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Bättre undersökningar
ger en bättre folkhälsa
Cykling har en stor potential att bidra till bättre folkhälsa. Resvane-
undersökningar frågar ofta efter restiden. Men sällan om till exempel 
resans längd, som behövs för att mäta cyklistens intensitet. Om cykeln 
ska ta en större plats trafiksystemet behöver mätningen och uppfölj-
ningen bli bättre.

Cy k l i n g ä r i  r o p e t  som aldrig förr. 
Cyklandet ökar i de stora städerna, 
försäljningen av cyklar ökar, det skrivs 
mer om cykling i pressen och den 31 
oktober i år presenterades Sverige första 
offentliga utredning som bara handlar 
om cykling. Idrottsforskningen är också 
med på resan. Denna artikel bygger på 
en avhandling med titeln Assessment of 
active commuting behaviour – walking 
and bicycling in Greater Stockholm 
från september 2011 (1). Avhandlingen 
handlar i huvudsak om att utvärdera 
cyklister och fotgängares fysiska aktivitet 
i samband med arbetspendling. 
    Cykling är dock inte bara en form 
av fysisk aktivitet, det är också ett 
transportsätt. En beskrivning av cykling 
måste därför vara bred och även ta 
upp hur cykling betraktas av andra 
vetenskapsområden. Syftet med denna 
artikel är att ge en bredare bild av hur 
cykling och cykelpendling mäts i dag 
och ge förslag på hur dagens mätningar 
kan utvecklas så att fler aspekter av 
cykling kan följas upp. För att göra 
framställningen enklare avgränsar jag 
mig till att beskriva mätning av cykling 
även om avhandlingen också behandlade 
fotgängare. Gång och cykel är förvisso 
två skilda färdsätt men när det gäller 
mätning och uppföljning uppvisar 
de stora likheter i hur de hanteras av 
statliga myndigheter. 

Pendling som problemlösare 
En forskningsfråga brukar motiveras 
med att den har ett inomvetenskapligt 
intresse eller ett samhällsintresse och 

helst båda två. Intresset för mätning av 
cykelpendling har tydligt uttryckts av den 
kanadensiske forskaren Roy Shephard 
som i två översiktsartiklar identifierat 
kunskapsbrister och efterfrågat bättre 
mätning (2,3). Cykling och cykelpendling 
framhålls även regelbundet som en 
lösning på problem inom trafik, miljö och 
folkhälsoområdet formulerade i nationella 
måldokument och policyprogram. 
Att formulera lösningen i skrift räcker 
oftast inte för att få en förändring till 
stånd. Problemlösning kräver också 
handling och genomförande. Ett sätt att 
stimulera till handling är att följa upp och 
utvärdera uppsatta mål. Utvärderingen 
ger då en återkoppling till beslutsfattarna 
som vid behov kan tillsätta nya resurser 
och vidta nya åtgärder. Utvärderingen 
i sig själv kan skapa en positiv spiral av 
handlingskraft som får tjänstemän och 
utförare att agera effektivare och mer 
målinriktat. Ofta pratar man om ”What 
gets measured gets managed”, det vill 
säga att de mål som mäts och utvärderas 
har större sannolikhet att också bli 
genomförda. Vad och hur man följer upp 
och mäter kan således också påverka vad 
som i slutändan blir genomfört. 
    Här följer tre exempel på områden där 
cykelpendling och cykling kan vara en 
del av lösningen på ett samhällsproblem. 
Exemplen kommer från tre olika 
samhällssektorer: folkhälsa, miljö och 
trafik. Det första exemplet handlar om att 
ökad cykling kan bidra till att förbättra 
folkhälsan. Ett problem i vår tid är att vi 
rör oss för lite och sitter stilla för mycket 
(4,5). Fysisk aktivitet är därför ett av elva 
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ärenden är något som företrädare för 
flera samhällssektorer eftersträvar. 
Frågan är hur enkelt det är att följa upp 
alla goda intentioner och mål med hjälp 
av offentliga institutioner och befintliga 
datainsamlingar. 

