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Sammanfattning
Klimatfrågan har kommit i allt större fokus under de senaste decennierna eftersom
människor blivit allt mer medvetna om utsläpp av fossila bränslens påverkan på miljön.
Globaliseringen skapar även trängsel i trafiken, eftersom det blir ett ökat tryck i de
växande städerna. Både i nationella, regionala och lokala planer har frågan tagits upp
och även i företags styrdokument är miljöfrågan i fokus.

Resan mellan arbete och bostad är en resa som utförs varje dag och kan planeras i stor
utsträckning. Orsaker till människors val av färdsätt är både psykiska och fysiska men
även av praktiska skäl. Denna studie riktar sig till fyra större arbetsplatser i Gävle.
Gävle kommun, Gävle sjukhus, Högskolan i Gävle samt Lantmäteriet vilka alla har
tydliga cykelstråk till och från Gävle centrum. Dessa arbetsplatser ligger inom en radie
av två km från Gävle centrum, vilket utgör ett rimligt avstånd för de anställda att
använda cykel istället för bil.

Syftet är att komma fram till ett resultat som visar anledningar och beteenden som kan
påverkas och förändras till att pendla med cykel istället för att använda bilen. Ett ökat
cykelanvändande leder till minskade utsläpp och mindre trängsel i städerna. Det ger
även de anställda ett hälsosammare liv i form av daglig motion vilket i sin tur minskar
sjukdomar och frånvaro. Det ger en ekonomisk vinst för både företagen och även de
anställdas privata ekonomi.

Fyra intervjuer med arbetsgivare och lika många med anställda har genomförts för att ge
en djupgående bild av intervjupersonernas åsikter. 405 anställda uppdelat på fyra
arbetsplatser har genomfört en webbaserad enkät för att ge en generell bild av de
anställdas åsikter. Denna data har sammanställts för att skapa en rekommendation för
vad arbetsgivarna kan påverka hos de anställda i deras val av färdmedel.

Resultatet av studien visar att det finns både utrymme för förbättringar med underhåll av
cykelvägnätet i Gävle och även i arbetsgivarnas arbete med att tillgodose
arbetsplatserna med rätt utrustning. Störst påverkan ligger i att informera och motivera
de anställda om fördelarna och förbättra attityden till cykling, eftersom styrdokumenten
är övergripande och inte tillräckligt specifika räcker inte informationen i dessa.
Nyckelord: Cykelpendling, Gävle, hållbara färdmedel, arbetsgivare, miljö, hälsa
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Abstract
The climate issue has come into focus in recent decades, as people have become more
aware of the emissions of fossil fuels on the environment. Globalization also creates
congestion, because there will be increased pressure in the growing cities. Both in
national, regional and local plans, the issue has been raised and even in corporate
governance documents comes the environmental issue into focus.

The trip between work and home is performed daily and can be planned extensively.
People choose a means of travel for both mental, physical and practical reasons. This
study is aimed at four major workplaces in Gävle: Gävle kommun, Gävle Hospital, the
University of Gävle and Lantmäteriet. All workplaces have clear cycle routes to and
from Gävle’s city center and all are within a radius of two kilometers from the city’s
center, which is a reasonable distance for employees to bike rather than drive.

The goal of this study is to identify the reasons and behaviors that influence decisions to
commute by bicycle rather than by car. Increased bicycle use leads to lower emissions
and less congestion in the cities. It also gives the employees a healthier life in the form
of daily exercise, which in turn reduces illness and absence. It provides an economic
benefit for both companies, and also the employees' private economy.

Four interviews with employers and an equal number of employees has been
implemented to provide an in-depth picture of interviewees' opinions. 405 employees of
the four workplaces were asked to complete a web-based survey about commuting
behavior and attitudes. This data has been compiled and recommendations developed to
guide employers about how they can influence employee´s transportation choice. The
results of the study show that there is both room for Gävle to improve the route network
maintenance and for employers' to provide the workplace with the right equipment. The
greatest impact is to inform and motivate employees about the benefits of cycling. The
company policies treat the subject but are too general and employees are not familiar
with their contents.
Keywords: bicycle commuting, Gävle, sustainable transport, employer, environment,
health
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Förord
Detta arbete omfattar en kandidatexamen för 15 högskolepoäng på C-nivå och avslutar
mina 3 års studier på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Jag vill rikta
tack till min handledare Eva Sahlin, respondenterna och intervjupersonerna för
respektive arbetsplats som visat god samarbetsvilja och gjort studien möjlig. Jag vill
även tacka mina nära och kära för stöd och under arbetets gång.
Gävle, juni 2016
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1 Inledning
I dagens läge har miljöfrågor och utsläpp fått en allt större roll i samhället. Människor
har blivit allt mer medvetna om dess konsekvenser och vill därför minska
miljöutsläppen. Ett sätt att göra detta är att använda bilen i mindre utsträckning. För att
möjliggöra detta kan cykeln användas i den dagliga resan till och från jobbet eftersom
det skulle få både positiva hälso- samt miljöeffekter (Boverket, 2012).

Arbetspendlingen är ett viktigt ämne med många möjligheter till fördelar för både miljö
och hälsa. Därför är det intressant att se vad som påverkar de anställda och vad som
skulle kunna få de anställda som inte cyklar att börja cykla. På kommunal nivå har
Gävle kommun i sin trafikstrategi mål att genom minskat bilanvändande skapa mindre
trängsel och bättre luft i staden. Kommunen vill även att en tredjedel av alla resor skall
ske med cykel år 2030 (Gävle kommun, 2013). En åtgärd för att nå dessa mål är att rikta
sig till de som arbetspendlar och öka cyklandet bland dessa.

En orsak till att de anställda väljer cykeln kan vara att arbetsgivaren ger förmåner eller
underlättar för de anställda i form av materiella ting som antingen cykelparkeringar eller
friskvårdstimmar. Ett ökat bilanvändande däremot skulle kunna fås av tjänstebil och
parkeringsmöjligheter för de anställda, eftersom det blir väldigt praktiskt att använda
bilen (Lindelöw, 2009). För arbetsgivarnas del är det intressant att se hur viktigt och hur
prioriteringar av hur mycket resurser de är villiga på att lägga på friskvård för sina
anställda och om de ser sambandet med minskad sjukfrånvaro (Kallings, 2002). Det är
även intressant ur ett miljömässigt perspektiv sett till utsläpp i form av företagens
styrdokument och värderingar.

1.1 Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar människors val av
färdmedel till arbetsplatsen samt att utveckla arbetspendling med cykel, genom att
studera hur cykelplaneringen prioriteras i Gävle, både från arbetsgivare och anställda.
Resultaten från intervjuer med arbetsgivare och de anställda sammanställs och utreds
för att se hur cykelpendlingen i slutändan kan påverkas och öka.
Från tidigare studier av Cederstrand (2014) och Gävle kommun (2008) som fokuserar
på vilka möjligheter till cykling som finns i Gävle i form av utbyggnad och
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tillgänglighet finns en bild av att utbudet i Gävle är bra vilket möjliggör användandet av
cykel.

Det rapporten kommer att fokusera på är resan mellan arbete och bostad och på
arbetsgivarnas och de anställdas inställning till att resa med hållbara färdmedel. Målet
är att de anställda ska använda ett miljövänligare och hälsosammare transportmedel.
Rapporten syftar därför att i slutändan komma fram till rekommendationer för hur
arbetsgivarna kan arbeta med frågan och påverka sina anställda i sitt val av färdmedel
till och från arbetsplatsen.

Frågeställningarna som denna studie ämnar besvara är:
-

Vad har tidigare gjorts i andra städer och på andra arbetsplatser för att motivera
och öka cykelpendlandet?

-

Vilka förutsättningar sett till framkomlighet, avstånd och säkerhet för
cykelpendling finns i Gävle till arbetsplatserna Gävle kommun, sjukhuset,
Lantmäteriet och Högskolan?

-

Vad påverkar de anställda i sina val av färdmedel samt vad skulle kunna få de
som inte cyklar att börja cykla?

-

Hur kan arbetsgivarna motivera samt underlätta möjligheten för sina anställda
att cykla till och från arbetsplatsen i Gävle?

1.2 Avgränsning
Geografiskt avgränsas arbetet till att gälla fyra arbetsplatser i centrala Gävle samt
färdvägarna till och från dessa. De fyra arbetsplatserna studien fokuserar på är Gävle
kommun, Gävle sjukhus, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle. Anledningen till valet
föll på dessa är att de är de största arbetsgivarna inom en två kilometers radie i Gävle
centrum (figur 1). Att valet föll på större arbetsgivare är för att det finns ett underlag för
undersökningar och enkäter eftersom dessa har många anställda jämfört med mindre
butiker eller verksamheter. Större arbetsgivare har även anställda personer med fokus på
frågan som Miljösamordnare och Hållbarhetsutvecklare som utgjorde bra
intervjuobjekt. Perioden som undersökningen avser är perioden mellan maj - oktober
2

eftersom klimatet tillåter cykling under denna tid och att majoriteten av
arbetspendlingen med cykel sker under denna tid.

Gävle sjukhus
Gävle kommun

Högskolan i Gävle
Lantmäteriet

Figur 1. Cykelkarta över Gävle. Visar avståndsradie med Gävle centrum (Rådhuset)
som utgångspunkt samt cykelvägar (Gävle kommun, 2012).
3

2 Arbetspendling
Resan till och från arbetet är en daglig resa som går att förutse och planera. Enligt
Banverket m.fl. (2007) finns den största potentialen i att öka andelen resor med cykel
istället för bil inom och nära tätorter. Två tredjedelar av befolkningen i Sverige har
mindre än tio kilometer till sina arbetsplatser och cirka hälften har mindre än fem
kilometer. Samtidigt är hälften av alla bilresor i tätort kortare än fem kilometer.
Undersökningar visar att cirka 20 procent av korta resor med bil kan ersättas av andra
miljövänligare färdmedel (Boverket, 2013).

2.1 Miljö och hälsa
Miljön påverkas av biltrafiken i form av utsläpp av koldioxid, kväveoxider, partiklar
och andra miljöskadliga ämnen. Luftföroreningarna skapar stora hälsoproblem och ökar
risken för allergier, astma och cancersjukdomar och smutsar dessutom ner den
omgivande miljön (Jäppinen, Toivonen & Salonen, 2013). I tätorter finns även en annan
aspekt av problemet i form av buller som har flera negativa hälsoeffekter på människor
(Trafikverket, 2011). Enligt Wickham (2006) kommer cykelanvändandet öka om
restriktioner mot bilanvändande sätts in i städer eftersom det är det effektivaste
färdmedlet att ta sig fram på samt att det känns lättare att slippa den fysiska
ansträngningen och istället använda bilen. Om det kostar mer för individerna att
använda bilen kommer dessa att bli mer sparsamma med sitt bilanvändande och istället
kommer andra färdmedel att öka. I större städer finns idag vägtullar som tar avgift för
att köra bil in och ut ur staden något som kanske bör övervägas att testat även i mindre
städer för att skapa mindre trängsel och bättre miljö i staden.

