossila bränslen till koldioxid. Människans 
utsläpp av bl.a. koldioxid bidrar till att atmosfärens sammansättning förändras. Den 
förändringen bidrar i sin tur till att den naturliga växthuseffekten förstärks, värmestrålning 
från jorden hålls kvar och temperaturen stiger. I Sverige står koldioxidutsläppen för ca. 80 % 
av det mänskligt orsakade bidraget till växthuseffekten. Koldioxidutsläppen beror i huvudsak 
på förbränningen av fossila bränslen för fordonsdrift och el/värmeproduktion (Warfvinge 
1997). 
 
Effekterna är globala men orsakerna återfinns på det lokala planet. Det är varje människas sätt 
att leva, resa och konsumera som ger upphov till utsläppen. Handlingsutrymmet att påverka 
utsläppen är dock begränsat för den enskilda människan och för att utsläppen ska begränsas 
krävs såväl som en samverkan mellan lokala, nationella och globala åtgärder för en övergång 
till ett energi- och transportsystem baserat på förnyelsebara råvaror. 
 
Att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle hör till de stora utmaningarna inför framtiden. Den 
utmaningen blir bara större med tanke på hur miljöproblemen ändrar karaktär. Miljöproblem 
kan delas in i lokala, regionala, nationella och globala och alla dessa miljöhot kräver åtgärder 
för att utvecklingen ska gå mot ett hållbart samhälle. Några enkla lösningar finns inte på hur 
ett hållbart samhälle ska uppnås, men viktigt är att känna till miljöproblemens komplexitet 
och att samarbeta över de vetenskapliga gränserna ur ett nationellt och globalt perspektiv för 
att uppnå ett hållbart samhälle. 
 
Transporter av olika slag är en dominerande källa till några av dagens stora miljöproblem som 
växthuseffekt, försurning, marknära ozon, övergödning, luftföroreningar och buller 
(Warfvinge 1997). Vägtrafiken är det mest använda transportslaget i Sverige med sin 
möjlighet att transportera direkt ”från dörr till dörr”. 
 
Sveriges riksdag har, fastställt 15 övergripande miljömål som gäller för all verksamhet i 
Sverige för att få en bättre miljö.  För transportpolitiken finns det särskilda riktlinjer för hur 
ett miljöanpassat transportsystem ska kunna uppnås. Miljömålen innefattar krav som kan 
härledas till transportsystemet genom mål om frisk luft, bara naturlig försurning, god bebyggd 
miljö, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Transportpolitikens uppgift är sedan att se 
till att miljömålen efterföljs för att möjliggöra en hållbar utveckling. I 
kommunikationskommitténs utredning ”Ny kurs i trafikpolitiken” står följande vision skriven 
om det framtida transportsystemet: ”Ett framtida transportsystem ska bidra till ekonomisk och 
social utveckling utan att tära på naturens resurser, förstöra miljön eller fördärva 
människornas hälsa”. Ett framtida transportsystem måste vara ekonomiskt, socialt, kulturellt 
och ekologiskt hållbart ( SOU 1 997:35). 
 
1995 gick Sverige med i Europeiska medlemsländerna, EU, och detta medför bland annat 
möjligheter till en gemensam miljö- och transportpolitik. Att nå ett miljöanpassat 
transportsystem och få en gemensam transportpolitik är en lång process men behövs för att 
åtgärda miljöhot som till exempel växthuseffekten. 
 
Kommunerna har samtidigt ett stort ansvar och möjligheter att på det lokala planet påverka en 
övergång till alternativa transportmedel och därigenom nå ett mer miljöanpassat system. Inom 
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kommunerna arbetar politikerna med att ta fram mål och riktlinjer för att miljöanpassa stadens 
transportpolitik. Personbilstrafiken inom tätorter har många effekter som försämrar 
stadsinnevånarnas hälsa och livskvalitet och skadar natur och kulturvärden. Många bilresor är 
korta och skulle rimligen kunna ske med cykel istället (Nilsson 1995). Att minska antalet 
korta bilresor i tätorten genom ett ökat cyklande bidrar troligen till en minskning av negativa 
miljöeffekter och leder samtidigt till en mänskligare stadsmiljö.  
 
Eftersom vi blir fler människor i staden och samtidigt bilen blivit det mest använda 
transportmedlet i många städer med sin flexibilitet har gång- och cykeltrafikanters 
förutsättningar försämrats av mer och snabbare biltrafik. För att minska belastningen på 
ekosystem och för att inte miljöproblem som växthuseffekt, övergödning och försurning skall 
förvärras, behövs att vi redan idag kräver omedelbara åtgärder.  
 
Under de senaste decennierna har miljöhänsyn fått en allt större roll utrymme inom 
transportpolitiken utifrån de lagar, förordningar och skatter som används för att styra 
utvecklingen mot en långsiktig hållbarhet.  Trafikens negativa konsekvenser för människan 
och naturen på kort och lång sikt har ställt krav på miljöanpassade färdmedel. Det mest 
miljöanpassade och minst energikrävande färdmedlet av alla är cykeln, som dock fått en 
undanskjuten roll i både forskning och debatt. Cykelprojekt har dock startats upp i många 
städer för att få fler invånare att börja cykla och få en bättre stadsmiljö och folkhälsa. 
 
I Östergötland ligger två medelstora städer, Norrköping och Linköping och där har 
kommunerna vidtagit en del åtgärder för att minska bland annat utsläppen av växthusgaser. 
En del i detta arbete har varit en satsning på alternativ till biltrafiken som kollektivtrafiken, 
gång och cykeltrafiken. I denna uppsats riktas fokus på kommunernas arbete med att befrämja 
en ökad cykeltrafik. 

1.1 Urval av kommuner 
Under min praktik under vårterminen på Norrköpings kommuns miljökontor kom jag i 
kontakt med olika planer och program som skulle förnyas inom kommunen som till exempel 
Miljöprogrammet, Översiktsplanen och Kommunikationsplanen. I många av dessa fanns det 
komplexa problemet att överföra resor från bil till cykel, men det fanns ingen direkt koppling 
till cykelprojektet i Norrköping.  Det fanns ingen utvärdering planerad eller påbörjad inom 
projektet som kunde ha varit till nytta i det kommunala arbetet med programmen och 
planerna. Kommunerna Norrköping och Linköping valdes som fokus för denna studie efter 
som att båda hade pågående eller nyligen avslutade cykelprojekt och att de är 
grannkommuner. Städerna har samtidigt rätt så olika förutsättningar för cyklande, Norrköping 
är en relativt tät stad med ett relativt litet universitet och Linköping en relativt gles studentstad 
sedan 70-talet.  

 1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är dels att se hur Linköpings och Norrköpings kommuner arbetar med 
olika cykelprojekt dels att granska hur de två kommunerna följt upp sina projekt samt 
utvärderat miljöeffekter. Härmed möjliggörs också en analys av likheter och skillnader mellan 
kommunernas sätt att arbeta med cykelprojekt. Vidare kommer jag även att diskutera hur 
tillförlitliga och användbara uppföljningarna är och kan vara. 
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1.3 Avgränsningar 
Transporterna inom kommunerna och miljöpolitik är stora områden, vilket gör att jag 
avgränsat mig att endast beröra två kommuner arbetar med olika cykelprojekt. Jag kommer att 
ge en bild av de olika cykelprojektena i kommunerna samt att studera vad kommunerna har 
gjort för att följa upp sina respektive cykelprojekt. 

1.4 Disposition 
Studien är upplagd på så sätt att metoden redogörs först. Därefter ges mål och motiv till 
cykelprojektens genomförande, vilket följs av ett kapitel om uppföljning av cykelprojekt.  
Efter detta följer en jämförelse av cykelprojekten där resultaten presenteras och diskuteras. 
Studien fortsätter med en vidare diskussion där jag kommer att resonera kring sådant som 
enligt min mening skulle kunna göra projekten och uppföljningarna mer effektiva och 
avslutas med en slutdiskussion och slutsatser.  

2. Metod 

2.1 Fallstudie som forskningsmetod 
Forskningsmetod väljs utifrån vilket syfte studien har och alla metoder har sina fördelar och 
nackdelar. Jag har valt att bygga uppsatsen på ett kvalitativt angreppssätt men även med vissa 
inslag av kvantitativ metod. Kvalitativa metoder har jag använt mig av i intervjuerna och 
kvantitativ metod för de mätbara data jag tillhandahållit vid insamlingen av empiriskt material 
till denna studie. Data presenteras med hjälp av citat inom kvalitativ metod snarare än som för 
de kvantitativa metoderna med beräkningar. Styrkan hos de kvalitativa metoderna är att de är 
inriktade på förståelse och kan ge en helhetsbild av det som studeras. Detta kan fås genom att 
en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne som ger en bild av en mångsidig och 
mänsklig värld.  Den kvantitativa metoden ger de beräkningar som presenteras oftast utan en 
språklig analys av det som studeras.  Kvalitativa undersökningar präglas också av flexibilitet 
genom en öppenhet för ny kunskap och ny förståelse som gör att studiens upplägg kan 
förändras under tiden som undersökningen genomförs (Holme och Solvang, 1997). När det 
gäller intervjumetoden, innebär flexibiliteten att det går att komma med följdfrågor (Bell, 
2000). Det går alltså att följa upp nya oförutsedda aspekter och intressanta resonemang. 
Kvantitativa metoder behandlar data som kan uttryckas i siffror eller andra mätbara enheter 
och forskaren utgår vanligen från en teori eller hypotes som hon/han sedan bekräftar eller 
förkastar i sin studie ( Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa informationen kommer att 
användas då statistik över trafikrelaterade utsläpp och utgifter kommer att analyseras. 
 
Mitt beslut att använda fallstudien som metod förankrade jag i att jag gjorde en komparativ 
studie av två fall, fallet Linköping och fallet Norrköping och de frågeställningar som jag valt 
att analysera. Fallstudier är nämligen att föredra när frågor ställs som inleds med ”hur” eller 
”varför” för att svara på syftet i uppsatsen ( Holme & Solvang, 1997). Vilket jag gör genom 
frågorna hur Linköpings och Norrköpings kommuner arbetar med olika cykelprojekt och att 
granska hur de två kommunerna följt upp sina projekt.  
 
Syftet med att använda fallstudier i en vetenskaplig studie eller i en viss företeelse är att 
utveckla en helhetsförståelse för ett socialt system eller en annan företeelse och de samband 
som finns inom systemet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997).  
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2.2 Intervjuer 
En fallstudie kan vara beskrivande, förklarande eller undersökande och baseras på olika typer 
av material (Halvorsen 1992). Jag har valt intervjuer som metod för insamlingen av det 
empiriska materialet till denna studie. Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän 
som arbetar med cykelprojekten direkt eller indirekt i respektive kommun.  Inför intervjuerna 
sökte jag kontakt inom kommunerna med de personer som arbetade inom cykelprojekten och 
kunde ge information om hur kommunerna arbetat med dessa.  
 
Personerna jag kontaktade var positiva till att medverka i min studie. Inför intervjuerna 
använde jag mig av så kallad strategiskt urval, dvs. intervjupersonerna valdes efter vilka 
arbetsuppgifter de har och vilken avdelning de arbetade inom. Jag intervjuade tio personer 
med olika arbetsuppgifter och positioner för att få information om så mycket som möjligt 
inom projekten. I dessa sammanhang används snöbollseffekten som urvalsmetod, dvs. från en 
informant får jag namnet på en annan informant som kan vara intressant att intervjua 
(Halvorsen 1992).  
 
