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Färdvägsmiljöer vid cykling 
till och från arbetet
Att cykla till jobbet kan vara en möjlighet för fler att bli fysiskt aktiva 
och bidra till en bättre folkhälsa. Miljön kan ha betydelse. Vår forskar-
grupp har skapat en enkät för att studera cykelpendlares upplevelser 
av färdvägsmiljöer i Stockholms inner- och ytterstad. I min avhandling 
har jag prövat och använt enkäten.

I  d a g ä r d e t v a n l I g t att människor 
uppger att de låter bli att idrotta och 
motionera på grund av tidsbrist (1). Objek-
tiva aspekter, liksom människors upp-
levelser av den omgivande miljön, antas 
påverka beteendet (2). Till exempel kan en 
cykelbana vara säker, objektivt sett, men 
uppfattas som osäker. Det skulle eventu-
ellt kunna leda till ett uteblivet beteende 
– att man slutar att cykla. Därför är det 
viktigt att studera människors upplevelser 
av färdvägsmiljöer.   Arbetspendling med 
cykel innebär sannolikt ett upprepat bete-
ende – cykling längs en specifik väg. Det 
innebär att dessa cyklister blir väl bekanta 
med sina färdvägsmiljöer.

Enkäten ACRES
Forskning kring miljöer och fysisk akti-
vitet är relativt ung (3). Olika forsknings-
strategier, var och en med styrkor och 
svagheter, har använts för att undersöka 
området. En svaghet är att forskarna har 
mätt miljö och fysisk aktivitet separat och 
sedan kopplat samman dem. Det bety-
der att det saknas kunskap om var den 
egentliga fysiska aktiviteten äger rum. En 
annan svaghet är att det saknas en speci-
ficering av både miljö och fysisk aktivitet 
(4). 
    Därför har vår forskargrupp skapat 
en enkät – the Active Commuting Route 
Environment Scale (ACRES) (5). Syftet 
med enkäten är att studera fysiskt aktiva 
arbetspendlares upplevelser av sina själv-
valda färdvägsmiljöer. ACRES matchar 
färdvägsmiljö och cykelpendling. Vidare 
har vi valt att studera färdvägsmiljö som 
specifik miljö och cykelpendling som en 
specifik fysisk aktivitet. Det ledde fram 

till min avhandling i ämnet idrott vid 
Örebro universitet: Studies on Bikeability 
in a Metropolitan Area Using the Active 
Commuting Route Environment Scale 
(ACRES) (6).
    Det område som vi studerat är Stock-
holms inner- och ytterstad. Innerstaden 
innefattar Gamla stan, Södermalm, Kungs-
holmen, Vasastan, Norrmalm och Öster-
malm. Dessa två områden representerar 
skilda miljöer. Innerstadsmiljön består av 
tätare byggelse och gator som känneteck-
nas av rutnätssystem, vilket är typiskt för 
europeiska storstäder.
    Enkäten består av 18 frågor (6). Femton 
av dessa frågor avser att mäta följande fak-
torer i färdvägsmiljön: avgas, buller, flödet 
av motorfordon, hastighet hos motor-
fordon, hastighet hos cyklister, trängsel 
i blandtrafik, trängsel bland cyklister, 
konflikter, cykelbana, grönska, fulhet eller 
skönhet, vägens dragning, backighet, 
rödljus och färdväg (kort eller lång). Reste-
rande tre frågor handlar om upplevelser av 
färdvägsmiljön som helhet: hur färdvägs-
miljön som helhet upplevs, om miljön man 
cyklar i som helhet upplevs som stimule-
rande eller motverkande och hur trygg 
eller otrygg man känner sig som cyklist i 
trafiken under sin färd. 
    Varje fråga behandlar Stockholms 
inner- och ytterstad separat. Deltagarna i 
undersökningen ombands att skatta sina 
helhetsupplevelser av sina färdvägsmiljöer 
baserat på de senaste två veckorna. De 
informerades inte om syftet med ACRES.