De flesta bilresor inom svenska tätorter är enligt Trafikverket (2011) kortare än fem
kilometer. I kombination med att bensinförbrukningen och utsläppen av koldioxid är
35% högre de första fem kilometrarna är dessa resor en stor påfrestning för miljön.
Eftersom utbyggnaden av gång- och cykelvägar är större i tätorter skapas därför
möjligheter till att dessa kortare resor istället bör kunna ersättas med cykel istället för att
effektivt minska utsläppen och bidra till en bättre luft och miljö i tätorter.
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I ett hälsoperspektiv bidrar ersättandet av dessa kortare resor med cykel också till daglig
fysisk aktivitet vilket är positivt för hälsan och minskar stressnivåerna för individen
(Boverket, 2012). Dagens samhälle ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i
människors dagliga liv, vilket har gjort att fetma och övervikt ökat generellt för
befolkningen (Kallings, 2002). De flesta arbeten kräver inte någon fysisk ansträngning
och är ofta stillasittande. Det kräver att dessa människor under sin fritid måste
motionera och träna, något som kan vara svårt att få ihop i ett stressigt livspussel. Den
huvudsakliga energiförbrukningen för en individ under en vecka är inte den
schemalagda träningen eller motionen utan är istället den spontana aktiviteten som att
gå uppför trappor på jobbet eller leka med barnen o.s.v. (Faskunger, 2008).

Fysisk inaktivitet har visat sig öka risken för en rad olika sjukdomar som hjärt- och
kärlsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet och vissa cancerformer. Den fysiska
inaktiviteten har lika stor negativ påverkan på dessa sjukdomar som t.ex. rökning har
(Kallings, 2002). Något som även ökar kraftigt i samhället är depression. Daglig motion
har visat sig ha en lindrande effekt för måttlig depression. Undersökningar visar enligt
Kallings (2002) att människors motionsvanor skiljer sig åt beroende på livssituation och
socialt umgänge. Utbildningsnivå är något som visat sig ha effekt för människors
medvetenhet om vikten av daglig motion. Det har skett en större ökning bland
tjänstemän som motionerar än arbetare, eftersom mer högutbildade människor är mer
medvetna och har generellt en hälsosammare livsstil både inom kostvanor, motion samt
alkohol och rökning än outbildade människor (Engström, 1999).

Det finns även skillnader mellan män och kvinnor, där män löper större risk för fetma
eftersom de generellt använder bilen i större utsträckning än kvinnor. De får därmed inte
får samma mängd vardagsmotion (Olabarria, m.fl., 2014).
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2.2 Infrastruktur
En av Gehl och Rogers (2010) teorier lär att om alternativa transportmedel får större
utrymme i städerna bidrar detta till en bättre miljö och klimat. Gehl och Rogers (2010)
förespråkar även att stadens offentliga rum, t.ex. parker, gator och torg, ska vara
tillgängliga för hela stadens befolkning. Detta uppnås med att minska bilanvändandet i
det offentliga rummet och istället skapa mer liv och rörelse i form av människor som rör
sig till fots eller på cykel. När hastigheterna sänks till gång- och cykelhastighet gynnar
detta även handeln i området, eftersom människor har större möjlighet att besöka och
stanna till vid olika butiker och handel samt att det skapar ett trivsammare socialt klimat
i staden (Gehl och Rogers, 2010). Detta kan dock ur cyklisternas perspektiv utgöra ett
problem i form av framkomlighet då fotgängare och cyklister delar på utrymmet.

Genom att planera vägnätet av cykelbanor mellan olika funktioner i samhället
möjliggörs ett ökat användande av cykel i det dagliga resandet på ett effektivt sätt
(Banverket m.fl., 2007). Cykelnätet bör även vara utformat så att det tar de resande raka
vägen möjligast till och från destinationer för att slippa omvägar (Boverket, 2013).
Förtätning av städer anses som ett hållbart sätt att planera på, eftersom städer över stora
ytor ökar resor med bil och därmed utsläpp. Det ses även som ett ideal att en
tättbebyggd stad är hållbar och trygg för individerna eftersom liv och rörelse samt
närvaro gör att staden känns tryggare (Boverket, 2013). Det som kan bli problematiskt i
större städer där det råder hög tillväxt och förtätning är att stadens gröna ytor blir färre
och får allt mindre utrymme i staden. Dessa gröna ytor ger möjlighet till fysisk aktivitet
och bättre luft i staden. Något som även kan vara ett problem med förtätning och
rörlighet är att det påverkar färdvägar då barriärer skapas. Kesselring (2013) menar att
det därför kan bli längre sträckor att färdas.

Några städer som har lyckats i sin satsning och fokus på ett ökat cykelanvändande är
Amsterdam och Köpenhamn. Enligt Sagaris (2015) är ett av framgångsrecepten i
Nederländerna att invånarna är involverade i själva utformandet och planerandet av
cykelvägnätet för att öka säkerheten och framkomligheten. Några av åtgärderna har
varit att göra det krångligare att använda bilen då hastigheterna sänkts, vägar smalnats
av och bilfria zoner skapas där genomfartstrafik är förbjuden. I Köpenhamn har en lång
och målmedveten satsning gjort för förbättring och en utökning av cykelvägnätet. Även
här är ett minskande av biltrafiken i staden samtidigt som ett samarbete med
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kollektivtrafiken för att kunna ta med sin cykel ombord visat sig vara en bra lösning för
invånarna. En annan del har varit att göra cykelbanorna säkrare både trafikmässigt och
ur otrygghetsperspektiv. Tillgängligheten har också utökats via snabbcykel banor som
sammankopplar olika stadsdelar och gör att det går snabbare att ta sig fram mellan olika
destinationer eftersom stopp och uppehåll har minimerats (Zipori & Cohen, 2015). De
satsningar som alltså visat sig mest lönsamma för att öka befolkningens
cykelanvändande är alltså enligt Sagaris (2015) att genom restriktioner mot
bilanvändande och ökade satsningar på cykelvägnätet göra valet av cykel mer självklart
eftersom medborgarna själva har fått tycka till om utformningen. Slutligen så finns även
en ekonomisk aspekt då skattelättnader för cyklister samtidigt som skatten ökar för
bilanvändarna (Sagaris, 2015). Genom dessa satsningar har det blivit en större
självklarhet för invånarna att använda cykeln eftersom det är fördelaktigt gentemot att
använda bilen.

2.2.1 Kollektivtrafik
Att kombinera och planera cykling med kollektivtrafik bidrar till ett bättre klimat och
kan även användas av människor som bor längre från sina arbetsplatser genom att
kombinera tågresan med cykel till och från stationerna istället för att använda bil hela
vägen (Pucher & Buehler, 2008). Detta kräver dock att pendlarna har en cykel vid båda
stationerna eller att tågen erbjuder möjlighet att ta med cykel ombord. Svårigheten med
att ta med cykel på kollektivtrafik är att det ofta saknar utrymme under rusningstrafik
alltså mellan 6-9 på morgonen samt 15-18 kvällstid när det stora behovet finns för
människor att ta med sina cyklar. Detta är något som Stockholms lokaltrafik (SL)
applicerat som regel i sina tåg. Det gäller även i mån av plats på tågen där cyklisterna
alltid för lämna företräde till människor om det är fullt på tåget. Förklaringen till
regelverket är för säkerheten i form av att inte blockera utgångar samt att skador kan
uppstå av cykeln som är ett löst föremål vid kraftiga inbromsningar (Stockholms
lokaltrafik, 2016).
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2.2.2 Cykelpooler
Det finns även exempel på cykelpooler där möjlighet till att låna en eller hyra en cykel i
staden med olika knytpunkter som arbetsplatser och stationer. I Dublin är hela 70
procent av användarna av cykelpoolen människor som pendlar till och från arbetet
(Fishman, Washington & Haworth, 2012). För att detta skall fungera krävs en ganska
stor process med underhåll och kontroll av cyklarna vilket kräver inkomster för detta.
Det kan lösas som i Stockholm med avgifter för cyklarna vilket kanske inte blir
ekonomiskt långsiktigt hållbart om man skall använda cykeln 5 dagar i veckan mot att
köpa en egen. Istället kan ett alternativ vara att företag gå ihop och finansierar skötseln
av utrustningen samt hanteringen som förmån för sina anställda (Citybikes, 2014).

2.2.3 Trafiksäkerhet och trygghet i trafiken
En annan aspekt är den fysiska utformningen på planeringen av vägar och gator. För
föräldrar som ska hämta och lämna sina barn kan det vara avgörande för om de anser att
färdmedlet till och från skolan är säkra för att färdas i. Cyklister är väldigt utsatta i och
med att de är oskyddade gentemot andra trafikanter. Därför bör planeringen satsa på
separerade cykelbanor med säkra trafiklösningar för att korsa vägar. Säkerhet behöver
inte alltid innebär trygghet då en trafiksäker tunnel kan innebära att den inte upplevs
som trygg dygnets alla timmar och av olika individer beroende på vad dessa har för
preferenser (Gävle kommun, 2008). Trygghetspreferenser är något som skiljer sig både
beroende på ålder men även kön. Enligt Ferraro (1996) är kvinnor generellt mer rädda
för brottslighet än män samtidigt som män i större utsträckning är utsatta för brott. Dock
är det en skillnad i vilken typ av brottslighet som behandlas t.ex. är våldsbrott något
män i högre utsträckning är utsatta för medan kvinnor är mer utsatta för sexualbrott
(BRÅ, 2012). Något som är viktigt i planeringen är att även tänka på tryggheten i
utformningen av tunnlar och passager så att utformningen av dessa byggs öppna med
stort insläpp till ljus (Trafikverket, 2011).
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2.3 Färdmedelsval
Vid val av färdmedel har människors vanemässiga beteende störst påverkan på vad valet
i slutändan blir. Det är enklast för människor att göra som de alltid gjort med sina vanor
istället för att bryta mönster (Lindelöw, 2009). Trygghet och praktiska orsaker har även
stor inverkan på valet av färdmedel, men oftast är inställningen till cykling väldigt olika
för alla individer beroende på personliga förutsättningar i form av fysisk förmåga och
egna värderingar (Heesch, Sahlqvist & Garrard, 2012). Något som kan vara en lösning
på individernas fysiska förmåga och vara ett hjälpmedel är el-cyklar. Dessa har
utvecklats mycket från 2010 och framåt och är idag betydligt billigare än tidigare men
fortfarande betydligt dyrare än en vanlig cykel. Med dessa får cyklisten hjälp i tunga
partier och underlättar cyklandet (Clark & Nilsson 2014).

Valet av färdmedel påverkas även i hög grad av utformning på cykelvägnät men även
landskapets förutsättningar d.v.s. om det är kuperat eller platt. En annan faktor är den
rumsliga miljön, enligt Wahlgren & Schantz (2012) finns samband mellan vad
människor upplever som natursköna områden i en stad i form av grönområden eller
friluftsområden och människors ökade vilja till att cykla. Detsamma gäller även
områden angränsar till skolor och kulturverksamheter som även det kan öka individers
attityd till cykling på ett positivt sätt. Faskunger (2008) menar att utemiljön är en
stimulerande lärande- och utvecklingsmiljö vilket kan ha positiv effekt på arbetsinsatsen
för de anställda. Något som även påverkar är skicket på underlaget av cykelvägarna
samt underhållet av dessa vid både sommar och vintertid då en god standard ökar
användandet av cykel då cyklisterna känner säkerhet (Lindelöw, 2009).