Under intervjuerna använde jag en semistrukturerad intervjuform, vilken är vanlig vid 
kvalitativa studier. Semistrukturerad intervju innebär att forskaren har några riktlinjer 
fastställda för vilken information som efterfrågas, men att intervjuerna därefter styrs av 
intervjuaren och den intervjuade tillsammans (Starrin et al. 1991). I de intervjuer jag gjorde 
efterfrågade jag information om bakgrunden till projekten, mål och motiv, 
infrastrukturåtgärder, ekonomiska medel, effekter på miljön, uppföljningar av projekten, 
åtgärder och olika strategier. 
 
Studiens validitet ökades av att respondenterna kontaktades och fick ta del muntligt av 
temafrågorna före intervjutillfället. Jag hade dessutom möjligheten att återkomma till 
respondenterna i efterhand om några frågetecken skulle uppkomma eller om några följdfrågor 
skulle bli aktuella. Slutligen kontaktades respondenterna igen för att de skulle ha möjlighet att 
kontrollera om faktauppgifterna jag använt stämde.  
 
Vid fallstudien i kommunerna intervjuade jag tio personer vilka arbetar med cykelprojekten: 
en projektansvarig som även tjänstgör som trafikkonsulent vid Gatu- och parkkontoret, två 
trafikingenjörer vid samma kontor, en miljöskyddsinspektör vid Miljö - och hälsokontoret och 
en handläggare och även före detta LIP-ansvarig vid Beredningskontoret inom Norrköpings 
kommun. Gatu- och parkkontoret och Miljö- och hälsokontoret tillhör Tekniska nämnden i 
Norrköpings kommun och mitt val att bara intervjua tjänstemän och inte politiker var för att 
de enligt mig var mer relevanta att intervjua. Inom Linköpings kommun har jag intervjuat 
cykelprojektansvarig vid Kommunledningskontoret inom Teknik och 
samhällsbyggnadskansliet, en informatör vid Miljökontoret och skickat intervjufrågor till 
teknikansvarig på Teknik- och samhällsbyggnadskansliet inom Tekniska nämnden.  I 
Linköpings kommun tillhör Kommunledningskontoret, Miljökontoret och Teknik- och 
samhällsbyggnadskansliet i Tekniska nämnden och där intervjuades också tjänstemän och inte 
politiker. Politikerna har bifallet cykelprojekten i Tekniska nämnderna och tjänstemännen 
genomför den i kommunerna.  Intervjuerna genomfördes cirka en timme i semistrukturerad 
form genom att jag ställde frågor och antecknade svaren för hand. Personlig kommunikation 
har jag haft med alla personerna efter intervjuerna i form av telefon och via dator. Jag har 
även telefonintervjuat två cykelprojektledare i Gävle och Lund och de har även sänt material 
från sina projekt.  
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2.3 Övrig datainsamling  
En stor del av datainsamlingen har gjorts genom de intervjuade personerna på kommunerna. 
Jag har läst litteratur och material som artiklar, broschyrer och utskick i form av reklamblad 
och tidningar som innehåller information om cykelprojekt, transportmedel, koldioxid, 
miljöpolitik, miljöproblem, transporter, transportpolitik och har varit av intresse för 
uppsatsens innehåll. Informationskällor som Kommuners hemsidor, Naturvårdsverket, 
Sveriges riksdag, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, EU, med mera har jag också 
tagit del av. Övrig information har erhållits från cykelprojektansvariga i Gävle och Lund. Jag 
saknade dock material i form av utvärderingar och mätningar ifrån liknande cykelprojekt i 
landet. Jag har sökt material genom telefonkontakter med kommuner med cykelprojekt, 
litteratur i form av böcker och artiklar genom bibliotekets personal och databaser och i övriga 
databaser på nätet. Intervjuerna och personliga kommunikationerna gav mig till största delen 
kvalitativa data, medan några transportrelaterade data var av mer kvantitativ karaktär. 

2.4 Analys av data  
Efter insamlandet av data från intervjuerna, personliga kommunikationerna och från skriftliga 
källor började arbetet med att analysera den information som erhållits, för att slutligen kunna 
nå fram till undersökningens slutsatser. När all data samlats in, var första uppgiften att ta fram 
cykelprojektens bakgrund, mål och motiv till varför de startades.  ”Var det för att befrämja ett 
ökat cyklande som ett minskat bilåkande samt minskade avgaser?” Nästa uppgift var att ställa 
kommunernas uppföljningar av cykelprojekten och de olika åtgärder de vidtagit mot varandra 
för att försöka finna likheter och olikheter i projekten. Likheter och olikheter hade att göra 
med bakgrunden till projekten, mål och motiv för startandet av projekten, 
infrastrukturåtgärder som kommunerna vidtagit, ekonomiska medel i projekten och 
förväntade effekter på miljön. Utifrån detta utvecklades analys och slutsatser.  

2.5 Källkritik 
Uppsatsen bygger på studier av material där det mesta är inhämtat från de berörda 
kommunerna. Jag har medvetet fokuserat på kommunerna eftersom det är deras uppföljningar 
av cykelprojekten jag studerar. Det är dock en brist med uppsatsen att framtida beslut är 
väldigt osäkra och att jag därför har jag varit tvungen att, till en viss del, bygga min studie på 
tecken på effekter i dagsläget eftersom ingen av kommunerna gjort någon utvärdering fullt ut. 
Norrköpings kommun har inte gjort någon utvärdering alls på cykelprojektet, Linköpings 
kommun har delvis gjort och håller på med ytterligare utvärdering som inte är offentliggjord 
ännu. Enligt personlig kommunikation med Nilsson ska det göras en sammanställning av 
utvärderingarna och mätningarna till slutredovisningen av Lip-projektet 2003. Vissa 
mätningar pågår även under 2002. 
 
Fallstudien i kommunerna grundar sig på intervjuer och personlig kommunikation med 
personer som arbetar med cykelprojektet direkt eller indirekt. Den information intervjuerna 
och övrig personlig kommunikation har givit bygger på kontakten och kommunikationen 
mellan mig och den intervjuade, vilket gör att kommunikationsproblem kan ha påverkat 
resultatet av studien.  En begränsning med att använda intervjuer som forskningsmetod kan 
exempelvis vara att det kan finnas en vilja hos intervjupersonerna att göra intervjuaren till 
lags. Det finns därmed en risk att intervjupersonerna ger de svar som de tror att intervjuaren 
vill höra, snarare än att de säger vad de själva tycker (Holme & Solvang, 1997). Detta kan 
göra resultatet skevt. Skillnaden mellan vad en respondent säger sig göra och verkligen gör, 
kan ses som en brist på tillförlitlighet (Lantz, 1993). För att om möjligt avhjälpa detta 
informerades intervjupersonerna om att syftet med uppsatsen är att se hur Linköpings och 
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Norrköpings kommuner arbetar med olika cykelprojekt dels att granska hur de två 
kommunerna följt upp sina projekt samt utvärderat miljöeffekter. För att förhindra brist på 
tillförlitlighet är det därför viktigt att också använda sig av andra källor exempelvis skriftlig 
dokumentation som komplement. 

2.6 Forskarens roll  
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie, vilket innebär att forskaren gör tolkningar 
värderingar och personliga egenskaper medvetet vägs in i studiens utformning. Enligt Holme 
och Solvang (1997) står forskarens uppfattning eller tolkning av information i förgrunden i de 
kvalitativa metoderna. För att kunna tolka resultaten, förutsätts att det finns en förförståelse 
om det som studeras. Denna förförståelse eller teori om ämnet är avgörande för hur 
tolkningen görs. De teoretiska utgångspunkterna som har legat till grund för den här studien 
och som därmed påverkar hur intervjuresultaten tolkas, har varit att jag delvis använt mig av 
andra fall som jämförelse för att få en större vidd i materialet. 
 
Detta medför att genom att följa min beskrivning så kan någon annan person i ”teorin” göra 
en motsvarande studie men inte nödvändigtvis komma fram till samma resultat. Studiens 
informationsinsamling har inriktats på det material som klargör hur kommunerna följt upp 
sina cykelprojekt och jämföra projekten för att hitta skillnader och likheter, vilket gör att ett 
liknande material troligtvis skulle användas av en annan forskare. De personer jag valde att 
intervjua är ansvariga för cykelprojekten eller delaktiga i projekten i de studerade 
kommunerna och det är också troligt att de personerna skulle ha intervjuats vid en 
motsvarande studie. 

3. Mål och motiv till cykelprojektens genomförande 

3.1 Bakgrund till cykelprojekten 
Att minska avgasutsläppen, minska biltrafiken och öka cykeltrafiken är några av åtgärderna 
för att uppnå en minskning av negativa miljöeffekter som finns redovisade i många beslut, 
planer och program på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå finns beslut om 
minskningar av bland annat koldioxid och kväveoxider för att minska på miljöeffekterna 
(Norrköpings kommun 1998a).  
 
I Norrköpings kommun genomfördes 1997 en enkätundersökning om vad de som cyklar i 
staden tycker om Norrköping som cykelstad, detta gjordes i samband med att en cykelplan 
utarbetades. Cyklisterna fick markera sin färdväg mellan bostad och arbetsplats. Studien visar 
att de flesta resor till arbetet är korta, upp till 3-4 km. Norrköping är en relativt tät stad, där 75 
% av befolkningen bor inom en radie av 3 km från stadskärnan. Slutsatsen kommunen drog av 
undersökningen var att utifrån avståndet var cykeln ett realistiskt färdmedel inom staden. 
Norrköping var inte någon av landets större cykelstäder 1998 när ”Cykelplan 1998 för 
Norrköpings stad” arbetades fram som en översiktlig plan för cykelvägnätet (Norrköpings 
kommun 1998a). Norrköpings kommun startade cykelprojektet ”Norrköping cykelstad” 1998 
och enligt uppgift ska cykelprojekten pågå till 2010 (Karlsson, personlig kommunikation). 
 
I Linköpings kommun har en resevaneundersökning genomförts 2001 för att se resmönstret 
för olika trafikkategorier, vilken visade att det görs ca 40 000 korta bilresor per dygn i 
Linköping. En bedömning gjordes av kommunen att en del av dessa resor borde kunna 
ersättas med cykelresor på grund av de korta avstånden. Forskning och erfarenheter från andra 
orter visade också att det finns en stor mängd av människor som skulle kunna byta färdmedel 
från bil till cykel. De korta bilresorna står för en omfattande del av avgasutsläppen, då 
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kallstartade bilar har bristfällig förbränning och katalysatorerna är ineffektiva vid låga 
avgastemperaturer. Att ersätta en viss del av dessa resor med cykelresor skulle således ge 
tydliga miljövinster. Nedanstående diagram i figur 1 visar det stora antalet korta bilresor i 
Linköping (Nilsson 1998). 
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Figur 1: Antal resor med bil och cykel fördelade på olika reslängd. 
 
Källa: Nilsson (1998). 
 
Linköping är till skillnad från Norrköping en stad med cykeltradition, ca 25 procent av 
resorna bestod av cykeltrafik i november 1998. Linköpings kommuns projekt ”Linköping - 
Cykelstad” utarbetades 1998 (Nilsson 1998) I Linköping startade projektet ”Linköping - 
Cykelstaden 1999-2001” och har sedan fortsatt med projektet ”Från cykelstad till 
Cykelkommun 2002-2004” (Nilsson 1998).  