Få regelbundna mätningar
Flera cykelrelaterade undersökningar 
görs varje år av ideella organisationer, 
privata företag, forskare och 
myndigheter. Men få av dem upprepas. 
De fåtalet regelbundna undersökningar 
som finns görs av statliga Trafikanalys 
(resvaneundersökningar ungefär vart 
femte år), Statistiska centralbyrån 
(undersöker levnadsförhållanden och 
tidsanvändning), samt Polisen och 
landets sjukhus (rapporterar löpande in 
cykelolyckor). Många kommuner mäter 
också cykelflöden på vissa gator. 
    Vad man mäter i dag kan till stor 
del förklaras av vad man mätt under 
tidigare årtionden. Det kan tyckas vara 
konservativt men beror på att mätning 
är relativt kostsamt. Enkätfrågor och 
formulär är dessutom etablerade sedan 
en lång tid tillbaka. Ändras en fråga 
bryts mätserien och jämförbarheten 
mellan åren går förlorad. Plockar man 
in nya frågor riskerar formulären att till 
slut bli för långa vilket kan leda till en 
lägre svarsfrekvens. Cyklingen har i dag 
en annan roll i samhället men den gamla 

nationella folkhälsomål. Ett sätt att öka 
den fysiska aktiviteten är att  i högre 
grad välja transportsätt där vi själva är 
aktiva. I en rapport från år 2008 lyfter 
Folkhälsoinstitutet fram cyklingen: 
”Aktiv transport – att gå, cykla eller 
genom annan form av fysisk aktivitet 
förflytta sig till en viss målpunkt –är 
en av de viktigaste formerna av fysisk 
aktivitet.” (6) 
    Det andra exemplet är att man ofta 
framhåller ökad cykling som en lösning 
på de miljöproblem i städerna som 
orsakas av biltrafiken, till exempel buller, 
avgaser och koldioxidutsläpp. Eftersom 
cykeln är utsläppsfri och inte bullrar ses 
den som ett miljövänligt alternativ till 
bilen, framför allt för korta resor upp 
till fem kilometer. Stockholm är en stad 
med återkommande problem på många 
gator med höga halter kväveoxider 
och partiklar i luften. Halterna 
överskrider ofta vad som är tillåtet enligt 
miljökvalitetsnormerna i miljöbalken.   
    I ett förslag till åtgärdsprogram för att 
komma tillrätta med problemen pekar 
Länsstyrelsen ut att ”främja gång- och 
cykeltrafik” som en långsiktig åtgärd (7). 
Trafiken är ett område där cykeln först 
nyligen börjat betraktas som en lösning. 
I Stockholm och andra större städer är 
det trafikträngseln på bilvägarna som 
gjort cyklingen intressant. Motiveringen 
är att cykeln tar mindre plats än en bil, 
både i trafiken och när den är parkerad. 
I linje med det har Stockholms stad i år 
beslutat om en framkomlighetsstrategi 
där är en av fyra huvudstrategier för att 
minska trängseln är: ”Fler människor 
och mer gods ska kunna förflyttas 
genom att fler använder kapacitetsstarka 
färdmedel, det vill säga kollektivtrafik, 
cykel och gång.” (8)
    De tre exemplen ger antydningar 
om att cykling är en bra företeelse, 
men frågan är om inte cykelpendling 
är en särskilt bra form av cykling. 
Cykelpendlingen avlastar trafiksystemet 
mest, eftersom den oftast äger 
rum på morgon och eftermiddag 
på tider då också trängseln och 
miljöproblemen är som störst. Sett ur 
ett folkhälsoperspektiv är cykelpendling 
i särklass eftersom det sker regelbundet 
och därför lätt blir en vana. Att fler 
människor cyklar till jobbet eller i andra 