Enligt Bergström och Magnusson (2003) är klimatet också en avgörande faktor när
individer planerar aktiviteter utomhus. Skillnaderna mellan de som cyklar under
sommar- och vinterhalvåret är till största del klimatet och vädret samt infrastruktur,
alltså att de som enbart cyklar sommartid har en bild av att cykling på vintern inte är
lika praktiskt eller ens möjligt pga. halka och framkomlighet.
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2.4 Arbetsgivarnas roll
Arbetsgivarna har också en möjlighet att påverka de anställdas val av färdmedel till och
från arbetet. Om arbetsplatserna är utrustade med cykelparkeringar och dusch kan
cykelpendlingen öka. Cykelparkeringarna bör vara utrustade med tak och vindskydd för
att cykeln skall vara i gott skick när det är dags för användning. De bör även vara
utrustade med möjlighet att låsa fast cykeln ur säkerhetssynpunkt för stöldrisk eftersom
detta kan vara något som hindrar människor från att köpa cykel om de är rädda för stöld
(Eriksson, 2009). Motsatsen kan ske i form av att cykelanvändandet minskar ifall det
erbjuds bilparkering och en tjänstebil vilket skulle göra bilanvändandet betydligt
bekvämare och lättsamt (Elvingson, 2005). Istället bör arbetsgivarna satsa på att
motivera sina anställda till att cykla i form av tävlingar eller bistå med cykelutrustning
och upprätta en tjänstecykel istället för tjänstebil för att ersätta kortare resor i tjänsten
(Heinen, Maat, & van Wee, 2013).

Ytterligare ett steg för arbetsgivarna är att erbjuda sina anställda cyklar med fri service
för att ge de som inte äger en cykel möjlighet att cykla till och från arbetet. Detta
medför dock vissa svårigheter med inköp av dessa på grund av skatteregler så betyder
det inte att det blir billigare om företagen köper ett större parti cyklar som sedan de
anställda får leasa. Istället bör arbetsgivarna tillhanda hålla dessa gratis för arbetstagarna
och se det som en investering för miljön samt hälsomässiga fördelar för sina anställda
(Svensk cykling, 2013).
Andra möjligheter är att försöka minska resandet i tjänsten genom att hålla möten som
kräver långa resor via digital teknik som telefon- och videokonferenser samt
webbkonferenser. Utformningen av dessa möten kan skilja sig åt men vanliga metoder
är att via flerpartssamtal eller via monitorer och video genomföra möten. Cykeln blir i
många fall ett irrelevant alternativt pga. av utbud av kollektivtrafik i samband med
avståndet. Det är även naivt att tro trots de ekonomiska samt tidsvinsten företagen och
individerna gör att det är möjligt att genomföra alla sorts möten via resfria
sammankomster, eftersom i vissa fall kräver alla parter att vara på plats för att det finns
ett visst socialt utbyte som inte kan ske via video eller telefon (Arnfalk, 2012).
Enligt Eriksson (2009) kan arbetsgivare genom möten och utbildning underrätta och
utbilda sina anställda om företagets värderingar samt de hälso- och miljöskäl som finns
för att cykla. På så sätt kan även attityden till cykling bli mer positiv. Det tillhör
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allmänbildning att sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är ett faktum. Men för
många individer är det svårt att motivera sig själva att ta steget att faktiskt utföra den
fysiska aktiviteten. Därför är det viktigt som arbetsgivare att informera och väcka upp
dessa individer så de förstår allvaret i att de bör utföra någon form av fysisk aktivitet för
sin egen hälsas skull (Eriksson, 2009).

2.4.1 Cykelvänlig arbetsplats
Region Gävleborg diplomerar arbetsplatser inom länet med olika stjärnor för hur
cykelvänlig arbetsplatsen är. För att uppnå kriterierna finns olika mål att uppfylla som
gäller utrustning eller kampanjer. Det finns tre olika nivåer för att klassas som
cykelvänlig arbetsplats från 1 till 3 stjärnor. Dessa kriterier är en bra utgångspunkt och
riktlinjer för företagen att sträva mot i sitt arbete med att göra arbetsplatsen mer
cykelvänlig. Kriterierna är listade och förklarade mer i detalj i bilaga 1 (Region
Gävleborg, 2016).

2.5 Cykling i Gävle
Gävle är en stad som har goda förutsättningar för cykling eftersom landskapet är platt
och inte kuperat samt att staden är relativt kompakt d.v.s. att det inte är långt mellan de
olika stadsdelarna.

Cederstrand (2014) skriver om vad Gävles befolkning tycker om stadens cykelvägsnät
och vilka områden de vill ses utvecklas. I det arbetet framkommer det att utbudet av
cykelvägar är god, något som även bekräftas av Gävle kommuns cykelplan där en
sammanställning visar att det finns ett väl sammankopplat cykelvägnät över Gävle
centrum (SWECO, 2010). Istället ligger problematiken i underhållet av cykelvägarna
dvs. skador på själva vägarna i form av håligheter och sprickor men även sandning och
snöröjning vintertid. Dessa faktorer visar sig ha en stor effekt på människors inställning
till att cykla. Ett annat problem för cyklandet i Gävle centrum är att många fordon och
individer delar på små ytor vilket skapar säkerhetsrisker ur trafiksynpunkt, eftersom
cyklister och gående samt biltrafik många gånger delar på samma ytor och områden. I
en resvaneundersökning genomförd av Gävle kommun anser både de tillfrågade
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cyklisterna samt av bilisterna att det andra fordonet utgör den största säkerhetsrisken i
trafiken (Gävle kommun, 2008).

Tidigare har kommunen bedrivit kampanjer för att öka cyklandet något som gjorde att
staden utsågs till årets cykelstad 1997 och gjorde att cyklandet ökade med 20 %. Efter
dessa kampanjer i slutet av 90-talet har bilanvändandet ökat och gång och cyklandet
minskat (Gävle kommun, 2008).

2.5.1 Trafikstrategi och cykelplan
Gävle kommun har en trafikstrategi som utformades och antogs av kommunfullmäktige
2008. Detta dokument beskriver vilken riktning kommunen vill arbeta mot de närmaste
åren med trafikfrågor. Det finns även mer detaljerade och mer indelade planer för
respektive område som behandlar olika sektioner inom trafikstrategin som t.ex.
cykelplanen. Syftet med trafikstrategin är:


”Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att
man ska uppnå ett hållbart, attraktivt samhälle utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna (Ekonomi, ekologi och social hållbarhet)”



”Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna och
tydliggör dessa i sammanvägningen med andra intressen i planeringen.”
(Gävle kommun, 2008)

Trafikstrategin är ett viktigt dokument för Gävle kommuns planering eftersom
människor tenderar att resa mer i sin vardag och i arbetslivet samtidigt som
kommunerna vill verka för att minska trängsel och bidra till en bättre miljö, vilket
skapar utmaningar inom planeringen (Gävle kommun, 2008).
Cykelplanen (SWECO, 2010) reglerar mer i detalj hur Gävles cykelvägar skall vara
utformade samt var utveckling och utbyggnad av dessa bör ske. Cykelplanen reglerar
även för underhåll av cykelbanor samt utformning av cykelparkeringar. Cykelplanen
fungerar därför för kommunledningen som en vägledning för vad som ska prioriteras
inom den kommande planeringen. I trafikstrategin finns vissa mål att för kommunen att
12

sträva efter som påverkar cykelmöjligheterna i kommunen. Den generella målsättningen
är att öka cykelanvändandet framför användandet av bil som färdmedel. Visionen för
2025 är att alla resor kortare än 4 km ska ske med cykel istället för bil (Gävle kommun,
2008). För att nå visionen för 2025 är trafikstrategin den övergripande vägledning med
cykelplanen som huvudkälla för mer detaljerade mål.
”– Mål 4: I Gävle ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande
och gent gång- och cykelnät.
– Mål 5: Andelen av gång och cykelvägnätet som har god ytstandard ska öka.
– Mål 9: Andelen resor kortare än fyra km som sker med cykel ska öka.
– Mål 14: Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga
samhällsfunktioner ska öka”
(Gävle kommun, 2008)

2.5.2 Miljöstrategi
Gävle kommun vill minska bilanvändandet i kommunen och skapa en bättre
framkomlighet och bättre luft i staden. En lösning är att fordonen kommer bli
bränslesnålare samt att utvecklingen av koldioxidfri bränslen kommer att öka. Dock
kommer inte detta att räcka utan det behövs också ett minskat användande av fordon
totalt sett. Människor behöver helt enkelt ändra sina resvanor och mönster. En vision är
att av de resor som genomförs år 2030 ska en tredjedel ske med cykel, en tredjedel med
kollektivtrafik och gång samt en tredjedel med bil och annat (Gävle kommun, 2013). En
lösning är att förbättra miljöer för cykling och öka satsningen på cykelvägar och dess
framkomlighet. En annan aspekt att arbeta för är attityder hos individer och påverka
dessa genom kampanjer för ökat användande av cykel och kollektivtrafik.
Gävle kommun har i sitt Miljöstrategiska program från 2013 delat in sitt miljöarbete i
olika områden som riktar sig till invånare, företag och Gävle kommunkoncern. Dessa
områden är Energi, Transporter, Konsumtion och avfall, Mark och bebyggd miljö,
Vatten, Natur, samt Information och utbildning (Gävle kommun, 2013).

I Gävle kommun miljöstrategiska program under delen som berör transport finns tre
delområden som delas upp i tre övergripande mål. Det första målet är att minska resor
och transporter. Delmål för detta är att körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025
minskat med 600 mil per invånare och år. Delmål två är att Resor, transporter och
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användning av drivmedel som kommunkoncernens verksamheter genererar ska minska.
För att nå dessa mål vill kommunen lyfta frågan i ett tidigare skede i
samhällsplaneringen samt att de tror på konceptet att dela upp frågan i delmål som
sedan följs upp (Gävle kommun, 2013).

Det andra övergripandemålet handlar om att öka andelen resor och transporter med
hållbara färdmedel. Målet delas upp i två delmål där det första målet är att antalet resor
med kollektivtrafiken ska år 2025 ha ökat till 15 miljoner per år. Det andra delmålet är
att antalet resor med cykel ska fördubblas fram till år 2025. För att uppnå dessa mål
krävs en ökad satsning på kollektivtrafiken och förbättra denna. Något som kan vara en
risk med eventuell prissänkning på kollektivtrafik kan vara att individer som går och
cyklar istället väljer att ta bussen vilket inte är meningen. Det gäller även att satsa på
cyklandet i form av bättre förutsättningar för cyklister med väderskyddade parkeringar
och bättre framkomlighet på cykelvägar samt underhållet av dessa. Restriktioner som
gör det krångligare att använda bilen i staden tros också ha en positiv effekt för ökat
cyklande (Gävle kommun, 2013).

Det tredje övergripande målet är att miljöanpassa resor och transporter. Det första
delmålet är att Gävlebornas och näringslivets resor och transporter ska vara fossilfria år
2030. Det handlar om att verka för att Gävleborna samt näringslivet skall välja
miljövänligare transportmedel samt undvika flygresor i största möjliga utsträckning.
Kollektivtrafiken i staden skall även vara koldioxidfri något som skall möjliggöras
genom samverkan mellan olika aktörer som är verksamma i staden.
Det andra delmålet är att Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara
fossilfria år 2020. Detta möjliggörs genom att kommunens fordon skall vara
miljövänliga fordon som drivs med förnybara bränslen. Användandet av bilar skall
minskas och istället skall andra färdmedel förespråkas som cykel. Detta regleras i en
resepolicy (Gävle kommun, 2013).

Sammanfattningsvis består transport delen i kommunens miljöpolicy av tre
övergripande mål:
1. Minska resor och transporter
2. Öka andelen resor med hållbara färdmedel
3. Miljöanpassa resor och transporter
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3 Metod
I valet av metod för en undersökning så är ett lämpligt tillvägagångssätt att återgå till
frågeställningen för att få insikt i vad som eftersträvas (Bell, 2006). Den huvudsakliga
informationen kommer från den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade
personliga intervjuer med både anställda och arbetsgivare via mail. Dessa ger underlag
för en djupare förståelse och inblick i hur dessa grupper resonerar samt vilka åsikter de
har i frågan. Utöver detta har en kvantitativ undersökning i form av en enkät genomförts
för att få en generell bild av vad anställda i stort anser om arbetspendling med hållbara
färdmedel.

