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 u
nder människosläktets ut
veckling har förflyttningar 
mellan olika platser utgjort 
en stor del av människans 
totala fysiska aktivitet. Så 
är det även i dag i många 

länder. I till exempel Tianjin, Kinas tredje 
största stad med 9 miljoner invånare, gick 
eller cyklade 94 procent av befolkningen 
till arbetet för några år sedan. I snitt tog 
färden 30 minuter i en riktning, och 65 
procent av befolkningen utförde ingen an
nan form av fysisk aktivitet på fritiden. 
Även i Sverige var för bara ett drygt halv
sekel sedan fysiskt aktiva transporter en 
del av vår svenska normalitet. Bland LM 
Ericssons 5 000 anställda år 1949 cyklade 
3 000 till arbetet, medan 950 promenerade 
och 1 000 åkte kollektivt. Endast 50 tog sig 
till jobbet med någon annan form av mo
torfordon. Men snart skulle denna tidsty
piska bild tona bort i Sverige. Och sedan 
något decennium har motsvarande för
ändring inletts i Kina. 

Vart tog då all fysisk aktivitet vägen i 
Sverige? Svaret är att åtminstone en del av 
nedgången kompenserades av mer fysisk 
aktivitet under andra delar av fritiden. 
Därtill stöttades den av ett samhälle som 
byggde anläggningar för idrott, friluftsliv 
och rekreation som en del av dess omsorg 
om medborgarnas välbefinnande. Dessa 
ambitioner hade etablerats redan före and
ra världskriget och lett till bland annat in
köp av stora friluftsområden nära tätorter
na. Efter kriget gav en stark ekonomi parad 
med välfärdsideologin ytterligare kraft åt 
denna yttring av moderniteten. Samtidigt 
tog den sig då delvis nya uttryck. När ling
gymnastikens tid var passé behövdes nya 
rörelseformer för människor. Och arenor 
för dem. Konditionsträningen skulle del
vis bli svaret på dessa behov. Och kanske 
var det därför som det anlades så många 
motionsspår i Sverige under 60 och 70
 talen.

 V
älfärdssveriges ambition att 
på olika sätt främja befolk
ningens fysiska aktivitet och 
hälsa varade fram till 80ta
lets slut. Då ersattes den av 
ett minskat engagemang från 

samhällets sida. Delvis var det ekonomiskt 
betingat, men det harmonierade även med 
ett synsätt som gick ut på att rörelsebeho
vet fick tillfredställas av individen själv 
 eller i samspel med marknaden. Denna 
marknadsliberala inställning kom dock 
snart i otakt med en tid som i sitt sköte bar 
på en utveckling som ingen kunde förut
säga på 80talet. Under 90talet drabbades 
först USA och sedan flera andra länder av 
en fetmaepidemi. Den spreds vidare och 
utvecklades efter hand till ett globalt folk
hälsoproblem. Ett av dess möjliga bote
medel försvårades av att upplevd tidsbrist 
alltmer blev ett hinder för att vara fysiskt 
aktiv. Forskning visade också på den omgi
vande miljöns betydelse för nivåerna av 
fysisk aktivitet inom befolkningen. Lägg 
därtill att så många som 25 procent av in
vånarna inom EU angav som främsta hin
der för att motionera att de inte var ”den 
sportiga typen” (Public Health Nutrition, 
2/1999). 

Kunde samhället då stå vid sidan av allt 
detta utan att agera? Knappast. Men vad 
skulle göras? Folkhälsokrisen, det mer 
tidspressade samhällsklimatet och ny kun
skap om vad som påverkar våra beteenden 
utmanade ju även de gamla folkhälsostra
tegierna. Sammantaget ledde detta till ett 
paradigmskifte i synen på vilka former av 
fysisk aktivitet som skulle ha en rimlig 
chans att bidra till mer rörelse inom be
folkningen. Perspektiven breddades från 
den tidigare starka betoningen på olika 
idrotter och mer ansträngande träning till 
att vardagsmotion lyftes fram i såväl natio
nella som internationella folkhälsostrate
gier. Fysiskt aktiva transporter kom där
igenom återigen i fokus som en möjlig käl
la till fysisk aktivitet. 