Foto: Lennart Månsson Bildbyrån

Bild nedan: Cykling i städer har börjat 
bli mer uppskattat av trafikplanerare 
eftersom cyklarna tar så mycket 
mindre plats än bilarna. 
Foto: carltonreid/Flickr
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mätpraktiken lever fortfarande kvar. 
    Den folkhälsoaspekt som tilldragit 
sig störst intresse historiskt är antalet 
skadade och dödade cyklister. Sedan 
år 1998 samlas olycksstatistik i 
databasen STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) som 
bygger på sjukhusrapporterade och 
polisrapporterade trafikolyckor. I linje 
med intresset för cyklisters skador har 
det statliga transportforskningsinstitutet 
VTI sedan år 1988 också mätt 
hjälmanvändningen i landet. Sedan 
år 2004 genomför Folkhälsoinstitutet 
dessutom årligen en nationell 
folkhälsoenkät med frågor om hur fysiskt 
aktiv svensken är en vanlig vecka. Inga 

frågor rör dock specifika aktiviteter som 
cykling.
    Det bristande intresset för cykling 
som transportsätt har gjort att endast ett 
fåtal aspekter av cyklingen har mäts. De 
gamla instrumenten, som utvecklades 
i en tid då cykeln bara var ett problem, 
passar inte alltid för de nya behov av 
datainsamling som uppstår när cykeln 
istället ska axla rollen som lösningen på 
allehanda samhällsproblem. Slutsatsen 
är att forskningen måste utveckla nya sätt 
att samla in nya variabler för nya syften. 
Det kan också kräva att nya metoder 
måste utvecklas och testas. Bättre mätning 
kan också sätta press på makthavare att 
faktiskt förverkliga de goda intentioner 

Ett exempel på mätning av cykelpendling 
har jag hämtat från min avhandling (1). I en 
enkät fick ett stort antal pendlare uppge 
hur ofta de cyklade till sitt arbete per vecka 
under olika månader. Dessa cykelfrekvenser 
kombinerade jag med den tid de uppgivit 
att cykelturen vanligtvis tar. Resultatet blir 
då antalet cykelpendlingsminuter per vecka 
för varje månad under året. Dessa minuter 
kan sedan jämföras med rekommendatio-
nen för fysisk aktivitet som är på 150 
minuter per vecka. 

   Figuren visar de betydande säsongsvaria-
tioner som finns bland cyklisterna men som 
inte finns bland fotgängarna. Det kan tolkas 
på olika sätt men det antyder att det finns 
en möjlighet att öka cyklandet bland 
befintliga cyklister, till exempel genom 
bättre skötsel av cykelvägarna vintertid. 
Figuren väcker också frågan om vilka 
färdmedel cyklisterna byter till under 
vintern och om de på något sätt kompense-
rar för bortfallet av fysisk aktivitet från 
cykling genom annan motion eller träning. 

    Svaret på den första frågan är att några 
byter till att promenera, som figuren visar. 
Resten kanske byter till sitt näst bästa 
färdsätt, cirka 60 procent uppgav att det är 
kollektivtrafik. Ett byte från cykel till 
kollektivtrafik minskar förvisso den fysiska 
aktiviteten men inte lika mycket som om de 
bytt till bil, eftersom kollektivtrafiken oftast 
medför promenader till och från en 
hållplats. De som byter till bilpendling 
riskerar, förutom minskad fysisk aktivitet, 
dessutom att också öka sin stillasittande 
tid. Också det en hälsorisk (5).
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och vackra mål som finns för att öka 
cyklingen.