Enligt Dalen (2008) är kvalitativ metod djupgående och fokuserar på ord och bakgrund
istället för bara data. Metoden ger därför större förståelse till bakgrunder och bättre
beskrivningar av beteenden och åsikter. Den kvalitativa metoden är därför användbar
vid intervjuer där målet är att få en djupare förståelse till varför och hur respondenterna
svarar som de gör. En nackdel med en kvalitativ undersökning är att respondenterna vill
framstå positivt och därför kanske inte svarar helt sanningsenligt på vissa frågor (Dalen,
2008).

En kvantitativ forskningsmetod används främst för en större urvalsgrupp som kräver en
generalisering av svarsmaterialet som ofta är utformade i enkäter med slutna frågor där
svarsmaterialet sedan sammanställs för redovisning av vad en större grupp anser om en
fråga och få en helhetsbild (Eliasson, 2006). Fördelen med en kvantitativ metod är att
dessa går att anpassa efter de tillfrågade samt att det ger fasta svar och en generell bild
som är lätt att sammanställa och som inte kan vinklas (Eliasson, 2006). Nackdelarna
med en kvantitativ metod är att den är endast ytlig och ger ingen större förståelse till
varför resultatet är som det är vilket gör metoden generell. Det finns även en stor risk
för bortfall i dessa studier eftersom all information inte alltid framställs.

Den första tanken för att uppnå en önskad modell och resultat för hur företagen ska
arbeta för att bilanvändandet kan minska och cyklingen öka var att göra en
dokumentanalys eller innehållsanalys av företagens styrdokument eller miljöpolicy.
Efter att läst dessa dokument kom jag fram till slutsatsen att dessa är väldigt
intetsägande och generella på en övergripande nivå. Det skulle därför bli svårt att få
någon bild av vad företaget egentligen står för och verkligen ser som viktiga åtgärder i
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frågan. En annan tanke i början var att jämföra Gävle med någon av de andra städerna
men det är svårt att få en rättvis bild av detta eftersom det är väldigt svårt att hitta en
stad med samma förutsättningar storleksmässigt, klimatmässigt och även terrängmässigt
att jämföra med. Att jämföra Gävle med t.ex. Köpenhamn är inte rimligt då det råder ett
helt annat klimat och terrängen och invånarantalet inte är jämförbart. Istället kan dessa
städer vara förebilder och vissa delar av vad dessa gör bra kan tillvaratas och tillämpas
på Gävle.

3.1 Enkät
Den kvantitativa undersökningen utformades som en webbaserad enkät med
flervalsalternativ, kryssfrågor och med utrymme för att lämna åsikter och kommentarer i
programmet Google-forms. Enkätundersökningen genomfördes för att få större
förståelse för de anställdas syn på arbetspendling med hållbara färdmedel. Frågorna
utformades med fokus på att få information om de anställdas förutsättningar för att ta
sig mellan hemmet och arbetet, samt vad de tycker att arbetsgivarna kan göra för att
underlätta användandet av hållbara färdmedel som cykel. Målet var att enkäten skulle
vara lätt att förstå och inte ta allt för lång tid att svara på. Enkäten skickades ut till totalt
1640 personer (Gävle kommun (215st), Lantmäteriet (850st), Gävle sjukhus (25st) och
Högskolan i Gävle (550st). Valet av att ha enkäten webbaserad och skicka ut en länk till
undersökningen via mail, var att det är lätt att nå de anställda eftersom alla har en
mailadress. Det gör även insamlingen av en stor mängd data lättare att hantera när det
skickas in digital än om det skulle sammanställas via en fysisk enkät. Svarstiden på
enkäten gav de anställda minst 5 dagar att besvara enkäten från att den skickades ut.

En pilotstudie skickades ut till tio personer med olika ålder, kön och arbeten för att
forma och få feedback på att frågorna var lätt att förstå och säkerställa att enkäten
fungerade som den skulle med länkar och svarssammanställning. Lika många svar
inkom som skickades ut, alltså 10 svar.

Fösta steget i arbetet med att skicka ut enkäten var att få personal eller
verksamhetsansvariges tillåtelse att skicka ut en enkät till de anställda via mail. På
högskolan i Gävle kontaktades respektive chef för de olika akademierna Teknik och
miljö, Hälsa och arbetsliv samt Utbildning och ekonomi. På Lantmäteriet och Gävle
kommun kontaktades HR-cheferna för godkännande. För sjukhuset skickades enkäten
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ut i samråd med hållbarhetsutvecklaren. Sammanställningen av enkäterna (Bilaga 3) gav
sedan en bild av vad de anställda på företagen anser som de viktigaste faktorerna som
påverkar valet av färdmedel till och från arbetsplatsen.

Majoriteten av resultatet redovisas med hjälp av cirkeldiagram, eftersom denna
diagramtyp visuellt förenklar för läsaren att se hur stor del av respondenterna som valt
ett alternativ och gör det enkelt att jämföra de olika arbetsplatserna. Slutligen har även
stapeldiagram och tabeller använts för att redovisa resultatet av frågor med öppna svar
eller där respondenterna ska rangordna alternativen. Visuellt presenteras diagrammen i
samma färgskala så mycket som möjligt för att inte lägga någon vikt på något av
alternativen.

3.2 Intervjuer
En kvalitativ studie genomfördes i form av intervjuer (bilaga 4) med de ansvariga inom
området arbetspendling hos de olika arbetsgivarna för Gävle kommun, Högskolan,
sjukhuset och Lantmäteriet. Intervjupersonerna ansvarar för området miljö och hälsa på
respektive företag, och arbetstitlarna för dessa är miljösamordnare,
hållbarhetsutvecklare eller hälsostrateger som har bra insikt inom de specifika områdena
för hälsa och miljö. Detta utgjorde ett bra underlag för en övergripande bild av
företagens hälso- och miljöpolicy och vad de står för. Därefter granskades företagens
syn på frågan om de anställdas resvanor är och hur de kan påverkas. Dessa intervjuer
var semistrukturerade och utformades på samma sätt till alla företag och gav även
utrymme till egna kommentarer och åsikter. Underlaget av intervjuerna gav en mer
djupgående bild för att få insikt hur företagen arbetar med frågan.

Den sista intervjugruppen utgjordes av anställda som fick ge sin syn på frågan om
arbetspendling än vad enkäten besvarade. Semistrukturerade intervjuer genomfördes
med två som cyklar i sin dagliga pendling till jobbet och ytterligare två intervjuer med
personer som åker bil för att se vad som motiverar deras färdmedelsval. Intervjuerna
skedde via mailfrågor som besvarades och sedan sammanställdes. Intervjupersonerna
ville vara anonyma då de inte ville att vilka företag de arbetade skulle redovisas.
Hänsyn har tagits till etiska aspekter i form av att vid publicering av undersökningar
eller känsligt material skydda individer och att intervjupersoner tillåts vara anonyma om
de så skulle önska.
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4 Resultat
Av litteraturstudien framkommer det att Gävle har ett bra utbud av cykelvägar samt att
det är en tät stad med närhet till olika destinationer. Det gör hela studien möjlig dvs. att
det finns ett underlag och möjligheter för att cykla till och från de centralt valda
arbetsplatserna. Fördelarna till cykling är många där främst de miljömässiga och
hälsomässiga fördelarna väger tyngst. Det som av litteraturen visar sig ha störst
påverkan till valet av färdmedel är vanor och livsmönster dvs. att det som individ är
enklast att göra som den alltid gjort och kanske många gånger inte funderar eller kan
motivera sitt val.

4.1 Resultat av enkät
I den här delen av arbetet redovisas enkätundersökningens (bilaga 3) resultat. Enkäten
skickades ut till 1640 personer och totalt inkom 405 svar på enkäten. Vilket ger en total
svarsfrekvens på ca 25%. För att göra undersökningen representativ och ge en bild av
vad olika grupper både sett till kön och ålder anser i enkäten är det viktigt att ha en bra
spridning av dessa.

Fördelningen av respondenterna är som figur 2 visar jämnt könsfördelade på de olika
arbetsplatserna. Respondenterna gavs även möjligheten till att ange alternativet ”vill ej
uppge” för frågan, eftersom det kan leda till svårigheter att svara på för respondenter
som av olika anledningar inte vill eller kan identifiera sig med något av de två
alternativen man och kvinna. Åldersfördelningen (figur 3) visar sig ha störst
representation från urvalsgruppen 31-50 och minst i gruppen 18-30.
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Figur 2. Könsfördelning för respektive arbetsplats.

Figur 3. Åldersfördelning för respektive arbetsplats.
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För att undersöka respondenternas förutsättningar avståndsmässigt efterfrågades
bostadsort och uppskattad avstånd till och från arbetsplatsen. De flesta av
respondenterna bor i Gävle tätort (figur 4) vilket beror på att alla arbetsplatserna är
lokaliserade i Gävle tätort. En arbetsplats som urskiljer sig när respondenterna ska
uppskatta avståndet till och från arbetsplatsen (figur 5) är sjukhuset där respondenterna
generellt har längre till arbetet än de hos de övriga arbetsgivarna.

Figur 4. Bostadsort respondenter för respektive arbetsplats.
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Figur 5. Respondenters uppskattade avstånd mellan hem och arbete för respektive
arbetsplats.
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En annan faktor som påverkar människor i sina val av färdmedel är vilka förutsättningar
de har både ekonomiskt och även materiellt. Av respondenterna för alla företag visar det
sig att en stor andel har både körkort och även tillgång till bil (figur 6 & 7).
Anledningen till detta är att respondenterna har en relativt god ekonomi eftersom alla
intervjuade är anställda och därmed har en inkomst och större förutsättningar för ett
bilägande. Hade studien gjorts på en annan urvalsgrupp som t.ex. arbetslösa,
pensionärer eller studenter har resultatet förmodligen blivit annorlunda då dessa
generellt sett inte har lika stora ekonomiska resurser.

Tillgången till cykel (figur 8) är även den stor hos respondenterna vilket gör att
respondenterna har förutsättningar till att använda både bil och cykel som färdmedel.
Vilket möjliggör att de har möjlighet att välja mellan de olika färdmedlen.

Figur 6. Körkortsinnehav för respektive arbetsplats.
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Figur 7. Respondenternas tillgång till bil för respektive arbetsplats.

Figur 8. Respondenternas tillgång till cykel för respektive arbetsplats.
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När respondenterna har tillgång till både bil och cykel är en intressant fråga är då vilket
färdmedel de använder i störst utsträckning under perioden maj-oktober vilket är en mer
gynnsam period för cykling klimatmässigt. Resultatet av frågan (figur 9) visar är att
cykel och bil är de färdmedel som används i störst utsträckning med relativt jämn
fördelning förutom på Gävle sjukhus där fördelningen är jämnare mellan alla färdmedel.
Resultatet visar även att bil inte är större än de andra färdmedlen tillsammans på någon
av arbetsplatserna.

