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Förord 
Litteraturstudien har genomförts inom Tema Cykel, ett VTI-finansierat projekt som 
arbetar med att utifrån olika vetenskapliga perspektiv förstärka VTI:s cykeltrafik-
forskning. Syftet med denna rapport var att ge en översiktlig bild av olika faktorer som 
påverkar cykelanvändning utifrån ett individperspektiv. 

Inom temaprojektet har en studie med syfte att beskriva cyklisters skadesituation 
tidigare publicerats: Thulin, H. & Niska, A. (2009). Tema cykel – skadade cyklister. 
Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA, VTI rapport 644.  
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Tema Cykel – faktorer som påverkar cykelanvändning. En litteraturstudie 
av Louise Eriksson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I relation till andra färdmedel har cykeln inte en speciellt framträdande ställning i 
västvärlden. Detta gäller framför allt USA men även i flertalet europeiska länder. I 
Sverige används cykeln för 10 % av resorna (SIKA, 2007). En ökad cykelanvändning 
kan emellertid bidra både till en bättre hälsa och till en bättre miljö och det är därför 
viktigt att förstå de faktorer som har betydelse för cykelanvändningen. I följande 
litteraturstudie beskrivs faktorer som påverkar cykelanvändning utifrån ett psykologiskt 
perspektiv. Olika grupper av cyklister jämförs (bland annat utifrån sociodemografiska 
faktorer) och betydelsen av den fysiska kontexten beskrivs översiktligt. Dessutom 
uppmärksammas åtgärder som kan användas för att öka cykelanvändningen. Framför 
allt skildras undersökningar genomförda under 2000-talet även om några äldre studier 
också återgivits. Studier såväl inom transportforskningen som inom hälsoforskningen 
har inkluderats och det finns en stor variation i metodologiska angreppssätt i de studier 
som redovisas.  

Resultatet från litteraturundersökningen visar att psykologiska studier av cykelanvänd-
ning ofta har fokuserat på att undersöka motiv till att cykla, barriärer som hindrar 
cykelanvändning samt uppfattningar om att cykla. Exempelvis visar studier att vanliga 
motiv till att cykla är för hälsans skull och för att det är en trevlig aktivitet. Barriärer 
mot cykelanvändning varierar rimligtvis mellan olika situationer, emellertid anges ofta 
dåligt väder, för långa avstånd och för dålig trafiksäkerhet för cyklister som hinder mot 
att cykla. Generellt finns det stöd för att olika psykologiska faktorer, såsom attityder, 
upplevelsen av den sociala miljön samt upplevd kontroll över att använda cykel, är 
viktiga att ta hänsyn till för att förstå varför vissa cyklar medan andra inte gör det. 
Resultaten vad gäller de sociodemografiska faktorernas relation till cykelanvändning är 
långt ifrån entydiga. Exempelvis visar studier att kön är viktigt för att förklara 
cykelanvändning i bland annat USA men inte i flertalet europeiska länder. Även 
beträffande andra sociodemografiska variabler såsom ålder, utbildning och inkomst är 
resultaten blandade. Med avseende på de fysiska faktorerna visar majoriteten av 
studierna att faktorer såsom väderförhållanden, höjdskillnader och cykelinfrastruktur är 
relaterade till cykelanvändning.  

Även om det finns en hel del stöd för att psykologiska faktorer, sociodemografiska 
faktorer, och den fysiska kontexten påverkar cykelanvändningen är det dock viktigt att 
uppmärksamma begränsningar i de genomförda studierna. Exempelvis är resultaten från 
de olika studierna svåra att jämföra eftersom cyklister ofta jämförs med icke-cyklister 
och definitionerna för hur mycket en cyklist måste cykla för att få kallas cyklist varierar 
mycket. Endast ett fåtal studier som försöker förklara cykelanvändning är baserade på 
en teoretisk modell, vilket gör det svårt att bygga vidare på tidigare studier och utveckla 
förståelsen för cykelanvändning. Fler studier behövs också för att följa upp de resultat 
man funnit i tidigare studier och undersöka under vilka förhållanden dessa gäller. 
Eftersom det i många avseenden dessutom saknas svenska studier går det inte heller att 
dra slutsatser om vilken betydelse olika faktorer har för cykelanvändning i Sverige. 
Även om de refererade studierna indikerar att åtgärder såsom en bra cykelinfrastruktur, 
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bra cykelfaciliteter på destinationen och kortare restid kan öka andelen cyklister, är det 
ändock osäkert hur effektiva olika typer av åtgärder är eftersom det finns begränsat med 
studier inom området.  
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A psychological perspective on factors important for bicycle use. A literature 
review 
by Louise Eriksson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The bicycle is not a dominant travel mode compared to other travel modes, particularly 
in the USA, neither in many European countries. In Sweden, 10% of the trips are made 
by bicycle. However, since a higher level of bicycle use can have positive effects on 
personal health as well as on the environment, it is important to understand 
determinants of bicycle use. In this literature review, psychological factors important for 
the use of bicycle and policies that may be used in order to increase bicycle use have 
been described. In addition, different groups of cyclists (e.g., depending on 
sociodemografic factors and propensity to cycle) and how the physical context influence 
cycling are considered briefly. 

From a psychological perspective, the focus in many studies has been on examining 
motives and barriers for cycling and how cycling is perceived. Results have shown that 
many people cycle for personal health reasons or because they find the activity 
enjoyable, and even though the barriers are likely to be context specific, i.e. bad 
weather, too long distances, and poor safety for cyclists, they are often referred to as 
important subjective barriers. Overall, different psychological factors, such as attitudes, 
perceived behavioural control, and the perception of the social environment, have been 
found to be important for bicycle use. The results concerning the relation between 
cycling and sociodemografic factors are rather ambiguous. For example, gender has 
been shown to be an important factor for bicycle use in the USA but not in several 
European countries. With regard to the physical context, the majority of studies have 
shown that factors, such as the weather, hilliness, and the infrastructure for bicyclists are 
related to bicycle use.  

Even though psychological, sociodemografic, and contextual factors have been found to 
be important for the use of bicycle, it is important to acknowledge limitations in 
previous studies. One problem concerns the difficulties of creating cumulative 
knowledge based on prior studies, since different definitions of cyclists are used and 
many studies lack a theoretical basis. Even though the reviewed studies indicate that 
policy measures, such as improved infrastructure for cyclists, improved cycling 
facilities at the destination, and shorter travel time may increase bicycle use, more 
studies are needed to verify the effectiveness of these policy measures. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I Sverige används cykeln för omkring 10 % av antalet resor och andelen är ungefär lika 
stor för män som för kvinnor. Att använda bil eller att promenera är betydligt vanligare 
medan kollektiva färdmedel (t.ex. tunnelbana, buss, tåg) används för ungefär lika stor 
andel av resorna som cykeln (SIKA, 2007). Sett i relation till övriga färdmedel har 
cykeln därmed inte en speciellt framträdande ställning i Sverige. Jämfört med andra 
länders cykelanvändning hamnar Sverige någonstans i mitten (Pucher & Buehler, 
2008). Exempelvis har Nederländerna och Danmark en högre andel cykelresor (27 % 
respektive 18 %) medan i USA och Storbritannien utgör cykelresorna endast 1 % av 
antalet resor. I länder såsom Finland och Tyskland utgör cykelresorna ungefär lika stor 
andel av resorna som i Sverige dvs. omkring 10 %. Framtidsprognoser indikerar inte att 
andelen cykelresor kommer att öka, snarare tvärtom. En prognos för persontransporter 
från år 2001 till år 2020 visar att samtidigt som antalet resor kommer att öka med 13 %, 
förväntas cykelresorna endast att öka med 1 % (SIKA, 2005).  

Även om cykeln hittills inte haft en dominerande position jämfört med andra färdmedel 
har intresset för att studera cykelanvändning ökat de senaste åren. En orsak är att cykeln 
uppfattas som ett viktigt färdmedel för att minska resors negativa effekter på miljön, en 
annan orsak är att cykelanvändning är ett sätt att motionera och kan därigenom resultera 
i positiva effekter på hälsan (se t.ex. Kim & Ulfarsson, 2008; Cervero & Duncan, 2003). 
Eftersom cykeln kan användas både som ett färdmedel och som ett sätt att motionera 
studeras cykelanvändning såväl inom transportforskningen (se t.ex. Pucher & Buehler, 
2006; Parkin m.fl., 2008) som inom hälsoforskningen (se t.ex. de Geus m.fl., 2008; 
Titze m.fl., 2008). Emellertid görs ofta en distinktion mellan att cykla som rekreation 
eller för att motionera, och att använda cykeln som ett färdmedel för att utföra olika 
ärenden. Det finns tydliga skillnader mellan USA och flertalet europeiska länder med 
avseende på vilka ärenden som utförs med cykel. Andelen rekreationsresor är betydligt 
högre i USA jämfört med flertalet europeiska länder (Pucher & Buehler, 2008). En 
amerikansk studie visar att 53 % angav att det huvudsakliga skälet till att de använt 
cykeln var rekreation, 36 % för motion/hälsans skull, 6 % för olika personliga ärenden 
och 5 % för att resa till skola eller arbetet (Bureau of Transportation Statistics, 2002; se 
även Moudon m.fl., 2005). I en svensk studie från 1995 var emellertid 38 % av alla 
resor med cykel arbets- och skolresor, 31 % rekreationsresor, 16 % inköpsresor och 
15 % övriga ärenden (Nilsson, 1995).  