3.2 Kommunernas övergripande målsättning  
Norrköpings cykelprojekts övergripande målsättning är att cykeln och cyklisten ska vara ett 
naturligt inslag i staden. Ett ytterligare mål är att fler norrköpingsbor ska använda cykeln som 
transportmedel vid korta resor som till exempel arbetsresor, enklare inköpsresor och 
barnhämtning. Om fler använder cykeln i innerstaden kommer trafiksituationen och 
luftkvalitén successivt att förbättras och den allmänna hälsan blir bättre menar man. För att 
dessa mål ska uppfyllas behöver kommunen utveckla Norrköping som cykelstad. Invånarnas 
attityder till cykling behöver delvis också förändras. Nyckelord inom projektet är Miljö-
Hälsa-Ekonomi samt stadens trivsel (Norrköping kommun 1998b)  
 
Linköpings cykelprojekts övergripande mål är att minska biltrafikens avgasutsläpp och att 
minska de korta bilresorna 3-4 km med 10-20 % på (3-5 år) och 20-30 % på lång sikt (5-
20år). Kommunen har antagit mål om att cykelvägnätet ska kompletteras i stadens centrala 
delar och att centrum ska göras mer gång- och cykelvänligt. Kommunen har bedömt det 
viktigt att använda liknande tillvägagångssätt som det privata näringslivet. Därför har de 
anlitat professionella marknadsförare som arbetar med tidnings-, radio- och tv-reklam. Detta 
medför att kommunen har gått ut informationen på många håll samtidigt. Synsättet som har 
genomsyrat hela projektet har varit att ”cykeltrafiken ska inte ses som ett problem utan som en 
möjlighet att lösa problemen” (Nilsson 1998). Personliga kontakter har bekräftat att för att 
öka cykeltrafiken i staden krävs i sin tur ett fungerande cykelnät och att folk cyklar på 
cykelnäten. För att uppfylla detta mål krävs många olika strategier och att arbetet sker på flera 
fronter (Lindberg, personlig kommunikation). 

3.3 Infrastrukturåtgärder  
I Norrköping skadades 1994, 223 personer i trafiken enligt polisens rapporteringar, varav 35 
% var cyklister. Enligt kommunen är cyklisterna överrepresenterade olyckmässigt. Ca 75 % 
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av alla cykelolyckor är singelolyckor, vilka helt eller delvis beror på väghållningen. En 
förbättring av drift och underhåll är ett viktigt inslag i cykeltrafiken. Vid snöröjning 
prioriteras de stora cykelstråken i kommunen genom att de plogas före gatorna (Norrköpings 
kommun 1998c).  
 
I Linköping visade olyckstatistiken en ökning under 1980-talet och i början av 1990-talet. 
Olycksanalyser i Linköpings kommun visade att många cykelolyckor skedde i anslutning till 
cykeltunnlar och av att det var dålig sikt. Efter olika infrastrukturåtgärder, information och 
mediauppmärksamhet har andelen polisrapporterade cykelolyckor minskat med ca 25 % från 
1998-2001 (Nilsson 2002). 
 
Norrköpings kommun ansåg att infrastrukturella åtgärder som till exempel att cykelstråken 
behövdes göras renare, tydligare, bekvämare och trafiksäkrare var viktiga för att få fler att 
cykla. Frågor som Norrköpings kommun ville förtydliga gällde om cykelbanorna utmed 
gatorna skulle vara enkelriktade eller dubbelriktade och trafiktekniska frågor. Bilar, gående 
och cyklister behöver åtskiljas vilket man åstadkommer genom att separera deras färdväg. 
Man menar vidare att smärre hinder och farligheter fanns på hela cykelvägnätet. 
Trafiksignalernas detektorer och programmering borde anpassas till cykeltrafiken. 
Beläggningen var också i dåligt skick utmed cykelbanorna (Norrköpings kommun 1998b). I 
Norrköping fanns 1998 cirka 81 km befintliga cykelbanor och cykelvägar i stomnätet som 
behövde rustas upp för att en ökning av trafiksäkerheten skulle uppnås och för att konflikterna 
mellan gående och cyklister skulle minska. Förslagen på utbyggnad av separata cykelbanor 
och cykelvägar gällde då totalt 35 km. En planering att successivt bygga ut och förbättra 
cykelstråk gjordes av kommunen (Norrköpings kommun 1998c). Vägvisare för cyklister 
saknades i staden, cykelbanorna var ofta slingriga med vissa delar på cykelbanor och vissa 
delar i körbanan (Norrköpings kommun 1998c). I kommunen finns även ett 
jourtelefonnummer för cyklister att ringa. Om de upptäcker något akut på cykelbanorna som 
till exempel krossat glas, nedfallna grenar eller dylikt, så åtgärdas de akuta felen och bristerna 
(Karlsson, personlig kommunikation). 
 
Linköpings kommun tyckte att de redan 1998 hade ett relativt välutbyggt cykelvägnät med 
många planskilda korsningar i stadsdelar planerade efter 1970 (Nilsson 1998). I 
centrala/halvcentrala delar där cykeltrafiken var som störst fattades dock många länkar där 
cykling var omöjlig/olämplig eller där cyklisterna kände en stor otrygghet att cykla. Bilarna 
hade en mer attraktiv färdväg. Dessa problem har nu rättats till i stort sett över hela staden 
(Nilsson, 1998). Linköpings kommun har under 2001 infört vägvisning på cirka 10 mil av 
huvudstråken på cykelvägnätet. Principerna för vägvisning och skyltutformning är av ny 
teknik. Vägvisning är ett nät av en radiell förbindelse som knyts ihop av tvärförbindelser. Ny 
skyltning innebär att både fjärrmål och närmål visas med mål och områdesnamn i klartext och 
med avståndet utskrivet. Skylten är väl synbar och samtidigt diskret. Klotterskydd och 
specialskiva vid marken gör att underhåll och gräsklippning underlättas. Vägvisningsprojektet 
var en av orsakerna att Linköping blev vald till ”Årets cykelstad 2002” (Nilsson, personlig 
kommunikation). I kommunen pågår även en utveckling av ny teknik i form av 
snöröjningsutrustning och fordonssnöröjning av cykelvägar. För att i princip få sommarväglag 
för cyklisterna sker en kombinerad borstning och saltning med låg saltkoncentration vid ett 
snödjup på en centimeter. Utvärdering av detta projekt ”Samband mellan drift- och 
underhållsstandard och effekter för cykeltrafikanter” utförs av en doktorand vid VTI (Nilsson, 
personlig kommunikation).  
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3.4 Ekonomiska medel i cykelprojekten 
Cykelprojekten i de två kommunerna har finansierats med medel från olika källor som 
kommunala medel och statsbidrag för lokala investeringsprogram (LIP).  
 
Tabell 1 nedan visar budgeten för Norrköpings kommuns cykelprojekt från år 1998-2002 
vilket är en egen bearbetning från intervju och personlig kommunikation. Tabell 2 nedan visar 
budgeten för Linköpings kommuns cykelprojekt från år 1999-2001 och 2002-2004 vilket är 
en egen bearbetning från intervjuer, personlig kommunikation och information hämtad ur 
Investeringsprogram 1999-2004 Miljön i Linköping (Linköpings kommun, 1999). 
 
Tabell 1: Norrköpings kommuns budget för cykelprojektet från år 1998-2002 (miljoner 
kronor). 
 
År 1998 1999 2000 2001 2002 
Kommunala 
medel 

6 2 0 2 1 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 
Summa 6 2 0 2 1 
 
Källa: Wahlman, personlig kommunikation. 
 
Tabell 2: Linköpings kommuns budget för cykelprojektet från år 1999-2001 och 2002-2004 
(miljoner kronor). 
 
År 1999-2001 2002-2004 
Kommunala medel 40,21 4 
Statsbidrag 18,59 4 
Summa 58,8 8 
 
 
Källa: Nilsson, personlig kommunikation. 
 
Finansieringarna i cykelprojekten skiljer sig tydligt, Norrköpings kommuns budget under 
perioden 1999-2001 är på 4 miljoner kronor och Linköpings kommuns på 58,8 miljoner 
kronor. Norrköpings kommun ansökte om bidrag men ansökan avslogs första gången. Den 
andra ansökan lämnades aldrig in till regeringen av kommunen vilket framkom i intervjun 
med Arumskog före detta LIP-ansvarig i kommunen. Stödet till lokala investeringsprogram 
avviker på flera sätt från traditionella statsbidragssystem. Det finns ingen teknikstyrning dvs. 
regeringen har inte pekat ut vilka tekniska lösningar som kan ges bidrag. Det är istället 
resultaten i form av miljö- och sysselsättningseffekter som är i fokus (www.environ.se). 

3.5 Effekter på miljön 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva och diskutera olika effekter på miljön som ingick i 
kommunernas motiv för cykelprojektens genomförande. Cykelprojekten kan ge många 
positiva effekter på miljön, samtidigt som flera av dem är svåra att kvantifiera. Några exempel 
är att en minskning av avgasutsläpp kan leda till färre antal luftrelaterade sjukdomar och en 
minskning av giftbelastningen på djur, växter, luft, mark och vatten. Cykling ger också bättre 
hälsa, det ger motion, är energibesparande, kräver mindre utrymme än en bil och minskar 
bullernivån i staden. Denna viktiga del som innehåller miljö- och hälsoeffekter är svår att få 
en helhetsbild av i kommunerna. Det är många faktorer som spelar in i mätningen av 
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emissioner från biltrafiken, industrier och många ämnen transporteras längre eller kortare 
sträckor med luften från andra källor i andra städer och länder. Linköpings kommun räknar 
med att göra miljövinster genom cykelprojekten. Dessa miljöeffekter visas enligt LIP-ansökan 
i tabell 4 nedan. Norrköping räknar också med att miljön ska bli bättre men har inte uttalat 
några kvantitativa mål. Men gör dock egna luftmätningar av olika bilavgasmätningar.  
 
Linköpings kommuns utvärdering av cykelprojektet är inte färdig förrän år 2003 och 
miljödelen är ännu inte sammanställd och offentliggjord, varför jag inte kunde ta del av den. 
Luftmätningar görs för att sammanställa luftkvalitén. I kommunerna utförs en stor andel av de 
korta resorna med bil. Dessa resor står för en stor del av avgasutsläppen då kallstartade bilar 
ofta har en bristfällig förbränning och katalysatorerna är ineffektiva vid låga 
avgastemperaturer. Ersätta viss del av dessa resor med cykelresor skulle således ge tydliga 
miljövinster. Antalet korta bilresor förväntas kortsiktigt minska med 10-20 % och långsiktigt 
med 20-30 %. I Linköping görs ca 40 000 bilresor under 3 km per dygn. Den minskade 
energianvändningen bedöms bli mellan 2500 och 5000 MWh/år (Nilsson 2002). 
 
Målet för cykelprojektet i Linköping är att minska biltrafikens avgasutsläpp. Att minska de 
korta bilresorna ger stor effekt då kalla motorer och katalysatorer medför särskilt stora 
utsläpp. Kommunen bedömer att om projektet fullföljs ska reduktionen av utsläppen bli som 
sammanställningen nedan i tabell 3 (Nilsson1998). 
 
Tabell 3: Cykelprojektets reduktion av utsläpp i Linköpings kommun 
Reduktion av trafikarbetet:  3 - 6 miljoner fkm/d.(fkm = fordonskilometer) 
Reduktion av energianvändning: 2 500 - 5000 MWh/år. 
Reduktion av utsläpp:   Kväveoxider 5 - 20 ton/år. 
   Koldioxid 1000 - 3000 ton/år. 
   Kolväten 10 - 20 ton/år. 
 
Källa: Nilsson, 2002 
 
 
Tabell 4: Målet för miljöeffekter som ska uppnås i Linköpings kommun efter avslutat projekt. 

Miljöeffekt Kvantitet före 
åtgärd 

Förändring 

Minskad biltrafik milj.fkm/år 460 3 
Minskade utsläpp till luft, NOx kg/år 380 000 20 000 
Minskade utsläpp till luft CO2 kg/år 81 000 000 3 000 000 
Minskade utsläpp till luft HC kg/år 700 000 20 000 
Minskad användning av fossil energi 
motsvarande 5 000 MWh 

 5 000 

 
Källa: Nilsson (2002). 