Figur 9. Val av färdmedel som respondenterna använder i störst utsträckning på
respektive arbetsplats under perioden maj-oktober.
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På frågan om vilka arbetsrelaterade faktorer som kan få respondenterna att använda
cykeln i större utsträckning (figur 10) får alternativet ”annat” störst svarsprocent följt av
friskvårdstid och utrustning. Efter att en kontroll av frågan där respondenterna får
lämna övriga åsikter gjorts i enkäten så kan faktorer som går under alternativet ”annat”
vara information och kampanjer och ekonomiska aspekter och fördelar.
Frågan ”Till vilken grad känner du dig informerad från arbetsgivaren om fördelarna
med ett hållbart färdmedel till och från arbetsplatsen?” (figur 11) ställdes för att få en
bild av hur informerade om resandet med hållbara färdmedel och dess fördelar
respondenterna känner sig. Resultatet gav ungefär samma medelvärde på alla
arbetsplatserna med ett medelvärde på ca 3 på en femgradig skala med 5 som högsta
värde. Svarsalternativen visar också att det finns en stor spridning hos respondenterna i
frågan där alternativ 1 (låg grad) har ungefär lika hög svarsprocent som alternativ 5 (hög
grad) på skalan.

Figur 10. Arbetsrelaterade faktorer för ökad cykling hos individen för respektive
arbetsplats.
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Figur 11. Medelvärde av hur informerade respondenterna för respektive arbetsplats
känner sig i frågan om hållbara färdmedel av arbetsgivaren (5 Hög-1 Låg.)
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Figur 12. Medelvärde av rangordning av faktorer med störst påverkan på
respondenternas val av färdmedel 1 (störst påverkan) – 7 (minst).
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De öppna frågorna i slutet av enkäten möjliggjorde att respondenterna fick framföra sina
åsikter på ett friare sätt.
På frågan om hur arbetsgivarna kan påverka respondenterna i valet av färdmedel så får
alternativet ”inget” och ”vet ej” störst andel svar på samtliga arbetsplatser. Det
sammankopplas med att många anser att det inte är arbetsgivarens ansvar för hur de
anställda tar sig till och från arbetet. Andra alternativ som påverkar är ” förbättra
utrustning på arbetsplatsen” och ”friskvårdstid”.
På frågan om vad respondenterna anser är den största nackdelen med att cykla så är de
största problemen ”väder”, ”avstånd” och ”tid”. De anställdas generella inställning till
cykling är att det blir svårt många gånger pga. av väder och avstånd men även att tiden
inte finns före och efter jobbet och det blir för stressigt rent praktiskt att få ihop
livspusslet. Något som även nämns är bristerna med cykling som ett opålitligt färdmedel
i dålig trafikmiljö och dåliga färdvägar.

När respondenterna får ange vilken den största fördelen med att cykla är de främsta
anledningarna hälsa, motion samt att det är ”miljövänligt”. Det är även ”tidseffektivt”
och ”bäst framkomlighet” där många anser att cykeln är snabbaste färdmedlet då de
slipper köer och trängsel.

Från respondenternas övriga åsikter så är det många som anger att cykling är omöjligt
pga. avstånd och att det inte går att matcha med kollektivtrafik. Det är även en stor
andel som uppger att cykelbanorna är problemet då de har håligheter och skador vilket
påverkar trafiksäkerheten negativt.
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4.2 Resultat av intervjuer
4.2.1 Arbetsgivare
Intervjuerna genomfördes med sakkunniga personer inom området för att besvara
frågorna och ge företagets bild av hur de ser på hållbara färdmedel i arbetspendlingen.
Intervjupersonerna utgjordes av ansvariga inom miljö och hälsa samt
hållbarhetsutvecklare. En av respondenterna för Lantmäteriet ville vara anonym men
kunskapsområdet för intervjupersonen utgjorde ändå grund för svarsmaterial för
intervjun.

Av intervjuerna från bilaga 4 framkommer det att arbetsgivarnas åsikt i frågan om
hållbara färdmedel skiljer sig en del mellan företagen. Vissa tycker att det är en viktig
fråga och lyfter fördelarna inom miljö och hälsa medan andra anser att arbetsgivarna
inte har något ansvar för detta. Andra åsikter som framkommer är att företagen försöker
underlätta och främja resandet i olika steg.

Synen på miljö och hälsa hänvisas i flera fall till ISO mål och andra mål som företaget
säger sig stå för. Arbetsgivarna anger att det finns förbättringspotential i arbetet med
dessa frågor och att de i dagsläget även för vissa kampanjer men att det överlag finns
utrymme för förbättring. Skillnader finns även i hur företagen arbetar för att främja ett
hållbart resande i arbetspendlingen. En del är att arbetsgivarna arbetar med utrustningen
som cykelställ och möjlighet till lånecyklar. En modell som region Gävleborg använder
sig av är den ”Källsorterade resan”. Tanken med den är att människor som de
källsorterar sina sopor ska källsortera sina resor i olika steg.
”Genom att källsortera resorna får vi vinster i ekonomi, tid och sist men inte
minst värnar vi vår natur och hälsa. Precis som vid sopor innebär det
källsorterade resandet ett nytt tankesätt, där miljön sätts i första rummet.”

Denna process följs stegvis där det krävs att den resande motiverar och frågar sig själv
inför resan om först och främst en resa behövs eller om mötet går att hålla via telefon
eller dator. Andra steg efter det är att välja hållbara färdmedel och i sista utväg använda
bilen.
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Bilden skiljer sig mycket mellan företagen hur de ser på att de informerar sina anställda
i frågan om daglig motion och de miljömässiga fördelar som ett hållbart färdmedel som
cykel ger. I frågan ska respondenterna betygsätta företaget på en skala 1-5 hur bra de
anser att de anställda är informerade i frågan. Där ger sig själv höga betyg och andra
låga. På Lantmäteriet där ledningen anser att det inte är arbetsgivarens ansvar så är
också betyget lågt. På de andra arbetsplatserna är betyget högt och där arbetar de med
flera kampanjer för att öka cyklandet. En av dessa är cykelvänlig arbetsplats (bilaga 1)
som presenteras tidigare i teori avsnittet. Där finns faktorer att arbeta efter och en form
av måttstock för företagen att titta på för att uppnå målet att bli en cykelvänlig
arbetsplats.

Något som alla arbetsgivarna är överens om är att det finns förbättringspotential i
arbetet med att underlätta cykling och användandet av hållbara färdmedel mellan
hemmet och arbetet. Några av förbättringsförslagen som tas upp är utbyggnad av
väderskyddade cykelparkeringar och utrustning på arbetsplatsen. Andra områden är
även att jobba vidare med är utökat samarbete med kollektivtrafiken och utökat arbete
med kampanjer och tävlingar.

4.2.2 Anställda
Intervjuerna med de anställda utgjordes av två grupper (bilaga 5), bilister och cyklister.
Av intervjuerna med de anställda som cyklar och åker bil framkommer det att de som
cyklar ser största fördelen främst för motionens vinning och ekonomin. Andra åsikter
som framkommer är att mycket beror på möjligheter och bekvämlighet. Det som
bilisterna anser är största problemet är tidsaspekten det tar mellan arbetet och hemmet.
Det tar helt enkelt för lång tid av deras fritid och en möjlig lösning som de ser är
ekonomisk ersättning eller friskvårdstid. Detta talar dock emot vissa svar där de anser
att det är upp till individerna och inte arbetsgivarna hur de tar sig till och från arbetet.
Istället tycker de att det finns viktigare saker att fokusera på för arbetsgivarna.

Det som skiljer sig från bilisternas åsikt är att cyklisterna anser att det krävs mer
information om fördelarna med ett hållbart färdmedel. De anser att om de som inte
cyklar får fler fördelar och blir mer medvetna om vinsterna med att cykla så blir det
svårare att hitta anledningar till att använda bilen. Många av de som är inne i ett
vanemönster har svårt att bryta sig ur detta och behöver därför hjälp och bli motiverad.
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5 Diskussion
Att ett hållbart färdmedel som cykel har många fördelar jämfört med bil är ingen större
hemlighet. Hälsa och miljö gynnas av detta och det är de flesta människor i Sverige väl
medvetna om.

De anställdas val av färdmedel är ingenting som arbetsgivarna formellt kan styra eller
tvinga de anställda till, eftersom de har inget specifikt ansvar för hur de anställda tar sig
till och från jobbet. Dock är fördelarna så pass stora med att få de anställda att röra på
sig samtidigt som miljöfrågan har lyfts i samhället. Arbetsgivarna bör därför se
fördelarna med en friskare personal som är mer aktiv under arbetsdagen vilket ger
effektivitet och ekonomisk vinning. Därför bör arbetsgivarna försöka påverka och
underlätta för att främja cykling för att cyklandet ska öka. En del av arbetet i frågan som
arbetsgivarna kan välja att ta ansvar för är att se till att utrustningen för cykling på
arbetsplatsen är god vilket underlättar för cyklisterna. En väg till detta är att försöka
uppnå målen som kampanjen Cykelvänlig arbetsplats innehåller. (Region Gävleborg,
2016). Detta räcker dock inte eftersom de vanemässiga och människors personliga val
ändå väger tyngre och då blir den största utmaningen för ett ökat cyklande är att
motivera de som hittar anledningar till att inte cykla och motivera och informera dessa
om cyklingen och dess fördelar.

5.1 Metoddiskussion
Tillvägagångssättet med både enkäter och intervjuer som metod var tidskrävande och
gav mycket tid för insamling och väntan på svar från respondenter och intervjupersoner.
Det gjorde att arbetet tappade rytm och skapade oönskad väntetid. Det hade varit
givande att begränsa sig till antalet intervjuer och arbetsgivare och kanske istället
fokusera på en eller två arbetsgivare då det var svårt att förutse hur stort materialet som
ska analyseras och bearbetas.

En svårighet som uppstod i arbetet med intervjuer med anställda är att det skapar
problem eftersom de måste besvara frågorna på sin fritid då arbetsgivarna inte vill att de
anställda ska offra 30 minuter av arbetsdagen. Därför togs kontakt med dessa slumpvis i
anslutning till arbetsplatserna. Detta arbete var svårt att hitta några som ville ställa upp
men tillslut insamlades ett underlag av deltagare på 2 st som åker bil till och från arbetet
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och 2 som cyklar. Givetvis hade det varit intressant med ett större underlag för att ge en
djupare förståelse till människors val och vad som påverkar detta men pga. tidsbrist och
problem att hitta deltagare till studien så blev underlaget litet.

En fråga som krånglade för vissa respondenter som återkopplade till mig var fråga 10
där de tillfrågade skulle ranka vad som har störst påverkan för deras val av färdmedel,
där de fick ranka ett till sju olika alternativ. Det största problemet för respondenterna
var att de inte läste frågan ordentligt. Dock kan det diskuteras om frågan hade kunnat
utformas på ett enklare sätt eftersom den bevisligen skapade visst problem. Istället för
att rangordna så markerade respondenterna samma värde flera gånger vilket inte går
eftersom det är en rangordning. Lösningen för att förtydliga frågan var att lägga till en
förklarande text för frågan i inledningen av enkäten.

Fråga. 10. Vad har störst påverkan på ditt val av färdmedel av följande faktorer?
(RANGORDNA 1-7, ett alternativ per värde) (OBS på vissa webbläsare kan du behöva
flytta rullningslisten under frågan till höger (scrolla i sidled) för att se alla 7 alternativ)

Påverkan på resultatet bedömer jag som liten då de flesta fick större förståelse efter att
den förklarande texten blivit tillagd och respondenterna kunde besvara frågan.

En arbetsplats där underlaget inte blev särskilt stort på var sjukhuset med anledningen
av att de nyligen hade haft en stor enkät utskickad och en form av mättnadskänsla av
detta var skapt, därför gick enkäten i samråd med hållbarhetsutvecklaren bara ut till en
avdelning.

5.2 Resultatdiskussion
En bild som många delar både från arbetsgivare och anställda är att det inte är
arbetsgivarens ansvar hur de anställda tar sig till och från jobbet. Det stämmer rent
formellt men eftersom det har så stora fördelar i vinster både för arbetsgivaren och de
anställda så bör det vara i större intresse speciellt för arbetsgivarna.