  
1.2 Syfte  
Eftersom det finns uttalade förhoppningar om att cykelanvändningen ska öka (se t.ex. 
Proposition 2008/09:135; Vägverket, 2000) krävs kunskap om faktorer som påverkar 
cykelanvändning samt förståelse för åtgärder som kan implementeras för att cykel-
användningen ska öka. Syftet med denna litteratursammanställning är att ge en 
översiktlig bild över faktorer som påverkar cykelanvändning huvudsakligen utifrån ett 
psykologiskt perspektiv. Inställningen till cykelanvändning jämförs med andra 
färdmedel såsom gång, kollektiva färdmedel och bil, motiv för att cykla och barriärer 
mot att cykla uppmärksammas och studier som undersökt vilka psykologiska faktorer 
som kan bidra till att förklara cykelanvändning beskrivs. Betydelsen av andra faktorer 
såsom sociodemografiska faktorer och även kontextuella faktorer uppmärksammas 
översiktligt. Dessutom beskrivs studier av åtgärder som kan användas för att försöka 
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öka cykelanvändningen. Avsikten är att bidra till en ökad förståelse av vilka faktorer 
som påverkar användandet av cykel och vad som krävs för att öka cykelanvändningen.  

 
1.3 Metod  
Litteratursökningar har genomförts i flertalet databaser såsom TRAX, Transguide, 
Scopus, PsycINFO och ISI Web of science. Därutöver har transportrelaterade tidskrifter 
(t.ex. Transportation Research Record, Transportation, Transportation Research Part  
A–F, Transport Policy, Journal of Transport Geography och Transport Reviews) samt 
psykologiska tidskrifter (t.ex. Environment and Behaviour, Journal of Environmental 
Psychology och Journal of Applied Social Psychology) granskats i mer detalj. Fokus har 
varit på att inkludera publicerade studier av cykelanvändning. 

 
1.4 Definitioner och avgränsningar 
Denna rapport fokuserar främst på cykelanvändning utifrån ett individperspektiv. Det 
innebär att framför allt de psykologiska faktorernas betydelse för cykelanvändning ges 
stort utrymme. Därutöver uppmärksammas även jämförelser mellan olika grupper av 
cyklister. Den fysiska och kulturella kontextens betydelse för cykelanvändning beaktas 
främst för att öka förståelsen för hur cyklister uppfattar sin cykelanvändning. 

För att ge en aktuell bild av cykelforskningen ges undersökningar genomförda under 
2000-talet stort utrymme i denna litteratursammanställning och endast i undantagsfall, 
exempelvis då det saknas nyare svenska studier, har äldre studier inkluderats. Ett 
historiskt perspektiv på cykelanvändning, exempelvis hur cykelanvändningen har 
utvecklats över tid, har också utelämnats för att dagens cykelanvändning ska hamna i 
fokus. Eftersom flertalet undersökningar av cykelanvändning har genomförts i framför 
allt USA, Kanada och olika europeiska länder inkluderas främst studier från dessa 
länder i sammanställningen. Genom att jämföra länder med stora variationer i cykel-
användning kan också förståelsen för vilka faktorer som påverkar cykelanvändning i 
olika kontexter förbättras. Det finns en stor variation i metodologiska angreppssätt i de 
studier som redovisas, exempelvis ekonomiska modeller som ”revealed preference” och 
”stated preference”1 men även psykologiska metoder där olika frågeformulär använts 
och effekter av interventioner studerats. De senaste åren har ett ökande antal studier 
undersökt barn och ungdomars cykelanvändning med syftet att studera möjligheterna att 
öka andelen barn och ungdomar som cyklar (se t.ex. Forman m.fl., 2008; Yeung m.fl., 
2008). Fokus i denna rapport är emellertid på vuxna cyklister, barn och ungdomars 
cykelanvändning är därmed inte inkluderat. Det finns också ett ökat intresse för att 
studera intermodalitet där cykeln används på en del av resan och exempelvis kollektiva 
färdmedel används för en annan del av resan (se t.ex. Martens, 2007). Denna litteratur 
har emellertid inte tagits med i litteratursammanställningen, istället är fokus på resor där 
cykeln används på hela resan. 

I flertalet av de studier som redovisas jämförs cyklister med icke-cyklister och dessutom 
studeras vilka faktorer som kan bidra till att förklara skillnader mellan grupperna. Det 
finns emellertid en rad olika definitioner på hur mycket man måste cykla för att räknas 
som cyklist. Exempelvis kan det handla om att cykeln är det vanligaste färdmedlet till 
arbetet (Anable & Gatersleben, 2005; Gatersleben & Uzzell, 2007), att cykla minst en 

                                                 
1 Revealed preference används för att förutsäga beteenden medan med stated preference skattas 
värderingar (t.ex. restid och betalningsvilja). 
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gång/vecka (Moudon m.fl., 2005), att cykla till arbetet minst en gång/vecka de senaste 
sex månaderna (de Geus m.fl., 2008) eller att cykla till arbetet minst tre gånger/år 
(Stinson & Bhat, 2004). Det finns därmed en stor variation i vad det innebär att vara en 
cyklist i de olika studierna. Detta är viktigt att beakta när resultaten av studierna tolkas.  

 
1.5 Rapportens upplägg 
Efter inledningen beskrivs i kapitel 2 studier som fokuserat på cykelanvändning utifrån 
ett psykologiskt perspektiv. I kapitel 3 redovisas studier som jämfört olika grupper av 
cyklister utifrån sociodemografiska variabler och benägenhet att cykla. Därefter, i 
kapitel 4, uppmärksammas betydelsen av olika typer av faktorer och olika modeller för 
cykelanvändning presenteras. I kapitel 5 beskrivs studier som undersökt möjligheterna 
att införa åtgärder för att öka andelen cyklister och rapporten avslutas i kapitel 6 med en 
diskussion där slutsatser av litteraturstudien beskrivs och behovet av framtida forskning 
lyfts fram. 
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2 Inställning till cykelanvändning 
Genom att studera individers inställning till cykelanvändning kan förståelsen för 
drivkrafter och hinder mot cykelanvändning öka. I flertalet studier har cykeln jämförts 
med andra färdmedel, motiv och barriärer mot att cykla har studerats och olika 
psykologiska faktorer har använts för att förklara cykelanvändning. 

 
2.1 Cykel i jämförelse med andra färdmedel 
Eftersom cykeln utgör ett av flera möjliga färdmedel på resor inom tätorten är det 
viktigt att förstå hur cykeln uppfattas i relation till andra färdmedel som kan användas 
för dessa resor, exempelvis bil, kollektiva färdmedel och gång. I en studie från 
Storbritannien jämförde Anable och Gatersleben (2005) hur vanliga färdmedel 
uppfattades med avseende på olika emotionella dimensioner såsom stress, kontroll, 
frihet, avslappning och spänning samt instrumentella dimensioner såsom bekvämlighet, 
kostnad, flexibilitet, förutsägbarhet, miljö och hälsa. Inledningsvis värderade deltagarna 
det färdmedel som de vanligtvis använder då de skall ta sig till arbetet. Resultatet visade 
att cykel uppfattades positivt både med avseende på instrumentella och emotionella 
aspekter jämfört med övriga färdmedel. Framför allt uppfattades cykel, men även gång, 
positivt vad gäller kostnad, miljö, hälsa, förutsägbarhet och stress jämfört med övriga 
färdmedel. Gång uppfattades emellertid mer positivt vad gäller avslappning medan 
cykel uppfattades mer positivt vad gäller frihet och framför allt spänning. Både bil och 
cykel uppfattades positivt med avseende på kontroll, bekvämlighet och flexibilitet. Det 
är emellertid inte alla dessa faktorer som skattades som viktiga av respondenterna. 
Minst viktiga attributen för färdmedelsvalet på arbetsresor var miljö och hälsa av de 
instrumentella dimensionerna och avslappning och spänning av de emotionella dimen-
sionerna. Vid skattning av färdmedelsval på fritidsresor uppfattades cykel också 
positivt, speciellt i jämförelse med kollektivtrafik men även i jämförelse med bil. Cykel 
uppfattades lika flexibelt och bekvämt som bil och mer positivt än bil med avseende på 
kostnad, miljö, hälsa och även med avseende på de emotionella aspekterna. Emellertid 
skattades miljö, hälsa, förutsägbarhet, kontroll och spänning som mindre viktiga 
dimensioner att ta hänsyn till vid färdmedelsval på fritidsresor.  