3.6 Sammanfattning 
 Kommunerna försöker genom olika strategier få cykelolyckorna att minska exempelvis 
genom information om säkrare och bättre cykelutrustning och om trafikregler. Andra åtgärder 
kan vara infrastrukturåtgärder som gör cyklingen säkrare är till exempel separering av 
cykelbanorna från gående och biltrafik. Särskilda hjälmkampanjer kan också ge ökad 
säkerhet. Här finns samtidigt i dagsläget inga data som kan styrka att olyckorna minskat på 
grund av åtgärderna i någon av kommunerna. För att skapa trafiksäkra lösningar måste man 
även ta hänsyn till att cykelbanorna är bekväma, gena och trevliga att färdas på.  
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Miljöeffekterna antar båda kommunerna kommer att ske i form minskade bilavgaser genom 
projekten, men i dagsläget finns ingen data som kan direkt kopplas att det är projekten som är 
grunden för de minskade luftföroreningar i de båda kommunerna. De ekonomiska medlen 
som används i projekten är på olika summor och kommer delvis från olika källor som 
skattemedel och Lip-projekt i kommunerna. 

4. Uppföljning av cykelprojekten 
I följande kapitel kommer jag att redovisa hur kommunerna följt upp sina cykelprojekt. Jag 
kommer även att diskutera hur tillförlitliga och användbara uppföljningarna är och kan vara.  

4.1 Uppföljning via enkätundersökning  
Enkätundersökningar om kommuninnevånarnas attityder och vanor till cykling/cyklande finns 
gjorda i både Norrköping och Linköpings kommuner. Att ändra folks vanor och beteenden är 
svårt och det kräver många insatser från olika håll och mycket information. Vad vinner man 
som individ på ett ändrat beteende i till exempel tid, ekonomi och så vidare? Det handlar inte 
bara om att klargöra varför man ska ändra sig, det gäller också att överföra den teoretiska 
kunskapen till praktiska kunskaper. Den praktiska kunskapen leder i större utsträckning till ett 
förändrat handlingsmönster än vad teoretiska kunskaper gör var några av de slutsatser jag 
kunde göra efter att studerat kommunernas enkätundersökningar.  
 
I Norrköping genomfördes en enkätundersökning 1997 som riktades till cyklister på 4 stora 
arbetsplatser i staden. Totalt svarade 240 personer som cyklade till och från arbetet. 75 % 
svarade att de tyckte att Norrköping var en bra cykelstad. Cirka 40 % uppgav att de skulle 
cykla mer om det fanns bättre cykelbanor medan lika många uppgav att de inte skulle cykla 
mer av samma anledning. 20 % svarade att de inte visste om bättre cykelbanor skulle förändra 
deras beteende. På frågan om det viktigaste skälet för att cykla svarade 176 ”att hålla sig i 
trim”, 144 att det var snabbt och smidigt, 104 att det bidrar till en bättre miljö, 94 att det ger 
frihetskänsla och 112 att det är billigt. Det totala antalet svarande var 239 och max tre 
svarsalternativ fick markeras (Norrköping kommun 1998c). 
 
I en annan undersökning om Norrköpingsbornas resvanor som Statens institution för 
opinionsundersökningar (SIFO) utfördes 2001, visades att av samtliga förflyttningar som 
gjordes inom stadens tätort så skedde 20 % med cykel. I övrigt visade den att kollektivtrafiken 
stod för 9 %, bilförare 34 %, bilpassagerare 9 % och gång 28 %. (Norrköpings kommun 
2001).  
 
Linköpings kommun har genomfört en resvaneundersökning under 2001 för att öka 
kunskapen om dagens resmönster för olika trafikantkategorier. Jämförelse har skett med fyra 
tidigare resvaneundersökningar som genomförts på liknande sätt 1974, 1981, 1990 och 1999 
se tabell 5 nedan. Därmed kan utvecklingen de senaste 27 åren analyseras. Under perioden 
1970-1990 låg cykeltrafikens andel av antalet resor på 25-26 % och har under 2001 ökat till 
cirka 31 % (Nilsson 2002). 
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Tabell 5: Andelen resor med bil, kollektivt och cykel i Linköping Kommun 1974-2001. 
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Källa: Lindahl (2001). 
 
Under 1990-talet ökade dock resandet med cykel bland trafikslagen i Linköping kommun. 
Under de senaste två åren kan inte någon större förändring iakttas. Fördelningen mellan de 
olika trafikslagen har varit tämligen stabil. Den lilla ökning som kan noteras för bilresorna 
hänger till stor del samman med att något fler har uppgivit att de rest som bilpassagerare 2001 
än 1999. Kollektivtrafiken minskade 1999 men sedan fick en liten ökning 2001. 
 
I Linköping har under hösten 2000 en grupp studenter vid Linköpings Universitet gjort en 
attitydundersökning om invånarnas attityder till cykling. Generellt anses Linköping som en 
bra cykelstad, att liksom kommunen arbetar aktivt med förbättringar och att cykelmiljön 
förbättrats under de senaste två åren (Nilsson 2001). 
 
Under våren 2001 har kommunen gjort en attitydenkät där 141 innevånare deltog. Invånarna 
uppgav att de under de två senaste åren hade ökat sin cykling med 30 %.  25 % angav att de 
gör färre korta bilresor. Att situationen för cyklande har förbättrats ansåg 40 % och 80 % 
cyklar någon gång i tätorten. Hjälmanvändningen har ökat med 50 % (Nilsson 2002). 
 

4.2 Analys och diskussion  
Både Norrköping och Linköpings kommuner har undersökt cyklisternas vanor och attityder 
genom enkäter.  I Linköping har ett flertal studier gjorts där de tagit hjälp av bland annat 
universitetet. Norrköping har gjort en enkätundersökning på fyra arbetsplatser 1997 och SIFO 
en om resvanor 2001, men dessa är inte använda som uppföljning av cykelprojektet. ”För att 
enkäter ska vara tillförlitliga och för att få en bredd på undersökningen bör de gå ut till de 
flera olika kategorier av innevånare i staden.” Dessa uppföljningar kan sedan användas i det 
kommunala arbetet. Linköpings kommun har gjort en attitydenkät och båda kommunerna har 
gjort enklare undersökningar om vad folk tycker om cykling. Attitydundersökningar verkar 
enligt min mening vara en bra metod att använda för att få mer information om innevånarnas 
vanor och vad som är bra eller dåligt för cykling i kommunen. Men dessa undersökningar 
behöver inte nödvändigtvis leda till förbättrat beteende.  
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Enkätundersökningar som uppföljning är gjorda i kommunerna för att undersöka 
innevånarnas attityder och vanor. En tydlig uppföljning av enkäterna är viktig så att de som 
medverkar i enkäten ser att kommunen tar tillvara deras svar i planeringen av projekten. 
Enkäter anser jag kan vara en bra metod för att öka antalet cyklister. I enkäter får man tänka 
till på sina vanor och rannsaka sig själv varför man gör på ett sätt och inte på ett annat, det är 
nyttigt och kan på långsikt ändra folks vanor.  
 
Kommunerna har en svår uppgift att ändra folks attityder och vanor: Att få bilister att ta 
cykeln istället för bilen kräver uthållighet av kommunens politiker och tjänstemän.  

4.3 Uppföljning via mätningar 
4.3.1 Kampanjer för att påverka fler att cykla 
Norrköpings kommuns satsning på ”Cykla till jobbet kampanjen” startade 1999. Första året 
utsågs 100 pristagare bland deltagarna från företag vilka hade flest anmälda antal 
medverkande i kampanjen, även till de företag som hade störst andel cyklande som 
medverkade i kampanjen i relation till antalet anställda inom företaget. Dessa kampanjer har 
fortsatt från år till år och ökar varje år med antalet personer som deltar i kampanjen. 
Resultaten av antal arbetsplatser och antal cyklister redovisas i tabell 6 nedan vilket är en egen 
bearbetning från intervju och personlig kommunikation (Karlsson, personlig kommunikation). 
 
 
Tabell 6: Antalet arbetsplatser och antal cyklister i ”Cykla till jobbet kampanjen 1999-2002” 
i Norrköpings kommun. 
 
År 1999 2000 2001 2002 
Antal 
arbetsplatser 

40 35 51 51 

Antal cyklister 3888 4500 7000 6370 
 
Källa: Karlsson, personlig kommunikation. 
 
Enligt tabellen ökar både antalet arbetsplatser och antalet aktiva cyklister i kampanjen varje år 
fram till 2002. Ett tillägg är att kampanjen 2002 pågår för tillfället och det brukar alltid 
tillkomma flera arbetsplatser och cyklister under tidens gång (Karlsson, personlig 
kommunikation).  
 
Norrköpings kommun har även haft kampanjer som till exempel ”Stan Runt”, ”Glan Runt”, 
Cykelturer med cykelfrämjandet och Cykelfixardagar. Många av dessa kampanjer har skett i 
samverkan med andra organisationer. I dessa kampanjer har i antalet cyklister som deltar ökat 
(Karlsson, personlig kommunikation). Linköpings kommuns kampanjer ”Cykla för livet”, 
”Vintercyklingskampanjer”, ”Cykelbelysningsaktion” och ”Linköping å hoj”, ”Cyklist för 
miljön” har alla visat en ökning av antalet deltagare (Lindberg, personlig kommunikation).  
 
Kommunen räknar med en kortsiktig ökning inom 3-5 år av antalet cyklister till 30-40 % av 
antal invånarna och en långsiktig ökning inom 5-20 år till ca 60 % av antalet invånare genom 
projektet. Eftersom antalet bilresor och antalet cykelresor var ungefär lika många till antalet 
på korta sträckor upp till 3 km under en 3-årsperiod som projektet pågår. Detta kan maximalt 
ge en minskning av antalet bilresor med 30-40 % på (3-5 år) och 60 % på lång sikt (5-20år) 
efter beräkningar gjorda 1998. En viss överflyttning förväntas också ske av bilresorna till 
buss, gång förutom till cykel. Antalet korta bilresor kan kortsiktigt förväntas minska 10-20 % 
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och långsiktigt med 20-30 % (Nilsson 1998). Ett av skälen till att man inte cyklar var enligt 
kommunen att utrustningen och kunskapen om utrustningen var dålig. Detta gäller både att 
man inte klarar regn, vind, kyla och snö och att cykeln är bristfällig säkerhetsmässig. I detta 
projekt har cykel- och sport-handeln liksom olika organisationer samarbetat med kommunen 
(Nilsson 1998).  
 
4.3.2 Cykelhjälmskampanj 
Jag har valt att ta med hjälmkampanjen för att det finns mätningar gjorda inom kommunerna 
som både visar antalet hjälmanvändare och antalet cyklister vilket framkom i intervjuerna. 
Dessa mätningar är inte sammanställda och offentliggjorda. 
 
I Norrköpings kommuns projekt ingår en cykelhjälmskampanj som drivs i samarbete med 
Vägverket med olika slogan som marknadsföring. Anställda på företag, organisationer och 
skolor och förskolors personal erbjuds köpa godkända cykelhjälmar till förmånligt pris. 
Mätningen av hjälmbärare började 1997 och pågår varje år sedan dess i tre dagar under 
samma vecka i maj, på sex olika platser i Norrköping: Skvallertorget, Tingshuset, Gamla 
Övägen/Albrektsvägen, Hagagatan/Finspångsvägen, Linköpingsvägen. Väderleken noteras 
också med antingen regn, uppehåll eller kraftig blåst och med temperatur. Tiden var mellan 
06.30-09.00 och mellan 11.30-13.00. Det som mäts är antal cyklister med hjälm eller utan 
hjälm och i kategorierna, vuxna över 15 år, barn/ungdom 1-15 år och män/kvinnor. I tabell 7 
nedan visas resultat från mätningar i antal cyklister och procent av cykelhjälmanvändare och 
inte hjälmanvändare i Norrköping, som sker under tre dagar i maj varje år. Tabellen är en 
egen bearbetning från intervju och personlig kommunikation. 
 