Av resultaten från statistiken som presenteras vill en majoritet av de tillfrågade att
ökade resurser läggs på underhåll av cykelvägar där sprickor och håligheter lagas. Det
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framkommer även från tidigare studier av Cederstrand (2014) samt Gävle kommun
(2008). Samtidigt visar det att framkomligheten och befintliga gång och cykelvägar
täcker i princip hela centrala Gävle och dess viktigaste leder. En av de viktigaste
utbyggnaderna och satsningarna bör därför ligga i underhåll och beläggning av de
befintliga cykelvägarna som många upplever som dåliga med håligheter och sprickor.

Resultatet visar att tillgången till de olika färdmedlen bland respondenterna är stor
nästan alla har tillgång till bil och även cykel (figur 8 & 9). Det är därför mycket upp till
den anställde själv att bestämma vilket av dessa färdmedel den väljer. När de anställda
får svara på vad som har störst påverkan till valet av färdmedel så var valet det som är
tidseffektivast viktigast (figur 13). Därför är översiktsplanering en av nycklarna till att
underlätta resandet i staden med cykel. Övriga vanliga orsaker till att cykling inte är
möjlig enligt individerna är faktorer som avstånd och väder. Dessa orsaker finns det
alltid oftast lösningar till i form av kombination av färdmedel eller utrustning. Det som
bör fokuseras på är istället att problemet ligger hos individerna själva som ibland av
brist på motivation, lathet eller vanemässiga beteenden motiverar deras val. Därför är en
av de viktigaste delarna för arbetsgivarna att arbeta med information och motivation för
att fånga upp den här gruppen. Något som både arbetsgivarna och de anställda ger bild
av att det finns förbättringspotential inom. Som Eriksson (2009) beskriver kan
arbetsgivarna via möten och en öppen dialog få en bild av vad som saknas
utrustningsmässigt på arbetsplatsen. Där kan arbetsgivarna också väcka upp individer
som av lathet inte cyklar och försöka få de att inse vikten av fysisk aktivitet.

På arbetsplatserna verkar ovissheten om vilka möjligheter som finns vara stor då vissa
svar från enkäten talar emot varandra. Därför är information från arbetsgivaren om vilka
möjligheter till cykling som finns och vilken utrustning och möjligheter arbetsgivaren
faktiskt har viktig. Den bilden stärks på frågan om hur arbetsgivarna kan påverka de
anställda i sitt färdmedelsval, där den största andelen anger ”inget” eller ”vet ej”. Det
ger en bild av de inte är insatta i ämnet. En förebild inom området är Region Gävleborg
som tagit fram kriterierna för en cykelvänlig arbetsplats som är en bra mall för företagen
att arbeta efter. Den källsorterade resan är även det en intressant metod för att öka
medvetenhet hos de anställda för färdmedelsval. Som Sagaris (2015) belyser exemplen i
Köpenhamn och Nederländerna så är ett av framgångsrecepten för att skapa en
cykelvänlig stad att medborgarna är delaktiga och uppdaterade inom området. Resultatet
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blir då att det är lättare att cykla då kännedomen och kunskapen är större inom området
för cykling.
Det genomsnittliga värdet på en skala 1-5 blev 3 i frågan om hur väl informerad av
arbetsgivaren respondenterna känner sig i frågan om hållbara färdmedel. Dock är
spridningen jämnt fördelad där ungefär lika många ger betyget 1 som 5. Det visar att det
råder en viss otydlighet bland de anställda där de inte är särskilt insatta. När
arbetsgivarna svara på samma fråga så anger de 4 eller 5 förutom Lantmäteriet ger sig
själv 1. Både de anställda och arbetsgivarna anger dock att det finns
förbättringspotential i arbetet om att informera och upplysa om fördelar med ett hållbart
färdmedel. Ett tydligt mönster som Gävle kommun visar är när de använde sig av
kampanjer som gjorde att de utsågs till årets cykelstad 1997 och ökade cyklingen med
20 % (Gävle kommun, 2008). När kampanjerna avslutades så minskade cyklingen igen.
Det är ett tydligt exempel på hur viktig information och kampanjer är för att motivera
och inspirera.
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6 Slutsats
Åtgärder som måste ske innan arbetsgivarna kommer in i bilden i frågan om ett ökat
pendlande med cykel är att kommuner och Trafikverket måste se till att det finns en väl
fungerande infrastruktur och utbyggnad av cykelvägar som möjliggör för invånarna att
välja cykeln som transportmedel. Att involvera invånarna redan i planeringsskedet i
utformningen av vägar och framkomlighet möjliggör att få en bild av vad invånarnas
behov och därmed skapa ett utbud som tillgodoser behovet- Detta är något som varit
lyckat i Danmark och Nederländerna.

Många arbetsgivare anser att de inte har något formellt ansvar för hur sina anställda tar
sig till och från arbetet, det är istället upp till var och en hur de tar sig dit bara de kommer
dit. Det är något som skulle behöva ändras rent attitydmässigt, där arbetsgivarna måste
börja ta ett större ansvar i frågan då cykling har många fördelar och därför bör
arbetsgivarna se kopplingen till ett ökat cyklande leder till friskare anställda och mindre
sjukfrånvaro vilket är en ekonomisk vinning för båda parter. Utrustningsmässigt kan
arbetsgivarna förbättra och underlätta cyklingen men i slutändan är det inte det som avgör
för majoriteten av de som inte cyklar. Avstånd och tidsmässiga orsaker är några av
anledningarna till att bilen används framför cykeln. Anledningar till att inte cykla går
alltid att hitta för vissa människor även om cykling inte är möjlig pga. Avstånd och dåligt
samspel för kollektivtrafik i vissa fall.

Av studien framkommer att största lösningen ligger i motivation och information från
arbetsgivarna där de måste göra de anställda medvetna om vilka val de gör av färdmedel
till och från arbetet och dess för- och nackdelar. Kampanjerna kan vara antingen
informationsbaserade och även motiverande för att de anställda ska hjälpa varandra
framåt och skapa en form av tävling, där de blir motiverade till att använda cykeln. Den
största åtgärden är att det krävs en attitydförändring och en mer positiv inställning hos
både de anställda och arbetsgivarna för att se fördelarna med ett hållbart färdmedel som
cykel. Då kan arbetsgivarna fånga upp en stor del av de som är fast i vanemässiga
beteenden och av lathet väljer bilen. Om de anställda är mer delaktiga i processen i att
verka för att använda cykel så blir kännedomen och kunskapen större, vilket underlättar
för att öka cyklandet.
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6.1 Vidare studier
Vidare studier skulle kunna fokusera på kommunens roll i frågan och arbetet med att få
invånarna mer delaktig och involverade redan i planeringsstadiet. Även utformning av
kampanjer eller temadagar som företagen kan arbeta med för ett ökat resande med
hållbara färdmedel och istället fokusera på att genomföra fler personliga intervjuer och
granska en arbetsplats mer på djupet istället för flera olika.
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Bilagor
Bilaga 1: Cykelvänlig arbetsplats
Kriterier för att uppnå statusen cykelvänligarbetsplats (Region Gävleborg, 2016).
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1:1 Tänk på att det är lämpligt att cyklarna kan låsas fast i ramen i cykelstället. Cykelstället bör även vara
belyst och tas väl hand om under vintersäsongen genom att snöröjas och halkbekämpas.
1:2 Cykelpumpen bör finnas lättillgänglig i till exempel receptionen eller hos arbetsplatsens cykelinspiratör.
Om skiftarbete förekommer på arbetsplatsen är det viktigt att cykelpumpen är tillgänglig dygnet runt.
1:3 Tjänstecyklarna ska vara lättillgängliga och medarbetarna ska känna till var de är placerade.
Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och vara lätta att använda. Tjänstecyklarna bör vara utrustade med
dubbdäck under vintersäsongen.
1:4 Tänk på att cykelhjälmar ska vara lättillgängliga för medarbetarna samt ha godkänd CE-märkning och
kunna justeras för att passa olika huvudformer.
1:5 Personen ansvarar för frågor om cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda,
evenemang, uppmuntran etcetera.

2:1 Cykelparkeringen ska finnas nära arbetsplatsen. Cykelparkeringen bör utöver tak möjliggöra att cykeln kan
låsas fast och att antalet platser motsvarar arbetsplatsens behov.
2:2 Aktiviteterna väljer ni själva utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Exempel på aktiviteter kan vara att
anordna en dag med gratis cykelservice, dela ut cykelutrustning till de anställda eller delta i någon av de
cykelkampanjer som Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg eller kommunen anordnar.
2:3 Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet, hur tjänstecykel bokas,
var pump och hjälm finns, företagets policy för cykling, personalerbjudanden och evenemang med mera.
2:4 Olika sorters cyklar möjliggör fler tjänsteresor med cykel. El-cykel möjliggör längre tjänsteresor och att
komma fram utan att vara svettig. Hopfällbar cykel är bra att ha när resan också innefattar tåg eller buss.
Lastcykel möjliggör förflyttning av utrustning och material utan bil. Under vintersäsongen bör cyklarna
utrustas med dubbdäck.
2:5 Policyn ska gälla alla på arbetsplatsen och ledande personer bör föregå med gott exempel.

3:1 För att underlätta för de som har en lång sträcka till jobbet behövs möjlighet till fungerande dusch och
omklädningsrum.
3:2 Personer i ledande ställning har extra stor möjlighet att påverka vilka normer som gäller på arbetsplatsen.
Genom att cykla i arbetet och/eller i tjänsten sänder det viktiga signaler i organisationen.
3:3 Aktiviteterna väljer ni själva utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Exempel på aktiviteter kan vara att
anordna en dag med gratis cykelservice, dela ut cykelutrustning till de anställda eller delta i någon av de
cykelkampanjer som Regional Mobilitetskontoret Gävleborg eller kommunen anordnar.
3:4 Aktivt arbete kan innebära att exempelvis ha uppvärmda cykelförråd, föra en dialog med kommunen om
behovet av snöröjning och halkbekämpning vid arbetsplatsen eller delta i Regionala Mobilitetskontoret
Gävleborgs kampanj ”Vintercyklisten”.
3:5 Uppföljningen kan ge värdefull information om hur tjänstecyklar används och om det behövs fler eller
andra typer av cyklar. Informationen kan även ligga till grund för vilka cykelaktiviteter som är lämpliga att
genomföra med medarbetarna.
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Bilaga 2: Utskick av enkäter
Hej!
Jag heter Erik Sjöstedt och studerar Samhällsplanering på Högskolan i Gävle. Just nu
genomför jag mitt examensarbete - Cykelpendling i Gävle, orsaker och påverkan av
människors val av färdmedel till och från arbetsplatsen. Syftet med studien är att se vad
arbetsgivarna kan påverka för att anställda ska välja ett hållbart färdmedel till och från
arbetet. Enkätundersökningen är öppen tom 2016-05-23, beräknas ta ca 3 min och
genomförs för att få en bild av de anställdas åsikt i frågan. Alla svar är anonyma och
inga namn kommer publiceras. Önskar ni att ta del av resultatet eller har några frågor
angående enkäten är ni välkomna att kontakta mig.
Tack på förhand!
För att komma till undersökningen vänligen klicka på länken nedan:
http://goo.gl/forms/Y7ssuiDY2w
Erik Sjöstedt
eep12est@student.hig.se
076-1467430
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Bilaga 3: Enkät

Enkätundersökning arbetspendling
Syftet med studien är att undersöka vad som påverkar människors val av färdmedel till
arbetsplatsen samt att utveckla arbetspendling med hållbara färdmedel som cykel.
(Vid problem med fråga 10 är oftast lösningen på problemet att du ska endast ange en
siffra en gång i frågan eftersom det är en rangordning. Det attribut som är viktigast
rangordnas som nummer 1, näst viktigast 2 osv.)
*Obligatorisk

1. 1. Kön? *

Markera endast en
oval.
Man
Kvinna
Vill ej uppge

2. 2. Ålder? *

Markera endast en
oval.
18-30
31-50
51-

3. 3. Arbetsplats * Markera endast en oval.

