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Abstract 
Purpose: In order to make it more attractive to use the bike as a means of transport, 
several cities have upgraded their bicycle tracks to bicycle highways. A bicycle 
highway allows cyclists to travel fast due to the qualities of the design. Several studies 
shows the impact of the bicycle highway considering a higher rate of bicycle usage. 
The aim of the thesis is to investigate a bicycle highway along the south beach of 
Vättern and its impact according to the objectives set by the municipality of 
Jönköping. A design proposal is thereafter being made, according to cyclists´ 
preferences and the objectives and conditions of the municipality of Jönköping, 
broken down into three issues: 
 How can a bicycle highway contribute to Jönköping municipality’s objective 

of increasing bicycle traffic to and from the city centre? 
 What do cyclists demand for the design of a bicycle highway? 
 How can a favourable design of a bicycle highway look according to cyclists’ 

preferences in consideration of the conditions of Jönköping municipality? 
Method: In order to answer the aim of the thesis, a case study is being conducted in 
Jönköping municipality through interview and document analysis. In order to locate 
cyclists’ preferences, a survey is conducted using a poll. Throughout the process, 
literature studies are being made in order to formulate a design proposal of a bicycle 
highway along the south beach of Vättern. 

Findings: The result of question 1 shows that Jönköping municipality’s goal of 
increased bicycle traffic already has been achieved. The interview shows the 
complexity of the bicycle issue and the importance of connecting districts in order to 
increase the bicycle traffic.  

Question 2 shows that cyclists prefer a cohesive road network, while pedestrians 
prioritize the safety against road crossing traffic in terms of the design of a cycle path. 
The qualities that are prioritized by the users contribute to an increased amount of the 
bicycle traffic. 

Question 3 presents design proposals at critical places along the south beach of 
Vättern, where improvements should be made regarding the required standard for the 
bicycle highway. The improvements are results of analysis of collected empirical and 
theoretical framework.  

Implications: The conclusion of the investigation shows that a bicycle highway 
contributes to more cyclists in a concentrated location, but the total amount of cyclists 
is unlikely to increase significantly. The route Jönköping – Huskvarna is considered to 
have the biggest potential. In order to get a more detailed view of the impact of the 
bicycle highway, the economic aspects are recommended as a main area for future 
studies. 

Limitations: The location of the bicycle highway investigated in this report is set to 
the south beach of Vättern, between Bankeryd and Huskvarna. The economic factors 
and technical details are not included in the investigation. 

Keywords: Bicycle highway, design, bicycle traffic, cyclists´ preferences. 
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Sammanfattning 
Syfte: För att göra det mer attraktivt att använda cykeln som transportmedel har 
flertalet städer uppgraderat till snabba cykelstråk. Ett snabbt cykelstråk tillåter 
cyklister att färdas på ett snabbt sätt på grund av utformningens kvaliteter. Flertalet 
undersökningar pekar på det snabba cykelstråkets inverkan att använda cykeln i större 
utsträckning. Målet med arbetet är utreda ett snabbt cykelstråk längs Vätterns södra 
strand enligt Jönköpings kommuns mål och med hänsyn till cyklisters preferenser. För 
att uppnå målet utformas ett förslag till hur ett snabbt cykelstråk kan se ut, målet bryts 
ned i tre frågeställningar:  

 Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra till att uppfylla Jönköpings kommuns mål 
att öka cykeltrafiken till och från centrum? 

 Vad efterfrågar cyklister vid utformningen av ett snabbt cykelstråk? 
 Hur kan en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk se ut enligt cyklisters 

preferenser med hänsyn till Jönköpings kommuns förutsättningar? 

Metod: För att besvara det uppsatta målet görs en fallstudie i Jönköpings kommun 
genom intervju och dokumentanalys. För att lokalisera cyklisters preferenser görs en 
surveyundersökning med hjälp av en enkätundersökning. Genomgående i arbetet görs 
litteraturstudier för att i resultatdelen utforma ett förslag av ett snabbt cykelstråk längs 
Vätterns södra strand.  

Resultat: Resultatet av frågeställning 1 visar att Jönköpings kommuns mål om ökad 
cykeltrafik i stort sett redan är uppnått. Intervjun visar cykelfrågans komplexitet och 
vikten av att koppla samma stadsdelar för en ökad mängd cykeltrafik.  

Frågeställning 2 visar att cyklister föredrar ett sammanhängande vägnät medan 
fotgängare främst prioriterar säkerheten mot korsande biltrafik vad gäller 
utformningen av en cykelväg. Kvaliteterna som är prioriterade av cyklister och 
fotgängare bidrar till en ökad mängd cykeltrafik.  

Frågeställning 3 visar utformningsförslag på kritiska punkter längs Vätterns södra 
strand efter analys av insamlad empiri och teoretiskt ramverk.  

Konsekvenser: Slutsatserna kring utredningen visar att ett snabbt cykelstråk bidrar 
till fler cyklister på en koncentrerad plats, men att det totala antalet cyklister troligtvis 
inte ökar markant. Färdvägen Jönköping – Huskvarna anses ha störst potential. För att 
få en mer utförlig uppfattning om det snabba cykelstråkets påverkan rekommenderas 
att de ekonomiska aspekterna beaktas. 

Begränsningar: Placeringen av det snabba cykelstråket som undersöks i arbetet är 
bestämd längs Vätterns södra strand, mellan Bankeryd och Huskvarna. De 
ekonomiska faktorerna och tekniska detaljer omfattas inte i undersökningen. 

Nyckelord: Snabbt cykelstråk, utformning, cykeltrafik, cyklisters preferenser. 
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1 Inledning 
Kapitlet nedan redovisar bakgrunden till implementeringen av arbetet och dess mål, 
som har arbetats fram i samarbete med Jönköpings kommun. 

1.1 Bakgrund 
En växande befolkning kräver att hållbara transportlösningar blir en prioriterad fråga i 
den urbana miljön. Dels för att minska på miljöpåfrestningarna som ökade utsläpp 
innebär, men även för att förhindra att stadens vägnät stryps på grund av en ökad 
trafikmängd (Regeringskansliet, 2017). Undersökningar visar att den svenska 
befolkningens hälsa relaterat till övervikt och fetma försämras 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Ämnena utgör problematiken i dagens utmaning med 
att främja hållbara transportlösningar som cykel och gång. 

En nationell cykelstrategi antogs under våren 2017 av Regeringskansliet i syfte att 
presentera olika strategier, utmaningar och insatsområden för att främja cyklingen i 
Sverige. Anledningen är att Regeringen vill stimulera hållbara transportlösningar som 
kollektivtrafik, gång och cykel. Cyklingen främjar bland annat hälsan och minskar 
miljöpåverkan. Den nationella cykelstrategin har tagits fram genom en nära dialog 
med kommuner, myndigheter, ideella organisationer och andra inblandade aktörer 
(Regeringskansliet, 2017). 

Jönköpings kommun presenterade under 2017 ett cykelprogram för kommunen som 
ett led i att öka cykelanvändningen i området baserat på den nationella cykelstrategin. 
Cykelprogrammet presenterar nuläge, målsättningar och åtgärder för att ge läsaren en 
konkret bild av kommunens förutsättningar och visioner. En av flera målsättningar 
som kommunen framhåller är att öka cykeltrafiken till och från Jönköpings centrum. 
Ett av insatsområdena som presenteras i programmet arbetar med åtgärder för att 
uppfylla målsättningarna kopplat till ett sammanhängande cykelvägnät. För att binda 
samman områdena i stadens utkanter med centrum så vill Jönköpings kommun 
anlägga cykelvägar med hänsyn till komfort, säkerhet och sammanhängande vägnät 
(Jönköpings kommun, 2017). 

Ett samarbete i Köpenhamnsområdet har bildats där 23 kommuner skapar ett 
cykelnätverk för så kallade ”supercykelstier” – översatt till supercykelvägar. Syftet 
med samarbetet är att skapa ett vägnät som erbjuder snabba, bekväma och säkra 
cykelresor. Samarbetet utgår från ett antal kriterier för att en cykelbana ska vara en 
supercykelväg. Det handlar om tillgänglighet, direkta cykelvägar, komfort och 
säkerhet. Exempelvis krävs det att vägnätet är sammanhängande, att stopp undviks, 
samt att cykelpendlare känner sig säkra (Supercykelstier, u.å). I det här arbetet 
benämns supercykelvägen för ett snabbt cykelstråk. Det är även den benämning som 
Trafikverket använder för att beskriva snabba stråk för cykelpendling utifrån olika 
punkter som tidigare har beskrivits (Trafikverket, 2014). 

Problemet som behandlas i det här arbetet handlar om att främja cyklingen i 
kommunen genom att utforma ett gynnsamt förslag till hur ett snabbt cykelstråk kan 
se ut längs Vätterns södra strand med hänsyn till Jönköpings kommuns 
förutsättningar. I cykelprogrammet från 2017 står det bland annat att kommunen anser 
att cykeln ska vara ett transportmedel med god framkomlighet genom att 
huvudcykelvägnätet ska vara minst lika utbrett som huvudvägnätet för bil (Jönköpings 
kommun, 2017). 
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Genom att bland annat studera kommunens målsättningar och åtgärdsplan så kan en 
utredning av ett snabbt cykelstråk öka möjligheterna att nå målsättningarna. En studie 
av Köpenhamns genomförande av ett snabbt cykelstråk i staden visar ett samband 
mellan en ökad cykeltrafik och förbättrade cykelstråk påvisas (Skov-Petersen, 
Jacobsen, Vedel, Sick Nielsen & Rask, 2017). Det här kan i sin tur innebära att ett 
liknande införande i Jönköping, hypotetiskt sett skulle kunna möjliggöra en ökning av 
mängden cykeltrafik i stadskärnan och omkringliggande områden. 

1.2 Problembeskrivning 
För att möjliggöra en ökning av cykelanvändningen som transportmedel i staden krävs 
det att förändringar sker som tar hänsyn till människors krav och komfort när det 
kommer till cykelvägnätet. En dansk studie publicerad 2017 analyserar hur 
cykelanvändningen, cyklisters beteende samt deras upplevelser förändrades efter att 
en uppgradering genomfördes av cykelvägnätet i Köpenhamn. Genom datainsamling 
från mätstationer samt enkätundersökningar framkom det att antalet cyklister hade 
ökat på de undersökta sträckorna, dessutom uttryckte cyklisterna på de förbättrade 
vägarna en större tillfredsställelse av cykelbanans kvaliteter (Skov-Petersen et al., 
2017). 

Genom att studera cyklisters beteenden och vanor kan vägnätet utformas i syfte att 
förlänga den transportsträcka som cyklister är beredda att färdas. Denna slutsats 
presenteras i en studie genomförd i Köpenhamn. Enligt studien accepterar cyklister att 
färdas en längre sträcka på cykel upp till drygt två kilometer om det finns en tydligt 
utformad cykelväg, samt ytterligare en kilometer om det finns gröna omgivningar. Det 
här i jämförelse om det inte fanns en tydligt utformad cykelväg och en avsaknad av 
gröna omgivningar. Begränsningar i framkomligheten som stopp och trängsel har en 
negativ inverkan på den valda sträckan att färdas på (Vedel, Jacobsen & Skov-
Petersen, 2017).  

En gynnsam utformning av ett cykelstråk beroende på målsättningar och syfte kan 
underlättas genom att studera tidigare genomförda projekt. Cyklisters behov och 
vanor som kortfattat har presenterats tidigare under det här kapitlet bör beaktas för att 
uppnå önskade resultat med en utformning av ett snabbt cykelstråk. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att ta fram ett gynnsamt förslag till hur utformningen av ett snabbt cykelstråk 
längs Vätterns södra strand kan se ut enligt cyklisters preferenser med hänsyn till 
Jönköpings kommuns förutsättningar. 

 Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra till att uppfylla Jönköpings kommuns mål 
att öka cykeltrafiken till och från centrum? 

 Vad efterfrågar cyklister vid utformningen av ett snabbt cykelstråk? 
 Hur kan en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk se ut enligt cyklisters 

preferenser med hänsyn till Jönköpings kommuns förutsättningar? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet grundar sig i att den valda placeringen är längs Vätterns södra strand och 
sträcker sig mellan Bankeryd och Huskvarna. Hänsyn på den ekonomiska aspekten 
vad gäller utformning och placering kommer inte att göras. I rapportens arbete med 
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utformning och placering av ett snabbt cykelstråk kommer inte heller tekniska detaljer 
på exploatering, anläggande av cykelstråket eller dess hjälpmedel att presenteras.  

En ytterligare avgränsning är att undersökningen inte omfattar någon jämförelse 
mellan olika färdmedel utan behandlar endast cykeln. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 redovisar metod och genomförande för arbetet samt kopplingar mellan 
frågeställningarna. Arbetsgången beskrivs och även trovärdigheten tas upp. I kapitel 3 
redovisas det teoretiska ramverket och de teorier som understöder arbetet. De olika 
teorierna kopplas till de olika frågeställningarna som tidigare har presenterats i det här 
kapitlet. Under kapitel 4 presenteras empirin som har insamlats för arbetet. 
Författarnas analyser om arbetets resultat presenteras i kapitel 5, där även en 
återkoppling till målet görs. Diskussionsdelen av arbetet följer sedan i kapitel 6, där 
även begränsningar med arbetet samt förslag till vidare forskning presenteras. 
Rapporten avslutas med en referenslista samt bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet nedan redovisar valda metoder till rapporten och dess genomförande. 
Metodvalen för arbetet reflekteras över och beskrivs för att förtydliga kopplingen 
mellan metodval och frågeställningar. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapporten är kvalitativt inriktad och är disponerad genom analyserande och tolkande 
metoder. Eftersom bakgrunden och problemet inbegriper till viss del på ett samhälls- 
och beteendevetenskapligt plan på grund av att människors beteende studeras, så 
förekommer även kvantitativa inslag i undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

I frågeställning 1 undersöks vad Jönköpings kommun efterfrågar vid ett snabbt 
cykelstråk och vad bidraget skulle bli till kommunens mål om en ökad cykeltrafik i 
centrum vilket är en kvalitativ undersökning (Yin, 2013). 

I frågeställning 2 undersöks vad cyklister efterfrågar vid ett snabbt cykelstråk med 
hjälp av en intervjustruktur som består av förbestämda värden, vilket är en kvantitativ 
undersökning (Denscombe, 2016). 

I frågeställning 3 sammankopplas analyserna från de två tidigare frågeställningarna 
för att utforma ett förslag på ett snabbt cykelstråk med hänsyn till Jönköpings 
kommuns förutsättningar och cyklisters preferenser. Det blir således en kvalitativ 
undersökning med kvantitativa inslag (Patel & Davidson, 2011). 