Tabell 7: Mätningar av cykelhjälmanvändningen i Norrköping 1997-2001. 
 
År 1997 1998 1999 2000 2001 
Totalt med 
hjälm 

159 st=11% 422 st=8 % 449 st=8,6% 556 st=10,6% 375 st=8, 7 % 

Totalt utan 
hjälm 

3 621 st=89 % 4 807 st=92% 4 771 st=91,4% 4 708 st=89,4% 3 926 st=91, 3 % 

Totalt antal 
cyklister 

3780 5229 5 220 5 264 4 301 

 
Källa: Karlsson, personlig kommunikation. 
 
Hjälmanvändningen, mätt i antal personer har stigit från år 1997-2000. I tabell 4 kan man 
notera en minskning av hjälmanvändningen år 2001 i förhållande till åren innan vilket beror 
på det varierande antalet totala cyklister som ingår i mätningen. Minskningen i procent har 
också att göra med det varierande totala antalet cyklister som mätningen är utförd på. 
Cyklister utan hjälm har varierat i antal under 1997-2001, men minskat från 1999. Resultatet 
är dock svårt att tolka. Ser man till antalet som använder hjälm år 2001 är de fler än 1997 
vilket är en positiv bild, men om det beror på projektets kampanjer eller ej går inte att säga. 
Jag tror att folk blir påverkade av kampanjer och stimuleras till att använda hjälm och allra 
helst barn som har vanan från tidig ålder.  
 
I tabell 4 kan man utläsa en ökning av totala antalet cyklister från 1997-2001. Året 2001 visar 
en minskning från åren innan, men en ökning från 1997 då cykelprojektet började. Vad 
minskningen 2001 beror på är svårt att säga, men vädret går det inte att skylla på för det var 
uppehåll och 16°C enligt protokollen från undersökningen vilket var ungefär som året innan. 
Enligt Gatu- och Parkkontoret gjordes det ombyggnader av gång- och cykelpassagen vid 
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Södra Promenaden i cirka tre veckor 1999 detta kan vara en trolig orsak till minskningen av 
totala antalet cyklister från 1998-1999 vid den mätpunkten. Tittar man på de andra 
mätpunkterna så kanske det gjordes ombyggnader där också. Till exempel har Skvallertorget 
varit under ombyggnad.  
 
I Linköpings kommun har hjälmkampanjer bedrivits 1999-2001, hjälmar har sålts till 
reducerat pris, lottats ut och skänkts bort. I trafikenkäten 2001, fanns följande frågor och svar 
som visas i tabell 8 nedan vilket är en egen bearbetning från personlig kommunikation. 
 
Tabell 8: Linköpings kommuns frågor och svar angående cykelhjälmanvändning i 
trafikenkäten 2001. 
 
Använder Du cykelhjälm 
när Du cyklar? antal procent 
ja, alltid 9 6,4 
ja, ibland 11 7,9 
nej, men cyklar 99 70,7 
cyklar inte 21 15,0 
Totalt 140 100 
 ej svar 1  
Samtliga 141  
Hur har Din användning av 
cykelhjälm förändrats 
under de senaste två åren? antal procent 
ökat 10 50,0 
oförändrat 10 50,0 
Totalt 20 100 
 
Källa: Nilsson (2002). 
 
I tabell 8 kan man utläsa en ökning av hjälmanvändningen genom att studera ökningssiffran 
på 50 % i förändringen av användandet av hjälm de senaste två åren. Detta innebär att av de 
20 personer som har svarat på frågan svarade 10 att de ökat sin användning av hjälm. Detta är 
en positiv bild av hjälmanvändandet men om det är kampanjens förtjänst eller inte går inte att 
säga. Statistiken på 20 personer ger heller inte ett säkert underlag.  
 
4.3.3 Cykeltrafikmätningar 
I Norrköpings kommun valde man en mätpunkt vid Tingshuset, Olai Kyrkogatan/Södra 
promenaden för att det vid manuella räkningar visade sig vara störst flöde av cyklister där. En 
räknare med namnet Marksman 660 grävdes ner i marken. Räknaren avläses varje vecka året 
om för att få en mätning av södergående och norrgående cyklister (Wahlman 2002). 
Mätningar började vecka 28 1998 och tabell 9 nedan som är en egen bearbetning från 
personlig kommunikation visar vecka 28-50 från 1998-2000.  
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Tabell 9: Tabellen visar totala antalet cyklister vid räknestationen Olai Kyrkogata/Södra 
Promenaden, vecka 28-50 för åren 1998-2000. 
 
Vecka 1998 1999 2000 
28-50 291 053 276 354 235 440 
Differens  -14 699 -40 914 
 
Källa: Sköld, personlig kommunikation. 
 
I tabellen visas en minskning med 5 % på hela jämförelseperioden av antalet cyklister under 
1998 och 1999. I perioden 1999 och 2000 är minskningen 15 %. Enligt Gatu- och 
Parkkontoret i kommunen gjordes det ombyggnader av gång- och cykelpassagen vid Södra 
Promenaden i cirka tre veckor 1999 och dessutom var maskinen som användes trasig under ett 
antal veckor 2000. Maskinen som användes fungerade inte så bra överhuvudtaget, vilket 
innebär att statistiken inte är helt tillförlitlig. Den manuella räkningen som görs i samband 
med hjälmmätningen en vecka varje år visar på en ökning av cyklisterna på den sträckan 
(Karlsson, personlig kommunikation).  
 
Jag antar dock tillsammans med Sköld och Wahlman på Norrköpings kommun att den 
minskning man ser av antalet cyklister med hjälp av maskinella undersökningen beror på 
ombyggnaden av gång- och cykelpassagen vid Södra Promenaden liksom att mätmaskinen 
var ur funktion och inte helt tillförlitlig. Här kan också väderlek spela en roll eftersom 
mätningarna löper hela året om och cykelhjälmsdelen bara görs i maj. Vädret från en månad 
är inte jämförbar med ett med ett snitt av ett helt år på grund av de varierande vädertyperna 
under årets lopp. Vädret är troligen gynnsammare för cyklister i maj månad i jämförelse med 
hela året. Detta har jag inte kontrollerat men SMHI lagrar väderinformation så en 
undersökning är möjlig att genomföra alla tre årens väder och jämföra med varandra.  
 
I Linköpings kommun har VTI gjort mätningar på cykelflödena för Cykelstadprojektet i 13 
punkter i den centrala delen av staden under en vecka hösten 1999. Parallellt har flödena 
mätts kontinuerligt sedan hösten 1999 med detektorer i fyra representativa punkter i 
innerstaden (Nilsson 2000). Under oktober 1999 och september och oktober 2000 gjordes 
maskinella cykeltrafikmätningar vid ett 10-tal punkter i centrala och halvcentrala delar av 
staden. Oktobermätningarna kan jämföras och pekar mot en ökning av cykeltrafiken med 2-4 
% under 2000 (Nilsson 2001). Gatuenheten gör kontinuerliga mätningar sedan november 
1999 av cykeltrafiken i några punkter. Mätningarna sker med dekorer i trafiksignalsystemet. 
De mätningarna kan jämföras november – december och visar en ökning med ca 11 % under 
2000 (Nilsson 2001).  
 
VTI: s maskinella cykeltrafikmätningar under september och oktober 2001, kan i viss mån 
jämföras med mätningarna gjorda 1999 och 2000. Dessa resultat är inte färdiganalyserade. 
Resultatet är svårtolkat för det var begränsningar i framkomligheten, på grund av utbyggnader 
av cykelbanor och andra byggnadsprojekt. Detta gör det svårt att utvärdera förändringar av 
cykeltrafiken. Att vädersituationen under mätperioderna inte är jämförbara gör det också svårt 
att tolka (Nilsson 2002). Sammanfattat kan man tolka VTI mätningarna som att en ökning 
skett av antalet cyklister 1999, åren 2000 och 2001 gav en svag ökning av antalet cyklister 
(Lindberg, personlig kommunikation). 
 
4.3.4 Mätningar av bilavgaser 
I detta kapitel kommer jag att beskriva och diskutera olika effekter på miljö som 
bilavgashalter som ingår i kommunernas mål och motiv för cykelprojekten.  
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Cykelprojekten ger många positiva effekter på miljön, flera är svåra att kvantifiera men några 
exempel är att en minskning av avgasutsläpp leder till färre antal luftrelaterade sjukdomar och 
en minskning av giftbelastningen på djur, växter, luft, mark och vatten. Figur 2 nedan visar 
bilavgashalterna i Norrköpings kommun 1990-2001 i mg/m3. 
 
 
Figur 2. Bilavgashalternas minskning med åren i Norrköpings kommun 1990-2001. 
 

Bilavgashalterna  minskar med åren

0
50

100
150
200
250
300
350
400

19
90

19
90

19
92

92
-9

3

19
93

19
93

94
-9

5

99
-0

0

00
-0

1

00
-0

1

NO2 NO2 PM 10 Ozon Benzen Toluén

 
 
Källa: Med tillstånd av Larsson. 
 
Tabellen ovan visar en sammanställning av olika bilavgaser och att det skett en minskning av 
halterna i Norrköping åren 1990-2001. Mätningarna är gjorda av Miljö och Hälsokontoret i 
Norrköpings kommun. Det går dock inte att säga att minskningen beror på cykelprojektet, 
eftersom minskningen började innan projekten. Här spelar faktorer, som väderlek vid mätning 
och olika mätmetoder på resultatet sannolikt in. Mätningarna är gjorda i olika intervaller som 
1-timme, 8-timmars och dygnsintervaller. Miljö och Hälsokontoret gör egna luftmätningar 
men det fanns inte sammanställts och var för osäkra för att de skulle vilja lämna ut dem. 
Avgörande orsak är också att andelen bilar med katalysator ökar varje år i och med att 
bilparken förnyas. Detta medför att utsläppen per förbrukad liter bensin minskar. Bilarna i 
kommunerna har inte minskat till antalet. Ny teknik som katalysatorer gör så att bilarna 
förbrukar mindre bensin vilket ger en positiv effekt på miljön. 
 
Linköping har ingått i ett parallellt projekt som kallas URBAN. Projektet bygger på samarbete 
mellan ett antal Miljö- och Hälsoskyddskontor i Sverige och IVL. Där en av målsättningarna 
är att underlätta för kommunerna i Sverige att utvärdera och beskriva luftkvalitetssituationer 
på ett enkelt och jämförbart sätt. Projektet gjorde sin 15: e mätsäsong 2000/01 och har nu 
avslutats med en rapport. Tabell 10 nedan visar luftmätningarna inom URBAN-projektet i 
Linköpings tätort, halvårsmedelvärden i mg/m3 vilket bygger på egen bearbetning från 
personlig kommunikation i form av intervju och sammanställt material från Eriksson. 
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Tabell 10: Luftmätningar inom URBAN-projektet i Linköpings tätort, halvårsmedelvärden 
(mg/m3). 
 

Parametrar 
Period 

SO2 NO2 O3 Sot VOC 
Bensen

Toluen Oktan Butylac Etyl-
bensen 

mp-
Xylen

o-xylen Nonan. 