Lantmäteriet
Högskolan i Gävle
Gävle Kommun
Gävle Sjukhus

4. 4. Uppskatta avståndet i km mellan hemmet och arbetsplatsen? *

Markera endast en oval.
0-3 km
3-5 km
5-10 km
10 km och längre
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5. 5. Bostadsort * Markera endast en oval.

Gävle tätort
Förorter (Valbo, Forsbacka)
Annan kommun
6. 6. Körkort *

Markera endast en
oval.
Ja
Nej

7. 7. Har du tillgång till bil? * Markera endast en oval.

Ja
Nej

8. 8. Har du tillgång till cykel? * Markera endast en oval.

Ja
Nej

9. 9. Vilka färdmedel använder du i störst utsträckning till och från arbetet

under perioden maj-oktober? * Markera endast en oval.
Bil eller annat motorfordon
Kollektivtrafik
Gång
Cykel, Elcykel
Kombination av färdmedel (Kollektivtrafik + cykel eller gång)
Annat (Skateboard, rullskidor etc.)
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10. 10. Vad har störst påverkan på ditt val av färdmedel av följande faktorer?

(RANGORDNA 1-7, ett alternativ per värde) (OBS på vissa webbläsare
kan du behöva flytta rullningslisten under frågan till höger (scrolla i
sidled) för att se alla 7 alternativ) *
Markera endast en oval per rad.
1 (Störst,
viktigast)

2

3

4

5

6

7 (Minst
påverkan)

Tids effektivast
Mest praktisk (Lämna barn
på dagis etc)
Vanemässig
Ekonomi
Trafiksäkerhet
Trygghet
Väder
11. 11. Vad kan få dig att använda cykeln i större utsträckning som är

relaterat till arbetet? *
Markera endast en
oval.
Friskvårdstid
Lånecykel
Utrustning vid arbetsplats(Cykelparkering under tak med stöldsäkra
cykelställ, omklädningsrum med dusch)
Annat

12. 12. Till vilken grad känner du dig informerad från arbetsgivaren om

fördelarna med ett hållbart färdmedel till och från arbetsplatsen? *
Markera endast en oval.
1
Låg grad

2

3

4

5
Hög grad

13. 13. Hur anser du att arbetsgivarna kan påverka dig i ditt val av

färdmedel? *

14. 14. Vad ser du som den största nackdelen med att cykla till och från

arbetet? *
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15. 15. Vad ser du som den största fördelen med att cykla till och från

arbetet? *

16. Övriga åsikter?

Tillhandahålls av
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Bilaga 4: Intervjuer arbetsgivare
Resultat av intervjuer
Respondent 1 Anonym Lantmäteriet
Respondent 2 Bodil Dürebrandt, Hållbarhetsutvecklare, Gävle kommun
Respondent 3 Karin Meyer Lundén, bibliotekarie, Högskolan i Gävle
Respondent 4 Hanna Höghielm tf. hållbarhetsdirektör Region Gävleborg
1. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Svar:
Respondent 1
Anonym
Respondent 2
Jag arbetar med miljöfrågor och då med fokus på klimat och
beteendeförändringar. Målgrupperna är verksamma i Gävle, det vill säga
företag och gävlebor. Men arbetar en del med Gävle kommuns medarbetare,
främst då de kampanjer vi genomför.
Respondent 3
Bibliotekarie vid högskolebiblioteket sedan sommaren 2014, medlem i Rådet för
hållbar utveckling (RHU), intern miljörevisor
Respondent 4
Ansvara för hållbarhetsförvaltningens uppdrag i Regin Gävleborg där finns
avdelningarna
– Folkhälsa och hållbarhet
– Samhällsplanering och infrastruktur
– X- trafik
2. Hur ser företaget på anställdas val av färdmedel till och från arbetsplatsen?
Svar:
Respondent 1
Företagsledningen anser inte att det är något som berör dem, är den uppfattning
jag fått då jag tagit upp frågan.
Respondent 2
Det är viktig fråga både ur miljömässigt och hälsomässigt perspektiv.
I de resvaneundersökningar vi genomför har vi med frågor som rör resor till och
från arbetet för att vi ska möjliggöra till mer hållbar färdsätt av de
anledningarna.
Respondent 3
48

Högskolans valspråk är ”För en hållbar livsmiljö för människan” och vid
högskolan bedrivs ett aktivt arbete för att främja en hållbar utveckling
(ekologisk, social, ekonomisk) alla inom alla verksamhetsområden och minska
miljöpåverkan. Jag antar därför att högskolan uppmuntrar att anställda väljer
miljövänliga färdmedel för sin arbetsväg, men jag har inte sett det uttalat under
den tid jag har jobbat här. För tjänsteresor finns det en policy som bl.a. säger
att distansmöten alltid ska övervägas som alternativ och att ”högskolans
ställningstagande i miljö- och likabehandlingsfrågor [ska] visa sig i valet av
transporter och boende”. Det finns ett antal tjänstecyklar inkl hjälm som bokas
via ett gemensamt bokningssystem, samt ett antal tjänstecyklar på olika
avdelningar.
Det finns god tillgång och support till e-mötesverktyg, bl.a. Adobe Connect och
Skype for Business, som möjliggör möten och undervisning på distans.
Högskolan har ett stort utbud av distansutbildningar vilket gör att främst
studenternas behov av resor till och från högskolan minskar.
Respondent 4
Vi försöker underlätta för de anställda att göra bra val vid resor både till och
från men även resor i tjänsten. Finns olika projekt för att stimulera detta bl,a
Smart resplan som det går att läsa mer om på X-trafiks sida där vi just nu gjort
en resvaneundersökning. Vintercyklist och andra kampanjer samt policy för
resor samt hyrcyklar är andra alternativ för att kunna kombinera kollektivtrafik
med cykel.

3.

Vilka värderingar inom miljö och hälsa står företaget för?
Svar:
Respondent 1
Avseende hälsa kan jag inte svara men tidigare har medarbetarna fått
erbjudande att göra hälsoprofil på arbetsgivarens bekostnad, men det var länge
sedan nu. Vill du ha svar på denna fråga bör du kontakta HR-enhetens chef Pär
Lindberg.
Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003
Lantmäteriets miljöpolicy
Vi bidrar till hållbart ägande och användning av mark och vatten
inom ramen för samhällsbyggnad i Sverige och utomlands.
Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål
som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete.
Hänsyn till miljön ingår som en naturlig del i vår verksamhet. Vårt
interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.
Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska
fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår
uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och
geografisk information utifrån samhällets behov.
Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara
resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter.
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Vi följer gällande lagar och förordningar och lever upp till de
förväntningar som samhället ställer på oss.
Respondent 2
Vi har tagit fram en resepolicy som tydligt visar vilket förhållningsätt vi som
arbetsgivare har, bifogar den.
Respondent 3
Saxat från högskolans hemsida:
”Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och ska arbeta för en
hållbar utveckling inom alla sina verksamhetsområden.
Verksamheten på Högskolan i Gävle ska bedrivas på ett sådant sätt att den
positiva påverkan på den befintliga miljön kontinuerligt ökar och den negativa
minskar.”
http://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Kvalitet-och-hallbar-utveckling.html
”Hållbar utveckling betyder för oss att vi satsar på arbetsmiljön för vår
personal, studiemiljön för våra studenter, långsiktighet i vårt resursanvändande
och har aktivt kvalitetsarbete. Kort sagt - vi sätter människan i centrum och
utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.”
http://hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Vart-arbete-for-hallbar-utveckling.html
Högskolans policy och mål för hållbar utveckling: http://hig.se/Ext/Sv/OmHogskolan/Vart-arbete-for-hallbar-utveckling/Policy-och-mal-for-hallbarutveckling.html
Respondent 4
Hälsa är en förutsättning för regional utveckling och viktigt både utifrån hälsooch sjukvårdens förebyggande ansvar men även vad gäller vårt regionala
uppdrag som arbetsmarknad/kompetens, samhällsplanering, kollektivtrafik samt
miljö. Vi arbetar dels med interna miljömål samt är även en resurs ur ett
regionalt perspektiv i samverkan med kommuner, länsstyrelse osv.

4. Vad gör företaget idag för att främja ett hållbart resande till och från
arbetsplatsen?
Svar:
Respondent 1
Inte så mycket, ledningen menar att det i Gävle är en fråga för kommunen. Vi
har kontor över hela Sverige och det finns kontor som t.ex. har lånecyklar.
Respondent 2
Placerar ut säkra cykelparkeringar och tak och arbetar för att medarbetarna
ska ha tillgång till dusch på arbetsplatsen. Vi arbetar för att alla arbetsplatser
ska ha tillgång till tjänstecyklar och kollektivtrafikkort. Vi arbetar även för fler
tjänstebilpooler så våra medarbetare inte behöver ta bilen till arbetet när de ska
resa i tjänsten. Vi följer årligen upp vårt resandet dels för att se var vi behöver
fler insatser, dels för att motivera och visa medarbetarna att de förbättrar sig.
Respondent 3
Det finns många cykelparkeringar på campus och allmänt tillgänglig
cykelpump. Dock inga cykelparkeringar med väderskydd och vintertid fungerar
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inte plogningen kring cykelställen alltid tillfredställande. Information om
duschar för personal finns på intranätet.
Det finns dock även många avgiftsfria bilparkeringar och personal kan hyra
motorvärmarplats mot en mindre summa.
Busshållplats finns strax utanför ingången och receptionen säljer X-trafiks kort
och biljetter.
Vägbeskrivningen till högskolan som finns både på den externa webben och
intranätet nämner möjligheterna att gå, cykla och åka buss/tåg före bil och flyg.
http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensamadministration/Avdelningen-for-infrastruktur/Lokal-ochservice/Lokaler/Vagbeskrivning-och-kommunikationer.html
Högskolan ska bli Cykelvänlig arbetsplats
http://www.regiongavleborg.se/cyklaigavleborg . Första nivån uppfylls nästan
idag och vad jag har förstått siktar ledningen på att uppfylla nivå 3.



Respondent 4
Svar: Se svar 2 samt att vi arbetar med den källsorterade resan som
förhoppningsvis har indirekt påverkan på resor även till och från jobbet
Den källsorterande resan
Kontakt



Favorit

Ansvarig för sidanHållbarhet / Infrastruktur och Samhällsplanering
Infrastrukturstrateg026-15 52 29 cecilia.carlqvist@regiongavleborg.seOm du
har en fråga om något inom miljö, skicka ett mail till oss så blir din fråga
fördelad till rätt personmiljo@regiongavleborg.seVi har lärt oss att källsortera
våra sopor. Nu är det dags att källsortera våra resor.
Genom att källsortera resorna får vi vinster i ekonomi, tid och sist men inte
minst värnar vi vår natur och hälsa. Precis som vid sopor innebär det
källsorterade resandet ett nytt tankesätt, där miljön sätts i första rummet.
Följer du nedanstående råd så källsorterar du resan på ett bra sätt ur miljö- och
trafiksynpunkt.