Strategin till frågeställning 1 och 3 är en fallstudie då det snabba cykelstråket 
analyseras i Jönköpings kommun (Merriam, 1994) och strategin till frågeställning 2 är 
en surveyundersökning då cyklisters uppfattning om ett snabbt cykelstråk analyseras 
(Denscombe, 2016). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras valda metoder till respektive frågeställning i 
arbetet. 

I figur 1 presenteras en övergripande blick av kopplingen mellan frågeställningarna i 
rapporten och dess använda metoder för datainsamling. 
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Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra 
till att uppfylla Jönköpings kommuns 
mål att öka cykeltrafiken till och från 

centrum?

Vad efterfrågar cyklister vid 
utformningen av ett snabbt 

cykelstråk?

Hur kan en gynnsam utformning av 
ett snabbt cykelstråk se ut enligt 

cyklisters preferenser med hänsyn till 
Jönköpings kommuns 

förutsättningar?

Intervju

Dokumentanalys

Enkätundersökning

Litteraturstudie

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och metod. 

2.2.1 Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra till att uppfylla Jönköpings 
kommuns mål att öka cykeltrafiken till och från centrum? 
Datainsamling för frågeställning 1 genomfördes genom intervju och dokumentanalys. 
Intervjun är av kvalitativt slag och genomfördes med ansvarig representant i 
cykelfrågan från Jönköpings kommun för att få en förståelse för kommunens mål 
kring cykeltrafiken i centrum och vad de vill uppnå av ett snabbt cykelstråk. 

Dokumentanalysen i frågeställningen är officiella handlingar från statliga 
myndigheter och dokument som tillhandahålls av Jönköpings kommun för att bidra 
till kunskapen om kommunens förutsättningar och mål. 

2.2.2 Vad efterfrågar cyklister vid utformningen av ett snabbt 
cykelstråk? 
Datainsamling för frågeställning 2 utfördes genom enkätundersökning och 
litteraturstudie. Enkätundersökningen fullbordas genom en enkät utformad med hög 
grad av strukturering och standardisering för att öka svarsfrekvensen. Enkätfrågorna 
ställdes till cyklister och fotgängare i Jönköping vid valda platser och tidpunkter. 

Litteraturstudien i frågeställningen är vetenskapliga artiklar och rapporter som 
behandlar cyklisters förutsättningar för ett ökat cyklande och görs för att bidra till 
kunskapen kring de mänskliga faktorerna. 
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2.2.3 Hur kan en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk se ut 
enligt cyklisters preferenser med hänsyn till Jönköpings kommuns 
förutsättningar? 
Data från frågeställning 1 och 2 samt dess utredning ligger till grund för frågeställning 
3. Utifrån de analyserna utformas ett förslag genom skissning för att sammanställa 
både brukare och beslutares synpunkter på ett snabbt cykelstråk. 

2.3 Litteraturstudie 
I avsnittet nedan beskrivs och motiveras litteraturundersökningen till arbetet. 

Arbetet med litteraturundersökningen sker genom att välja ut relevant sökmotor 
utifrån ämnet som studeras. Ämnet denna rapport innefattar är byggnadsteknik och 
valda sökmotorer illustreras i figur 2. 

Jönköping 
University ByggnadsteknikDatabaser

Bibliotek Söksätt Ämne Sökmotor

ScienceDirect

Scopus

Springer Link

Taylor & Francis 
Online

Wiley Online 
Library

Figur 2. Arbetsgång för val av sökmotor. 

Litteratursökningen har bearbetats genom arbetets gång, där sökorden tidigt 
avgränsades till att innehålla cycle, highway, infrastructure och preferences. De valda 
sökorden togs fram i mål om att täcka frågeställning 1 och 2, som så småningom ska 
utmynna i ett utformningsförslag i frågeställning 3. För att undvika irrelevanta träffar 
som life cycle och träffar där bilen är i fokus justerades den slutgiltiga sökningen. I 
den definitiva sökningen har de vetenskapliga referenserna avgränsats till sökorden 
”*cycle* *highway*” OR ”cycle super highway” för att undersöka vad ett snabbt 
cykelstråk är, i utredningen kring den första frågeställningen. För att utreda kring den 
andra frågeställningen om cyklisters efterfrågan vid utformningen av ett snabbt 
cykelstråk, används sökorden ”*cycle* infrastructure” AND preferences. 

För att behålla relevansen i arbetet och användandet av aktuella referenser, avgränsas 
sökningen till artiklar publicerade de senaste fem åren. Samtidigt används sökord på 
engelska för att få fler relevanta träffar. 
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I figur 3 illustreras hur litteratursökningen har genomförts.  

ScienceDirect

Springer Link

Wiley Online 
Library

”*cycle* *highway*” 
OR ”cycle super 

highway”

”*cycle* 
infrastructure” AND 

preferences

”*cycle* *highway*” 
OR ”cycle super 

highway”

”*cycle* 
infrastructure” AND 

preferences

”*cycle* *highway*” 
OR ”cycle super 

highway”

”*cycle* 
infrastructure” AND 

preferences

4

12

31

44

6

12

Title, abstract, 
keywords

All

All

Sökmotor Sökfält Sökord
Träffar
2013-
2018

Taylor & Francis 
Online

”*cycle* *highway*” 
OR ”cycle super 

highway”

”*cycle* 
infrastructure” AND 

preferences

8

23

All

Scopus
”*cycle* *highway*” 

OR ”cycle super 
highway”

”*cycle* 
infrastructure” AND 

preferences

15

14

Title, abstract, 
keywords

Figur 3. Visar hur litteratursökningen genomförts med sökmotor, sökfält, sökord och 
antalet träffar för vetenskapliga artiklar publicerade inom perioden 2013-2018. 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 
I följande avsnitt redovisas använda metoder för datainsamlingen till rapporten. 

2.4.1 Intervju 
En personlig intervju görs med ansvarig representant för cykelfrågan i Jönköpings 
kommun i syftet att samla in information kring kommunens målsättning om 
cykeltrafiken i centrala Jönköping. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden används 
för att undersöka attityden hos den tillfrågade myndigheten (Denscombe, 2016). 
Intervjun hålls semi-strukturerad och som Yin (2013) beskriver så skapar den 
kvalitativa intervjun diskussioner i och med dess öppna frågor.  

2.4.2 Dokumentanalys 
Före och efter den kvalitativa intervjun ger dokumentanalysen en kontextuell 
informationskompetens (Yin, 2013) som på grund av dess detaljer bidrar till 
ytterligare kunskap inom området (Merriam, 1994). Dokumenten är officiella 
handlingar som tillhandhålls av kommunen och övriga dokument som anses lämpliga 
för undersökningen, de används dock inte som enda informationskälla (Burgess, 
1982). 

2.4.3 Enkätundersökning 
En kvantitativ enkätundersökning görs ansikte mot ansikte med cyklister i Jönköping 
på utvalda platser och tidpunkter för att samla in preferenser ur ett brukarperspektiv 
vid anläggandet av ett snabbt cykelstråk (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, 
Näswall & Sverke, 2016). Enkäten formas med en hög grad av strukturering och 
standardisering för att kunna jämföra och generalisera resultatet (Patel & Davidson, 
2011). 

2.4.4 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomförs genomgående under hela rapportskrivningen för att få 
kunskaper om forskningsfältet och att känna till rönen från tidigare forskning (Yin, 
2013). Litteraturstudien används också som del i insamling av data (DePoy & Gitlin, 
2005) och för att minska riskerna för att misstolka insamlade fältdata (Yin, 2013). 

2.5 Arbetsgång 
I avsnittet nedan presenteras och redogörs arbetsgången av arbetet.  

En övergripande tidsåtgång för respektive genomförande i arbetet illustreras i figur 4 
nedan. 

Dokumentanalys

Litteraturstudie

Intervju

Enkätundersökning

Skissning

Figur 4. Relativ tidsåtgång för respektive genomförande.  
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2.5.1 Intervju 
Före intervjun studeras relevant litteratur kring riktlinjer angående intervjustruktur. 
Riktlinjerna som tas fram i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) är: informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

I projekteringsstadiet hölls ett möte med en representant från Jönköpings kommun 
med kunskap om cykelplanering i kommunen. Under mötet presenterades idén om 
arbetet och dess metoder där representanten medgav sitt deltagande i den semi-
strukturella intervjun.  

Innan intervjuns genomförande säkerställdes konfidentialiteten och syftet 
presenterades. Avsikten med intervjun var att diskutera ett snabbt cykelstråk och 
Jönköpings kommuns målsättning med cykeltrafiken, där intervjupersonen bidrog till 
att ur ett djupare perspektiv kunna analysera frågeställning 1.  

Båda författarna närvarar vid intervjun som spelas in med hjälp av ljudupptagning. 
Samtalet transkriberas sedan och redovisas i Bilaga 1. Transkriberingen skickas inte 
till respondenten efter överenskommelse med intervjupersonen. 

2.5.2 Dokumentanalys 
Som grund före och komplement efter intervjun med en representant från kommunen 
gjordes dokumentanalyser. Dokumenten är officiella handlingar som tillhandahölls av 
kommunen, samt dokument som ansågs vara lämpliga för att besvara problemen till 
arbetet. De dokument som tillhandahölls var främst styrdokument och statistisk data 
från mätningar utförda av Jönköpings kommun. Övriga dokument som har använts är 
publikationer gällande utformningen av snabba cykelstråk i Köpenhamnsområdet, 
utgivet av Supercykelstier. 

De lämpliga dokumenten för arbetet analyserades sedan tillsammans med intervjun i 
syfte att få fram ett resultat till den första frågeställningen.  

2.5.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningens utformning påbörjades med att studera metodlitteratur och 
utformades i samspråk med handledare. En viktig punkt som beskrivs i litteraturen 
Enkätmetodik (2016) är bland annat kännedomen kring ämnet. Det betyder att 
enkätstrukturen ska vara lämpad för allmänheten och innehåller därför inte fackliga 
termer som kan försvåra förståelsen. 

Utformningen av enkätstrukturen gjordes med hänsyn till tidigare studier gällande 
cykelbanans utformning ibland annat Köpenhamn. Bland annat inspirerades den första 
frågan i enkätundersökningen av de faktorer gällande cykelbanans utformning som 
cyklister uttryckte att de var mer positivt inställda till efter införandet av ett snabbt 
cykelstråk (Skov-Petersen et al., 2017). Två olika enkätstrukturer utformades, en för 
cyklister och en för fotgängare. Det anses vara av relevans för arbetet att även fråga 
allmänheten som inte cyklar, för att på så sätt med resultatet möjligen kunna påvisa 
faktorer som är bidragande till detta. Fotgängare i det här arbetet definieras som 
sådana människor som inte cyklar vid tillfället för enkätundersökningen. Det är viktigt 
att förtydliga är att frågorna i enkätundersökningen riktad till fotgängare handlar om 
hur de upplever cykelbanans utformning när de färdas på cykel.  
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För att göra enkäten mer attraktiv att svara på var tidsaspekten viktig, det säkerställdes 
genom en pilotundersökning innan den verkliga datainsamlingen genomfördes. 
Enkätundersökningen genomfördes sedan på specifika platser där det finns en relativt 
stor trafikmängd med cyklister och under olika tidpunkter för att öka trovärdigheten i 
resultatet. Båda författarna närvarade vid undersökningen där den ena ställde frågorna 
till den utvalda personen medan den andra författaren noterade svaren. Resultatet från 
de två enkäterna sammanställdes sedan i tabeller och figurer för vidare analys i 
arbetet.  

För vidare bestämmelse om plats att genomföra enkätundersökningen togs även 
hänsyn till att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra en undersökning med 
hänsyn till den korta tidsaspekten. Det här har medfört att valda platser där 
undersökningarna har ägt rum har gjorts där cyklister tenderar att stanna eller sänka 
hastigheten, vilket underlättar för att möta cyklister. 

Plats, tidpunkt och antalet tillfrågade cyklister i enkätundersökningen illustreras i 
figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Visar plats, tidpunkt samt antalet ja och nej bland tillfrågade cyklister att 
delta i enkätundersökningen. En svarsfrekvens på 52 %. 
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Plats, tidpunkt och antalet tillfrågade fotgängare i enkätundersökningen illustreras i 
figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Visar plats, tidpunkt samt antalet ja och nej bland tillfrågade fotgängare att 
delta i enkätundersökningen. En svarsfrekvens på 57 %. 

2.5.4 Litteraturstudie 
Genomgående under arbetets gång görs dokumentanalyser och litteraturstudier för att 
bibehålla arbetets relevans och aktualitet. Litteraturstudiens struktur redovisas i 
avsnitt 2.3 Litteraturstudie. 

Den relevanta litteraturen har analyserats tillsammans med de resultat som 
enkätundersökningen visar i syfte att få fram ett resultat till den andra 
frågeställningen.  

2.5.5 Skissning 
Skissningen genomförs i programmet Autodesk Revit. Det första steget innan 
genomförandet av modelleringen var att studera omgivningarna och den nuvarande 
sträckan mellan Bankeryd och Huskvarna. Med hjälp av observationer och 
kartprogrammet Google Maps har modellen kunnat byggas upp med hänsyn till den 
befintliga fysiska miljön. 
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2.6 Trovärdighet 
Tillvägagångssättet för att besvara den första frågeställningen innebar att en intervju 
genomfördes i kombination med ytterligare datainsamlingsmetoder. Genom 
triangulering så kunde den inre validiteten bekräftas, då fler informationskällor kunde 
visa på samma resultat och förstärka överensstämmelsen av resultatet med 
verkligheten i så stor utsträckning som möjligt (Merriam, 1994). 

Den andra frågeställningen besvarades med hjälp av litteraturstudier samt en 
kvantitativ surveyundersökning. Vad som avgör validiteten i en surveyundersökning 
handlar om hur resultaten tolkas i relation till ändamålet, snarare än resultatet i sig.  
För tolkningar och ändamål som resultaten används för måste det finnas något slags 
bevis på validiteten för valt användningsområde (Berntson et al., 2016). Det finns fem 
olika områden som kan ge evidens för validiteten i en undersökning, menar Berntson 
et al. (2016). Enkätfrågornas innehåll är ett av områdena där frågekonstruktionen är 
av stor betydelse. För att ge evidens för denna del krävs det att arbetet med att 
konstruera enkätfrågorna är välgrundat så att de har relevans till arbetet och är 
väldefinierade. Ett annat område för att ge evidens åt undersökningens validitet 
handlar om att resultatet relateras till tidigare empiri och teori. För det här arbetet 
skedde det genom att resultatet från surveyundersökningen jämfördes med resultatet 
från tidigare genomförda studier som presenterades i det teoretiska ramverket. Det är 
då möjligt att studera generaliserbarheten i de samlade bevisen genom att dra 
paralleller till tidigare studier.  