Att mäta cyklingens hälsopåverkan 
Cyklingen påverkar folkhälsan på en rad 
olika sätt men jag väljer här att förenkla 
påverkan till tre viktiga områden: 
hälsofrämjande fysisk aktivitet, avgaser 
som man andas in och skador till följd 
av trafikolyckor. Dessa positiva och 
negativa resultat av att cykla har några 
nederländska forskare försökt väga mot 
varandra (9). De uppskattade att den 
positiva effekten av fysisk aktivitet är runt 
nio gånger större, mätt i levnadsdagar, 
än de negativa effekterna av att andas in 
dålig luft och exponeras för olycksrisker i 
trafiken. 
    För att få reda på hur mycket fysisk 
aktivitet cyklingen bidrar med behövs 
data om hur lång tid, hur snabbt och hur 
ofta man cyklar. Man kan också behöva 
komplettera med bakgrundsuppgifter 
om cyklistens fysiska aktivitet 
under arbete och fritid med mera. I 
resvaneundersökningar finns alltid 
frågor om restid men sällan om avstånd. 
Att mäta avståndet har flera fördelar 
eftersom det är en fast variabel som inte 
varierar från dag till annan. Till skillnad 
från restiden som påverkas av stopp vid 
rödljus med mera. Tillsammans med 
restiden ger också avståndet en uppgift 
om medelhastigheten som i sin tur är 
ett mått på intensiteten i den fysiska 
aktiviteten. 
    Hastighet är annars en variabel som 
aldrig finns med i officiella mätningar. 
Oftast antar man att cykling sker i 
måttligt tempo. Men med de rätta 
förutsättningarna kan också en 
pendlingstur ske med hög intensitet, det 
vill säga med en medelhastighet över 20 
km/h. Hälsofördelarna med att hålla en 
högre hastighet, även om cykeltiden blir 
kortare, blev nyligen framförda av den 
danske forskaren Peter Schnohr (9). Högre 
hastighet kan dock öka skaderisken vid en 
olycka eftersom cyklistens rörelseenergi 
blir större. Många cykelvägar har inte 
heller en utformning som passar snabbare 
cykling. Tvära kurvor, dålig beläggning 
och smala passager är inte ovanligt på 
stora pendlingsstråk. 
    För att mäta exponeringen för skadliga 
avgaser och trafikolyckor behöver man 

veta hur länge och hur ofta människor 
cyklar, men också när man de cyklar och 
framför allt var de cyklar. Kväveoxider 
(NOx) och partiklar (PM10) kommer 
från biltrafiken och blir därför mer 
koncentrerade på trafikerade gator och 
under tider då biltrafiken är tät. Den 
som cyklar när trafiken är gles och på en 
lågtrafikerad gata andas in en mindre 
mängd avgaser (11). En annan viktig 
aspekt är att inte behandla cykelpendlare 
som en homogen grupp. Olika personliga 
egenskaper som kön och ålder kan 
påverka hur man cykelpendlar (12). En 
tysk studie har också visat på betydelsen 
av en lokal eller nationell cykelkultur (13).

Kartan är den bästa måttstocken 
För att samla in de nya variablerna behövs 
nya användbara metoder. I dag vet man 
sällan var cyklisterna cyklar. För att få 
säkrare uppgifter om det och cykelturens 
längd bör dagens undersökningar 
kompletteras med kartor där cyklisterna 
får ange vilka gator de cyklat på. Kartorna 
kan vara på papper eller finnas digitalt 
på en webbsida. Med kartans hjälp kan 
cyklisterna enkelt svara på frågan om var 
de har cyklat, samtidigt som man lättare 
kan beräkna det cyklade avståndet genom 
att mäta på papperskartan eller via ett 
GIS-program (datorprogram för hantering 
av geografiska informationssystem). 
    Undersökningar från Stockholm visar 
att pendelcyklister är duktiga på att rita 
in sin riktiga cykelrutt på kartan och 
också upprepa samma sak efter två veckor 
(14,15). En utvärdering av olika metoder 
för att uppskatta avstånd visar också 
att mätning av färdvägar inritade på en 
karta ger giltigare resultat än alternativa 
metoder, som att låta cyklister själva 
skatta avståndet, mäta fågelvägen, mäta 
kortaste vägen eller mäta avståndet med 
en GPS (14). Kartan ger också möjligheter 
till geografiska analyser, till exempel att 
beräkna cyklisters exponering för avgaser 
och trafikfarliga platser som varierar 
mellan olika geografiska områden.
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