I en studie av emotionella aspekter relaterade till olika färdmedel vid arbetsresor i 
Storbritannien fann Gatersleben och Uzzell (2007) att främsta orsaken till obehagliga 
upplevelser i samband med cykelanvändning upplevdes vara risker och obekvämlig-
heter, främst orsakade av andra trafikanter snarare än av trafiken eller dåligt underhåll/-
service. Fotgängare upplevde liknande problem men uppfattade då istället trafiken eller 
dåligt underhåll/service som viktigare orsaker. Både bilanvändare och de som använde 
kollektivtrafik uppfattade istället förseningar som största problemet men medan bilan-
vändare uppfattade trafiken som den främsta orsaken uppfattade användare av kollektiv-
trafik istället dåligt underhåll/service som främsta orsaken till förseningar. För alla 
färdmedel uppfattades naturen/landskapet vara med bland de mest behagliga aspekterna 
av resan. För gång och cykel handlade det även om att uppskatta aktiviteten medan 
musik/läsning var en behaglig aspekt associerad med användningen av bil och kollektiv-
trafik. Studien visar även att det finns skillnader mellan färdmedlen med avseende på 
två dimensioner som ofta används för att beskriva affekter. Den första dimensionen 
skiljer mellan positiva och negativa upplevelser och den andra dimensionen mellan mer 
och mindre aktiverande upplevelser (se Russel & Lanius, 1984). Cykel och gång 
uppfattades båda positivt men medan cykling uppfattades som mentalt aktiverande 
gällde inte detsamma för gång. Bil uppfattades relativt negativt men i likhet med cykel 
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som mentalt aktiverande. Kollektivtrafik uppfattades negativt och inte mentalt 
aktiverande. 

Den relativt positiva uppfattningen av cykelanvändning som framträder i ovanstående 
studier, både med avseende på instrumentella och emotionella aspekter, bör tolkas med 
viss försiktighet. Eftersom respondenterna skattade det färdmedel som de vanligen 
använder är det sannolikt valt utifrån att resenären anser att det passar för den aktuella 
resan. Resultaten säger därmed ingenting om hur exempelvis de som ofta använder 
bilen uppfattar cykelanvändning. 

 
2.2 Motiv och barriärer  
Ett flertal studier har undersökt vilka motiv som finns till att cykla. Motiv såsom motion 
för hälsans skull, att det är en trevlig aktivitet, för miljöns skull, att det är ett snabbt 
färdmedel, att det är billigt, att det är ett flexibelt färdmedel samt brist på färdmedels-
alternativ är några vanligt förekommande motiv (Pooley & Turnbull, 2000; Ryley, 
2006b; Stinson & Bhat, 2004). Att cykla för att få motion/för hälsans skull samt för att 
det är en trevlig aktivitet utgjorde de viktigaste motiven, följt av miljöskäl i en studie 
genomförd i USA och Kanada (se Stinson & Bhat, 2004). Ryley (2006b) fann att 
förutom motion/hälsa var snabbhet det viktigaste skälet till att cykla i en studie i 
Storbritannien. I en fokusgruppsstudie i Sverige speglas liknande motiv för cykelan-
vändning, såsom motion/välbefinnande, att cykelanvändning ger en frihetskänsla och att 
det är snabbt och smidigt medan fördelar för ekonomin och miljön uppfattades positivt 
men inte som de faktiska skälen till att cykla (Niska, 2007; se även Forward, 1998).  

En rad olika barriärer mot att cykla har också identifierats. Ofta förekommande hinder 
är; dåligt väder (kallt och/eller regnigt), för långa avstånd, höjdskillnader, att det inte är 
trafiksäkert (pga. för mycket trafik eller mörker), rädsla för att cykeln ska stjälas, 
avsaknad av faciliteter på arbetet (t.ex. möjligheter att duscha/byta om), tidsbrist, 
trötthet, dålig cykelinfrastruktur, obekvämt, behovet att ta med packning, att cykling 
uppfattas negativt, bilanvändares negativa attityder och beteenden och att ha andra 
ärenden på vägen (Brög m.fl., 1999; Kingham m.fl., 2001; Pooley & Turnbull, 2000; 
Rose & Marfurt, 2007; Ryley, 2006b; Stinson & Bhat, 2004). Med avseende på vilka 
barriärer som upplevs vara viktigast visar emellertid studierna på olika resultat. 
Exempelvis finns det studier där dåligt väder uppgavs vara den viktigaste barriären (se 
t.ex. Rose & Marfurt, 2007; Stinson & Bhat, 2007) medan väderförhållanden uppgavs 
vara en mindre viktig orsak till att inte cykla i andra studier (se t.ex. Ryley, 2006b). För 
mycket trafik har också uppfattats vara den viktigaste barriären följt av avsaknad av 
cykelbanor, brist på säker cykelparkering, för många backar och för långa avstånd (Dill 
& Voros, 2007). Det är rimligt att tänka sig att barriärerna mot att cykla i hög grad är 
relaterade till den specifika kontexten, vilket också skulle förklara varför så många olika 
barriärer har identifierats i olika studier.  

 
2.3 Psykologiska faktorer som prediktorer av cykelanvändning 
Olika typer av psykologiska faktorer har också använts för att förklara cykelanvändning. 
En teori som beskriver flera av de faktorer som använts för att predicera cykelanvänd-
ning är theory of planned behaviour (TPB) (se Ajzen, 1988; 1991). Enligt teorin 
bestäms intentionen att agera utifrån tre faktorer; attityden gentemot beteendet dvs. en 
positiv eller negativ värdering av beteendet, den subjektiva normen, dvs. vad närstående 
anser att individen borde göra samt upplevelsen av kontroll över beteendet, dvs. i vilken 
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utsträckning individen upplever att han eller hon har möjlighet att utföra beteendet. 
Intentionen och i vissa fall upplevd kontroll påverkar därefter beteendet. Den streckade 
linjen mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende visar på att sambandet kan 
vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av kontroll. Enligt modellen 
påverkas attityder, subjektiv norm och upplevd kontroll av olika föreställningar 
individen har. Attityder påverkas av föreställningar om beteendet, subjektiv norm av 
normativa föreställningar och upplevd kontroll av föreställningar om vilken kontroll 
individen har att utföra ett visst beteende. Enligt teorin har andra faktorer såsom kön, 
ålder, personlighet och kontextuella faktorer endast en indirekt påverkan på beteendet 
via föreställningar och attityder, normer och upplevd kontroll. Teorin har tillämpats 
inom en rad olika beteendeområden, bl.a. för att förklara färdmedelsanvändning (se t.ex. 
Bamberg & Schmidt, 2003). 

Subjektiv 
norm

Attityd

Upplevd 
kontroll

Beteende-
intention Beteende

 
Figur 1  Theory of planned behaviour (Ajzen, 1988; 1991).  

 

Bland de psykologiska faktorer som TPB uppmärksammar har framför allt betydelsen 
av attityder studerats i olika studier. Exempelvis fann Dill och Voros (2007) att en 
positiv attityd gentemot att cykla var relaterat till att cykla mer och att cykla för att 
uträtta ärenden. Mer specifikt fann Xing m.fl. (2008) att speciellt i vilken utsträckning 
individen tycker om att cykla har betydelse för cykelanvändning men även exempelvis 
en vilja att begränsa bilanvändningen var viktigt för cykelanvändning. Andra attityd-
faktorer som man funnit har en negativ relation till cykelanvändning är att uppleva 
cykelanvändning som ett fysiskt obehag samt att uppfatta cykeln som ett opraktiskt 
färdmedel medan faktorer som emotionell tillfredsställelse eller i vilken utsträckning 
individen upplever att cyklister måste följa regler inte hade betydelse för cykelan-
vändning (Titze m.fl., 2008). Till viss del andra attitydfaktorer fann de Geus m.fl. 
(2008) var viktiga för cykelanvändning. I den studien innebar upplevelsen av cykeln 
som billig och bättre för miljön en högre sannolikhet att vara cyklist. Övriga fördelar 
såsom fysiskt välmående, psykosociala fördelar och kroppsuppfattning hade emellertid 
ingen betydelse. Tidsbrist och avsaknad av intresse var dock signifikant negativt 
relaterat till sannolikheten att vara cyklist.  
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Det finns ett fåtal studier som i linje med TPB även inkluderat betydelsen av den sociala 
miljön och upplevd kontroll i studier av cykelanvändning. Titze m.fl. (2008) visade att 
deskriptiva sociala normer dvs. vad andra gör och preskriptiva sociala normer dvs. vad 
andra närstående tycker att individen bör göra hade betydelse för huruvida individen 
cyklar eller inte. De Geus m.fl. (2008) fann att ha närstående som cyklar, s.k. förebilder, 
eller andra som ger stöd genom att cykla med, också påverkade benägenheten att cykla. 
Den sociala miljön verkar därmed ha betydelse för cykelanvändningen. Med avseende 
på upplevd kontroll fann de Geus m.fl. (2008) att de som hade högre grad av extern 
self-efficacy dvs. cyklade även då det är dåligt väder och då de måste göra inköp etc. 
också med större sannolikhet var cyklister. Betydelsen av framför allt upplevd kontroll 
demonstrerades också i en svensk studie där TPB användes för att predicera intentionen 
att cykla på en 2,5 km lång resa (se Forward, 1998). Resultaten visade att intentionen 
predicerades av upplevd kontroll (53 % förklarad varians) medan attityd och subjektiv 
norm inte hade någon signifikant effekt på intentionen.  