Möjligtvis kan resultatet från den här studien appliceras på liknande fall i andra 
svenska städer med liknande storlek, men det finns en komplexitet i 
generaliserbarheten när det kommer till kvalitativa studier. Merriam förklarar att 
fallstudiemetoden väljs för att studera en viss bestämd situation, snarare än att ta reda 
på generaliserbarheten för fallet. Ett tillvägagångssätt som appliceras i arbetet för att 
stärka validiteten är att ge en överskådlig beskrivning av fallet med tillräcklig 
information så att det blir möjligt att överföra resultatet i framtida studier (Merriam, 
1994).
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet nedan redovisar de områden som är den vetenskapliga grunden för arbetet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
I figur 7 illustreras kopplingen mellan frågeställningarna och det studerade området.  

Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra 
till att uppfylla Jönköpings 

kommuns mål att öka cykeltrafiken 
till och från centrum?

Vad efterfrågar cyklister vid 
utformningen av ett snabbt 

cykelstråk?

Hur kan en gynnsam utformning av 
ett snabbt cykelstråk se ut enligt 

cyklisters preferenser med hänsyn 
till Jönköpings kommuns 

förutsättningar?

Analys av cykeltrafik

Brukarperspektiv

Intervju

Dokumentanalys

Enkätundersökning

Litteraturstudie

 

Figur 7. Koppling mellan frågeställning och område.  

3.2 Analys av cykeltrafik 
Det huvudsakliga geografiska området som har varit objekt för studierna är 
Köpenhamn, vilket anses vara en av de främsta cykelstäderna i världen med hänsyn 
till parametrar som stadens cykelpolitik, utveckling av cykelinfrastrukturen samt 
andelen cyklister (Copenhagenize design co., 2017). Ambitionerna med att öppna två 
så kallade ”supercykelvägar” i Köpenhamnsområdet år 2013 var att potentiellt öka 
mängden cykelpendlare med 30 procent (Sick Nielsen, Skov-Petersen & Agervig 
Carstensen, 2013).  

En studie som visar kopplingen mellan en förbättrad cykelbana och en ökning av 
cyklister genomfördes i Köpenhamn under 35 månader för att studera förändringen i 
beteende och förändringar i trafik när det kommer till cyklisterna på två olika 
cykelsträckor, varav en av dem är det första snabba cykelstråket i området. 
Undersökningar genomfördes före och efter att förbättringarna hade genomförts på 
sträckan och slutsatsen är att antalet cyklister hade ökat något. Majoriteten av 
ökningen bestod av cyklister som hade valt den förbättrade sträckan istället för 
färdvägar som personerna i fråga använde innan öppnandet av sträckan. Fyra till sex 
procent av cyklisterna som bidrog till en ökning av cyklister på sträckan var sådana 
som hade bytt transportmedel till cykel från något annat. Denna blygsamma ökning i 
form av byte av valt transportmedel förklaras av att andelen cyklister i 
Köpenhamnsområdet är hög från början. Det jämförs med andra länder där 
cykelandelen är stor och där liknande resultat när det kommer till förändringar av val 
av transportmedel har uppmätts (Skov-Petersen et al., 2017). Ytterligare studier har 
genomförts i nederländska och danska städer som visar sambandet mellan 
förändringar av cykelinfrastrukturen och en ökad cykelandel (van Goeverden, Sick 
Nielsen, Harder & van Nes, 2015). 
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3.3 Brukarperspektiv 
Cyklisters preferenser när det gäller utformningen av cykelbanor och miljön kring den 
är ett diskuterat ämne. Flertalet studier pekar på utformningens påverkan av mängden 
bidragare till cykeltrafiken, bland annat i studien av Vedel et al. (2017). Där 
diskuteras det hur mycket längre en cyklist är beredd att färdas med mer fördelaktiga 
egenskaper på utformningen av cykelbanan. Artikeln visar bland annat på att en 
cyklist är beredd att färdas 1 till 1,3 km längre för att undvika stopp och mycket trafik, 
samtidigt som de är beredda att cykla drygt en kilometer längre för en cykelbana som 
är segregerad mellan cyklister och gående. 

Det är inte bara hårda värden, så som kontinuitet eller separering av trafikslag, som 
studeras. Vedel et al. (2017) visar också i sin studie att mjuka värden har en effekt på 
cyklandet. Leder cykelbanan genom ett grönområde är cyklister beredda att cykla 0,8 
km längre. Även Skov-Petersen et al. (2017) visar på de positiva effekterna av 
förbättringar vid två snabba cykelstråk i Köpenhamn. 

Det snabba cykelstråket omnämns med olika benämningar i olika studier och artiklar, 
där olika kategorier beskriver nivån av kvalitet som cykelvägen har. Exempel på 
kategorier som omnämns i litteraturen när det kommer till bedömningen av en 
cykelbana är kontinuitet, komfort, säkerhet och attraktivitet för att nämna några 
(Supercykelstier, u.å).  En omfattande kvalitativ studie genomfördes under 2014 där 
sex europeiska städer bedömdes med hänsyn till olika kriterier kring cykelbanans 
utformning. Resultatet visade att de nederländska städerna för studien bedömdes 
högre än de brittiska städerna. Det som medförde den höga betygsättningen var bland 
annat att personerna som genomförde studien upplevde att de nederländska städerna 
prioriterade cykeltrafiken, till skillnad från de brittiska städerna som prioriterade 
motortrafiken (Hull & O´Holleran, 2014). 

Analyser som har genomförts gällande förändringar i cykelinfrastrukturen i 
Nederländerna visar på generella förändringar som brukare föredrar. Huvudsakliga 
förändringar som cyklister efterfrågar är exempelvis att vägarna är sammankopplade, 
placerade längs lugna områden snarare än längs med huvudleder, samt att det finns en 
tillräcklig bredd på cykelbanan med hänsyn till mängden trafik på sträckan. Övriga 
önskemål som cyklister föredrar enligt studierna är jämn asfalt och att cykelbanan är 
markerad med exempelvis ett färglagt underlag (van Goeverden et al., 2015). 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Sammanfattningsvis är de två olika områdena kopplade till varandra, men kan också 
ses individuellt.  

Det första området handlar om vad effekterna kan bli av ett snabbt cykelstråk, både 
när det gäller trafikmängd och förändring i beteende hos cyklister. Analyserad 
litteratur visar på en ökad mängd av nya cyklister som tidigare valt andra vägar. 
Området innehåller information som i slutändan ligger till grund för en förändring av 
ett cykelstråk. 

Det andra området handlar om vad cyklister föredrar vid en förändring av ett 
cykelstråk, dels infrastrukturella förändringar men också områdesanalys. Studier visar 
att den mest bidragande orsaken till att brukare är beredda att cykla längre är 
separation mellan trafikslag samt för att undvika stopp. 
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Både området kring en analys av cykeltrafiken och området kring cyklisters 
preferenser kan ses individuellt men vad som är viktigt i det här arbetet är hur de 
kopplas samman. I utredningen vävs innehållet område ett och två för att utforma ett 
fördelaktigt förslag utifrån både beslutstagare och brukares perspektiv. 
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4 Empiri 
Kapitlet nedan redovisar empirisk data i det här arbetet, som består av en 
enkätundersökning, intervju samt dokumentanalys.  

4.1 Enkätundersökning 
Insamlad empiri från enkätundersökning redovisas i avsnittet nedan, uppdelad i olika 
tillfrågade målgrupper.  

4.1.1 Cyklister 
Fyra frågor ställdes till cyklister på platser presenterade i avsnitt 2.5.3 
Enkätundersökning. Nedan följer resultatet av undersökningen, presenterat efter 
respektive fråga. Fullständig enkätutformning redovisas i Bilaga 2. 

Sammanlagt tillfrågades 188 st. cyklister varav 97 stycken svarade, en svarsfrekvens 
på 52 %.  

Vilken kvalitet är viktigast för dig i utformningen av en cykelbana? 
I figur 8 visas vilken kvalitet som är av störst betydelse för de tillfrågade cyklisterna 
när det gäller utformningen av en cykelbana. 

 

Figur 8. Den kvalitet som är viktigast i utformningen av en cykelbana för de 
tillfrågade cyklisterna, visat i procent. (N=97) 
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Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du använder cykeln idag? 
I figur 9 visas vilken den huvudsakliga anledningen är till att de tillfrågade cyklisterna 
använder cykeln idag.  

 

Figur 9. Anledningen till att de tillfrågade cyklisterna använder cykeln idag, visat i 
procent. (N=97) 
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Vilka områden färdas du mellan i staden? 
I figur 10 visas en karta över start- eller målpunkter för de tillfrågade cyklisterna. 
Under punkten övrigt ingår cyklister vars start- eller målpunkt är Hovslätt, 
Norrahammar och Mariebo. 

3

1

4

2

5

7

9

6

10

11

8

Plats Antal cyklisterNr.

Öster 481

Jönköping University 302

Söder 233

Rosenlund 184

Liljeholmen 165

Bymarken 147

Bankeryd 78

Ryhov 79

Gräshagen 610

Väster 166

Huskvarna 511

Övrigt 412
 

Figur 10. Karta över start- eller målpunkter för de tillfrågade cyklisterna samt 
antalet. (N=97) 
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Hur många dagar i veckan cyklar du i genomsnitt? 
I figur 11 visas hur många dagar i veckan de tillfrågade cyklisterna cyklar. 

 

Figur 11. Hur många dagar i veckan de tillfrågade cyklisterna cyklar. (N=97) 

4.1.2 Fotgängare 
Fyra frågor ställdes till fotgängare på platser presenterade i avsnitt 2.5.3 
Enkätundersökning. Nedan följer resultatet av undersökningen, presenterat efter 
respektive fråga. Fullständig enkätutformning redovisas i Bilaga 3. 

Sammanlagt tillfrågades 136 stycken fotgängare varav 78 stycken svarade, en 
svarsfrekvens på 57 %.   
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Vilken kvalitet är viktigast för dig i utformningen av en cykelbana? 
I figur 12 visas vilken kvalitet som är av störst betydelse för de tillfrågade fotgängarna 
när det gäller utformningen av en cykelbana. 

 

Figur 12. Den kvalitet som är viktigast i utformningen av en cykelbana för de 
tillfrågade fotgängarna, visat i procent. (N=78) 

Skulle förbättringar av cykelbanan utifrån tidigare nämnda kvaliteter få dig att 
använda cykeln mer? 
I figur 13 visas resultatet om de tillfrågade fotgängarna skulle använda cykeln mer 
frekvent, om förbättringar av kvaliteter i utformningen av cykelbanan skulle 
förbättras.  

 
Figur 13. Om de tillfrågade fotgängarna skulle använda cykeln mer frekvent, om 
förbättringar av cykelbanan utifrån tidigare nämnda kvaliteter skulle göras, visat i 
procent. (N=78) 
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Vilka områden färdas du mellan i staden? 
I figur 14 visas en karta över start- eller målpunkter för de tillfrågade fotgängarna. 
Under punkten övrigt finns fotgängare vars start- eller målpunkt är Råslätt, Tranås och 
Mariebo. 

3

1

5

2

4

6

9

8

7

Plats Antal fotgängareNr.

Öster 601

Jönköping University 262

Söder 183

Bymarken 104

Rosenlund 85

Bankeryd 67

Huskvarna 68

Gräshagen 69

Övrigt 610

Väster 86

Liljeholmen 211

11

 
Figur 14. Karta över start- eller målpunkter för de tillfrågade fotgängarna samt 
antalet. (N=78) 
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Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du inte använder cykeln idag? 
I figur 15 visas vilken den huvudsakliga anledningen till att de tillfrågade fotgängarna 
inte använder cykeln idag. 

 

Figur 15. Anledningen till att de tillfrågade fotgängarna inte använder cykeln idag, 
visat i procent. (N=78) 

4.2 Intervju 
En intervju genomfördes med ansvarig trafikingenjör på Jönköpings kommun den 21 
mars 2018. Fullständig transkribering av intervjun finns i Bilaga 1. I avsnittet nedan 
redovisas insamlad empiri, uppdelad i relevanta kategorier till ämnet.  

4.2.1 Definition av ett snabbt cykelstråk 
Jönköpings kommun har ingen definition på vad ett snabbt cykelstråk är men en 
uppdelning av trafikslag diskuteras. En uppdelning där olika typer av cyklister delas 
in i tryggt och snabbt. I intervjun beskrivs Stockholms Stad som ett exempel, där en 
kraftig uppdelning mellan de olika typerna av cyklister gjorts. Med utmålade snabba 
stråk integrerat med biltrafiken, en utformning som intervjupersonen inte känt sig 
bekväm att färdas på.  

Intervjupersonens personliga åsikt kring definitionen av ett snabbt cykelstråk är att 
cykelbanan ska vara sammanhängande och pekar på bekvämligheten. En cyklist ska 
inte behöva stanna eller sakta ner på större delen av sträckan. Det sammanhängande 
snabba cykelstråket ska också innehålla så få konflikter som möjligt.  

Nätverket Svenska Cykelstäder, där 25 kommuner och städer diskuterar cykelfrågan, 
diskuterar snabba cykelstråk i en mindre utsträckning. Det är ett fåtal kommuner som 
diskuterar frågan och har möjligheter till att anlägga ett snabbt cykelstråk, där 
sträckan mellan Lund och Malmö är ett exempel där en ren sträcka utan konflikter har 
anlagts. Intervjupersonen anser att det inte är enkelt att finna en likadan sträckning i 
Jönköping, men att sträckan Jönköping – Huskvarna borde ha ett liknande utformat 
snabbt cykelstråk.  
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4.2.2 Utformning av en cykelbana 
På grund av den stora befolkningsökningen i centrum skapar det ett större tryck på 
cykelbanorna, men fortfarande planeras en delad gång- och cykelväg i staden med i 
vissa fall en linje som delar av vägen. 

Vid utformningen av en cykelbana är det viktigt att inte bara anlägga för de cyklister 
som snabbt vill förflytta sig från punkt A till B, utan att även för 10-åringen som ska 
cykla till skolan. Intervjupersonen menar att det är en balansgång mellan att utforma 
cykelbanan för att göra den så snabb som möjligt och att göra den så bekväm som 
möjligt. För att göra cykelbanan tillgänglig och bekväm är grönområden, vattendrag 
och trafikleder ihopkopplat med de lite större bostadsområdena en fördelaktig 
placering av cykelbanor.  