Men detta skifte i synsätt skulle sam

tidigt innebära ett behov av andra fysiska 
miljöer för kroppslig rörelse än de tradi
tionella. Och med det andra aktörer. Mo
tionsspår och idrottsanläggningar ligger 
inom idrotts och fritidsförvaltningarnas 
domäner, 
medan ga
tor, trottoa
rer och cy
kelbanor 
tillhör gatu 
och trafik
kontorens 
ansvarsom
råden på 
kommunal 
nivå. Och 
för det stat
liga vägnätet 
ansvarar Vägverket. Inom denna sfär finns 
en annan grundval för beslut om inves
teringar. Genom så kallade kostnads och 
nyttoanalyser bedöms till exempel huru
vida anläggandet av en väg har möjlighet 
att leda till ett positivt ekonomiskt återflö
de till samhället. Om så inte är fallet skall 
i princip investeringen ej ske. 

Dessa samhällsekonomiska beräknings
modeller har utvecklats under lång tid för 
biltrafikens behov, men inte för gång och 
cykling. Ett beslut som skulle få oanat sto
ra konsekvenser för denna brist togs av 
stortinget i Norge den 7 juni 2001?. Då be
gärdes att regeringen skulle initiera ett ar
bete med att ta fram en nationell cykel
strategi vars huvudsyfte skulle vara att 
göra cykling säkrare och mer attraktivt 
som transportmedel. Och som ett impera
tiv angavs att ”denna strategi skall bilda en 
del av den nationella transportplanen”. 

 s
tortingets beslut gav incitament 
till Transportøkonomisk insti
tutt i Norge, och då särskilt 
transportekonomen Kjartan 
Sælensminde, att inleda ett 
 pionjärarbete. Detta ledde fram 

till de första mer kompletta kostnads och 
nyttoberäkningarna av anläggandet av 
gång och cykelvägar. Basen skapades bland 
annat med hjälp av data från tätorterna 
Hokksund, Hamar och Trondheim. Och på 
följande ”nya” variabler sattes ekonomiska 
värden: ohälsa, sjukfrånvaro, osäkerhet i 
trafikmiljön, kostnader för parkering och 
skolskjutsning samt externa effekter av 
biltrafik. Med det senare menas kostnader 
som är knutna till negativa miljöeffekter 
av biltrafik såsom avgaser, partiklar och 
buller. Den sammantagna kalkylen för in
vesteringar i cykelbanor i de tre olika stä
derna resulterade i att för varje av samhäl
let satsad krona skulle intäkterna bli 4–5 
kronor (Transportation Research Part A, 
38/2004).

En så stor samhällsekonomisk nytta är 
mycket ovanlig vid andra former av trans
portinvesteringar. Det norska vägverket 
reagerade därför med skepsis mot resulta

ten. Reaktionerna i andra länder lät inte 
heller vänta på sig. De svenska naturvårds 
och vägverken samt Nordiska rådet inled
de snabbt olika former av utvecklingsarbe
ten med utgångspunkt i de norska fynden. 

Den sam
mantagna 
bilden av 
dessa arbe
ten visade 
inte helt 
oväntat på 
osäkerheter 
i olika for
mer av me
todik och 
beräknings
grunder. 
Inte minst 

gällde det hur man ska kunna beräkna de 
hälsoekonomiska effekterna. Och detta 
var viktigt då hälsoeffekter bedömdes 
 skapa en stor del av samhällets vinst i de 
norska beräkningarna. Var detta verkligen 
möjligt? 

Behovet av fortsatt utvecklingsarbete 
blev uppenbart. Nordiska rådet rekom
menderade därför WHO att ta över stafett
pinnen, vilket WHO gjorde redan samma 
år. Ett första expertmöte hölls i Maggling
en i Schweiz hösten 2005 och efter två års 
arbete offentliggör WHO i dag ett unikt 
redskap för hälsoekonomiska bedömning
ar av cykling. Det sker vid en folkhälsove
tenskaplig konferens i England, och red
skapet blir samtidigt globalt och öppet till
gängligt via internet (www.euro.who.int/
transport/policy/20070503_1).

WHO valde en försiktig strategi i sitt ut
vecklingsarbete. Efter att inledningsvis ha 
skannat igenom den engelskspråkiga litte
raturen inom området fann man 16 studier 
av kostnader och nytta av investeringar i 
cykelbanor. 15 av dessa visade på större 
nytta än kostnader. Men metodiken och 
kvaliteten på de hälsoekonomiska värde
ringarna varierade stort mellan de olika 
studierna. Ett behov av att utveckla en 
 basal och robust grund att stå på framstod 
därmed tydligt. Detta bedömdes som sär
skilt viktigt då de samhällsekonomiska 
 beräkningarna av transportinvesteringar 
även i framtiden torde komma att utföras 
inom en transportsektor med begränsad 
kompetens i hälsofrågor. 