Förutom de faktorer som stipuleras i TPB har vana att använda ett visst färdmedel visat 
sig vara betydelsefull för att förklara färdmedelsanvändning (se t.ex. Verplanken m.fl., 
1994). En vana kan beskrivas som en tendens att automatiskt utföra ett beteende för att 
nå ett mål, ofta i en stabil situation (se Verplanken & Aarts, 1999). En vana att använda 
exempelvis bilen kan därmed hindra cykelanvändning eftersom individen inte funderar 
över möjliga alternativa färdmedel innan färdmedelsvalet görs. I äldre studier användes 
ofta beteendefrekvens som en indikation på vana (se t.ex. Triandis, 1980) och det finns 
också studier där frekvens av cykelanvändning visat sig vara en signifikant prediktor av 
cykelanvändning (se Forward, 1998; Forward, 2004). Detta mått har emellertid kriti-
serats eftersom ett frekvent utfört beteende inte behöver karakteriseras av automati-
sering och reflekterar även andra faktorer såsom tidigare intention (se t.ex. Ajzen, 2002; 
Forward, 1994). På senare år har oberoende mått på vana tagits fram (se Aarts m.fl., 
1997; Verplanken & Orbell, 2003), emellertid saknas studier som använt ett sådant mått 
för att förklara cykelanvändning. 

De beskrivna studierna i kapitel 2 bidrar till att klargöra hur trafikanter uppfattar 
cykelanvändning, varför de cyklar och även vilka typer av psykologiska faktorer som 
kan bidra till att förklara cykelanvändning. Cyklisterna själva har exempelvis en positiv 
bild av cykelanvändning och vanliga motiv till att cykla är för hälsans skull eller för att 
det är en trevlig aktivitet. Upplevda barriärer berör allt från dåligt väder till stora höjd-
skillnader och dålig cykelinfrastruktur. I linje med TPB, visar ett fåtal studier att 
faktorer såsom attityder, subjektiv norm, och upplevd kontroll har betydelse för cykel-
användning. Emellertid saknar många studier en teoretisk grund och flertalet studier 
uppmärksammar enbart en typ av psykologiska faktorer. Ytterligare en brist är att 
endast ett fåtal studier är genomförda i Sverige, vilket gör det svårt att få en bild av 
svenska förhållanden.  
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3 Olika grupper av cyklister 
Eftersom cyklister inte är en homogen grupp utan befinner sig i olika situationer, cyklar 
av olika orsaker och i olika stor utsträckning, kan det vara betydelsefullt att studera 
olika grupper av cyklister för att öka förståelsen för faktorer som påverkar cykelan-
vändning. Exempelvis har många studier fokuserat på skillnader mellan könen och 
skillnader mellan olika åldersgrupper. Dessutom har grupper baserat på i vilken 
utsträckning individen cyklar eller är benägen att börja cykla jämförts i en del studier. 
Dessa jämförelser bidrar till att förbättra förståelsen för vilka grupper som cyklar och 
vilka som inte gör det.  

 
3.1 Grupper baserat på sociodemografiska faktorer 
Relationen mellan cykelanvändning och olika sociodemografiska faktorer såsom kön, 
ålder, utbildning, inkomst och tillgång till olika färdmedel har uppmärksammats i 
många studier. Flertalet studier visar att män är mer benägna att cykla än kvinnor, 
emellertid är flertalet av dessa studier genomförda i USA, Kanada (se Cervero & 
Duncan, 2003; Dill & Voros, 2007; Moudon m.fl., 2005; Plaut, 2005; Stinson & Bhat, 
2004; Winters m.fl., 2007) eller i Storbritannien (Davies m.fl., 2001; Parkin m.fl., 2008; 
Ryley, 2006b; Wardman m.fl., 2007). I europeiska studier från exempelvis Belgien (de 
Geus m.fl., 2008) och Österrike (Titze m.fl., 2008) men även i ett fåtal studier från USA 
(se Kim & Ulfarsson, 2008) påvisas ingen skillnad mellan könen. Studier visar också att 
äldre tenderar att cykla i mindre utsträckning än yngre främst i USA, Kanada och 
Storbritannien (Davies m.fl., 2001; Dill & Voros, 2007; Kim & Ulfarsson, 2008; Plaut, 
2005; Wardman m.fl., 2007; Winters m.fl., 2007; Xing m.fl., 2008). Även här finns 
emellertid motsägelsefulla resultat. Exempelvis visar Moudon m.fl. (2005) i en studie 
från USA att individer i åldrarna 25–45 år mer troligt cyklar än de i åldrarna 18–21 år. 
Dessutom demonstrerar en amerikansk och flera europeiska studier att cykelanvändning 
inte påverkas av ålder (se de Geus m.fl., 2007; Stinson & Bhat, 2004; Titze m.fl., 2008).  

Betydelsen av utbildning och inkomst är andra faktorer som studerats i relation till 
cykelanvändning. Generellt visar dessa studier att en högre utbildning är relaterat till 
högre cykelanvändning (de Geus m.fl., 2008; Plaut, 2005; Titze m.fl., 2008; Xing m.fl., 
2008; Winters m.fl., 2007) även om det också finns studier som inte påvisar något 
samband (Kim & Ulfarsson, 2008). Med avseende på utbildning finns inte någon tydlig 
skiljelinje mellan resultat från USA, Kanada och Storbritannien å ena sidan, och 
europeiska studier å andra sidan. Med avseende på relationen mellan inkomst och 
cykelanvändning är resultaten inte entydiga. Det finns studier som visar att en högre 
inkomst är relaterat till en högre cykelanvändning (Davies m.fl., 2001; Parkin m.fl., 
2007) men också att en högre inkomst är relaterat till en lägre cykelanvändning (Plaut, 
2005; Winters m.fl., 2007). Dessutom finns studier som visar på mer svårtolkade 
effekter av inkomst (Kim & Ulfarsson, 2008; Stinson & Bhat, 2004). 

Avgörande för att kunna använda olika färdmedel är tillgången till dessa. Studier visar 
att cykeltillgång givetvis är avgörande för cykelanvändning (se t.ex. Ryley, 2006a), men 
det finns även undersökningar som uppmärksammar samband mellan biltillgång och 
cykelanvändning. De med högre biltillgång tenderar att cykla mindre (Cervero & 
Duncan, 2003; Dill & Carr, 2003; Kim & Ulfarsson, 2008; Parkin m.fl., 2008; Plaut, 
2005; Stinson & Bhat, 2004; Wardman m.fl., 2007; Xing m.fl., 2008) även om det 
också finns studier som indikerar att biltillgång inte skiljer sig speciellt mycket mellan 
cyklister och icke-cyklister (Davies m.fl., 2001; Dill & Voros, 2007; Titze m.fl., 2008) 
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eller att biltillgången t.o.m. kan vara högre bland cyklister jämfört med icke-cyklister 
(Moudon m.fl., 2005).  

Relationen mellan olika sociodemografiska faktorer och cykelanvändning är därmed 
inte helt entydig. Dels kan vissa faktorer såsom kön ha betydelse för cykelanvändning i 
vissa länder (t.ex. USA) men inte i andra (t.ex. europeiska länder) och dels visar studier 
även från samma länder på olika resultat. Möjliga förklaringar till de tvetydiga resul-
taten är att olika populationer har studerats (t.ex. slumpmässigt urval kontra endast de 
som har en praktisk möjlighet att cykla), att fokus har varit på olika typer av resor samt 
att cyklister definierats olika i studierna. Exempelvis är en cyklist i studien av Stinson 
och Bhat (2004) en person som cyklar till arbetet minst tre gånger/år medan i studien av 
de Geus m.fl. (2008) måste personen cykla till arbetet minst en gång/vecka de senaste 
sex månaderna för att kallas cyklist. Ytterligare en förklaring är att individens attityder 
och normer är mera avgörande än kön, ålder och inkomst. Detta stöds av studier där 
man förutom de variabler som ingår i TPB även testade betydelsen av sociodemogra-
fiska faktorer. Resultaten visade att sociodemografiska faktorer inte ökade förklarings-
värdet och i enlighet med teorin skulle de då på ett indirekt sätt påverka beteendet via 
attityder, normer och upplevd kontroll (se Forward, 1998; Forward, 2004). Eftersom det 
finns tydliga indikationer på skillnader mellan olika länder och det saknas nyare 
svenska studier är det inte heller möjligt att dra några slutsatser om hur sociodemogra-
fiska faktorer påverkar cykelanvändning i Sverige idag. 