Vinter00/01 1,3 11,9 39 3,8 1,6 3,1 0,2 0,1 0,4 1,2 0,5 0,2 
Sommar00  10 58          
Vinter99/00 1 12,4 51,4 2,9 1,5 2,8 0,1 0,1 0,4 1,2 0,4 0,1 
Sommar99  10,9 65,6          
Vinter98/99 1,5 12,3 46,4 2,6 1,9 3,4 0,2 0,2 0,6 1,6 0,6 0,2 
Sommar98  9,5 53,8          
Vinter97/98 1,7 12,8 37,9 3,4 1,7 3,4 0,2 0,2 0,5 1,4 0,5 0,1 
Sommar97  10,3 62,8          
Vinter96/97 1,5 12,6  2 2,1 5,1 0,2 0,1 0,6 2 0,8 0,2 
Sommar96  11,2           
Vinter95/96 2,2 16,3  5,2         
 
Källa: Eriksson, personlig kommunikation. 
 
Resultatet visar att det har skett en minskning av de flesta ämnena eller så ligger de på samma 
värde som tidigare. Inget ämne har ökat under perioden 95/96-00/01, vilket är en positiv 
effekt på miljön.  
 

4.4 Analys och diskussion 
4.4.1 Mätbara effekter av cykelprojekten 
I Norrköping har det skett en ökning av cyklister enligt den manuella cykelräkningen. Den 
maskinella räkningen som är gjord går inte att använda eftersom det är för mycket som har 
stört räkningen. Enligt Gatu- och Parkkontoret ska nya mätare köpas in och det ska bli tre 
stycken mätpunkter för att bättre kunna följa upp projektet. I Linköping har mätningar skett 
på flera olika punkter och olika strategier så där har de kunnat utvärdera några strategier som 
visar att en ökning skett av antalet cyklister. Den metod som används för cykeltrafikmätningar 
är svår att tolka. Det är många moment som försvårar jämförelsen, till exempel ombyggnader 
och väderlek. Alla cyklister cyklar inte där mätstationerna ligger vilket försvårar 
utvärderingen. Kommunerna jag har jämfört har inte hållit på så länge men man kan ändå se 
en tendens till ökning av antalet cyklister i kommunerna. I städer som till exempel Lund och 
Gävle där man har gjort omfattade långsiktiga satsningar på cykeltrafik har antalet cykelresor 
ökat med 40-130 % över en period på 5-20 år enligt Nilsson, 2002. Sannolikt kommer det att 
bli en ökning även med i Linköping och Norrköping. I Norrköpings kommun visade 
mätmaskinen en minskning mellan 5 % -15 % under tidsperioden vilket berodde på att 
maskinen var ur funktion och ombyggnader i infrastrukturen medan den manuella räkningen 
vid hjälmräkningen visade en ökning av det totala antalet cyklister. Medan Linköping i VTI: s 
maskinella cykeltrafikmätningar kunde visa en ökning genom att mätningar skedde på flera 
platser. Detta visar att desto fler mätningar som görs desto säkrare blir resultaten. 
 
Hjälmanvändningens mätningarna visar att det skett en ökning antalet cyklister genom åren 
men här går inte heller att säga att det är en ökning som beror på cykelprojekten. Dessa 
mätningar kan också ha påverkats av andra faktorer som till exempel väderlek. 
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Mätningar som är gjord i kommunerna som bilavgasmätningar och luftmätningar visar en 
minskning och att ingen ökning skett av ämnen som kan påverka miljön negativt har skett. 
Dessa antagande går inte att hänvisa till cykelprojekten eftersom det är andra faktorer som 
också påverkar mätningarna som till exempel ny teknik. Det är svårt att få en helhetsbild av 
miljö- och hälsoeffekter i kommunerna. Det är många faktorer som spelar in i mätningen av 
emissioner som biltrafiken, industrier och många ämnen transporteras med luften från andra 
källor i andra städer och länder.  
 
Cykelprojekten räknar med att göra miljövinster som till exempel Linköping där förändringen 
visade att en minskad biltrafik kan ge en vinst på 3 milj.fkm/år, minskade utsläpp till luft en 
vinst på 20 000 NOx kg/år, 3 000 000 CO2 kg/år, 20 000 HC kg/år och ytterligare minskad 
användning av fossil energi  motsvarande  5000MWh.  Norrköpings kommun räknar med att 
miljön blir bättre men har inte uttalat några kvantitativa mål för detta. I Lund räknar man med 
en miljövinst på minskat utsläpp av koldioxid med 900 ton/år. Linköpings kommun ska också 
enligt personlig kommunikation med Nilsson göra en sammanställning av utvärderingarna 
och mätningarna till slutredovisningen av Lip-projektet 2003. Vissa mätningar pågår även 
under 2002 vilket innebär att miljödelen inte är sammanställd. Båda kommunerna förväntar 
sig att cykelprojekten kan ge en positiv effekt på miljö genom kommunernas strategier i 
cykelprojekten som att till exempel minska de korta resorna och ersätta vissa av dem med 
cykel. Att cykla är att ta miljöhänsyn vilket politiker, tjänstemän och kommuninnevånare kan 
göra genom att planera in cykling i sitt dagliga liv. Ska man resa till exempel koldioxidsnålt 
så kan man cykla så långt man orkar utan utsläpp, med bil blir utsläppet 1 kg på en resa av 5,3 
km (Svenska naturskyddsföreningen, 2002). Jag anser dock tillsammans med kommunerna att 
det är omöjligt att avgöra cykelprojektens bidrag till eventuella minskningar på detta sätt. 
Man måste följa upp detta på andra sätt att mäta antalet körda kilometer i staden och räkna om 
dessa siffror till koldioxidutsläpp per kilometer. 
 
4.4.2 Kampanjernas roll och betydelse 
De projektansvariga i båda kommunerna identifierar en ökning av cyklingen genom antalet 
deltagare i de uppföljningar de har gjort. Jag upplever att syftet med kampanjerna att få fler att 
cykla och sprida information om cykling är trevliga inslag. Ökningen av antalet deltagare 
visar att många deltar i kampanjerna. Dessa cykelkampanjer bidrar sannolikt till en ökad 
trivsel och gemenskap på arbetsplatserna och är en avkoppling för många.  
 
Min uppfattning är att människors uppfattning om cykling och om deras vanor kan påverkas 
av kampanjer och kommunikation och andra strategier, men endast om de fysiska och sociala 
förutsättningarna för cyklister är goda vilket också framkom i enkätundersökningarna. Detta 
anser jag att kommunerna bör ta med i sina uppföljningar av projekten för det kan underlätta 
vidare kommunalt arbete som t ex infrastruktursarbete och kommande kampanjer. 
 
Min tolkning är att cykelhjälmkampanjerna spelar en positiv roll att få fler att använda hjälm, 
eftersom budskapet och informationen sprids om hjälmens betydelse för cyklister ur 
säkerhetssynpunkt. Här har kommunen använt sig av många olika aktörer i samverkan kring 
kampanjerna vilket gör spridningen större. Olika innehåll i kampanjerna gör att olika 
kategorier av människor får information om kommunens cykelprojekt och kommunikation 
och spridning sker om kampanjernas syften. Detta stöder jag på att antalet deltagare ökat i 
kampanjerna som till exempel cykla till jobbet kampanjerna i båda städerna. I framtiden antar 
jag att en ökning kommer att ske av hjälmanvändning för att barn som växer upp idag har haft 
hjälm sedan de var små och fått vana och informationen om säkerheten i tidig ålder. Detta 
grundar jag på Norrköpings mätning av cykelhjälmsanvändning som visar att barn/ungdomar 
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ökat sin hjälmanvändning. Det finns dock också några i den kategorin som cyklar utan hjälm. 
Uppföljningar av projekten är inte bara användbar information för Tekniska nämnder med 
flera som är delaktiga i projektet, utan kan ge andra nämnder en bild av hur information från 
kommunen används i praktiken. 
 
4.4.3 Vad studien visar förslag på 
Mitt förslag är att mätningar kan göras på många punkter och ligga utspridda över hela staden 
och även kompletteras med manuella mätningar regelbundet. Statistiken blir säkrare genom 
fler mätpunkter och genom olika mätmetoder som både manuella och med mätmaskiner. 
Trovärdigheten blir större och uppföljningen går att använda till fortsatt kommunalt arbete. 
 
Jag tycker det finns tecken som talar för att kommunerna skulle kunna utnyttja dessa 
kampanjer för att få mer kunskap om vad deltagarna tycker genom ökad kommunikation 
vilket skulle underlätta uppföljningen av cykelprojekten. Ett förslag är att utvärdera 
kampanjerna mer, genom att på själva kampanjdagen eller dylikt fråga deltagarna vad de 
tycker om just den formen av kampanj och vad de tror att den metoden kan leda till 
beträffande människors attityder till cykling.  
 
De enklare enkäterna tycker jag att kommunerna kan använda på sina kampanjer med några få 
frågor så de är enkla att fylla i snabbt med ja eller nej svar. Här tycker jag att frågan om valet 
av transportmedel kan bli aktuell, om kampanjerna kan styra valet för många invånare att 
välja cykel istället för bilen som transportmedel. Förslag som att locka politiker och 
tjänstemän att deltaga i kampanjerna tillsammans med innevånare och arbetsgivare tycker jag 
skulle vara ett sätt att bredda kampanjerna. Jag tycker det finns tecken som talar för att 
kampanjerna kan ge ett tillfälle att prova på cykling och se dess fördelar. Även en van cyklist 
kan få ut något av kampanjer som till exempel att få se nya cykelvägar, nya omgivningar och 
idéer om förbättringar till kommunen om cyklisterna får delta i uppföljningarna. En viktig 
strategi för framtiden tycker jag är för kommunerna att behålla de grupper som cyklar idag, de 
besitter erfarenhet och kan vara till stor hjälp i kommunens kommande arbeten. Ett förslag är 
att de kan fungera som mentorer för andra mindre vana cyklister och vidareförmedla det 
positiva i kampanjerna till dem som inte cyklar. Att det dessutom finns priser att vinna som 
resor i till exempel ”cykla till jobbet kampanjen” lockar också flera deltagare. 
Projektansvariga i Lund och Gävle ser också en ökning av antalet cyklister i sina kampanjer 
och de utförs på liknande sätt med resor till pris i vissa kampanjer (Stålspets och Thorsvad, 
2002).  
 
Lund utnyttjar sina kampanjer genom att rikta uppmaningar direkt till arbetsgivarna som till 
exempel ”satsa på din viktigaste resurs – personalen”! och ”Hur kan du som arbetsgivare 
påverka din personal att börja cykel?”(Lunds kommun, 2001 a). Detta har visat sig vara ett 
bra inslag i kampanjerna enligt personlig kommunikation med Thorsvad och detta antar jag 
ger liknande resultant i andra kommuner som Norrköping och Linköping.  
 

5. Jämförelse mellan kommunerna, diskussion och förslag 
I detta avsnitt kommer jag att jämföra projekten för att hitta skillnader och likheter. Att 
överföra resor från bil till cykel är ett komplext problem, för vilket det krävs flera slags 
åtgärder. Detta återspeglas i kommunernas sätt att arbeta. 
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5.1 Cyklandets för- och nackdelar 
Norrköpings kommun menar att fördelarna med att cykla är att det går snabbare och 
smidigare att komma till en plats. Att cykla är vidare ekonomiskt fördelaktigt, när man väl 
köpt sin cykel är däck och övrig utrustning en mycket ringa kostnad. Fördelarna för cyklisten 
är också att man får bättre hälsa och hur riskfyllt det är, det förebygger man själv genom hur 
man uppför sig i trafiken som cyklist. För staden ökar trivseln med fler cyklister och för 
miljön är det bra, för det ger inga utsläpp. Cykeln är vårt miljövänligaste fordon, något som 
poängteras i kommunen (Norrköping kommun 1998c). Linköpings kommun poängterar 
(tillägg: istället) att fördelarna med cykling inte bara är en fysisk funktion av minskad 
miljöbelastning och motion utan det ökar också det allmänna välbefinnandet. Det är 
avkopplande och ger naturupplevelser vilket medför att cyklisten psykologiskt mår bättre än 
bilister (Nilsson 1998).  
 