 W
HO grundar den hälso
ekonomiska beräk
ningsmodellen på en 
unik studie från Kö
penhamn. Den bygger 
på drygt 30 000 kvin

nor och män som följdes under 14,5 år. 
Dödligheten inom gruppen relaterades till 
olika former av bakgrunds och riskfakto
rer samt fysisk aktivitet. Med hänsyn taget 
till detta fann man en reducerad dödlighet 
hos de fysiskt aktiva. Men det särskilt 
 värdefulla med studien är att man kunde 

separera effekterna av arbetspendling ge
nom cykling från andra former av fysisk 
aktivitet inklusive olika idrotter. Cykling
en ledde i sig till 40 procent mindre risk 
för dödlighet knuten till alla sorters sjuk
domar och andra dödsorsaker såsom tra
fikolyckor (Archives of Internal Medicine 
160/2000). När resultaten analyserades 
uppdelat per kön var dock resultaten bara 
statistiskt säkerställda för männen. Orsa
ken var sannolikt att antalet kvinnor i stu
dien var för litet. Nyligen har i alla fall en 
studie av 60 000 kvinnor i Shanghai givit 
samma resultat för kvinnor som den dans
ka studien gav för män (American Journal 
of Epidemiology, 165/2007).  

En stor finess med dessa epidemiologis
ka studiers upplägg är att det är helheten 
av positiva och negativa faktorer för häl
san som fångas in och relateras till risken 
för dödlighet. Eventuella negativa effekter 
av till exempel avgaser i inandningsluften 
samt ökade skaderisker i trafiken vägs allt
så samman med eventuella positiva effek
ter på hälsan av cyklingens rörelser. Den
na form av integrering av komplexa nega
tiva och positiva påverkansfaktorer är i det 
närmaste omöjlig att få belyst på ett annat 
och någorlunda säkert sätt. 

 d
en minskade dödlighet som 
Köpenhamnsstudien be
skrev är kopplad till en 
 ackumulerad kvantitet av 
tre timmars cykling per 
vecka. Givet att man cyklar 

till och från arbetet 8–10 gånger per vecka 
motsvarar det en pendlingstid i en rikt
ning på i snitt 20 minuter. Det handlar allt
så inte om särdeles mycket tid per dag för 
att få en stor reduktion i risken för dödlig
het. Men genom att denna mängd rörelse 
upprepas under många av årets dagar blir 
den totala volymen av fysisk aktivitet över 
året omfattande. 

WHO:s redskap för hälsoekonomiska 
bedömningar baseras alltså på kunskap 
om reducerad dödlighet knuten till en spe
cifik form av fysisk aktivitet och utförd un
der verkliga förhållanden i olika former av 
trafikmiljöer. Den har därigenom den sto
ra fördelen att den kan leverera rimligt 
säkra ekonomiska värden. Nackdelen är 
att den inte bedömer kostnader kopplade 
till sjukdom. Den kommer således att un
derskatta den reella samhällsekonomiska 
nyttan. Valet är medvetet. Man har valt det 
säkra före det osäkra. Och bestämt sig för 
att fortsätta utvecklingsarbetet. Vad som 
i dag blir tillgängligt är således bara slutet 
på början. Men det är en viktig början.  

Avslutningsvis: SvD:s huvudnyhet den 5 
november i år löd på följande sätt: ”Miljar
der i cykeloffensiv krävs för att nå miljö
mål”. Den signalerade det faktum att 
WHO:s initiativ kommer i en tid då klimat
frågorna har hamnat högt upp på den poli
tiska agendan. De omställningar som vän
tar våra samhällen för att åtminstone mild
ra effekterna av klimathotet kan ses som 
problem eller som möjligheter. 

Med WHO:s hälsoekonomiska beräk
ningshjälp kan möjlighetens perspektiv 
konkretiseras i ekonomiska termer och 
kanske skapa en grund för en annan vink
ling av samma nyhet: ”Miljarder i sam
hällsekonomisk vinst av cykeloffensiv. 
Samtidigt nås miljömålen”. 

Peter Schantz är docent och forsknings
ledare för temaområdet Rörelse, hälsa och 
miljö vid Gymnastik och idrottshögskolan 
(GIH) i Stockholm.

Cyklisterna 
får hjulen 
att snurra

HÄLSOHJÄLTAR  I dag offentliggör FNorganet WHO ett 
unikt redskap för hälsoekonomiska bedömningar av cyk
ling. Efter en sensationell norsk rapport om cyklingens 
ekonomiska nytta gick WHO igenom 16 engelskspråkiga 
studier. 15 av dem visade på större nytta än kostnad. 
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