 
3.2 Grupper med olika benägenhet att cykla 
Genom att jämföra grupper baserat på hur ofta och under vilka förutsättningar individen 
cyklar (t.ex. under sommarhalvåret men inte under vinterhalvåret) går det att öka 
förståelsen för varför vissa cyklar medan andra inte gör det. I andra studier har man 
även tagit hänsyn till förändringsbenägenhet dvs. en rad olika psykologiska faktorer 
som grund för grupperingar av cyklister.  

Davies m.fl. (2001) jämförde dem som hade cyklat det senaste året med dem som inte 
gjort det i en studie i Storbritannien. Resultaten visade att det fanns vissa skillnader med 
avseende på upplevda barriärer mot att cykla. Icke-cyklister upplevde i högre grad att de 
inte är i tillräckligt god kondition för att cykla, att de är för lata för att cykla och att det 
är för många barriärer som hindrar från att cykla. Icke-cyklister upplevde också att 
trafiken skrämmer dem i högre grad än cyklister. Dessutom fann man skillnader när det 
gäller fördelar cykeln kan leda till. Cyklister angav i högre grad än icke-cyklister att 
cykling är trevligt och att cykling hjälper till att komma i form. Ett negativt socialt tryck 
att inte cykla upplevdes också starkare av dem som inte cyklade jämfört med dem som 
cyklade. I en svensk studie jämförde Bergström och Magnusson (2003) tre olika 
grupper av cyklister baserat på hur ofta och under vilka förutsättningar de cyklar; 
vintercyklister, sommarcyklister och de som aldrig cyklade. Resultaten demonstrerade 
vissa skillnader mellan grupperna med avseende på avstånd till arbetet, tillgång till 
färdmedel, ålder och attityder. En betydligt större andel av vintercyklisterna hade 
kortare än 5 km till arbetet och vintercyklister hade lägre tillgång till bil jämfört med 
övriga grupper. Yngre (20–34 år) var också i högre grad vintercyklister jämfört med 
äldre (50–64 år). Resultaten visade också att grupperna graderade olika faktorer som 
viktiga vid val av färdmedel. För vintercyklisterna var motion, kostnad och miljön 
viktigast medan för sommarcyklisterna var temperatur, nederbörd och vägförhållanden 
mest betydelsefullt, följt av motion. För de som aldrig cyklade var restid, ärenden och 
kostnad viktigast, motion värderades som den minst viktiga aspekten. Inte så 
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förvånande indikerar resultaten från dessa studier att de som cyklar har en mer positiv 
inställning till att cykla jämfört med dem som inte cyklar. Resultaten visar också att 
bland dem som cyklar även under extrema förhållanden, såsom under vinterhalvåret, 
tenderar externa faktorer att uppmuntra cykelanvändning (t.ex. har de kortare avstånd 
till arbetet och lägre tillgång till bil). 

För att undersöka skillnader mellan cyklister baserat på vilket förändringsstadie 
individen befinner sig i har man i några studier använt sig av the transtheoretical model 
of change (TTM) (Prochaska & Diclemente, 1983; 1984). Enligt teorin går individen 
igenom fem stadier vid en beteendeförändring; 1) att inte överväga en beteende-
förändring (pre-contemplation), 2) att överväga en beteendeförändring (contemplation), 
3) att påbörja en beteendeförändring (preparation), 4) att utföra beteendet (action), och 
5) att regelbundet utföra beteendet (maintenance). Teorin kan användas för att beskriva 
olika stadier som individen går igenom vid en beteendeförändring, från att inte alls 
fundera över en beteendeförändring till att regelbundet utföra ett nytt beteende. Framför 
allt har teorin använts inom hälsoområdet för att beskriva en övergång till ett mer hälso-
samt beteende men teorin har på senare tid även använts för att förklara förändringar 
mot mer miljövänliga beteenden (se t.ex. Bamberg, 2007).  

Gatersleben och Appleton (2007) studerade möjligheten att cykla till arbetet i en studie i 
Storbritannien och fann vissa skillnader mellan individer i olika förändringstadier 
baserat på TTM. Med avseende på bakgrundsvariabler visade resultaten att andelen 
kvinnor var fler bland dem som inte övervägde att börja cykla jämfört med dem som 
regelbundet gjorde det, andelen som ägde en bil var högre i alla tidigare stadier jämfört 
med dem som regelbundet cyklade, andelen som ägde en cykel var 100 % i alla senare 
stadier men inte i de två tidigaste stadierna där beteendeförändringen ännu inte var 
påbörjad och avståndet till arbetet var något kortare i de stadier där en beteendeför-
ändring hade skett jämfört med tidigare stadier. Inga skillnader mellan stadierna fanns 
med avseende på ålder och att ha barn. Individerna i de olika stadierna skiljde sig 
emellertid åt med avseende på attityder, samt upplevelsen av personliga och strukturella 
barriärer. Beträffande attityder var andelen som tyckte om att cykla betydligt högre i de 
tre sista stadierna jämfört med tidigare stadier. I gruppen där de inte ens övervägde en 
beteendeförändring var andelen som upplevde personliga barriärer såsom att cykel inte 
passar, är obekvämt och okarakteristiskt större jämfört med övriga stadier. Andelen som 
upplevde strukturella barriärer såsom att cykling är inte säkert och att det inte finns 
cykelbanor var emellertid högst i andra och tredje stadiet och inte i första stadiet, 
dessutom var andelen som upplevde strukturella barriärer med parkering och duschar 
högre i andra, tredje och sista stadiet jämfört med första och fjärde stadiet.  

Det finns även studier där individers relation till att cykla beskrivits utifrån olika 
variabler. I en studie från Storbritannien genomförde Davis m.fl. (2001) en kluster-
analys baserat på variabler såsom huruvida individen har en fungerande cykel, föränd-
ringsstadie enligt TTM, uppfattning om cykelanvändning och andras uppfattning om 
cykelanvändning. Nio relevanta kluster identifierades. Exempelvis utkristalliserades en 
grupp som benämndes engagerade cyklister som cyklade mycket och hade en positiv 
uppfattning av cykelanvändning, bland de tillfälliga cyklisterna ägde de flesta en cykel 
men cyklade inte så ofta även om de hade positiv uppfattning av cykelanvändning. 
Andra grupper som mindre ofta cyklade var de oövertygade som utgjordes av en 
majoritet kvinnor som nästan aldrig cyklade och uppfattade cykelanvändning negativt, 
de som ej behöver som också de utgjordes av en majoritet kvinnor och många var äldre, 
de ägde ofta ingen cykel, hade själv en negativ uppfattning om cykeln och trodde att 
andra också har en negativ uppfattning om cykeln och kategorin unga män som inte 
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ägde cykel, hade relativt positiv uppfattning om cykelanvändning men uppfattade inte 
cykelanvändning nödvändigt. Denna typ av differentierade uppdelning kan bidra till en 
ökad förståelse för heterogeniteten hos cykelanvändare.  

Studier av individer med olika benägenhet att cykla påvisar därmed framför allt 
skillnader i attityder men även sociodemografiska och kontextuella skillnader fram-
träder i dessa studier. Resultaten som framkommer är emellertid inte validerade i 
oberoende studier och det behövs därmed fler studier som stärker de relativt specifika 
resultat som presenterats här.  

 
3.3 Grupper som cyklar av olika orsaker 
I vissa studier har skillnader mellan de som cyklar för rekreation eller motion och de 
som använder cykeln som ett färdmedel studerats. I en studie från Storbritannien fann 
Davies m.fl. (2001) exempelvis att jämfört med dem som använde cykeln som färd-
medel hade rekreationscyklisterna något längre till arbetet och en större andel individer 
hade körkort och tillgång till bil, de tenderade också att vara något äldre men det fanns 
inga skillnader med avseende på kön. I en annan studie genomförd i USA fann Dill och 
Voros (2007) att bland män, yngre och de med sämre tillgång till bil var det fler som 
använde cykeln för att göra ärenden. Dessutom tenderade de som hade kortare avstånd 
till en regional led, motorväg och staden samt hade en högre grad av vägförbindelser, att 
i större utsträckning använda cykeln för att uträtta ärenden. De fann också stöd för att de 
som använde cykeln som färdmedel var mer positivt inställd till att cykla men inte lika 
positiva till att köra bil, uppfattade cykelanvändning som enklare än att använda bilen 
samt var medvetna om lokala miljöproblem.  