För att locka fler personer till att använda cykeln krävs det inte bara att cykelbanan 
ska vara en färdsträcka, utan även att möjligheterna för att göra ärenden på vägen ska 
finnas. För att nå vardagscyklisten krävs det också att exempelvis affärer och skolor 
finns längs vägen ihopkopplat med bostadsområden. 

4.2.3 Jönköpings kommuns arbete 
Under intervjun diskuteras kommunens arbete i att uppfylla de mål som de har satt 
upp kring cykeltrafiken. Det pekas på att de olika instanserna på kommunen inte är 
överens kring cykelns vikt i samhället. Framför allt förs diskussioner om vad en 
konflikt är när det gäller konflikter mellan de olika trafikslagen och framkomligheten.  

När det gäller kommunens målsättning att öka cykeltrafiken till och från centrum med 
25 % till 2020 från 2015 så är det målet väldigt nära att uppnås. Intervjupersonen tror 
att kommunen når den målsättningen redan i år, men till stor del på grund av den 
ökade befolkningen i staden. Antalet cyklister ökar på vägarna men den procentuella 
andelen som cyklar som färdmedel är svår att förutse. Kommunen ser också att 
andelen bilister ökar i kommunen och intervjupersonen menar att ett bättre mål för att 
mäta om befolkningen väljer cykel framför bil är i resvaneundersökningen som görs 
vart femte år.  

Intervjupersonen menar att en faktor för att andelen cyklister ska öka är att fler 
cykelvägar byggs. Genom att använda sig av kampanjer vill kommunen att fler ska 
cykla, för att sedan locka med sig andra cyklister bara genom att folk boende i 
kommunen ser att det går att cykla.  

Kommunen har ingen målsättning när det gäller att jämföra sig med andra kommuner 
och städer i cykelfrågan, men medger att de studerar vad andra har gjort. Främst i 
nätverket Svenska Cykelstäder, där Malmö och Lund är i framkant. Nätverket är till 
för att skapa en starkare grupp för att få en tyngd bakom förslag och utbyta kunskaper.  

4.2.4 Områden i Jönköping 
För att få potentiellt många cyklister så är en viktig del att koppla samman större 
bostadsområden med centrum och arbetsplatser. Områden i staden där cykelandelen är 
lägre än genomsnittet vet kommunen om, det är rent generellt invandringstäta 
områden som Österängen, Råslätt och Öxnehaga. I de områdena jobbar inte 
kommunen mer än i andra områden för att öka cyklandet, utan intervjupersonen tror 
snarare att de är mindre vana att använda cykeln och väljer kollektivtrafik i större 
utsträckning istället.  
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Intervjupersonen tror inte att ett snabbt cykelstråk från Bankeryd till Huskvarna hade 
ökat den befintliga cykeltrafiken markant, mycket på grund av att den redan idag inte 
är dålig. Däremot så anses sträckan mellan Jönköping och Huskvarna ha stor 
potential. En annan plats som har stor potential gällande en koppling till det snabba 
cykelstråket anses vara Jönköping University, mätpunkter vid högskolan visar den 
högsta trafiken i staden. 

4.3 Dokumentanalys 

4.3.1 Cykelprogram för Jönköpings kommun 
Cykelprogrammet från Jönköpings kommun syftar till att vägleda kommunens planer 
när det gäller cykeltrafiken från 2017 fram till 2022. Dokumentanalysen har 
genomförts av det ovannämnda dokumentet i samband med den kvalitativa intervjun 
som genomfördes med kommunens cykeltrafikingenjör. Som stöd för intervjun 
analyserades dokumentet och medförde att den semistrukturella formen på 
intervjugenomförandet bygger på ämnen som omnämns i Cykelprogrammet. 

De huvudsakliga punkterna i Cykelprogrammet som arbetet bygger på och som även 
har utformat den första frågeställningen handlar om kommunens målsättningar när det 
kommer till en ökad cykeltrafik till och från centrum. Två huvudsakliga målsättningar 
presenteras i Cykelprogrammet. 

 Andelen cykling av det totala resandet i kommunen ska öka med 25 % 
från 2014-2019. 

 Senast 2020 ska cyklandet till och från centrum öka med 25 % jämfört 
med 2015.  

Den andra målsättningen är den som har varit till grund för den första frågeställningen 
i det här arbetet. Frågeställningen är kopplad till hur utformningen av ett snabbt 
cykelstråk kan bidra till att uppnå målet om en ökad cykling till och från centrum.  

Sex olika insatsområden beskrivs i programmet, vars uppgift är att tillsammans bidra 
till att uppnå målen från Jönköpings kommun. Sammanfattningsvis så arbetar de olika 
insatsområdena med olika aspekter som exempelvis åtgärder i den fysiska miljön. För 
det här arbetet berörs primärt två av sex insatsområden. Insatsområdena är följande. 

1. Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla 
2. Ett sammanhängande och gent cykelvägnät 

De två insatsområdena arbetar med åtgärder för den fysiska utformningen av 
cykelbanan. Olika mål beskrivs under varje insatsområde samt exempel på åtgärder, 
vilka presenteras nedan. 
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Insatsområde 1: Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla 
Jönköpings kommun framhåller bland annat jämställdhet som en viktig del av 
cykelprogrammet, där män och kvinnor ska ha samma möjlighet att resa med cykel. 
Det här gör att målet med god belysning innebär att inte endast cykelbanan ska vara 
upplyst, utan även den omringande omgivningen. Det medför en större 
trygghetskänsla, där kvinnor generellt sett upplever ett starkt obehag i mörker. Figur 
16 visar målen för insatsområde 1. 

  

Figur 16. Målen för insatsområde 1 (Jönköpings kommun, 2017). 

Säkerhetsåtgärder presenteras vidare för cyklister som färdas i staden. Cykelöverfarter 
och hastighetsbegränsningar i anslutning till trafikkorsningar är åtgärder som behövs. 
Åtgärderna på denna punkt redovisas i figur 17.  

  

Figur 17. Exempel på åtgärder för den fysiska utformningen (Jönköpings kommun, 
2017). 
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Insatsområde 2: Ett sammanhängande och gent cykelnät 
Insatserna som kommunen planerar att göra för att få ett sammanhängande och gent 
vägnät visas i figur 18 och handlar om att bygga cykelvägar i områden där det finns 
brister. Även alternativa vägar för cyklister är något som kommunen vill åstadkomma. 
Fler cykelvägar möjliggör att cyklister kan välja den väg som de upplever tryggast att 
färdas på.  

 
Figur 18. Målen för insatsområde 2 (Jönköpings kommun, 2017).  

För att minimera antal stopp och omvägar för cyklister så är en av de framtida 
åtgärderna som presenteras i programmet att trafiksignaler ska anpassas till cyklister 
(Jönköpings kommun, 2017). Åtgärderna visas i figur 19.  

 

Figur 19. Exempel på åtgärder för den fysiska utformningen (Jönköpings kommun, 
2017). 
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4.3.2 Statistik från Jönköpings kommun 
Statistik gällande cykelbarometrar har tillhandahållits genom Jönköpings kommun. 
Data som presenteras i Excel-filer innehåller information om antal cyklister som har 
passerat olika mätstationer placerade i Jönköpings stad. Cykelbarometrarnas placering 
samt genomsnittligt antal cyklister som passerar varje mätpunkt per dygn under 
cykelsäsongen april-oktober redovisas i figur 20.  

 

Figur 20. Cykelbarometrarnas placering i Jönköping och genomsnittligt antal 
cyklister som passerar per dygn under perioden april-oktober åren 2017-2015. 
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4.3.3 Supercykelstier 
Supercykelstier är ett samarbete mellan huvudstadsregionen i Köpenhamn och 23 
närliggande kommuner med syfte att skapa ett nätverk för snabba cykelstråk 
(Supercykelstier, u.å). Samfundet har utgivit ett flertal publikationer gällande 
anläggandet och utformningen av snabba cykelstråk. Utformningsförslagen gäller 
olika lösningar när det kommer till korsningar mellan trafikslag, men även förslag på 
separation mellan cyklister och fotgängare. Dessutom redovisas olika breddmått för 
cykelbanan med hänsyn till hur stort cykelflödet är längs med vägen. Som exempel 
visas en tabell på rekommenderad vägbredd samt illustrerad gatusektion i figur 21, 
beroende på förväntat antal cyklister per timme och riktning samt vägtyp. 

 

Figur 21. Rekommenderad vägbredd på ett snabbt cykelstråk (Supercykelstier, 2017). 

I ett separat dokument visas olika tänkta lösningar på korsningar där cyklisten kan 
hamna i konflikt med motortrafik. Lösningarna kan appliceras på områden där 
säkerheten för cyklisten är bristfällig och redovisar hur en specifik korsning i 
dagsläget ser ut och hur den tänkta lösningen ska utformas. Exempel visas i figur 22, 
där cykelbanan får företräde mot den korsande trafiken (Supercykelstier, 2016). 
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Figur 22. Exempel på hur en korsning kan lösas längs en mindre väg 
(Supercykelstier, 2016). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin till arbetet visar att det finns flera aspekter och perspektiv att 
ta hänsyn till när det kommer till det övergripande arbetet med en ökad cykling i 
Jönköpings kommun. 

För det första finns brukarens perspektiv, där insamlad data från genomförda 
enkätundersökningar visar att det finns brister med olika delar av den fysiska 
utformningen när det kommer till trafikrummet för cyklister. Enkätundersökningarna 
visar att olika aspekter av den fysiska utformningen av cykelbanan har olika prioritet, 
där de två främst prioriterade aspekterna är sammanhängande vägnät och säkerhet 
gentemot korsande trafik. Den aspekt som är lägst prioriterad enligt de tillfrågade var 
belysningen.  

För det andra så finns det kommunala aktörer och övriga instanser som reglerar hur 
den fysiska utformningen ska ske på grund av olika förutsättningar på olika plan. Dels 
finns kommunens förutsättningar som reglerar bland annat budgetering och därmed 
även prioriteringen av insatser som bör genomföras när det kommer till samhällets 
infrastruktur. Det är till stor del en politisk fråga och kommer inte undersökas i det här 
arbetet. Det som framkom under intervjun med ansvarig trafikingenjör på Jönköpings 
kommun är att frågan om cyklingens prioritet i det kommunala arbetet är på agendan 
och att frågan är delad. Däremot fungerar kommunens cykelprogram som en 
vägledning för kommunens framtida arbeta för att främja cyklingen. Den andra 
förutsättningen är den som har med den fysiska utformningen att göra där 
hänvisningar görs till de befintliga snabba cykelstråk som finns i huvudstadsregionen i 
Köpenhamn. Det kommunala samarbetet Supercykelstier presenterar 
utformningsförslag gällande cykelbanans bredd, samt lösningar för olika 
konfliktområden för cyklister med syfte att vägleda hur utformningen ska göras så 
fördelaktig som möjligt. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet nedan redovisar analysen av arbetets empiri och resultatet av rapporten. 

5.1 Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra till att uppfylla 
Jönköpings kommuns mål att öka cykeltrafiken till och från 
centrum? 

Intervjun med Jönköpings kommuns representant i frågan om cykeltrafik tillsammans 
med analyserna av dokument, kopplas samman med det teoretiska område relevant till 
frågeställningen visat i figur 23. 

Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra 
till att uppfylla Jönköpings 

kommuns mål att öka cykeltrafiken 
till och från centrum?

Intervju

Dokumentanalys

Analys av cykeltrafik

Figur 23. Kopplingen mellan insamlad empiri, frågeställning och teoretiskt ramverk.  

Definitionen av ett snabbt cykelstråk är inte utarbetat inom Jönköpings kommun, men 
den personliga åsikten från den intervjuade representanten från myndigheten är att det 
är ett sammanhängande och bekvämt sätt att färdas med cykeln på (Bilaga 1). Den 
personliga åsikten stämmer väl överens med det Skov-Petersen et al. (2017) skriver i 
sin vetenskapliga artikel, som också nämner vikten av säkerhet. Sick Nielsen et al. 
(2013) pekar också på att utformningen ska tillåta cyklister att färdas på ett snabbt 
sätt, vilket intervjupersonen också nämner indirekt genom en konfliktfri sträcka 
(Bilaga 1). 

Målet om en ökad cykeltrafik till och från centrum beskrivet i Cykelprogram för 
Jönköpings kommun (2017) anser intervjupersonen som uppnått inom det närmsta 
året, troligtvis på grund av en ökad befolkning snarare än en ökad procentandel som 
väljer cykeln framför andra transportmedel (Bilaga 1). 

Diskussioner förs inom Jönköpings kommun dagligen och samtal kring cykelns 
prioritet diskuteras, om det säger intervjupersonen så här (Bilaga 1); 

”Ja, alltså det gör vi ju hela tiden [diskuterar cykelstråk], skulle jag 
säga. Och då är det ju framför allt framkomlighet kontra säkerhet och 
om det är en konflikt eller inte en konflikt. Och vi är inte överens. Nä.” 

Cykelbanans kvalité bland användare bedöms enligt Hull & O’Holleran (2014) efter 
hur prioriterad cykelbanan är och kommer i slutändan att innebära en ökad mängd 
cyklister. En del åtgärder Jönköpings kommun (2017) gör för att prioritera 
cykeltrafiken är bland annat upphöjda sammanhängande cykelnät, cykelpassager och 
prioriterade signalstyrda korsningar. 

Representanten från Jönköpings kommun tror inte att ett snabbt cykelstråk mellan 
Bankeryd och Huskvarna med koppling till centrum i Jönköping skulle innebära stora 
förändringar i antalet cyklister. Men säger samtidigt att sträckan mellan Jönköping 
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och Huskvarna har stor potential (Bilaga 1). Däremot är ett insatsområde i 
Cykelprogram för Jönköpings kommun (2017) att binda samman olika områden och 
centrum, där intervjupersonen säger så här (Bilaga 1);  

”Ja för att få potentiellt, många cyklister. Så tror jag ju att det är att 
koppla ihop områden med varandra” 

Även studier från Hull & O’Holleran (2014) och Skov-Petersen et al. (2017) visar att 
kopplingen mellan områden skapar fördelaktiga förutsättningar för en ökad mängd 
cyklister.  

Skov-Petersen et al. (2017) pekar på att ett snabbt cykelstråk inte ökar mängden nya 
cyklister avsevärt mycket, vilket representanten från Jönköpings kommun anser vara 
ett krav för att anlägga ett sådant (Bilaga 1). Däremot ökar antalet cyklister på den 
förbättrade sträckan, som tidigare valt kringliggande cykelbanor (Skov-Petersen et al., 
2017). Sammanställningen av van Goeverden et al. (2015) visar att nya användare 
eller nya cyklister skapas efter förbättringar på cykelbanan. Men som 
intervjupersonen (Bilaga 1) säger så tenderar folk att cykla där de ser andra cykla. 
Däremot tenderar inte folk att byta trafikslag i en högre utsträckning med ett snabbt 
cykelstråk (van Goeverden et al., 2015) (Skov-Petersen et al., 2017).  