Norrköpings kommun säger att nackdelarna är att cyklisternas villkor i trafiken inte är 
tillräckligt tillgodosedda och att cyklisterna är överrepresenterade i olyckstatistiken. 1998 
saknades det på många håll cykelbanor utmed gator med mycket biltrafik. Många cykelbanor 
är utformade som om det inte är någon skillnad på cyklister och gående, så kallade oskyddade 
trafikanter. I gatukorsningar är det svårt för bilisten att veta var cykelbanorna finns vilket 
medför att olyckor inträffar. Trafiksignalerna är ofta programmerade så att cyklister 
missgynnas i förhållande till bilisterna, detta kan leda till att cyklisterna får stå och vänta 
onödigt länge för att komma fram vilket i sin tur kan göra att en del cyklister åker mot rött 
eller tar gångbanan istället (Norrköping kommun 1998c). Linköping har samtidigt problem 
med sin medeltida stadskärna med att låta bil-, cykel- och gångtrafik samspela på samma yta. 
Ökningen av antalet cyklister gör att cykelparkeringarna inte räcker till, vilket medför 
problem för såväl cyklister som övrig trafik (Nilsson 1998).  
 
En viktig diskussion tycker jag är att folkhälsan förbättras av regelbunden motion, vilket 
förhindrar välfärdssjukdomar och sparar på samhällsekonomin. Ökad motion i form av 
cykling minskar både fysiska och psykiska sjukdomar som många sjukskrivningar i dag beror 
på. Cykelprojektens fördelar för både hälsa, ekonomi och miljö tycker jag är något som både 
kommuner och andra arbetsgivare borde poängtera i sin personalpolicy och handlingsplaner. 
Resultat av detta blir sannolikt friskare personal och färre sjukskrivningar. I projektens 
strategier om hälsa har testgrupper undersökts vilka har visat på en förbättrad hälsa i både 
Norrköpings och Linköpings kommuner vilket framkom i intervjuerna och i Cykeltidningen 
2001 (Nilsson 2002). Cykelkommunen Lund poängterar likaså i sitt cykelprojekt att förutom 
motion och bättre kondition, ger cyklingen bättre hälsa och färre sjukskrivningar och det 
tycker jag är något som varje arbetsgivare borde vara intresserade av. Lund blev årets 
cykelstad 2001 för deras insatser för att cykeln skall bli det naturliga fordonsvalet i 
transportnätet som gynnar både trafiksäkerheten, miljön och folkhälsan. Projektets miljövinst 
beräknades bli en minskning av koldioxid med 900 ton/år. Cykelprojektet är en del i 
kommunens satsning på miljöanpassat transportsystem vilket framkom i intervjuerna 
(Thorsvad, personlig kommunikation). Jag tycker det finns tecken som talar att båda 
kommunerna har ungefär samma syn på fördelarna och nackdelarna med en ökad användning 
av cykel. Det som skiljer är att i Norrköping poängteras mer den fysiska hälsan och i 
Linköping poängteras den psykiska hälsans fördelar med cykling. Den fysiska innebär motion 
och den psykiska mer avstressande. Här kan diskuteras vad hälsa är och om det ordet inte 
innebär både fysisk och psykisk hälsa, men jag tycker att poängtering av den psykiska hälsan 
är viktig att belysa i kommunerna eftersom fler människor lider av stress.  
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Cykel som färdmedel är bra för flera olika yrkeskategorier genom sin smidighet och 
flexibilitet. Kommunens politiker och tjänstemän kan spara mycket genom att använda cykel i 
stället för bil i sina korta tjänsteresor. I Norrköping och Linköping finns cyklande poliser 
sedan några år och den verksamheten kom till för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna 
bevaka platser som är svåråtkomliga med bil (Norrköpings kommun 2001). Detta visar att 
cykeln kan ge mer flexibilitet och tar mindre plats än bilar i städerna. Likartade projekt i 
Gävle har poängterat liknande fördelar och nackdelar. Ett förslag är att kommunens politiker 
och tjänstemän kan fungera som mentorer för andra kommuninnevånare som inte upptäckt 
cykelns fördelar. Cykel som färdmedel är bra för flera olika yrkeskategorier genom sin 
smidighet och flexibilitet. Kommunens politiker och tjänstemän kan spara mycket genom att 
använda cykel i stället för bil i sina korta tjänsteresor. I Norrköping och Linköping finns 
cyklande poliser sedan några år och den verksamheten kom till för att på ett snabbt och 
smidigt sätt kunna bevaka platser som är svåråtkomliga med bil (Norrköpings kommun 2001). 
Detta visar att cykeln kan ge mer flexibilitet och tar mindre plats än bilar i städerna. Likartade 
projekt i Gävle har poängterat liknande fördelar och nackdelar. Ett förslag är att kommunens 
politiker och tjänstemän kan fungera som mentorer för andra kommuninnevånare som inte 
upptäckt cykelns fördelar. 
 

 5.2 Kommunala åtgärdsförslag 
Kommunernas övergripande målsättning skiljer sig på så sätt att Norrköping uttalar att de 
tycker att en viss del av bilresorna kan ersättas av cykel men att de inte specificerar hur 
mycket utsläppen ska minskas. Linköpings övergripande mål är att minska biltrafikens 
avgasutsläpp och att minska de korta bilresorna 3-4 km med 10-20 % på (3-5år) och 20-30 % 
långsiktigt (5-20år). Det handlar alltså om att ersätta bilresorna och inte bara öka cyklandet 
med mål som är klart kvantitativa. Åtgärderna liknar i stort varandra men skiljer sig i 
omfattningen. Linköpings kommun har genomfört fler undersökningar av invånarnas 
beteende och attityder och gjort fler fysikaliska åtgärder som till exempel byggt ut hela 
cykelnätet i stadskärnan och även börjat i ytterområdena. Detta syns i de utvärderingar som är 
gjorda av kommunen, SIFO och studenter vid Universitet som tidigare har redovisas i 
uppsatsen. Att projekten har olika längd är också en faktor som spelar en roll. Om delar av 
projekten är korta så krävs mer intensiva insatser från många olika håll samt att utvärderingen 
tas med från början i projekten. För att se en effekt på miljön krävs det långsiktiga mål men 
också att man utvärderar strategierna regelbundet. Vad beträffar målen med cykelprojekten så 
har Lund och Gävle liknande mål och åtgärder som Linköping och Norrköping. Omfattningen 
av åtgärderna har jag dock inte studerat i dessa kommuner. 
 
Norrköpings kommun kan genom kampanjerna visa att cyklingen ökat trots att alla strategier 
inte är utvärderade. Linköpings kommun kan också visa en ökning av cyklingen i kommunen 
och kommer att visa ett resultat i form av utvärdering. Detta kan jämföras med Gävle där 
också deltagarna i kampanjerna ökat under de senaste fyra åren (Gävle kommun 2001). På 
vems bekostnad har cyklingen ökat? Är det bilisterna som minskat eller kollektivtrafiken? Det 
är svårt att säga men att en resevaneundersökning som Linköpings kommuns gjort under 2001 
visar att en minskning skett av kollektivtrafiken.  Om denna minskning skett på grund av ökad 
cykeltrafik går dock inte att säga. Det vill säga det är svårt att säga att bilismen har minskat. I 
många orter har man gjort enstaka försök eller kampanjer under kort tid och i en begränsad 
omfattning. Jag tycker att man måste arbeta på många fronter samtidigt för att det ska ge 
effekt på miljön och människors beteenden. För att få bestående verkan måste man inom de 
flesta områden arbeta långsiktigt. I Norrköping och Linköping är ambitionen att förbättra 
miljön långsiktigt genom olika strategier inom flera områden. 
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Båda kommunerna har ändrat sin transportpolitik eller håller på att försöka ändra den genom 
projekten. Åtgärder sker för att förbättra cyklisternas villkor och för att en större del av 
resorna ska ske med cykel och för detta krävs det en samordnad satsning av åtgärder. 
Ytterligare åtgärder bör också införas inom en rad områden för att förbättra cyklisternas 
villkor. Förslag till förbättringar utgår från att det görs åtgärder inom följande områden: 
förbättrad infrastruktur för cyklister, beteendepåverkan, höjd status för cyklande och 
förbättrad cykelutrustning. Processen är lång och svår men det är viktigt anser jag att börja 
med att se över hela transportfrågan i kommunerna. Om man vill locka fler människor att 
cykla behöver stråken göras genare, renare, tydligare, bekvämare och mer trafiksäkra. 
Infrastrukturen som sådan är viktig är för alla trafikanter. För cyklisterna är det kanske extra 
viktigt eftersom de är helt oskyddade. Att säkerheten är maximerad på cykelvägarna så att det 
inte ligger hinder i vägen eller är stora gropar att cykla ner i är viktigt. Trottoarkanterna och 
trafiksignaler behöver också vara anpassade för cyklister. Norrköpings kommuns 
jourtelefonummer är en bra åtgärd som underlättar för cyklisterna. I Lund finns en liknande 
cykeltelefon, där cyklisten kan ställa frågor och framföra synpunkter på cykling och 
cykelvägar. I Linköpings kommun har tydliga vägvisare med mål och avstånd satts upp som 
underlättar för orienteringen.   
 
Nytt inom trafikpolitiken är att nu att kommunerna vidtar åtgärder som innebär försämringar 
för bilisterna och förbättringar för cyklister och gående. För ett flertal år sedan hade detta varit 
en omöjlig åtgärd i kommunerna. För att nämna ett exempel i Norrköpings kommun där en 
försämring skett för bilisterna och kollektivtrafiken i form av ”gupp” i gatorna. Detta innebär 
en förbättring för cyklister och gående. Bilarna måste sakta in och visa hänsyn till gående som 
de måste släppa över först, cyklisterna drar en fördel genom att bilarna kör sakta vid 
övergångarna. Det som sker i Norrköping kan delvis jämföras med Lunds kommun nya 
planeringsfilosofi som konkret innebär att förbättringar som görs för cyklister kan innebära 
sämre framkomlighet för bilisterna. Jag tycker att det även har skett åtgärder som förbättrar 
för bilisterna att se var cykelvägarna är, som i Linköping där röd asfalt läggs på cykelvägarna 
och tydliga skyltar sätts upp som markerar cykelbanor. I Norrköping har det också gjorts 
förbättringar som gäller att synliggöra cykelbanorna för bilisterna.  
 
Genom att åtgärder har vidtagits inom infrastrukturen i form av förbättringar och utbyggnader 
av cykeltrafiknäten, separeringar av olika transportmedel, tydliga vägvisare och förbättrad 
säkerheten så har cyklingens möjligheter ökat. Här spelar många faktorer in som påverkar 
olycksstatistiken, som infrastrukturen och tydligheten och markering av cykelbanor så att 
cyklisterna hittar och använder dem och att bilisterna ser att det är cykelbanor. Cykelbanornas 
underhåll är också viktigt alla årstider så att inte hinder finns på banorna. Belysningar på 
cykelbanorna förhindrar också många olyckor med cyklar inblandade. I Norrköping 
prioriteras cykelstråken vid snöröjning och det sker också i Lund. Där gäller regeln att två 
timmar efter snöfall ska snöröjningen vara igång på de viktigaste cykelstråken (Karlsson, 
personlig kommunikation) (Lunds kommun 2001b). Genom olika strategier kan 
cykelolyckorna minska och det antar jag att kommunernas åtgärder gör genom cykelprojektet 
som exempel information, infrastrukturåtgärder som separering av cykelbanorna, 
hjälmkampanjerna och så vidare. Här finns dock inga data som kan styrka att olyckorna 
minskat på grund av åtgärderna i någon av kommunerna. För att skapa trafiksäkra lösningar 
måste man ta hänsyn till att cykelbanorna samtidigt är bekväma, gena och trevliga att färdas 
på. I Lunds cykelprojekt poängteras också att det är positivt för samhället även ur 
utrymmessynpunkt. De säger att ett fungerande cykelvägnät tar betydligt mindre utrymme i 
anspråk än vägar för fordonstrafik. Jag tycker dock att cykelbanornas utformning där cyklister 
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och gående räknas till samma kategori, så kallade oskyddade trafikanter, är något som är 
viktigt att ses över. Cykeln är ett fordon som kan komma upp i höga hastigheter och rör sig 
snabbt i motsatts till gående och i trafiklagstiftningen gäller andra väjningsregler för cyklister 
än för gående. Därför tycker jag att de bör vara åtskilda. 
 