1. Inga utsläpp
Måste jag resa? Kan mötet hållas via video, dator eller telefon?
Videokonferens



Telefonkonferens

2. Minimala utsläpp
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Om jag behöver resa - kan jag gå, cykla, åka buss eller tåg?
Gå eller cykla – för resor under fem kilometer



Resa kollektivt inom länet – välj X-trafik



Mötesplaneraren – restider anpassat efter ditt möte



Pendlarparkeringar – om du har långt till närmaste hållplats



Resa med sjukresebussarna

3. Resa med bil
I sista hand är valet att åka bil
1. Verksamhetsbil
2. Hyrbil från MABI
3. Förmånsbil
4. Egen bil
5. Arbetar företaget med någon kampanj eller intern tävling för att motivera
och informera de anställda om vikten av daglig motion samt miljömässiga
fördelar? Om svaret är ja, beskriv hur?
Ange även till vilken grad företaget uppskattar att de anställda är
informerade om frågan? (Sätt i kryss i rutan skala 1-5)

Svar:
Respondent 1
Vi har tidigare gjort detta men nu är det upp till engagerade medarbetare att
starta initiativ. Då kan plats för info ges på vårt intranät.
Här vet jag inte vilken fråga du avser men om det rör resor till och från arbetet
ger mina tidigare svar info om arbetsgivarens inställning och det inte finns
någon information från arbetsgivaren central. Lokalt kan det finnas och även då
kanske anses vara viktigt.
1
2
3
4
5
Låg grad
Hög grad
x
Respondent 2
Vi arbetar dels med Vintercyklisten, en kampanj som genomförts under de
senaste 6 åren. Och vi arbetar med vad vi kallar Cykelvänlig arbetsplats. Samt
att de senaste åren även har cykelkampanj även under sommaren, dock inte i år
för vi har istället valt att lägga tiden på att hålla i en nationell Cykelkonferens,
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1

2

3

Låg grad

4

5
Hög grad

x

Respondent 3
Nej, inte just nu utöver ansökan om utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats.
Vid några tillfällen (inspirationsdagar) har RHU delat ut cykelgodis till dem
som cyklat till högskolan.
Ange även till vilken grad företaget uppskattar att de anställda är informerade
om frågan? (Sätt i kryss i rutan skala 1-5)
1

2

3

Låg grad

4

5
Hög grad

X

Respondent 4
: Vi har kampanjer samt bjuder anställda på deltagande i olika evenemang för
att stimulera träning bl.a vårruset,bellmanstafett, stafettvasa,blodomloppet osv.
X-trafiks prova –på kampanjer
Friskvårdsbidrag/egna friskvårdsanläggningar
Ange även till vilken grad företaget uppskattar att de anställda är informerade
om frågan? (Sätt i kryss i rutan skala 1-5)
1
Låg grad

2

3

4

5
X

Hög grad

6. Finns förbättringspotential i företagets arbete för att underlätta cykling
eller andra miljö och hälsobefrämjande transportsätt mellan hemmet och
arbetsplatsen? Om svaret är ja ange vilken?
Svar:
Respondent 1
Min bedömning är att det finns potential men eftersom arbetsgivaren tydligt
uttalat att denne inte har att göra med hur medarbetaren tar sig till arbetet, då
jag tagit upp frågan om att medverka för att underlätta resor till och från jobbet
samt även lån av cykel under arbetstid (för ärenden, läkarbesök m.m.) kommer
inget att göras för detta under nuvarande ledning.
Respondent 2
Ja, det finns det absolut. Med tanke på att Gävle kommun är en arbetsplats med
cirka 7 000 anställda spridda över hela kommunen är det fortfarande mycket
kvar att göra. Vid vissa arbetsplatser saknas fortfarande säkra
cykelparkeringar och tak och det saknas även tillgång till dusch på vissa ställen.
Vi arbetar även för fler tjänstebilpooler så våra medarbetar inte behöver ta
bilen till arbetet när de ska resa i tjänsten. Vi vill även att alla arbetsplatser ska
ha tillgång till tjänstecyklar och kollektivtrafikkort. Vi följer årligen upp vår
resepolicy viket gör att vi ständig ser förbättringspotential.
53

Respondent 3
Ja. Högskolan skulle kunna göra ett tydligt ställningstagande att cykling och
allmänna kommunikationer uppmuntras för arbetsvägen eller delar av den, när
det är möjligt (många anställda pendlar långt). Kampanjer, tävlingar eller
liknande aktiviteter är ett roligt sätt att uppmärksamma detta.
Satsa mer på att underlätta cykling året om genom att erbjuda väderskyddade
cykelparkeringar (gärna inomhus vintertid) och se till att plogningen sköts
ordentligt. Bra möjligheter att byta om och torka/förvara blöta regnkläder och
liknande skulle underlätta både för gående och cyklister.
Uppmärksamma cykling mer på intranätet med mera.
Ge möjlighet att använda friskvårdsbidraget till exempelvis cykelutrustning
såsom dubbdäck eller bra skor för dem som promenerar till jobbet.
Alltid anpassa mötestider till tåg- och busstider, använda de planeringsverktyg
som bl.a. X-trafik har. Använda e-mötesteknik.
Viktigt att inte underlätta bara för personalen utan också för studenterna, som
har sin studieplats på högskolan.

Respondent 4
Testas nu :Hyrcykelsystem för de som pendlar. Anpassa möten efter
kollektivtrafiken

7. Övriga reflektioner?
Svar:
Respondent 1
Våra medarbetare har många önskemål och förbättringsförslag. Bl.a. är
cykelställen undermåliga och cyklar eller delar av cyklar stjäls dagligen då det
endast finns ett fåtal cykelställ utanför vår del av bygganden, där det går att
läsa fast hela cykeln.
Vi fick efter en hel del tjat en cykelpump men den är bara åtkomlig under den
fasta arbetstiden, vilket gör att när någon upptäcker en pyspunka när de ska
cykla hem så är grinden stängd.
Buss innebär byte för de flesta och kan ibland bli krångligt då den buss som går
utanför kv Vasen går mer sällan än de flesta andra bussarna. För den som bor
väster om Valbo kyrka är det alldeles för dyrt med buss. Då lokaltrafikansvariga
valt att ha en zonindelning som gör att det just västerut är betydligt dyrare än
det är öster och norr ut då man kan åka 3 gånger så långt inom zon 1.
Respondent 2 Ingen kommentar
Respondent 3 Ingen kommentar
Respondent 4 Ingen kommentar
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Bilaga 5: Intervjuer anställda
Bilister:
Respondent 1: Anonym, Man 36 år
Respondent 2: Anonym Kvinna 59 år
Cyklister:
Respondent 3: Anonym Kvinna 22 år
Respondent 4 Anonym Man 25 år
1. Vad motiverar ditt val av färdmedel till och från arbetet?
Respondent 1: Jag åker bil eftersom jag har 4 mil till jobbet och kollektivtrafik tar
för lång tid och fungerar inte rent praktiskt med att lämna och hämta barn.
Respondent 2: Tar bilen eftersom det är bekvämast och inte är väderberoende,
cyklade en vecka och då blev cykeln stulen vid arbetsplatsen.
Respondent 3: Att cykla är enkelt billigt och smidigt för mig då jag slipper leta
parkering och även morgontrafiken som kan vara stressande.
Respondent 4: Jag har ingen bil så mina alternativ är gång, cykel eller buss och av
dessa är cykel smidigast.
2. Vad gör arbetsgivaren idag för att uppmuntra till att välja ett hållbart
färdmedel till arbetsplatsen?
Respondent 1: Inte något speciellt och jag tycker inte att de borde vara deras
fokus heller eftersom det är upp till den enskilde att ta sig till och från arbetet.
Respondent 2: Vi har en tävling som går ut på att samla poäng för olika typer av
motion vilket är bra, men annars anser jag att det är upp till en själv att ta sig
till och från arbetet.
Respondent 3:
Inte tillräckligt. Jag tycker de som cyklar borde få friskvårdstid till detta eller att
det räknas som arbetstiden eftersom det gör mig piggare och mer aktiv på
arbetet samt att jag har mindre frånvaro.
Respondent 4: Antingen genom ekonomisk ersättning eller friskvårdstid för de
som cyklar.

3. Vad kan arbetsgivaren ytterligare göra för att uppmuntra till att välja ett
hållbart färdmedel till arbetsplatsen?
Respondent 1: Ekonomisk ersättning eller semester som bonus.
Respondent 2: Att få möjlighet till friskvårdstid eller ekonomisk ersättning
eftersom det tar för mycket tid av fritiden att cykla eller åka kollektivt.

Respondent 3: Informera tror jag är det viktigaste, många är inte medvetna om
fördelarna för både sig själv men även miljön.
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Respondent 4: Anordna tävlingar eller kampanjer bland de som cyklar, men
även informera om vilken utrustning och möjligheter arbetsplatsen erbjuder de
som cyklar eftersom jag tror att många inte har koll på detta.
4. Känner du att arbetsgivaren informerar och utbildar de anställda för vilka
fördelar ett hållbart resande ger? Motivera ditt svar!
Respondent 1: Nej det kan jag inte säga, vi har haft någon enstaka temadag och
fått mail om någon kampanj men annars inte något speciellt.
Respondent 2: Nej det är ingenting som de lägger fokus och personligen anser
jag att det finns viktigare saker att fokusera på.
Respondent 3: Precis som på förra frågan tror jag det finns mycket att göra med
utbildning inom området då okunskap är en stor anledning till att många tar
bilen.
Respondent 4: Nej det finns mycket att göra för arbetsgivaren inom detta
område.
5. Vad anser du om arbetsplatsens cykelrelaterade utrustning och möjligheter
till att cykla dagligen? Motivera ditt svar!
Respondent: 1 Cykelställ finns dock utan tak, annars är det ingenting annat jag
kommer på. De borde kunna samarbeta med kollektivtrafiken och att det ska
finnas omklädningsrum med möjligheter till att duscha.
Respondent: 2 Har ingen större inblick i det, låsmöjligheterna för cyklarna
borde bli bättre så man får ha cykeln i fred.
Respondent: 3 Det finns möjligheter till att låsa fast cykeln under väderskydd. I
övrigt finns det inget speciellt som underlättar cyklandet.
Respondent 4: Jag tycker att det finns vad man behöver i form av möjlighet att
låsa fast sin cykel samt väderskydd under dagen.

6. Vilken är den största bristen eller nackdelen för dig med att cykla till och
från arbetet?
Respondent 1: Det är för långt och jag hinner inte tidsmässigt då det skulle ta
för mycket av min fritid.
Respondent 2: Skulle säga vädret och att man blir svettig och måste därmed
duscha och det hinner man inte innan jobbet.
Respondent 3: Ser det inte som en nackdel men om jag ska välja något är det väl
väder och vind som kan vara påfrestande ibland.
Respondent 4: Vädret samt att det tar tid av fritiden.
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7. Vilken är den största fördelen för dig med att cykla till och från arbetet?
Respondent 1: Det skulle i så fall vara motionen jag får samt att det är bra för
miljön och min ekonomi.
Respondent 2: Det skulle i så fall vara för att spara på miljön och undvika
stadskörning och trängseln i trafiken på morgonen.
Respondent 3: Motionen jag får samt att jag sparar på miljön och min egna
ekonomi då cykling är ett billigt färdmedel.
Respondent 4: Att det är billigt och att jag får gratis motion.
8. Övriga reflektioner?
Respondent 1: Respondent 2: Respondent 3: Bra undersökning och jag anser att frågan bör få större utrymme
i hela samhället inte bara på arbetsplatsen.
Respondent 4: Tycker det är bra att frågan hamnar i fokus.
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