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Bakgrund
Fysiskt aktiv arbetspendling

”Att cykla till jobbet är något av det smartaste man kan göra. Man får 
motion medan man tar sig till jobbet och man cyklar med gott 
miljösamvete. Man sparar pengar och man sparar tid samtidigt som 
man vårdar sin hälsa och förbättrar sin kondition.”

www.cykelguiden.nu (2009-03-04)

http://www.cykelguiden.nu/


Bakgrund
Färdvägsmiljö

Foto: Jane Salier Eriksson



Syfte

Syftet med denna studie var därför att mäta sambandet mellan 
upplevelser av trafikmiljön som otrygg eller trygg för cykelpendling, och 
upplevelser av olika miljöfaktorer i samma färdvägsmiljöer.



Metod
Tillvägagångssätt

• Fysisk aktiv arbetspendling i 
Stor-Stockholm (FAAP) 
https://www.gih.se/faap

• År 2004, 2005

• Annonsering (SvD och DN)

• Fysiskt aktiva arbetspendlare –
gång och cykel

• 2 000

• Enkäter och karta

https://www.gih.se/faap


Metod
Stor-Stockholms innerstad

• Gamla stan, Södermalm, 
Kungsholmen, Vasastan, 
Norrmalm och Östermalm

• 797 arbetspendlande 
cyklister (47 ± 11 år, 40 % män)

• Upplevelser av sina 
självvalda färdvägsmiljöer

Copyright: Lantmäteriverket, Gävle



Metod
Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)

Wahlgren et al. 2010, Wahlgren & Schantz, 2011



Miljöprediktorer

Avgas

Buller

Flödet av motorfordon

Hastighet hos motorfordon

Hastighet hos cyklister

Trängsel i blandtrafik

Trängsel bland cyklister

Konflikter

Cykelbana/cykelfält/cykelväg

Grönska

Fulhet eller skönhet

Färdvägens dragning

Backighet

Rödljus

Bakgrundsfaktorer

Kön

Ålder

Utbildningsnivå

Inkomstnivå

Utfallsvariabel

Otrygg eller 
trygg 
trafikmiljö



Resultat

Trängsel i blandtrafik                
(-0,25)

Färdvägens dragning                 
(-0,18)

Hastighet hos motorfordon                
(-0,14)

Konflikter                                    
(-0,13)

Grönska                                   
(0,14)

Cykelbana/cykelfält/cykelväg 
(0,11)

Fulhet eller skönhet              
(0,10)

Backighet
(0,07)

Otrygg eller trygg 
trafikmiljö         
(12,05)

R² = 0,39
Alla p-värden ≤ 0,017



Slutsats

Dessa foton är av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Schantz, 2014



Miljöprediktorer
Miljö som helhet motverkande eller stimulerande

Otrygg eller trygg 
trafikmiljö

Inner Ytter Inner

Avgas -

Buller -

Flödet av motorfordon -

Hastighet hos motorfordon -

Hastighet hos cyklister

Trängsel i blandtrafik - -

Trängsel bland cyklister

Konflikter -

Cykelbana/cykelfält/cykelväg + +

Grönska + + +

Fulhet eller skönhet + + +

Färdvägens dragning - - -

Backighet +

Rödljus

Wahlgren & Schantz, 2012, Wahlgren & Schantz, 2014



Tack!