5.2 Vad efterfrågar cyklister vid utformningen av ett snabbt 
cykelstråk? 

Insamlad data från enkätundersökningar tillsammans med litteraturstudien, kopplas 
samman med det teoretiska område relevant till frågeställningen visat i figur 24. 

Brukarperspektiv

Litteraturstudie

Enkätundersökning
Vad efterfrågar cyklister vid 
utformningen av ett snabbt 

cykelstråk?

Figur 24. Kopplingen mellan insamlad empiri, frågeställning och teoretiskt ramverk. 

Resultaten från genomförda enkätundersökningar visar att det finns en tydlig skillnad 
i vad som anses vara av högst prioritet när det gäller cykelbanans utformning. För 
cyklister är den enskilt viktigaste kvalitén ett sammanhängande vägnät till skillnad 
från fotgängare som föredrar säkerhet gentemot korsande trafik, vilket figur 25 visar. 
Däremot prioriteras nämnda kvaliteter av de båda trafikslagen i en stor utsträckning 
som de två viktigaste faktorerna i utformningen. Det här resultatet kan kopplas till en 
studie i Köpenhamn som visar på ett liknande resultat när det kommer till vad 
cyklister efterfrågar i den fysiska utformningen. Resultatet från studien visar att 
cyklister är beredda att färdas en längre sträcka om det innebär att cyklisterna färdas 
på en sträcka separerad från annan trafik (Vedel et. al, 2017). Av samtliga tillfrågade 
cyklister cyklade 78 % fyra dagar eller mer i veckan, vilket kan jämföras med 
enkätundersökningen som genomfördes för det här arbetet där siffran ligger på 84 % 
enligt figur 26. Det här resultatet kan i sin tur kopplas till att ett sammanhängande 
vägnät och att säkerheten mot korsande trafik är god är två aspekter som cyklister i 
Köpenhamn efterfrågar främst när det gäller den fysiska utformningen.  
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Figur 25. Jämförelse av de två enkätundersökningarna. 

 

Figur 26. Resultat från enkätundersökningen för cyklister, visat i procent. (N=97) 

Sex europeiska städer studerades ur ett cykelperspektiv, där fallstudier gjordes för att 
kunna poängsätta städerna utifrån en rad kategorier baserat på nationella 
cykelrekommendationer. Studien syftar till att undersöka om bra utformning kan 
medföra att cykling uppmuntras. Bakgrunden till studien är att den främsta 
anledningen till att människor inte cyklar är att det upplevs som en osäkerhet att cykla 
bland övriga trafikanter där konflikter kan uppstå (Hull & O´Holleran, 2014). 
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Enkätundersökningen som genomfördes i Jönköping är uppdelad i två 
trafikantgrupper – cyklister och fotgängare. En av frågorna handlar om varför de 
tillfrågade inte använder cykeln. Resultatet visar att bristande utformning var den 
anledning som kommer på andra plats, sett rent procentuellt till vad samtliga 
tillfrågade svarade, enligt figur 27. Osäkerheten i trafiken är något som kan kopplas 
till den bakgrund som Hull och O`Holleran (2014) nämner är det främsta hindret till 
att människor inte cyklar. 

 

Figur 27. Resultat från enkätundersökningen för fotgängare, visat i procent. (N=78) 

En del av enkätundersökningen som genomfördes för arbetet bestod av att den 
tillfrågade skulle rangordna olika kvaliteter kopplade till cykelbanan utifrån den egna 
personliga betydelsen så som figur 25 visar. Följdfrågan är om förbättringar av de 
kvaliteter skulle innebära att fotgängare väljer att använda cykeln mer, där knappt 75 
% av de tillfrågade svarade ja, vilket figur 28 visar. 
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 Figur 28. Resultat från enkätundersökningen för fotgängare, visat i procent. (N=78) 

Resultaten visar att det finns en stor andel potentiella cyklister om förbättringar 
gjordes på de plan av den fysiska utformningen som omnämns i svaren. Ett snabbt 
cykelstråk, där säkerheten mot övriga trafikanter är av stor prioritet skulle kunna 
innebära att en stor andel fotgängare skulle använda cykeln i större utsträckning 

Säkerheten på cykelbanan kan mätas på två olika sätt, den objektiva säkerheten vilken 
mäts genom olyckor och den upplevda säkerheten vilket cyklister uttrycker i 
undersökningar. Som exempel kan nämnas att förändringar i cykelinfrastrukturen i 
städerna Tilburg och Haag innebar att den upplevda säkerheten ökade bland cyklister, 
vilket enligt studierna har ett samband med upplevd njutning av att cykla. Den 
upplevda säkerheten som uppgraderad cykelinfrastruktur kan därmed öka antalet 
cyklister på sträckorna (van Goeverden et al., 2015). 
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5.3 Hur kan en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk 
se ut enligt cyklisters preferenser med hänsyn till 
Jönköpings kommuns förutsättningar? 

Insamlad empiri från föregående frågeställningar och samlat teoretiskt ramverk har 
skapat ett underlag för att besvara den här frågeställningen. Kopplingen mellan empiri 
och teoretiskt ramverk illustreras i figur 29. 

Hur kan en gynnsam utformning av 
ett snabbt cykelstråk se ut enligt 

cyklisters preferenser med hänsyn 
till Jönköpings kommuns 

förutsättningar?

Analys av cykeltrafik

Brukarperspektiv

Intervju

Dokumentanalys

Enkätundersökning

Litteraturstudie

Figur 29. Kopplingen mellan insamlad empiri, frågeställning samt teoretiskt ramverk. 

Resultatet består av ett snabbt cykelstråk på 16 km mellan Bankeryd och Huskvarna. 
En liknande banlängd har cykelbanan Albertslund i Köpenhamn som är 18 km (Skov-
Petersen et al., 2017). Förbättringarna som har gjorts grundar sig i den gång- och 
cykelbana som i dagsläget finns mellan Bankeryd och Huskvarna. Skillnaderna i 
sträckan är en uppgradering till ett snabbt cykelstråk för ökad komfort och säkerhet. 
För att detaljerat redogöra för de förbättringar som har gjorts har fyra kritiska punkter 
valts ut på sträckan, där tydliga förbättringar kan göras. Förslaget och punkterna som 
har valts ut presenteras i figur 30.  
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Figur 30. Föreslagen sträcka för det snabba cykelstråket mellan Bankeryd och 
Huskvarna med fyra kritiska punkter inringade. 

Dimensionering av ett det snabba cykelstråket är gjort med hjälp av dokument från 
nätverket Supercykelstier från Köpenhamnsområdet. Stråket är genomgående en 
dubbelriktad cykelbana vid sidan av en gångbana, avskild av en grön yta. Vägbredden 
på den dubbelriktade cykelbanan är 3 meter, med en avskiljande linje i mitten. 
Bredden på gångbanan är 1.8 meter och den avskiljande gröna ytan mellan 
trafikslagen är 0,5 meter. I figur 31 visas en sektion över förslaget. Rekommenderad 
bredd när cykelflödet är 200 cyklister per timme och riktning används 
(Supercykelstier, 2017). Det här anses vara tillräckligt för det förslag som presenteras 
i Jönköping. 
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Figur 31. Sektion av det snabba cykelstråket, mått i mm. 

5.3.1 Kortebo – Järnvägskorsning 
Enkätundersökningen som genomfördes visar att säkerheten mot korsande trafik är av 
stor betydelse för cyklisterna i Jönköpings kommun. Även det teoretiska ramverket 
understryker betydelsen av säkerhet för cyklister. Ett exempel på ett område där 
cykelbanan övergår till en vägbana utan markeringar eller skyddande åtgärder för 
cyklister är vid en järnvägskorsning i Kortebo, cirka 4 km sydost om Bankeryd, vilket 
kartan i figur 32 visar. Figur 33 visar en bild på en järnvägsövergång, där vägen som 
går åt höger är cykelbanan som leder mot Bankeryd från Jönköping, medan vägen 
med riktning åt vänster är körbanan för bil. 
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Figur 32. Karta över Kortebo med järnvägskorsningen omringad. 

 

Figur 33. Järnvägskorsning i Kortebo. 

Förbättringarna som har gjorts i området har som syfte att förbättra säkerheten för 
cyklister och gående, då cyklister med kontinuitet kan fortsätta på cykelbanan och 
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vara skyddade mot konflikter med bilar. Ändringarna kan medföra att den upplevda 
säkerheten ökar bland cyklister, vilket van Goeverden et al. (2015) presenterar som 
resultatet av förändringar av cykelinfrastrukturen. Förslaget visas i figur 34.  

 

Figur 34. Utformningsförslag för järnvägskorsningen i Kortebo. 

Korsningen mellan motortrafik och gång- och cykelbanan är en principlösning från 
GCM-handboken, vilket är ett vägledande dokument för vägutformning. Lösningen 
för korsningen är en avsmalning av körbanan samt en upphöjning (SKL & 
Trafikverket, 2010).  

En ytterligare detalj som visas i utformningsförslaget är ett räcke för väntande 
cyklister, vilket ses som en servicefunktion som ska uppmuntra människor att cykla 
(Supercykelstier, 2017). 

5.3.2 Vätterslund – Integrering av cykelbana i gaturummet 
Sammanhängande vägnät är av störst betydelse för cyklister enligt den genomförda 
enkätundersökningen. Vilket också det teoretiska ramverket visar genom studier 
genomförda i Nederländerna (van Goeverden et al., 2015). På bilden i figur 36 syns en 
så kallad rekommenderad cykelväg, där den befintliga gång- och cykelbanan som 
sträcker sig längs med Vätterns södra strand inte finns på just den här sträckan vid 
området Vätterslund vilket illustreras i figur 35. 
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Figur 35. Området för förslaget inringat.  

Cyklister hänvisas till att dela vägbanan med motortrafik på sträckan, där utfarter 
utgör en säkerhetsfara för oskyddade trafikanter, som visas i figur 36. Ett exempel på 
en lösning på ett delat utrymme som det här är att hastigheten drastiskt sänks för 
motortrafik, eller att endast godstransporter tillåts. Studier på sådana lösningar i 
Danmark och Nederländerna har visat att den objektiva säkerheten ökat, vilket 
innebär att mätbara faktorer som olyckor har minskat. Däremot har den upplevda 
säkerheten för cyklister minskat, då ett delat utrymme inte har samma effekt på den 
subjektiva säkerheten som en separat cykelbana har (van Goeverden et al., 2015). 
Vilket motiverar den föreslagna lösningen av en separat cykelbana. 

 

Figur 36. Bild på nuvarande rekommenderad cykelväg i Vätterslund. 
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Förslaget i figur 37 visar hur ett snabbt cykelstråk integreras på sträckan på ett sådant 
sätt att den går längs med den befintliga vägbanan, separerad av en grönyta. Både 
motortrafiken och gångbanan separeras av en grönyta. De här åtgärderna minskar 
risken för kollisioner mellan trafikanterna. Illustrationen visar hur gång- och 
cykelbanan kan utgöra en del av ett sammanhängande vägnät i området. 

 

Figur 37. Förslag på hur gång- och cykelbanan kan sträcka sig i Vätterslund. 

5.3.3 Vätterstranden – Cykelbro längs med Vättern 
Vätterstranden är det tredje området som har studerats för ett utformningsförslag, 
vilket syns i figur 38. På fotografiet i figur 39 syns den befintliga gång- och 
cykelbanan som sträcker sig längs stranden. Järnvägen syns till höger i bild, där den 
befintliga gång- och cykelbanan går under. 

 

Figur 38. Området för förslaget omringat. 
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Figur 39. Nuvarande gång- och cykelbanan längs Vätterstranden. 

Förslaget som presenteras på denna sträcka har som syfte att underlätta för cyklister 
på sträckan gällande konflikter med fotgängare som ska korsa cykelbanan. Förslaget 
består av en 70 meter lång cykelbro vilket visas i figur 40. Längden på cykelbron 
motiveras med att den ska vara estetiskt tilltalande och att lutningen bör vara 
fördelaktig för cyklister att färdas på. Inspiration har hämtats från Cykelslangen i 
Köpenhamn, som skapar en direkt färdväg för cyklister och sticker ut i stadsrummet 
(Transportministeriet, 2016). Cykelbron ska underlätta för fotgängare som rör sig från 
stadens centrum till Vätterstranden, och därmed minska risken för trängsel. Cyklister 
är beredda att färdas 1.3 km längre om det är möjligt att undvika risken för trängsel 
eller stopp på vägen, vilket en dansk studie visar (Vedel et al., 2017). Attraktiva 
omgivningar och segregation av trafikslag kan även bidra till en uppmuntran av en 
ökad cykling, vilket bron kan bidra till (Hull & O´Holleran, 2014).  
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Figur 40. Förslag på gång- och cykelbro längs Vätterstranden. 

5.3.4 Rosenlund – Ändrad sträckning för befintlig cykelbana 
Området Rosenlund är det fjärde området vilket studerats för förbättringar. 
Anledningen till att området valts ut är att den befintliga cykelbanan har ett avbrott 
vilket medför att cyklister hänvisas till den väg som ligger i anslutning till vägbanan 
för bilister, vilket figur 41 visar. Den förbättrade sträckan innebär att den är fortsatt 
sammanhängande genom området Rosenlund fram till den rondell som syns i figuren. 
Det här medför en sammanhängande sträcka för cyklister, som även skapar en 
upplevd säkerhet eftersom den flyttas från huvudvägnätet för bilar (van Goeverden et 
al., 2015). Enkätundersökningen visar att osäkerhet i trafiken är en av de dominerande 
anledningarna till att fotgängare inte cyklar. Exempel på osäkerhet i trafiken på den 
befintliga sträckan är konflikter som uppstår mellan bilister och cyklister vid ett antal 
utfarter längs cykelvägen. 

 
Figur 41. Området för förbättringsförslaget omringat, där även avbrottet för 
cykelbanan syns.  
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Förslaget illustreras med hjälp av en bro upp för sluttningen där cykelbanan går idag, 
visat i figur 42. Området kring den nuvarande cykelbanan längs Vätterstranden är ett 
aktivt område där flertalet konflikter kan skapas mellan fotgängare och cyklister. Den 
tydliga uppdelningen mellan de olika trafikslagen bidrar till att minska konflikterna 
(Sick Nielsen et al., 2013). Den 120 meter långa bron visat i figur 43, kommer att 
fungera som en passage för strandbesökare och bidrar till att cyklister kan färdas med 
färre stopp som skapar en större vilja att färdas på cykelstråket (Vedel et al., 2017).  