Sammanfattningsvis visar de beskrivna studierna i kapitel 3 att cyklister inte är en 
homogen grupp med avseende på sociodemografiska variabler, den miljö de vistas i och 
attityder. Detta indikerar att det är värdefullt att uppmärksamma olika grupper av 
cyklister för att tydliggöra vilka faktorer som påverkar cykelanvändning. Emellertid är 
det svårt att utifrån dessa studier dra säkra slutsatser om vilka skillnader som är mest 
avgörande och framför allt hur det ser ut i Sverige. 
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4 Cykelanvändning utifrån ett helhetsperspektiv 
Litteraturgenomgången visar därmed att det är viktigt att både ta hänsyn till psykolo-
giska faktorer och olika grupperingar av cyklister för att förstå cykelanvändning. 
Eftersom resor alltid företas i ett visst sammanhang är det emellertid också viktigt att 
uppmärksamma den fysiska och kulturella kontexten i vilken cykelanvändningen sker. 
De olika faktorerna bör dessutom uppmärksammas i relation till varandra och modeller 
för hur faktorerna är relaterade kan ge en ökad förståelse för cykelanvändning utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

 
4.1 Den fysiska och kulturella kontexten 
Den fysiska miljöns betydelse för cykelanvändning har uppmärksammats i många 
studier. En mängd olika faktorer såsom klimat (t.ex. säsongsförändringar), väder (t.ex. 
regn, kyla och vind), geografi (t.ex. avstånd), topografi (t.ex. höjdskillnader), den 
naturliga miljön (t.ex. möjligheter för rekreation, luftföroreningar), cykelinfrastruktur 
(t.ex. cykelbanor), faciliteter för cyklister (t.ex. säkra cykelparkeringar, möjligheter till 
ombyte på destinationen) och hur kollektivtrafiksystemet ser ut (t.ex. huruvida man får 
ta med sig cykeln på kollektivtrafiken) har studerats. Nankervis (1999) fann stöd för att 
både klimat och väder påverkade cykelanvändningen i Australien, emellertid var 
relationen inte speciellt stark. Även andra studier från olika länder har visat att mer 
nederbörd och kallare temperaturer är relaterade till mindre cykelanvändning (Karlsson, 
2000; Pucher & Buehler, 2006). Generellt finns även stöd för att en rad olika faktorer 
såsom längre avstånd (Cervero & Duncan, 2003; Parkin m.fl., 2008; Pucher & Buehler, 
2006; Stinson & Bhat, 2004; Titze m.fl., 2008), stora höjdskillnader (Parkin m.fl., 2008; 
Rietveld & Daniel, 2004; Rodrígeuez & Joo, 2004), lägre populationsdensitet (Parkin 
m.fl., 2008), sämre möjligheter för rekreation (Zahran m.fl., 2008), mer luftföroreningar 
(Zaharan m.fl., 2008), dålig cykelinfrastruktur (Dill & Carr, 2003; Moudon m.fl., 2005; 
Parkin m.fl., 2008; Xing m.fl., 2008), dåliga cykelfaciliteter (de Geus m.fl., 2008; 
Stinson & Bhat, 2004) och fler dödsfall vid cykelanvändning (Pucher & Buehler, 2006) 
är relaterat till en lägre nivå av cykelanvändning. Det finns emellertid även studier som 
inte stödjer att alla dessa fysiska faktorer påverkar cykelanvändningen exempelvis 
avstånd (Davies m.fl., 2001; Kim & Ulfarsson, 2008), antal cykelbanor (Rodrígeuez & 
Joo, 2004), populationsdensitet (Rodrígeuez & Joo, 2004) och möjligheter till att byta 
om på destinationen (Stinson & Bhat, 2004).  

I vissa studier har uppfattningen om fysiska faktorer studerats, ibland enbart och ibland 
tillsammans med objektiva mått på fysiska faktorer. Dill och Voros (2007) fann att de 
fysiska faktorerna inte hade någon betydelse för cykelanvändning medan däremot hur 
de fysiska faktorerna uppfattades påverkade. Exempelvis var upplevelsen av att det 
fanns cykelbanor som var lätta att nå viktigt men inte den faktiska densiteten av 
cykelbanor. Titze m.fl. (2008) studerade olika upplevelser av den fysiska miljön och 
dess betydelse för cykelanvändning. Resultaten visade att upplevelsen av sammanlänk-
ningen av cykelbanor och branta höjder var relaterat till cykelanvändning medan 
upplevd attraktivitet i cykelförhållanden, diversitet i landanvändningen, trafiksäkerhet, 
gatljus på nätterna och trottoarer inte var det.  

Cykelanvändning sker inte bara i en fysisk kontext utan också i en kulturell kontext. Det 
är därmed också intressant att studera den kulturella kontextens betydelse för cykel-
användning. Pucher och Buehler (2006) jämförde Kanada som har en något högre 
cykelanvändning med USA som har en väldigt låg grad av cykelanvändning. Efter att 
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ha tagit hänsyn till en rad fysiska faktorer fann de emellertid, att kulturskillnader inte 
kunde förklara ytterligare variation i cykelanvändning mellan länderna. 

Studierna visar därmed att den fysiska kontexten, exempelvis väderförhållanden, höjd-
skillnader samt cykelinfrastruktur har betydelse för cykelanvändning. Dessutom kan det 
vara viktigt att ta hänsyn till hur den fysiska kontexten uppfattas av trafikanterna. 

 
4.2 Faktorer som påverkar cykelanvändningen 
För att få en helhetsbild över vilka faktorer som har större betydelse och vilka faktorer 
som har mindre betydelse för cykelanvändning är det viktigt att i samma studie jämföra 
betydelsen av olika typer av faktorer.  

I många undersökningar studeras betydelsen av fysiska och sociodemografiska faktorer. 
Dessa visar att både fysiska faktorer såsom väder, avstånd, cykelinfrastruktur och 
sociodemografiska variabler såsom biltillgång har betydelse för att förklara cykel-
användning (se t.ex. Winters m.fl., 2007; Parkin m.fl., 2008; Dill & Carr, 2003). Men 
det finns även studier som inkluderar andra typer av faktorer för att förklara cykel-
användning. Zahran m.fl. (2008) fann exempelvis att den byggda miljön, den naturliga 
miljön, socioekonomiska variabler och medborgerliga faktorer såsom närvaro av cykel-
organisation, icke-vinstdrivande miljöorganisation och andel som röstar på gröna partiet 
hade betydelse för att använda cykeln som färdmedel till arbetet i USA. Xing m.fl. 
(2008) undersökte dels prediktorer för att äga en cykel och dels prediktorer för cykelan-
vändning i USA. Även denna studie visar på betydelsen av ett flertal olika typer av 
faktorer för att förklara cykelbeteenden. Sociodemografiska faktorer, attitydfaktorer, 
sociala faktorer och den fysiska miljön hade betydelse för huruvida individen ägde en 
cykel eller inte medan sociodemografiska faktorer, attitydfaktorer och den fysiska 
miljön predicerade en mer frekvent cykelanvändning. Titze m.fl. (2008) fann stöd för att 
upplevelsen av den fysiska miljön, socialt stöd samt attityder gentemot cykelanvändning 
hade betydelse för cykelanvändning. Likaså fann de Geus m.fl. (2008) att psykosociala 
faktorer, upplevelsen av fysiska faktorer samt attitydfaktorer hade betydelse för 
cykelanvändning. Resultaten indikerar därmed att en rad olika typer av faktorer har en 
betydelse för cykelanvändning. I ett fåtal studier jämförs betydelsen av olika typer av 
faktorer. Exempelvis visar Moudon m.fl. (2005) att individfaktorer såsom sociodemo-
grafiska faktorer är viktigare än miljöfaktorer. De Geus m.fl. (2008) menar att det 
eventuellt först krävs en viss standard på cykelinfrastrukturen men när den väl är 
uppfylld är det psykologiska faktorer som är viktiga för att förstå varför vissa cyklar 
men inte andra. 

Genom att utgå från en teori eller en modell går det att öka förståelsen för hur olika 
faktorer hänger samman med cykelanvändning. I många av de studier där cykelan-
vändning studerats saknas emellertid en explicit teori eller modell för hur olika faktorer 
är relaterade. Det finns dock studier där mer generella teorier för attityd-beteende 
relationen applicerats på cykelanvändning, exempelvis TPB (se avsnitt 2.3. Psyko-
logiska faktorer som prediktorer av cykelanvändning för en beskrivning av TPB), men 
även ett fåtal modeller som använts för att beskriva faktorer som påverkar just cykel-
användning.  