Miljöns påverkan
I avhandlingen ingår tre studier (5,7,8). 
Syftet med studie 1 var att mäta ACRES:s 
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validitet (giltighet) och reliabilitet (pålit-
lighet). 
    Studie 2 hade tre syften. Det första var 
att upprepa mätningarna av giltigheten 
på en större grupp av cykelpendlare. Den 
större gruppen möjliggjorde en uppdel-
ning av män och kvinnor. Cykelpendlarna 
rekryterade via annonsering. Det andra 
syftet var att jämföra skattningar av färd-
vägsmiljöer mellan deltagare rekryterade 
via annonsering och via direkt kontakt 
i färdvägsmiljöer, eftersom den senare 
gruppen antas ge en mer representativ 
bild. Det tredje syftet var att jämföra 
inner- och ytterstadens färdvägsmiljöer, 
i form av färdvägsmiljöprofiler. Här 
använde vi cykelpendlare rekryterade via 
annonsering uppdelade på tre grupper: de 
som cyklar i både inner- och ytterstaden, 
de som endast cyklar innerstaden och de 
som endast cyklar i ytterstaden.
    Syftet med studie 3 var att, i innersta-
den, mäta sambadet mellan upplevelser 
av om färdvägsmiljön som helhet stimule-
rar till, respektive motverkar, arbetspend-
ling med cykel och upplevelser av miljö-
faktorer i färdvägsmiljön. Här använde vi 
cykelpendlare rekryterade via annonse-
ring och data från innerstaden.
Totalt deltog 1 379 cykelpendlare rekryte-
rade via annonsering i analyserna och 100 
pendlare rekryterade via kontakt. Data 
samlades även in från en expertpanel som 
bestod av anställda inom vid Trafikkonto-
ret, Miljöförvaltningen, Exploateringskon-
toret och Stadsbyggnadskontoret i Stock-
holms kommun. Totalt kunde vi inkludera 
svar från 24 experter i analysen.

Tryggheten viktig
I sammanfattning visar resultaten att 
ACRES går att reproducera och att den 
visade god kriterierelaterad validitet, det 
vill säga den mäter det vi vill mäta. Det 
var en god överrensstämmelse mellan 
skattningar av de cykelpendlare som 
rekryterades via annonsering och de som 
rekryterades via direkt kontakt i färdvägs-
miljöer.
    Färdvägsmiljöprofilerna visade tydliga 
skillnader mellan inner- och ytterstads-
miljöer. Ytterstadens färdvägsmiljöer 
skattades som tryggare och mer stimu-
lerande för arbetspendling med cykel 
än innerstadens färdvägsmiljöer. Samt-
liga grupper av cykelpendlare angav 

högre värden för inner- jämfört med 
ytterstaden för följande frågor: avgas, 
buller, flödet av motorfordon, trängsel 
i blandtrafik, trängsel bland cyklister, 
konflikter, vägens dragning och rödljus. 
    Motsatsen, det vill säga högre värden 
för ytter- jämfört med innerstaden, 
kunde vi se för följande frågor helhet, 
stimulerande eller motverkande, cykel-
bana, trafik: trygg eller otrygg, grönska 
och färdväg (kort eller lång).
    Vackra, gröna och trygga färdvägsmil-
jöer verkar, oberoende av varandra, vara 
stimulerade faktorer för arbetspendling 
med cykel i innerstadsmiljöer. I motsats, 
verkar höga avgasnivåer, höga trängsel-
nivåer och färdvägar som kräver många 
riktningsändringar vara motverkande 
faktorer.
    Det verkar det vara viktig att skapa 
trygga och stimulerade miljöer för cyk-
ling. Stimulerande miljöer kan förväntas 
ha påverkan på cyklisters välmående och 
hur mycket de cyklar, med vilken frek-
vens och hur långt. De förväntas även 
kunna påverka bibehållandet av ett bete-
ende och beslutet – att cykla.
    Frågan om trygghet verkar vara 
en starkt styrande faktor för om ar-
betspendlig med cykel blir av eller inte 
(9). Därför vore det, som ett ytterligare 
steg, intressant att undersöka vilka fak-
torer inom ramen för färdvägsmiljöer 
som uppfattas som otrygga respektive 
trygga vid arbetspendling.
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