 
Figur 42. Nuvarande gång- och cykelbana längs Vätterstranden. 
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Figur 43. Utformningsförslag längs Vätterstranden. 

5.4 Koppling till målet 
Resultaten som har samlats i det här kapitlet för att besvara arbetets frågeställningar 
visar att det finns flera perspektiv att ta hänsyn till för att uppfylla målet med arbetet. 
Målet med arbetet är att ta fram ett gynnsamt förslag till hur utformningen av ett 
snabbt cykelstråk längs Vätterns södra strand kan se ut enligt cyklisters preferenser 
med hänsyn till Jönköpings kommuns förutsättningar. Ett perspektiv handlar om hur 
kommunen arbetar för att nå de målsättningar som finns när det kommer till 
cykeltrafiken i kommunen. Ett snabbt cykelstråk är något som kommunens 
cykelansvarig beskriver som en väg där cyklister kan ta sig fram säkert och utan några 
större hinder längs vägen som förlänger restiden. Beskrivningen av ett snabbt 
cykelstråk från kommunens sida stämmer i hög grad med den definition som danska 
Supercykelstier (u.å.) och Trafikverket (2014) har publicerat. Cyklisters beteenden 
och efterfrågan är ett annat perspektiv som behöver tas i beaktning för att kunna 
bearbeta ett gynnsamt förslag på utformningen av ett snabbt cykelstråk. Det teoretiska 
ramverket och den insamlade empirin som berör cyklisternas beteenden har visat att 
det krävs förändringar i det nuvarande gaturummet för att skapa en cykelinfrastruktur 
som lockar cyklister att färdas på sträckan. Det som anses vara av störst betydelse för 
cyklisterna är att vägarna ska vara sammanhängande, men i enkäten till fotgängare 
framgår det att säkerheten mot korsande trafik är den högst prioriterade faktorn. Det 
samlade resultatet från kommunens och brukarnas perspektiv har resulterat i det 
utformningsförslag som presenterats i den sista frågeställningen i arbetet. Det som har 
framkommit är att förändringar av den nuvarande gång- och cykelbanan som sträcker 
sig längs Vätterns södra strand är sådana som gör att vägbanan blir säkrare, mer 
sammanhängande och mer attraktiva. Med det här menas att cykelbanan framhålls i 
gaturummet för att markera att det är cyklisterna som har högsta prioritet i områden 
där annan trafik tenderar att dominera. Förändringarna som har genomförts kan 
jämföras med sådana som har gjorts i cykelstäder i övriga Europa, vilka bland annat 
har kopplats till en ökad upplevd säkerhet och därmed även en ökad cykelandel bland 
befolkningen (van Goeverden et al., 2015).
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel redovisar diskussion och slutsatser kring arbetets genomförande, 
baserat på resultaten gjorda i rapporten.  

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna anses vara korrekt formulerade för att uppnå det uppsatta målet, att 
ta fram ett gynnsamt förslag till hur utformningen av ett snabbt cykelstråk längs 
Vätterns södra strand kan se ut enligt cyklisters preferenser med hänsyn till 
Jönköpings kommuns förutsättningar.  

Frågeställningen, hur ett snabbt cykelstråk kan bidra till att uppfylla Jönköpings 
kommuns mål för att öka cykeltrafiken till och från centrum, anses vara nödvändig för 
arbetet då planering och projektering sköts av Jönköpings kommun. Genom 
triangulering, då intervju och dokumentanalyser genomförs, skapas en inre validitet 
till den första frågeställningen. Dokumentanalyserna skapar en kunskap kring det 
berörda ämnet, där ämnet utvecklas under intervjun. Under intervjun framkom det att 
det uppsatta målet, som är grunden i frågeställningen, redan är uppnått eller nås inom 
det närmsta året. Vilket i efterhand borde resulterat i en förändring av nuvarande 
frågeställning.  

Frågeställningen, vad cyklister efterfrågar vid utformningen av ett snabbt cykelstråk, 
anses vara nödvändig för arbetet för att uppnå målet med arbetet. Tidigare studier 
pekar på att cyklisternas benägenhet att använda det snabba cykelstråket är beroende 
av i vilken utsträckning som cyklisters preferenser möts när det handlar om 
cykelbanans utformning. Det nuvarande antalet respondenter i enkätundersökningarna 
bedöms vara tillräcklig i denna surveyundersökning, däremot hade fler respondenter 
skapat en större reliabilitet för att använda i vidare forskning. Det framkom senare i 
arbetet vilken betydelse som ett snabbt cykelstråk har för cykelpendlare, då det är den 
främsta gruppen som omnämns i exempelvis danska studier. I det här arbetet 
undersöktes cyklister rent generellt, vilket kan ses som en svaghet eftersom att det är 
ett snabbt cykelstråk som undersöks. Det som hade kunnat göras annorlunda är att 
istället fokusera på cykelpendlare. Svårigheter som uppstod i samband med 
enkätundersökningen var att cykelsäsongen inte hade börjat under genomförandet. 
Det här innebar ett bortfall av ett antal potentiella svar från cyklister under 
undersökningen.  

Frågeställningen, hur en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk kan se ut enligt 
cyklisters preferenser med hänsyn till Jönköpings kommuns förutsättningar, anses 
vara nödvändig för arbetet. Empirin tillsammans med det teoretiska ramverket skapar 
ett konceptuellt förslag till en utformning av ett snabbt cykelstråk, vilket således ger 
resultatet validitet. Det här på grund av att resultatet från enkätundersökningen stärker 
de studerade teorierna som handlar om brukarens perspektiv samt analysen av 
cykeltrafiken. För att ytterligare stärka validiteten av resultatet borde en redovisning 
av resultatet gjorts till representanter på Jönköpings kommun, vilket inte genomfördes 
på grund av tidsbrist. Det hade inneburit att synpunkter på arbetet från kommunens 
sida troligtvis hade påverkat det slutgiltiga resultatet, vilket i sin tur har sin grund i 
målsättningar och förutsättningar från kommunen. 

De kvalitativa delarna i fallstudien bedöms svåra att generalisera, i enstaka fall kan 
resultatet appliceras i städer med liknande förutsättningar. Likt Merriam (1994) 
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beskriver, hindrar komplexiteten av studien en generaliserbarhet. De kvantitativa 
delarna i utredningen skapar en grund för arbetet, arbetets dignitet gör det däremot 
svårt att generalisera och mäta effekterna av resultatet. 

6.2 Metoddiskussion 
De kvalitativa metoderna tillämpade för datainsamling anses vara lämpade för det 
genomförda arbetet. Den kvalitativa intervjun med en representant från Jönköpings 
kommun skapar en bättre förståelse för de hinder och krav, samt den målsättning 
kommunen har för cykeltrafiken. Litteraturstudien är betydelsefull eftersom det 
skapar en vetenskaplig grund till arbetet och preciserar ett problemområde. 
Arbetsgången för litteraturstudien vilket innebär ett konsekvent arbetssätt stärker 
validiteten av arbetet. 

De kvantitativa metoderna anses vara lämpade för det genomförda arbetet. Den 
kvantitativa enkätundersökningen skapar en uppfattning om brukarnas preferenser, 
däremot bedöms metoden vara tidskrävande och väderberoende, samt dess utformning 
vara komplex. Dokumentanalysen skapar bra kompletterande information före och 
efter intervjun.  

En bättre lämpad metod för att få in brukarnas synpunkter inom den tidsram och 
omfattning arbetet innefattar, vore en fokusgrupp med ett visst antal deltagare med 
varierande cykelkunskaper. Processen kring enkätundersökningen gjorde att andra 
delar i arbetet försköts. Trots det anses validiteten och reliabiliteten av arbetet vara 
tillförlitligt då flera olika synpunkter har samlats in för att göra en gemensam 
bedömning.  

6.3 Begränsningar 
Då arbetet inte tar hänsyn till de ekonomiska faktorerna ses resultatet därför enbart 
som ett konceptuellt förslag. Investeringen som krävs från Jönköpings kommuns sida 
är kopplat till de eventuella bidragen till stadens tillväxt, därför har arbetet sina 
begränsningar i att möjligheten till investering inte undersöks. Då sträckan är 
förutbestämd mellan Bankeryd och Huskvarna, görs ingen undersökning om den mest 
lämpade sträckan. Utformningens begränsningar gäller även uteslutandet av tekniska 
detaljer. 

För att ytterligare undersöka anledningen till att befolkningen inte använder cykeln i 
större utsträckning så hade det kunnat vara av intresse att genomföra en undersökning 
ur bilistperspektivet. Detta hade kunnat ge ett resultat som hade varit av intresse för 
arbetet, då kommunen har som mål att öka cykeltrafiken och därmed även prioritera 
cykeltrafiken framför motortrafiken. 

Då fallstudien genomförs i Jönköping anses delar i arbetet och därigenom resultatet 
enbart vara tillämpligt i det genomförda området. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
För en attraktiv utformning av cykelvägnätet krävs hänsyn till människors krav, vilket 
en uppgradering till ett snabbt cykelstråk bidrar med (Skov-Petersen, et al., 2017). 
Resultatet av arbetets enkätundersökning påvisar, om än i en mindre skala, att 
liknande uppgraderingar bidrar till en större vilja att använda cykeln vilket har ett 
samband med en ökad upplevd säkerhet (van Goeverden et al., 2015). 
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Arbetets enkätundersökning visar att avståndet är en bidragande faktor till varför 
fotgängare inte använder cykeln i större utsträckning. Ett sammanhängande och 
tydligare utformat cykelstråk bidrar till människors vilja att färdas längre på cykeln 
(Vedel, et al., 2017). 

I figur 44 visas slutsatser och rekommendationer i arbetet. 

Studien visar en komplexitet i utformningen av cykelvägnätet. Cyklisters vill i 
första hand ha ett sammanhängande vägnät, medan fotgängare i första hand vill ha 

säkerhet gentemot korsande biltrafik. 

Studien visar vikten av att koppla samman områden för att öka mängden brukare 
av cykelbanan, där kopplingen mellan Jönköping och Huskvarna visas vara mest 

attraktiv. 

Studien visar inte att antalet cyklister till och från centrum ökar på grund av ett 
snabbt cykelstråk. Däremot ökar antalet cyklister på det snabba cykelstråket, som 

tidigare valt andra vägar.

Den ekonomiska aspekten rekommenderas att ta hänsyn till vid vidare utredning 
angående ett snabbt cykelstråk på den aktuella sträckan.  

Figur 44. Slutsatser och rekommendationer i arbetet.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Rapporten visar ett förslag på en förbättring av nuvarande cykelled till ett snabbt 
cykelstråk och dess utformning, baserat på Jönköpings kommuns förutsättningar och 
brukares preferenser. Vidare forskning föreslås vara att behandla de ekonomiska 
aspekterna kring anläggandet av ett snabbt cykelstråk. Dels vad kostnaderna beräknas 
bli, men även de eventuella samhällsekonomiska fördelarna.  

Den valda placeringen av det snabba cykelstråket anses vara mest lämpat till arbetet, 
en utredning kring andra placeringar för att knyta samman områden med centrum bör 
vara av intresse för vidare forskning, då det är något som Jönköpings kommun 
framhåller som ett intresse.

  



Referenser 

49 

Referenser 
Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K. & Sverke, M. (2016). 
Enkätmetodik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Burgess, R.G. (1982). Field Research: A Sourcebook and Field Manual. Abingdon-
on-Thames: Routledge. 

Copenhagenize Design Company (2017) The Copenhagenize index. Copenhagenize 
Design Company. Hämtad 2018-05-30 från: 
http://copenhagenizeindex.eu/criteria.html 

DePoy, E. & Gitlin, L.N. (2005) Introduction to Research: Understanding and 
applying multiple strategies (3.rd. ed.). St. Louis: Elsevier Mosby. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Folkhälsorapportering och statistik. 
Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2018-02-02 från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ 

Hull, A & O´Holleran C. (2014). Bicycle infrastructure: can good design encourage 
cycling? Urban, Planning and Transport research 2, 2014.  

Jönköpings kommun. (2017). Cykelprogram för Jönköpings kommun. Jönköpings 
kommun. Hämtad 2018-02-02 från: 
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/cyklingochcykelvagar/cykelprogram.4.1
728713f155592fcd5b2553b.html 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur. 

Regeringskansliet. (2017). En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. 
Näringsdepartementet. Hämtad 2018-02-02 från: 
http://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d
3/20170426_cykelstrategi_webb.pdf 

Sick Nielsen, T, Skov-Petersen, H & Agervig Carstensen, T. (2013). Urban planning 
practices for bikeable cities – the case of Copenhagen. Abingdon-on-Thames: 
Routledge. 

Skov-Petersen, H, Jacobsen, J, Vedel, S, Sick Nielsen, T & Rask, S. (2017). Effects of 
upgrading to cycle highways - An analysis of demand induction, use patterns and 
satisfaction before and after. Amsterdam: Elsevier. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/cyklingochcykelvagar/cykelprogram.4.1728713f155592fcd5b2553b.html
https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/cyklingochcykelvagar/cykelprogram.4.1728713f155592fcd5b2553b.html
http://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d3/20170426_cykelstrategi_webb.pdf
http://www.regeringen.se/498ee9/contentassets/de846550ff4d4127b43009eb285932d3/20170426_cykelstrategi_webb.pdf


Referenser 

50 

Supercykelstier. (2016). Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje. 
Sekretariatet for Supercykelstier. Hämtad 2018-06-05 från: 
http://supercykelstier.dk/koncept-og-plan/  

Supercykelstier. (2017). Supercykelstier – Koncept 2.0, planlægning, udformning og 
drift. Sekretariatet for Supercykelstier. Hämtad 2018-06-05 från: 
http://supercykelstier.dk/koncept-og-plan/ 

Supercykelstier. (u,å). Supercykelstier – the concept. Sekretariatet for Supercykelstier. 
Hämtad 2018-06-04 från: http://supercykelstier.dk/the-concept/ 

Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket. (2010). GCM-handbok – 
Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Sveriges 
Kommuner och Landsting & Trafikverket. Hämtad 2018-04-25 från: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm
_handbok.pdf  

Trafikverket (2014). Snabba cykelstråk - idéer och inspiration. Trafikverket. Hämtad 
2018-06-04 från https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-
samhallsplaneringen/Personresor/cykel-i-samhallsplaneringen/Snabba-cykelstrak/ 

Transportministeriet. (2016). Håndbog Supercykelstier. Transportministeriet. Hämtad 
2018-05-18 från: http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-
tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/H%C3%B8ringer%202016/16-
01540-
3%20H%C3%A5ndbog_Supercykelstier_h%C3%B8ring%203507636_1_1.PDF 

Van Goeverden, K, Sick Nielsen, T, Harder, H & van Nes, R. (2015). Interventions in 
bicycle infrastructure, lessons from Dutch and Danish cases. Amsterdam: Elsevier. 