I en modell specificerar Rietveld och Daniel (2004) fyra faktorer som har potential att 
påverka cykelanvändning:  

1. Individuella faktorer såsom kön, ålder, inkomst, aktivitetsmönster och socio-
kulturella faktorer, såsom cykelns image, kulturell bakgrund 
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2. Generaliserad kostnad för att cykla (t.ex. monetär kostnad, restid, risk att skadas, 
risk att cykeln stjäls, fysiska behov, komfort och personlig trygghet) 

3. Generaliserad kostnad för andra färdmedel (t.ex. kostnad för bilparkering, 
bränsleskatter, tillgång till kollektivtrafik) 

4. Lokala åtgärder (t.ex. pengar som läggs på cykelinfrastruktur, stadens spatiala 
design). 

Lokala åtgärder kan enligt Rietveld och Daniel (2004) både ha en direkt effekt på 
cykelanvändning och en indirekt effekt via generaliserad kostnad av cykling och 
generaliserad kostnad av andra färdmedel. Enligt en modell föreslagen av Pikora m.fl. 
(2003) har såväl fysiska miljöfaktorer som individuella faktorer såsom motivation och 
hälsa, en påverkan på den lokala cykelanvändningen. Mest uppmärksammas de fysiska 
miljöfaktorerna som kan kategoriseras i fyra typer; funktionella aspekter (t.ex. direkt 
rutt, hur väl banan underhålls, trafikvolym), säkerhetsaspekter (t.ex. övergångar, 
belysning), estetiska aspekter (t.ex. hur rent det är, arkitektur, träd) och egenskaper på 
destinationen (t.ex. lokala faciliteter, affärer). Enligt en något mer generell modell som 
användes av Xing m.fl. (2008) är följande tre typer av faktorer viktiga för att förklara 
cykelbeteenden; individuella faktorer (t.ex. cykelpreferenser, cykelkomfort), sociala 
miljöfaktorer (t.ex. cykelkultur) och fysiska miljöfaktorer (t.ex. cykelinfrastruktur, 
vilken bebyggelse det finns). Cykelbeteenden kan inkludera olika dimensioner såsom att 
äga en cykel, cykelanvändning, syfte och avstånd. Även om de beskrivna modellerna 
har olika fokus har liknande faktorer betydelse för cykelanvändning. Modellen som 
presenteras av Rietveld och Daniel (2004) uppmärksammar aspekter som cyklister tar 
hänsyn till vid sitt beslut att cykla. De två övriga modellerna uppmärksammar snarare 
olika typer av faktorer som har betydelse. Pikora m.fl. (2003) lägger störst vikt vid de 
fysiska miljöfaktorerna medan Xing m.fl. (2008) presenterar en mer allmän modell över 
faktorer som påverkar. Även om dessa modeller erhållit visst empiriskt stöd går det inte 
att dra några slutsatser om vilken modell som bäst beskriver hur olika faktorer påverkar 
cykelanvändning eftersom modellerna inte har validerats i flera oberoende studier.  
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5 Studier av åtgärder för att öka cykelanvändningen 
Såsom litteraturgenomgången visar påverkas cykelanvändning av en rad olika faktorer 
och olika typer av åtgärder kan därför införas för att försöka påverka cykel-
användningen. Eftersom en ökad cykelanvändning har positiva konsekvenser både för 
miljön och för den personliga hälsan finns det ett intresse för att undersöka om det går 
att öka cykelanvändningen med hjälp av olika åtgärder. I linje med den modell som 
presenterades av Rietveld och Daniel (2004) skulle det exempelvis vara möjligt att 
påverka cykelanvändningen genom att införa åtgärder som gör cykling mera attraktivt 
genom s.k. ”pull” åtgärder (t.ex. förbättra trafiksäkerheten, bygga säkra cykelparke-
ringar, skapa möjligheter att exempelvis duscha på destinationen) samtidigt som man 
gör andra färdmedel såsom bil mindre attraktiva genom s.k. ”push” åtgärder (t.ex. 
genom ökade parkeringskostnader, höjd skatt på drivmedel). Stradling (2001) studerade 
effekten av s.k. ”push” and ”pull” metoder. Han fann att de yngre och de som körde 
mindre bilar kunde tänka sig att minska bilåkandet om andra alternativ blev mera 
attraktiva. De äldre och de med låg inkomst skulle kunna tänka sig att minska 
bilåkandet om bilen blev dyrare. Den tredje gruppen vilka hade dyrare bilar och som 
delvis använde den i arbetet påverkades inte av vare sig ”push” eller ”pull”. 

I detta kapitel beskrivs studier som undersökt vilken betydelse åtgärder kan ha för att 
öka cykelanvändningen. Majoriteten av studierna har med olika metoder fokuserat på 
åtgärder som förbättrar cykelanvändningen på olika sätt dvs. reducerar den upplevda 
kostnaden för att cykla.  

I vissa studier har respondenterna fått ange vilka åtgärder som skulle få dem att öka 
cykelanvändningen. Eftersom långa avstånd kan förhindra cykelanvändning har man i 
dessa studier först tagit hänsyn till avståndet när möjligheterna att cykla studeras. I en 
studie genomförd i Storbritannien visade Kingham m.fl. (2001) att en majoritet av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att cykla ifall de bodde tillräckligt nära och hade 
tillgång till cykel jämfört med ett fåtal procent som cyklade vid tiden för studien. 
Speciellt viktiga för att öka cykelanvändningen var förbättrad cykelinfrastruktur, 
cykelfaciliteter och säkerhet, därefter mindre trafik samt ekonomiska incitament. 
Liknande åtgärder angavs i en studie av Dickinson m.fl. (2003) genomförd i 
Storbritannien. Resultatet visade att 24 % angav att inget skulle få dem att cykla till 
arbetet om de bodde tillräckligt nära medan 47 % angav att om cykelvägarna till arbetet 
förbättrades skulle de cykla, 43 % angav bättre möjligheter till ombyte på arbetet samt 
cykelsäkerhet, 34 % angav mindre trafik på vägarna och 25 % angav att ett finansiellt 
incitament skulle uppmuntra cykling. I studier där man använt stated preference för att 
avgöra vilka faktorer som är viktiga för att öka cykelanvändningen framkommer 
liknande faktorer som viktiga för att öka cykelanvändningen, framför allt en bra 
cykelinfrastruktur, bra cykelfaciliteter på destinationen och kortare restid (Ryley, 
2006b; Hunt & Abraham, 2007; Tilahun m.fl., 2007; Wardman m.fl., 2007). Ekono-
miska incitament för att öka cykelanvändningen har visat sig vara effektivt i vissa 
studier (se Wardman m.fl., 2007) men ineffektivt i andra studier (Ryley, 2006b). Även 
om dessa studier indikerar att det finns en relativt stor potential för ökad cykelanvänd-
ning är det mycket osäkert hur många som faktiskt skulle börja cykla ifall åtgärderna 
genomfördes. Det finns exempelvis studier som visar att intresset för att överge bilen till 
förmån för cykeln på resor kortare än 8 km är litet (Mackett, 2001).  

Endast i ett fåtal studier har åtgärder som syftar till att göra bilanvändningen mindre 
attraktiv, främst ökad skatt på fossila drivmedel, studerats. I en jämförelse mellan USA 
och Kanada fann Pucher och Buehler (2006) att ett högre bensinpris ledde till ökad 
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cykelanvändning. Denna studie indikerar därmed att en ökad cykelanvändning inte bara 
kan uppnås genom förbättringar för cyklister utan även genom att kostnaden för andra 
färdmedel såsom bil ökar.  

För att undersöka de mekanismer som är viktiga för att öka cykelanvändningen har även 
interventionsstudier genomförts. Rose och Marfurt (2007) redovisade effekter av en 
cykelkampanj ”Ride to Work Day” där syftet var att uppmuntra cykelanvändning i 
Victoria, Australien. Resultaten visade att bland dem som cyklade till arbetet för första 
gången under kampanjen var det ungefär en fjärdedel som efter fem månader 
fortfarande cyklade. Flertalet studier har använt sig av TTM vid utformningen av 
interventionen (se avsnitt 3.2. Grupper med olika benägenhet att cykla för en 
beskrivning av TTM). Mutrie m.fl. (2002) undersökte effekten av en intervention med 
praktisk information om t.ex. rutter, säkerhetsfrågor, möjligheter för ombyte, säker 
cykelparkering och kartor. I studien som genomfördes i Storbritannien inkluderades 
individer i det andra och tredje stadiet (contemplation och preparation). Resultaten 
visade att andelen som promenerade till arbetet ökade men inte andelen som cyklade. 
Under en tvåveckors studie där deltagarna i en studie i Storbritannien fick pröva att 
cykla fann Gatersleben och Appleton (2007) en förändring i deltagarnas upplevelser i 
samband med cykelanvändning. Negativa upplevelser såsom trafikrelaterade aspekter 
och dåligt väder/mörker blev mindre frekvent under testperioden, samtidigt ökade 
andelen som uppskattade trafikrelaterade situationer (t.ex. att köra om andra) men 
andelen som uppskattade aktiviteten att cykla (spänning och känsla av att klara det) blev 
också färre. I en systematisk genomgång av hur effektiva olika interventioner är för att 
öka cykelanvändning eller gång framför bilanvändningen visar Ogilvie m.fl. (2004) att 
det finns stöd för ökad cykling/gång som ett resultat av interventioner som riktar in sig 
på motiverade undergrupper. Visst stöd fanns även för att förbättringar av kollektiv-
trafiken (t.ex. att subventionera pendling) kan vara effektivt. Däremot fanns det inget 
stöd för att allmänna informationskampanjer och förbättrade och utbyggda cykelnätverk 
skulle vara ett effektivt sätt att öka cyklandet. Dessa studier indikerar därmed att vissa 
interventioner kan vara effektiva för att öka cykelanvändningen men baserat på endast 
det fåtal studier som presenterats här går det inte att dra några långtgående slutsatser.  