Cykelns eventuella dåliga image kan bero på att cyklisterna utsätts för risker i trafiken och att 
de inte alltid kanske följer regler som finns i trafiken. Kommunerna kan genom planering av 
staden göra så att det räcker med cykel som transportmedel. Idag ligger många affärer utanför 
stadskärnan vilket gör att innevånarna blir beroende av bil för att handla. I city finns affärer av 
olika slag, men i ytterområdena finns det inte många kvar eftersom de stora köpcentrumen har 
övertaget deras kunder.  
 

5.3 Behovet av ett budskap 
I Norrköping är en åtgärd för att uppnå målsättningen att delvis förändra invånarnas attityder 
till cykling. Genom att framhålla cykelåkningens förtjänster i olika sammanhang och från 
flera olika håll samtidigt blir frågan aktualiserad och var och en kan förhoppningsvis inse 
fördelarna med att välja cykel i stället för bilen (Norrköpings kommun 1998b). I åtgärderna 
ingår även att cykelvägnätet har förbättrats och byggts ut för att underlätta för cyklisterna i 
Norrköping. Det har bland annat innefattat att gatukanterna har anpassats till cyklister och 
avskiljning av cyklister och gående. Trafiksäkerhetsåtgärder och låsbara cykelställ har också 
åtgärdats (Norrköpings kommun 1998b). Linköping säger att deras åtgärder för ett ökat 
cyklande är att göra en förbättrad infrastruktur för cyklister genom att bygga nya tunnlar, 
cykelvägar/banor och gröna cykelstråk. Trafiksäkerhetsåtgärder, cykelparkeringar och tydliga 
vägvisningar har också hört till åtgärderna. I kommunens arbete har även ingått att påverka 
invånarnas beteende genom folkbildning, information och utbildning i samarbete med företag 
och organisationer. Många av de åtgärdsförslag som redovisas i cykelprojektet höjer på olika 
sätt cykeltrafikens status. Frågan om status anser kommunen är viktig eftersom det med en 
ökad status är lättare att få igenom åtgärder för cykeltrafiken. (Nilsson 1998). 
 
I Norrköping har budskapet om cykelns förtjänster distribuerats i form av 
informationsmaterial i ett samarbete med media. Marknadsföringen av cykelprojektet har 
också gjorts genom att använda flera olika informationskanaler som till exempel tidningen 
”Norrköping cykelstad” som varje år delas ut till samtliga hushåll. Vidare har kommunen 
använt sig av marknadsföring i dagspressen genom annonseringar om projektet och dess 
kampanjer. Utdelning har skett av affischer och kampanjblad till företag och förvaltningar 
inom kommunen. En ny cykelkarta har tagits fram med tydliga markeringar vid några 
strategiska infarter. Övrigt är cykelvärdar som funnits på stan vid olika kampanjer som till 
exempel cykelhjälmskampanjer, stadscykelturer och hjälpstationer med cykelvård. 
Informationsskyltar i form av en storcykel med informationen på och även tjänstecyklar för 
kommunens tjänstemän har funnits att tillgå under projektet. En projektsymbol finns som 
används i olika sammanhang (Norrköpings kommun 1998b).  Linköping säger att deras 
marknadsföring av cykelprojektet har skett genom flera olika informationskanaler som till 
exempel cykeltidning till alla hushåll. Vidare har dagstidningar -, radio - och tv - reklam 
använts. Utställningar har också visats och en egen hemsida har gjorts. Projektsymbolen har 
använts på allt som rör projektet, även på spelarnas hjälmar i Linköpings hockeylag. 
Kommunen har integrerat olika kampanjer som cykla till jobbet och en särskild 
hjälmkampanj. 10 stycken provryttare har undersökts regelbundet för att se om hälsan 
påverkats genom projektet (Nilsson 1998). 
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5.4 Behovet av utvärderingar 
Något som alla kommuner bör ta med sig i framtiden tycker jag är att utvärdera allt de gör och 
dokumentera detta för att sedan studera igen inför kommande projekt eller åtgärder oavsett 
kommunala medel eller statsbidrag. Det finns mycket bra som är åtgärdat och som fler inom 
den egna kommunen och andra kommuner kan ha glädje av. De pengar och den tid en 
utvärdering eller dokumentation tar, får man igen i nästa gång uppgifterna kan komma till 
nytta, då vet man hur man gjort och vad resultatet blev. Detta gäller även andra kommuner 
som Lund och Gävle som jag telefonintervjuat eftersom inte heller de har gjort någon 
utvärdering av sina cykelprojekt. Ett förslag till hur utvärderingen kan gå till är att efter varje 
åtgärd som genomförts till exempel en infrastrukturåtgärd mäta antalet cyklister före och efter 
åtgärden och vid större åtgärder undersöka via enkät eller intervju hur åtgärden utfallit för att 
dokumentera detta inför liknande kommande åtgärder och arbetsplaner. För att få en 
överföring från bil till cykel krävs det en kombination av satsningar på cykeltrafiken, 
restrektioner mot bilar och en medveten lokaliseringspolitik. Att cykla är att ta miljöhänsyn. 
 

5.5 Behovet av ekonomiska resurser 
Finansieringen av cykelprojekten skiljer sig tydligt åt som Norrköpings kommuns budget på 4 
miljoner kronor och Linköpings kommuns på 58,8 miljoner kronor. Norrköpings kommun 
ansökte om statsbidrag, men ansökan avslogs första gången och andra ansökan lämnades 
aldrig in till regeringen.  
 
Ekonomin är en viktig orsak anser jag till att Norrköpings kommun inte har samma 
omfattning av uppföljningar av sina cykelprojekt, strategier och åtgärder som Linköping. 
Norrköpings kommuns budget är på 4 miljoner kronor och Linköpings kommuns på 58,8 
miljoner kronor. Dessa belopp kan jämföras med Lunds kommun vars budget är 54 miljoner, 
varav hälften i statsbidrag till kommunens investeringsprogram för hållbar utveckling. Här 
kan man diskutera varför inte Norrköping ansökte om sitt projekt andra gången och bara tog 
bort delen som inte kunde finansieras av kommunen. Här anser jag att kommunen kunde 
tillgodose de mål som regeringen avser med bidraget.  
 
Detta tror jag är strategier som kan förändra valet av färdmedel och göra så att en ökning av 
cyklister sker i kommunerna. Läggs alla åtgärderna som gjorts av infrastrukturåtgärderna 
samman ser man att tonvikten av åtgärder liknar varandra i kommunerna. Skillnaden ligger i 
att Linköpings kommun satsat mycket mer i resurser och på så sett utfört fler åtgärder i större 
omfattning. 

6. Slutdiskussion 
Bilismen framstår som en svår konkurrent till cykling. Bilisten tycker att bilen är bekväm och 
att det är så enkelt att bara sätta sig i och köra iväg. De behöver inga tankar på väder och 
klädsel innan. Bilen kan också ha ett känslomässigt värde för människor, som exempelvis en 
symbol för framgång och frihet. Det gäller för kommunerna att göra uppmärksammade 
insatser för att poängtera cykelns fördelar, som bland annat, miljön, hälsan, ekonomin och 
trivseln. I Lunds cykelprojekt poängteras även att det är positivt för samhället även ur 
utrymmessynpunkt med ett fungerande cykelvägnät. De säger att ett fungerande cykelvägnät 
tar betydligt mindre utrymme i anspråk än vägar för fordonstrafik. Förslitningen på 
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vägbeläggningen är även mindre med cykel än bil vilket är också en fördel (Lunds kommun, 
1999).  
 
För att åtgärderna ska komma till stånd krävs förändrade värderingar och prioriteringar i 
samhället bland innevånare, politiker och tjänstemän vilket kan uppnås med kommunikation 
enligt de undersökningar som finns gjorda inom kommunerna. Cykelfrågor måste ges resurser 
i form av pengar, personal och att ett intresse skapas för dessa frågor.  Ett problem som jag 
ser det kan vara att planerare och politiker själva kör bil och att starka intressegrupper bevakar 
bilisternas framkomlighetsintressen. Politiker kan också vara ”rädda” för att införa 
restriktioner mot den stora väljargruppen bilägare. Kan kommunerna få politiker och 
tjänstemän att själva prova att cykla mer och se dess fördelar tror jag att det skulle vara en bra 
resurs för kampanjerna. I Lunds kommun har det införts ett förändrat synsätt i planeringen där 
cykeltrafiken prioriteras och samverkar med kollektivtrafiken. En planeringsfilosofi som 
konkret innebär att förbättringar görs för cyklisterna kan innebära sämre framkomlighet för 
bilisterna (Lunds kommun, 1999). Detta kan vara ett bra sätt att jobba på för Norrköping och 
Linköping kommuner. 
 
Jag antar dock tillsammans med kommunernas egna antaganden och förväntningar att 
cykelprojekten kan ge en positiv effekt på miljön till exempel genom att minska de korta 
resorna och ersätta flertalet av dem med cykel. Huruvida bilåkandet/bilavgaserna minskar 
genom projektet är samtidigt svårt att svara på men att en del av innevånarna bytt bilåkandet 
mot cykling visas tydligt av enkätundersökningarna.  

7. Slutsatser 
Studiens syfte har varit att dels se hur Linköpings och Norrköpings kommuner arbetar med 
olika cykelprojekt dels att granska hur de två kommunerna följt upp sina projekt samt 
utvärderat miljöeffekter. Härmed möjliggörs också en analys av likheter och skillnader mellan 
kommunernas mål och strategier. De slutsatser som kan dras av de tio intervjuer som 
genomförts med kommunala tjänstemän som arbetar med cykelprojekten direkt eller indirekt i 
respektive kommun är att arbetet varierar mellan de två kommuner. Linköping har gjort 
fortlöpande utvärderingar med inte sammanställt färdigt medan Norrköping inte har 
utvärderat några delar av projektet.  För att se en effekt på miljön krävs det långsiktiga mål 
och att utvärdera strategierna regelbundet. En effekt på miljön har båda kommunerna resultat 
på, men att dra den kopplingen att det är cykelprojektens förtjänst går inte. Bilavgasutsläppen 
började minskas före projekten startade och det är många effekter som påverkar luftmätningar 
som till exempel utsläpp från industrier och emissioner är inte bara beroende av lokala 
effekter utan också globala. Avgörande faktor är också att andelen bilar med katalysator ökar 
varje år i och med att bilparken förnyas. Kommunernas målsättning och åtgärder liknar 
varandra i stort men en tydlig skillnad i omfattningen som visar att Linköping genomfört fler 
och mer omfattade undersökningar och mätningar. Detta beror sannolikt på olika budgetar 
som skiljer sig tydligt åt. Att projekten har olika längd är också en faktor som spelar en roll. 
Om delar av projekten är korta så krävs mer intensiva insatser från många olika håll samt att 
utvärderingen tas med från början i projekten. Vidare kan studien visa att det skett en ökning 
av antalet cyklister i kommunerna genom de olika undersökningar, mätningarna och de ökade 
antalet deltagare i kampanjerna.  
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