Vedel, S, Jacobsen, J & Skov-Petersen, H. (2017). Bicyclists’ preferences for route 
characteristics and crowding in Copenhagen – A choice experiment study of 
commuters. Amsterdam: Elsevier. 

Yin, R-K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

http://supercykelstier.dk/koncept-og-plan/
http://supercykelstier.dk/koncept-og-plan/
http://supercykelstier.dk/the-concept/
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/2f3d3b73236441d9a0ba74559875d95f/gcm_handbok.pdf
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/H%C3%B8ringer%202016/16-01540-3%20H%C3%A5ndbog_Supercykelstier_h%C3%B8ring%203507636_1_1.PDF
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/H%C3%B8ringer%202016/16-01540-3%20H%C3%A5ndbog_Supercykelstier_h%C3%B8ring%203507636_1_1.PDF
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/H%C3%B8ringer%202016/16-01540-3%20H%C3%A5ndbog_Supercykelstier_h%C3%B8ring%203507636_1_1.PDF
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/h%C3%B8ringer/Documents/H%C3%B8ringer%202016/16-01540-3%20H%C3%A5ndbog_Supercykelstier_h%C3%B8ring%203507636_1_1.PDF


Bilagor 

51 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervju med Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun 

Bilaga 2 Enkätundersökning till cyklister 

Bilaga 3 Enkätundersökning till fotgängare 

Bilaga 4 Resultat av enkätundersökning till cyklister 

Bilaga 5 Resultat av enkätundersökning till fotgängare



Bilaga 1: Intervju med Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun 

 

Bilaga 1: Intervju med Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun 
Transkribering av intervju med L.O., den 21 mars 2018, Jönköping. Intervju kring ett 
snabbt cykelstråk. Västra Storgatan 16, Jönköping. L.O:s arbetsplats. 

LO: Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun 

SAS: Sebastian Amaya Segura (intervjuare) 

KS: Kristofer Snarberg (intervjuare) 

Transkribering 

KS:  Så där. Ja vi kan väl börja med och lite definitionen för vad vi tycker vad ett 
snabbt cykelstråk är och då har vi kommit fram till att: ett snabbt cykelstråk 
ska ha betydande kvaliteter om man ser till faktorer som tillgänglighet, genhet, 
trafiksäkerhet, smidighet, komfort, orientering och trygghet under dygnets 
mörka timmar samt att det ska vara ett attraktivt och trevligt sätt att färdas. Ja. 
Och då, genhet menas med kortast möjliga sträcka och så vidare. Men sen så 
tänkte vi lite, hur ni på kommunen om ni har någon definition för ett snabbt 
cykelstråk egentligen? Eller om ni har… 

LO:  Nej vi har väl inte satt någon sådan. Det är ganska. Mycket av det ni radar upp 
där. Vi har faktiskt haft en diskussion idag. Om man skulle, för det finns ju 
ganska många olika cyklister. Om man skulle dela på komfort. Eller inte 
komfort, utan mer trevligt och snabbt. Eller liksom. Tryggt och snabbt. Alltså 
du har, man har möjlighet att cykla i trevlig miljö med avskild cykelbana med 
säkra passager. Alternativet är ju att cykla på ett cykelfält i blandtrafik med 
bilarna, men då kanske du får hålla 35 km/h liksom eller 30 km/h och du har 
ett så pass högt tempo att du inte känner dig pressad av bilarna, så. Och det är 
ju också, den diskussionen har vi haft idag och den är ju inte ens, den har vi 
inte ens. Så. Sen är vi inte ens. Stockholm till exempel har ju lagt väldigt 
mycket den typen av cykelvägar, bara målat ut cykelbanor i trafiken. Så att du 
har ett eget cykelfält, förhållandevis smalt. Mitt i all annan trafik. Där jag inte 
skulle släppa ut min 10 åring och cykla och kanske inte va jättebekväm och 
cykla 5 gånger där själv heller. För det är så mycket annat, men alltså har man 
ett mål och det är den rakaste vägen så kanske man väljer det ändå. 

KS:  Ja, vi. När vi har studerat litteratur och sånt där. Så är det mycket sånt man 
diskuterar, hur man delar upp trafikslagen och så vidare. 

SAS:  Ja, just det att man. Inte bara det att det ska gå snabbt utan att det ska va 
tillgängligt och det ska va säkert, men även att det ska kännas tryggt liksom. 
Omgivningen är upplyst kanske under nätterna, om det är mörkt och sånt där. 
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LO:  Ja, nä men det är ju en balansgång där. Jag tror ju ändå att bekvämlighet är 
viktigare än att det går väldigt snabbt och framför allt ett jämnt tempo. Att du 
inte ska behöva, att i varje korsning, ta ner din hastighet mycket för att sen 
behöva trampa igång igen. Utan du ska kunna ha, säg att det är 20 km/h, det är 
ett ganska ok tempo, men det är ändå inte supersnabbt. Men du kan hålla 20 
km/h, mellan 18 och 22, hela tiden. Du behöver inte sakta ner eller stanna, på 
den största delen. Det skulle jag egentligen mer säga är ett snabbt cykelstråk. 
Att det är bekvämt. Av den anledningen att man inte, varje gång du saktar ner 
så måste du upp igen som cyklist. Vilket du ju. Att trampa på gasen som bilist 
är ju inte så jätteenergikrävande. I motorn är det ju det, men inte som egen 
person. Liksom stannar du när du går, det tar ju inte så mycket energi att 
stanna och sen komma igång igen. Men som cyklist så tar ju det ganska 
mycket kraft, att få igång hjulen. 

SAS:  Så man kanske kan dra en parallell till en motorväg, liksom att man ska ha en 
farthållare på cykeln och kunna hålla… 

LO:  Visst är det så. 

SAS:  Ett jämnt tempo liksom.  

KS:  Det är väl det som gör det komplext med den här frågan också, annars hade 
man kunnat dra den via vanliga motorvägar eller vanliga vägar egentligen. Nu 
så måste man ju tänka på så mycket mer. 

SAS:  Ja, men jo så är det. Ja, men det var väl.  

KS:  Men finns det liksom, finns det någonting på agendan i kommunen där man 
diskuterar kanske det här cykelstråket då. Förutom det ni diskuterade idag 
kanske. 

LO:  Ja, alltså det gör vi ju hela tiden, skulle jag säga. Och då är det ju framför allt 
framkomlighet kontra säkerhet och om det är en konflikt eller inte en konflikt. 
Och vi är inte överens. Nä. 

KS:  Nä, är det så? 

LO:  Så vi pratar i princip varje dag om de här sakerna.  

SAS:  Ja, men.  

LO:  Och vem som ska. Alltså inte egentligen vem som ska, ja företräde finns inte, 
men vem som ska ha väjningsplikt mot vem. Vem som ska ha prioritering, 
utan liksom att man ändå ska på något sätt vara medvetna om varandra i 
korsningar. Och då finns det de som tycker att cyklister ska ta stor del av den, 
för det är ju ett problem. För jag menar smäller det, så är det ju cyklisten som 
får ont oavsett vems felet är. Och det är ju ett problem, på samma sätt som en 
fotgängare. Kör man på en fotgängare så gör det ont på fotgängaren, hur rätt 
personen i fråga än hade, som gick på ett övergångsställe. Så det är ju en svår 
avvägning där. Med rättigheter och skyldigheter och skaderisker. 
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SAS:  Men om vi tar ett potentiellt snabbt cykelstråk, vad anser du är av störst 
betydelse om man ser till attribut som har med cykelstråk att göra. Om man 
kollar på placering och planering osv. Kan det vara att det är beläget vid 
grönområden liksom, att det är trevlig omgivning, eller är det främst att koppla 
samman stadsdelar i Jönköping? 

LO:  Ja för att få potentiellt, många cyklister. Så tror jag ju att det är att koppla ihop 
områden med varandra, så att du liksom kan haka på. Men också att det är 
konfliktfritt. Då alltså. Både fotgängare och cyklister, cyklister och bilister. 
Framför allt korsande trafik, cyklist bilist. Det är dom farliga korsningar som 
blir. Så få korsningar som möjligt. Och det är ju svårt, men då är grönområden 
ofta ganska bra, eller vattendrag eller stora trafikleder också även om det inte 
blir mysig miljö. Men åker du utefter en motorväg eller en å eller en tågbana 
eller så, så har du oftast inga korsningar utefter sträckan. Utan då är det ju 
parallellt. 

KS:  Men är det lite, vilket syftet är kanske. Vad den ska ha för syfte kanske? 

LO:  Ja men så är det ju. Det är ju ganska tydligt att vi är inne i ett skifte nu, och det 
beror ju väldigt mycket på att det är många fler som bor i stan. Som gör att 
cyklingen ökar. Jag kan ju inte se att det rent procentuellt ökar, men antalet 
cyklister ökar ändå. Och vi har ju sen gammalt byggt gång och cykelbanor. 
Och vi är fortfarande egentligen i det tänket i det mesta. Att man blandar 
cyklister och fotgängare, men delar av kanske med en linje. Jag har redan 
glömt vilken fråga det är. Ja, men jo det var ju det här med grönområde eller 
så. Vad som är viktigast. Och jag tror att om vi ska få många att cykla så är det 
ju liksom att få till så att det funkar från de lite större bostadsområdena. 

SAS:  Och in till centrum då. 

LO:  Och in till centrum då. Mellan bostadsområden eller mellan bostadsområden 
och arbetsplatser. Där det finns lite större mängd.  

SAS:  Ja, vill du ta nästa eller? 

KS:  Ja. Men vi har ju kollat igenom det här cykelprogrammet som du gav oss. Och 
då står det bland annat att: ”att planera för cykel innebär att planera för 
trivsamma, jämlika, jämställda och tillgängliga platser för alla”. Är det 
någonting som ni på kommunen har något konkret liksom att ni har en bild 
kanske hur en trivsam plats ser ut? Eller hur en jämlik plats ser ut? Är det 
någonting man går efter eller är det mer kanske en känsla?  
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LO:  Ja, det är nog mer en känsla. Det som vi var väldigt noga med, anledningen till 
att det står där var att vi vill inte ha den typen av utmålade cykelbanor som 
bara är till för snabbcyklisterna. Utan då ska det finnas ett alternativ i så fall. 
Vi kan göra dom också, för snabbcyklister, men då ska det gå att cykla tryggt, 
bekvämt och för 10 åringen som cyklar till skolan eller 5 åringen som cyklar 
med pappa till förskolan eller liksom så. Också. Det ena utesluter inte det 
andra. Men det var en viktig del, just av den anledningen att det finns många 
olika typer av cyklister. Men också målen, vart cyklar man någonstans vart 
finns det cykelbanor någonstans, den vardagliga vardagscyklisten som då. 
Vilka är det som cyklar med sina barn till skolan? Vilka är det som cyklar och 
handlar? Och inte bara vilka som pendlingscyklar till och från arbetet eller till 
och från träningspasset eller liksom målpunkt där och målpunkt där sen cyklar 
man snabbt fram och tillbaka. Utan man ska cykla och göra ärenden på vägen, 
så det var anledningen till skrivningen. Men kanske inte någon, det här är det 
ideala utan mer att ha med det tänket när vi planerar.  

SAS:  Att man kanske tänker på lite, vad det är för funktioner på cykelbana och i 
omgivningen. För att det ska bli tillgängligt. 

SAS:  Vi tänker på de här målsättningarna som står i cykelprogrammet. Och då 
undrar vi hur du tänker kring målsättningen att öka cykeltrafiken till och från 
centrum med 25 % till 2020 från 2015.  

LO:  Jag skulle säga att vi, vi är nog inte riktigt i mål på 2020 års mål. Men vi är 
nära. Så alltså, vi är över om man skulle titta på en jämn kurva. Så ligger vi 
över den målbilden. Vi har inte uppnått 2020 års mål 2017, men vi kanske når 
2020 års mål 2018. Så den är inget, ser jag inget problem med. Men tyvärr, 
skulle jag säga att det beror på. Att det är fler som cyklar på grund av att det är 
fler människor, inte för att andelen cykling ökar.  

SAS:  Ja okej, så att då handlar det inte o m andelen cyklister utan en ökad 
befolkning helt enkelt. 

LO:  Det är ökad befolkning. Vi kan mäta att vi har fler cyklister, men vi har också 
fler bilister. Och det är inte så att man tar andelen direkt. Däremot så är ju 
nästa mål då, en ökning av cykelandelen från 2014 till 2019. Men där mäter vi. 
Vi gör ju en resvaneundersökning, så det är intervjuer eller enkäter som görs. 
Så den har vi ju ingen, den gör vi ju vart 5e år. Den är väldigt svår att göra en 
bedömning av innan vi har gjort den mätningen. Men vi gjorde ju 2009 och 
sen 2014, ska göra 2019. Och mellan 2009 och 2014 så hände det inte 
jättemycket. Sen så vet vi ju att det händer saker, så det kan hända att det har 
förändrats. Men vi vet inte.  

KS:  Men den här procenten ökar ungefär jämnt med befolkningen tror du eller? 

LO:  Nä, jag kan inte säga det. Jag vet faktiskt inte. Men jag skulle misstänka att det 
är så.  

KS:  Men, vad tror du. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att man nu kanske når 
det här målet 2018 istället? Eller vilka är de viktigaste åtgärderna man gjort 
eller kan göra? 
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LO:  Jag tror att det är ganska många olika faktorer, dels att vi bygger några 
cykelvägar även om folk aldrig tycker att vi gör så mycket. Så byggs det ju 
några. Faktiskt. I stan. Vi har en hel del kampanjer och har gjort den där el 
cykel-kampanjen som har pågått nu i ett antal år. Vilket gör att el 
cykelanvändandet har ju ökat jättemycket i Jönköping och skulle säga jämfört 
med väldigt många andra kommuner så är det ganska tydligt. Sen. Nä men 
kampanjer och men också jag tror ju. Eller jag är helt övertygad om att ju fler 
som cyklar, desto fler ser att det går att cykla, desto fler cyklar. Alltså det blir 
en, att man ser att det är ett alternativ. Så kanske det finns fler som väljer 
cykel.  