Utifrån de refererade studierna i kapitel 5 är det osäkert huruvida olika typer av åtgärder 
påverkar cykelanvändningen eller inte. Det finns indikationer på att åtgärder som 
förenklar möjligheterna att cykla kan vara effektiva (t.ex. bra cykelinfrastruktur, bra 
cykelfaciliteter på destinationen samt kortare restid) samtidigt som resultaten från 
experimentella studier är mer osäkra. Fler studier behövs därför för att avgöra vilken 
betydelse olika typer av åtgärder har för cykelanvändningen.  
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6 Diskussion och förslag på fortsatt forskning 
Litteratursammanställningen visar att cykelanvändning påverkas av en rad olika 
faktorer. Utifrån ett psykologiskt perspektiv har fokus ofta varit på att undersöka motiv 
till att cykla, barriärer som hindrar cykelanvändning samt olika uppfattningar om att 
cykla. Därutöver har studier sporadiskt undersökt betydelsen av exempelvis sociala 
normer som betydelsefulla för cykelanvändning. Flera undersökningar har exempelvis 
visat att det är vanligt att cykla för hälsans skull och för att det är en trevlig aktivitet. 
Barriärer mot cykelanvändning varierar rimligtvis mellan olika situationer men ofta 
återkommande upplevda hinder är dåligt väder, för långa avstånd och för dålig trafik-
säkerhet för cyklister. Det finns också stöd för att olika psykologiska faktorer såsom 
attityder, upplevelsen av den sociala miljön och upplevd kontroll är viktiga för att 
förklara cykelanvändning. I flertalet av de genomförda studierna har emellertid 
indikatorerna av olika psykologiska variabler varit bristfälliga, ofta med endast en fråga 
eller påstående och inte alltid teoretiskt grundade. I ett fåtal studier har teoretiska 
modeller använts, exempelvis TPB för att predicera cykelanvändning (Forward, 1998; 
Forward, 2004) och TTM för att kategorisera benägenheten att börja cykla (Gatersleben 
& Appleton, 2007) men i jämförelse med den rad olika perspektiv som använts för att 
studera andra färdmedel såsom bilen har de teoretiska utgångspunkterna varit begrän-
sade. Eftersom cykelanvändning är en form av miljövänligt resande kan det exempelvis 
vara viktigt att undersöka i vilken utsträckning generella värderingar, miljöföreställ-
ningar och personliga normer är relaterade till cykelanvändning (se Stern, 2000). 
Dessutom är det viktigt att i högre grad studera betydelsen av vana att använda olika 
färdmedel som prediktor av cykelanvändning (se t.ex. Verplanken m.fl., 1994).  

Majoriteten av de refererade studierna har fokuserat på sociodemografiska och/eller 
kontextuella faktorer som förklaringar till cykelanvändning. Resultaten visar att det är 
viktigt att ta hänsyn till båda dessa typer av faktorer även om det fortfarande är oklart 
vilken betydelse framför allt sociodemografiska faktorerna har för cykelanvändning. 
Exempelvis har studier visat att kön är viktigt för att förklara cykelanvändning i främst 
USA men inte i flertalet europeiska länder. Det är viktigt att i framtida studier fortsätta 
att studera betydelsen av sociodemografiska faktorer för cykelanvändning men även att 
jämföra hur olika grupper uppfattar cykelanvändning så att åtgärder som genomförs för 
att öka andelen som cyklar kan bidra till att tillgodose olika gruppers behov. Med 
avseende på de kontextuella faktorerna har majoriteten av studierna visat att exempelvis 
väderförhållanden, höjdskillnader och cykelinfrastruktur är relaterat till cykelanvänd-
ning. Som en del studier indikerar kan det vara viktigt att i framtida studier fokusera 
både på hur olika objektiva kontextuella faktorer påverkar cykelanvändning och hur 
individerna upplever olika typer av kontextuella faktorer, exempelvis både antalet 
cykelbanor samt i vilken utsträckning individer upplever att det finns ett bra cykel-
banenät.  

Trots att andelen studier som fokuserar på cykelanvändning ökat de senaste åren är det 
viktigt att uppmärksamma begränsningar i de genomförda studierna. En viktig begräns-
ning är den rad olika definitioner av cyklister som använts i studierna. Förutom att det 
varierar i hur ofta en individ ska cykla för att han eller hon ska kategoriseras som 
cyklist, allt från en gång i veckan till att cykla minst 3 gånger/år, kan syftet med resan, 
exempelvis rekreation eller som färdmedel för att uträtta ärenden påverka resultaten. 
Detta innebär att det kan vara svårt att tolka resultaten och framför allt att jämföra olika 
studier där olika definitioner av cyklister använts. Det är exempelvis troligt att frekvent 
cykelanvändning och mindre frekvent cykelanvändning förklaras av delvis olika 
faktorer. I en del studier har även ett avgränsat urval studerats, exempelvis har 
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majoriteten av respondenterna i vissa studier varit män (se t.ex. Bergström & 
Magnusson, 2003; Stinson & Bhat, 2004), vilket kan få konsekvenser för hur generali-
serbara resultaten är. Med avseende på de psykologiska faktorerna är flertalet av de 
redovisade studierna dessutom genomförda i Storbritannien där andelen cyklister är 
relativt låg och infrastrukturen inte är lika väl utbyggd jämfört med Sverige, vilket gör 
att resultaten kanske inte alltid kan överföras till svenska förhållanden. Även 
sociodemografiska och kontextuella faktorers betydelse för cykelanvändning behöver 
studeras ytterligare i Sverige.  

För att kunskapen kring cykelanvändning ska stärkas är det viktigt att forskningen har 
en teoretisk grund där viktiga faktorer som påverkar beteendet identifieras. Fler studier 
behövs för att följa upp de resultat man funnit i tidigare studier och undersöka under 
vilka förhållanden och för vilka grupper resultaten gäller. Tidigare studier indikerar 
även att det är viktigt att undersöka interaktioner mellan olika typer av faktorer. 
Exempelvis fann Guo m.fl. (2007) att den byggda miljön kan påverka olika grupper på 
olika sätt med avseende på användningen av icke-motoriserade färdmedel. Därför är det 
nödvändigt att inkludera många olika faktorer som möjliga prediktorer av cykelan-
vändning och undersöka hur dessa interagerar. 

Eftersom endast ett fåtal studier har utvärderat de åtgärder som genomförts för att öka 
cykelanvändningen är det osäkert vilka åtgärder som faktiskt fungerar. I de studier där 
stated preference modellen använts finns det stöd för att åtgärder såsom bra cykelinfra-
struktur, bra cykelfaciliteter på destinationen och kortare restid kan öka andelen 
cyklister (se Ryley, 2006b; Hunt & Abraham, 2007; Tilahun m.fl., 2007; Wardman 
m.fl., 2007). Samtidigt visar resultat att åtgärder främst fungerar i grupper som redan är 
motiverade att förändra sitt resbeteende (Ogilvie m.fl., 2004). Det behövs därför fler 
utvärderingar av olika interventioner för att öka förståelsen för hur effektiva olika typer 
av åtgärder är.  

Utifrån resultaten från litteratursammanställningen framträder tydliga brister i 
forskningen kring vilka faktorer som påverkar cykelanvändning. Nedan summeras 
förslag på framtida forskning: 

• För att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar cykelanvändningen i 
Sverige är det viktigt att genomföra fler svenska studier som explicit fokuserar 
på cykelanvändning 

• Eftersom det finns olika typer av faktorer som påverkar cykelanvändning bör 
studier inkludera såväl sociodemografiska som kontextuella faktorer samt 
uppmärksamma psykologiska faktorer som kan ha betydelse för att förstå 
cykelanvändning 

• Studierna bör vara teoretiskt grundade för att skapa en möjlighet att ackumulera 
kunskap kring cykelanvändning och peka på viktiga faktorer som påverkar 
beteendet 

• Det är nödvändigt med fler studier som undersöker vilka effekter olika typer av 
åtgärder har på cykelanvändningen. För att öka förståelsen för vilka åtgärder 
som kan införas för att öka andelen cyklister inom olika undergrupper bör dessa 
studier undersöka olika trafikantgrupper (t.ex. de som aldrig cyklar samt de som 
cyklar ibland men inte regelbundet eller endast under vissa förutsättningar).  
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