KS:  Men alltså inga speciella typer av cykelbanor man, som ni har anlagt, som ni 
ser kanske lockar folk eller tror lockar mer folk? Kanske att de är extra säkra 
eller de är? 

LO:  Nej, alltså jag tror inte det. Jag tror inte att det har jättestor betydelse. Det har 
betydelse att de är bra och framkomliga och så, men att det finns cykelbanor 
och att folk cyklar. Jag tror att det är den största vikten. Så jag tror ju det, det 
som vi har gjort och liksom kan tyckas vara små åtgärder. Men länkar som 
saknas. När vi byggde Skolgatan tillexempel förbi residenset, det var en länk 
som fattades där. Vi ser ju att det cyklar folk där varje dag, men det cyklade ju 
inga där innan. Eller det cyklade några enstaka på trottoaren. Men den fanns 
inte innan och jag vet inte var folk valde för cykelväg innan. Om man inte 
cyklade alls eller om man ja. Det är svårt att säga. Det är ju också en liten 
parantes men det är ju också, det är ju svårt att mäta. För vi har ju ett antal 
punkter som vi mäter på. Och vi kan ju se om det ökar och minskar på de 
punkterna, men vi vet ju inte hur det ser ut på kvarteret intill. Så helt plötsligt 
kanske folk ser att, ja men det går ju faktiskt att cykla på den också. Och det är 
en villagata. Ingen cykelbana, men där går det alldeles utmärkt att cykla. Så vi 
tar den istället. Sen så är det 10 som cyklar där och då är det ju fler som väljer 
den vägen. Eller så har man en avstängning någonstans, så hittar man en annan 
väg av den anledningen. Sen kanske inte folk hittar tillbaka igen, för den var ju 
nästan smidigare att cykla. Så cyklister väljer ju av massa olika skäl olika 
vägar och det är ju inte skitenkelt att fatta hur man tänker.  

SAS:  Nä, det är inte logiskt alltid. Men om vi går tillbaka där med målsättningar då. 
Har ni från kommunens sida någon vision eller någon målsättning längre fram 
i tiden som inte presenteras i cykelprogrammet liksom? Att ni ska vara, kanske 
ledande cykelstad i södra Sverige?  

LO:  Nej det har vi inte. Vi. Dels har vi inga siffror, sen har vi ju. Alltså tittar man 
på södra Sverige, är ju Malmö och Lund liksom way over. Så det är väl mer att 
vi, det är väl mer en målsättning i så fall att titta på dom och ha dom som 
förebilder.  

KS:  Men det har ni ändå? Kommuner som ni kanske kollar på, som har gjort det 
bra. 
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LO:  Ja, absolut. Absolut. Vi är ju medlem i ett nätverk som heter svenska 
cykelstäder. Som numera är, jag vet inte hur många vi är men i början var vi 
10 kommuner tror jag. Och vi är väl 25 nu åtminstone. Syftet med det är nog 
bara att utbyta, dels att bli en starkare lobbygrupp att lobba för cykelfrågor. 
För trafikverket jobbar ju med trafikfrågor men glömmer gärna cykel, för att 
det är en kommunal angelägenhet. Och då ska varje kommun liksom lobba för 
sig så blir det inte någon tyngd bakom det. Men är vi ganska många tunga 
kommuner som säger att så här vill vi ha det, så blir det ju en tyngd bakom det. 
Men också rent utbyte. Nu gör vi detta. Nyttja det. Så här gör vi här, hur 
gjorde ni på det? Är det någon som har haft den här typen av lösning, eller den 
här typen av korsning, hur har ni tänkt i den? Varför gjorde ni så? Blev det 
bra? Så det är väldigt mycket utbyte också. I tänk och massa olika frågor. 
Korsningar. Cykling mot enkelriktat. Cykelfartsgator.  

KS:  Men diskuterar man även då, sådana här frågor som snabba cykelstråk och 
cykelmotorvägar kanske?  

LO:  Ja, litegrann. Väldigt ofta så är vi inne i tätort och då är inte så snabba 
cykelstråk, alltså att man har byggt en ren motorväg mellan Lund och Malmö. 
Där man inte har, du har inga konflikter någonstans, du har två mil cykelväg 
där du kan blåsa hur fort som helst. Det är platt och det är lätt att cykla. Det är 
ganska få kommuner och orter som jobbar med det inom kommunerna. Man 
måste nästan va så att du har ett avstånd mellan. Jag tycker att Jönköping – 
Huskvarna borde ha det. Sen är det inte jätteenkelt att hitta den sträckan. 
Bygga en bro över motorvägen kanske.  

KS:  Men om vi ser i cykelprogrammet så står det att ”undersökningar kommer att 
genomföras i något område där cykelandelen är lägre än genomsnittet”. Vet 
man vilka områden som är generellt låga på att använda cykeln? 

LO:  Ja det vet vi. Och rent krasst så är det ju socio-ekonomiskt lite lägre områden 
och områden med högre, invandringstäta områden. Alltså, Österängen, Råslätt, 
Öxnehaga till viss del, olika delar av Öxnehaga. 

KS:  Arbetar man på någonting, på något sätt för att få med dom också? 

LO:  Nej vi är inte. Jag kan inte säga. Vid Råslätt brukar vi försöka vara med på 
Råslättsdagar och vi som cyklar visar el cyklar t.ex. och så. Och det. Jag 
jobbar inte riktigt med den typen av frågor. Men jag vet att vi har sagt att, eller 
jag vet att det står i programmet att vi ska jobba med det här och ha någon 
form av kampanj. Den är inte färdig än, på hur vi ska göra. Men jag tror att vi 
är ganska, vi vet ganska väl var områdena är någonstans. Men det är en ganska 
märklig, jag har lite svårt att sätta fingret på vad det är som gör att det är så. 
För, de är ju oftast inte bilburna heller. Utan det är ju väldigt stor 
kollektivtrafikandel i dom områdena. 

SAS:  Så det är kanske, att dom områdena kan man arbeta väldigt mycket med då? 
Kanske just från kommunens sida. Påverka kanske de som bor där att använda 
cykeln.  
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KS:  Så det kanske inte mer är att det inte finns cykelvägar som leder till Jönköping 
utan att det är mer… 

LO:  Ja så är det ju. På alla dom platserna kanske så är det ganska bra kopplat till 
stan. Men man har inte. Det är liksom inte en vana riktigt att cykla. 
Förmodligen. Men varför är svårt att säga.  

KS:  Men om vi ska se till i vår studie då så har vi tänkt en dragning mellan 
Bankeryd och Huskvarna för att knyta samman med centrum. Om man rent 
generellt frågar, tror du att en sådan dragning av ett snabbt cykelstråk skulle få 
positiva grunder för antalet cyklister till och från centrum? Eller tror du att det 
redan kanske finns, de som cyklar dom cyklar redan nu. Att det lockar kanske 
nya cyklister? 

LO:  Jag skulle nog, i alla fall initialt säga att de cykelvägarna eller den cykelvägen 
som finns mellan Bankeryd och Huskvarna är ju förhållandevis konfliktfri på 
rätt så många platser. Sen är det ju sommartid när det är många badande just 
utefter Vätterstranden. Det finns ju några punkter som är besvärliga, men jag 
tror ju inte att vi skulle få en kraftig ökning av cyklister. På den sträckan, även 
om vi skulle göra en fantastisk cykelväg. Initialt. Men sen, det kanske. Ja det 
är ju lite olika teorier där, om vad som ger vad. Men jag tror ju att. När det 
finns infrastruktur, oavsett om den är superbra eller okej, så kommer folk att 
cykla. 

SAS:  Så då kanske det handlar mer om kampanjer att vilja förändra folks beteenden. 

LO:  Ja, jag tror det. Sen är det ju några. Cyklar du mellan Bankeryd och 
Huskvarna, alltså jobbar du i Huskvarna och ska till Bankeryd eller och bor i 
Bankeryd eller tvärt om. Där krävs ju att det är väldigt bra, om man ska cykla 
hela den sträckan. Som mellan Malmö och Lund. Att cyklar du längre 
sträckor, så är det viktigare att det är konfliktfritt. Medans om man cyklar 
kortare sträckor, så är komforten lite mindre viktig. Det är min tro. Sen finns 
det andra som säger precis motsatsen. Bygg infrastrukturen så kommer 
cyklisterna. Ja, kanske, kanske inte.  

SAS:  Ja, det är inte lätt att veta.  

LO:  Men alltså det är klart att några kanske, några till skulle välja. Men jag tror ju 
inte på en fördubbling på 2-3 års sikt. Från de 5-600 vi har idag.  

KS:  För det antar jag att det är väl det man kollar lite på, att det ska va en kraftig 
ökning för att man ska kunna göra det. Att det ska vara ekonomiskt hållbart 
o.s.v.  
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LO:  Ja. Så då är ju frågan var har vi den största potentialen? Att få flest cyklister. 
Där vi mäter idag och har flest. Det är ju utanför högskolan, precis under 
tunneln. Vi kan kolla på det sen var den är någonstans. Men precis utanför 
hälsohögskolan mäter vi ju en punkt som vi mäter. Den syns inte, vi har ingen 
display där. Det bara sitter ett litet skåp där. Så det är ingen som ser det. Men 
vi mäter där. Och där har vi ju flest cyklister som vi mäter. Och jag tror inte vi 
har några fler någon annanstans i stan. Men om man skulle ha till och från 
högskolan, någon annan sträcka. Superpotential. Eller liksom superbra 
cykelväg/cykelsträcka. Så kanske vi skulle öka någon annanstans. Ryhov är en 
gigantisk arbetsplats t.ex. Och det är ju ganska krångligt att ta sig till Ryhov 
från rätt så många platser. Det är inte liksom, nu ligger det lite högt också. 
Men det är ju inte. Det skulle inte va jättesvårt att cykla från de flesta håll om 
man hade en bra cykelväg. Så det är ja, jag vet inte om det är svaret på din 
fråga. Men sen tycker jag ju att Jönköping – Huskvarna liksom, den sträckan. 
Jag kanske inte tror att potentialen från Bankeryd mot Jönköping och hela den 
vägen har så jättestor. Den kommer inte ha stor. Men Jönköping – Huskvarna 
kanske har mer, större potential. Med raka sträckor.  

SAS:  Ja. Nä men då var väl vi klara där då…  

KS:  Nä, det är väl inget mer som vi… 

SAS:  Inte just nu i alla fall.  

KS:  Då stänger vi av här. 
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Inledning 

Vi är från Jönköping University och skriver ett examensarbete om cykeltrafiken i kommunen, 
din åsikt är mycket uppskattad. Vi kommer att ställa fyra frågor om cykling samt 
utformningens betydelse när det gäller cykelbanan.  

1. Den första frågan handlar om olika kvaliteter när det kommer till utformningen av 
cykelbanan. Fyra kvaliteter kommer att räknas upp och din uppgift är att rangordna 
dessa efter hur stor betydelse som de har för dig. 
 
God belysning på cykelbanan – Ett sammanhängande vägnät – Säkerhet gentemot 
korsande biltrafik – Tydliga markeringar mot andra cyklister och gående. 
 

2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du använder cykeln idag?  
 

3. Vilka områden färdas du mellan i staden? 
 

4. Hur många dagar i veckan cyklar du i genomsnitt om du ser tillbaka på det senaste 
året? 

English 

We are from Jönköping University and we’re writing a thesis on bicycle traffic in the 
municipality, your opinion is highly appreciated. We will ask four questions about cycling 
and the importance of the design of the cycle track.  

1. The first question is about different qualities in the design of the cycle track. Four 
different qualities will be listed and your task is to rank the following qualities in order 
of importance to you.  
 
Good lighting on the bicycle track – A coherent road network – Safety against 
crossing motor traffic – Clear markings towards pedestrians and other bicyclists. 
 

2. What is the main reason for the use of bicycle today? 
 

3. Between which areas in the city do you travel? 
 

4. How many days per week do you use your bicycle on average if you consider the past 
year? 
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Inledning 

Vi är från Jönköping University och skriver ett examensarbete om cykeltrafiken i kommunen, 
din åsikt är mycket uppskattad. Vi kommer att ställa fyra frågor om cykling samt 
utformningens betydelse när det gäller cykelbanan.  

1. Den första frågan handlar om olika kvaliteter när det kommer till utformningen av 
cykelbanan. Fyra kvaliteter kommer att räknas upp och din uppgift är att rangordna 
dessa efter hur stor betydelse som de har för dig när du cyklar. 
 
God belysning på cykelbanan – Ett sammanhängande vägnät – Säkerhet gentemot 
korsande biltrafik – Tydliga markeringar mot andra cyklister och gående. 
 

2. Skulle förbättringar på dessa kvaliteter få dig att använda cykeln mer? 
 

3. Vilka områden färdas du mellan i staden? 
 

4. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du inte använder cykeln idag? 

English 

We are from Jönköping University and we’re writing a thesis on bicycle traffic in the 
municipality, your opinion is highly appreciated. We will ask four questions about cycling 
and the importance of the design of the cycle track when cycling.  

1. The first question is about different qualities in the design of the cycle track. Four 
different qualities will be listed and your task is to rank the following qualities in order 
of importance to you.  
 
Good lighting on the bicycle track – A coherent road network – Safety against 
crossing motor traffic – Clear markings towards pedestrians and other bicyclists. 
 

2. Would improvements on these qualities make you to use your bike more often? 
 

3. Between which areas in the city do you travel? 
 

4. What is the main reason for you to not use the bicycle today? 
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1. Den första frågan handlar om olika kvaliteter när det kommer till utformningen av 

cykelbanan. Fyra kvaliteter kommer att räknas upp och din uppgift är att rangordna 
dessa efter hur stor betydelse som de har för dig. 
 
God belysning på cykelbanan – Ett sammanhängande vägnät – Säkerhet gentemot 
korsande biltrafik – Tydliga markeringar mot andra cyklister och gående. 

 

2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du använder cykeln idag?  
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3. Vilka områden färdas du mellan i staden? 
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4. Hur många dagar i veckan cyklar du i genomsnitt om du ser tillbaka på det senaste 
året? 
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1. Den första frågan handlar om olika kvaliteter när det kommer till utformningen av 

cykelbanan. Fyra kvaliteter kommer att räknas upp och din uppgift är att rangordna 
dessa efter hur stor betydelse som de har för dig när du cyklar. 
 
God belysning på cykelbanan – Ett sammanhängande vägnät – Säkerhet gentemot 
korsande biltrafik – Tydliga markeringar mot andra cyklister och gående. 

 

2. Skulle förbättringar på dessa kvaliteter få dig att använda cykeln mer? 
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3. Vilka områden färdas du mellan i staden? 
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4. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du inte använder cykeln idag? 
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