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Abstract 

 

The urbanization process today places high demands on our city planners to find the best 

practices and solutions for the transportation systems in our growing and crowded cities. 

The bike is seen as one of these solutions, but if the bike will have a functional role in our 

cities, we need to create accessible and available bicycle networks. This paper is based on 

a case study of Lund, a city where the bike is one of the main means of transport. By 

looking at how cyclists and the municipality of Lund looks at accessibility and 

availability in the city’s bicycle network as well as the consistency and differences that 

exist between the cyclists and the municipality’s view upon this matter, we want to see 

how an established "bicycle city" works in the aspects mentioned above. The paper also 

examines how the accessibility and availability of the city's current bicycle network can 

be improved. 

 

The material for the study is collected through questionnaires and interviews, but also 

through an analysis of the municipality’s planning documents. The results are analysed 

using theories about people's role in the urban space, mobility, planning theory and 

technical oriented guides for bicycle planning. 

 

The results of the study shows that both the cyclists and the municipality are relatively 

satisfied with the accessibility and availability of Lund’s bicycle network, but there are 

many opportunities for improvement. The main difference is the view of the city centre of 

Lund, where many cyclists identifies shortcomings in the accessibility and availability. 

Finally, the analysis shows that the biggest improvement that can be done to improve the 

accessibility and availability in the cycling network of Lund is to create more space for 

cyclists and bicycle traffic in the city. 
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Förord 

 

Denna uppsats är ett examensarbete på kandidatnivå från programmet 

”Samhällsplanering - urban och regional utveckling” vid Lunds Universitet. Vi vill med 

detta arbete koppla till vår framtida yrkesroll som samhällsplanerare genom att ge 

praktiska förslag och utföra ett visst dialogarbete med användare av stadens gaturum. Vi 

ser arbetet som en länk mellan den akademiska utbildningen och den praktiska roll som 

vi som planerare kan komma att få. 

 

Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna. 
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1. Inledning  

 

I detta kapitel introduceras studien, dess syfte och frågeställningar. Det ges en kort 

introduktion till Lund, cykelns historia, uppsatsens förstudie samt tidigare forskning. Här 

presenteras också centrala begrepp, uppsatsens avgränsning och disposition.  

 

1.1 Cykeln - ett transportmedel för den moderna staden? 

Karaktäriserande för vårt samhälle idag är den omfattande urbaniseringsprocess som 

formar och sätter ramar för samhällsutvecklingen. I och med ett ökat intresse för staden 

har planerare under det senaste seklet arbetat för att hitta lösningar för en god och 

attraktiv stad.  

 

Människors mobilitet och transporter är en viktig del av planeringen för våra växande 

städer. Under 1930-talet implementerades biltrafiken i städerna och den fysiska 

utformningen anpassades efter bilen. I slutet av 1900-talet började tankar om ett hållbart 

transportsystem uppkomma och bilen ansågs mer och mer problematisk. Idag lever vi i 

städer planerade för bilen men när våra städer växer och förtätas behöver vi hitta 

transportmedel som är mer platseffektiva och miljövänliga (Nyström & Tonell 2012). 

 

Under de senaste åren har cykeln fått en ökad betydelse inom samhällsutvecklingen. 

Cykeln ses som ett transportmedel med många fördelar då den är ett miljövänligt, 

hälsofrämjande och platseffektivt transportmedel samt tillgänglig för många olika 

grupper i vårt samhälle (Pinderhughes 2004). 

 



 

 

2 

För att cykeln ska kunna vara ett bra transportmedel krävs det att våra städer både blir 

framkomliga och tillgängliga för cyklister, inte bara för unga studenter på väg till 

universitetet utan också för arbetspendlare, barn och äldre. På flera nivåer av planering 

pekas det på̊ hur viktigt det är att cykelnätet utvecklas och att rörelse för cyklister 

möjliggörs (Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting & Boverket 2015).  

  

     

1.2 Cykelns historia 

Cykeln fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet då ”säkerhetscykeln” började tillverkas. 

Den hade föregåtts av en mängd olika varianter på cyklar så som höghjulingar och 

sparkvagnar. Säkerhetscykeln var mycket lik dagens moderna cyklar med en ram av 

tunna stålrör och två lika stora hjul. Några år senare utvecklades gummidäcken och 

grundformen av den moderna cykeln var därmed komplett (Helmersson & Hult u.å., 

Svensk cykling 2015). 

 

Cykeln blev snabbt ett populärt transportmedel men var från början dyr och kostade upp 

mot sex månadslöner. Trots det höga priset innebar cykeln en frihet för många 

människor. I och med cykeln blev landsbygdens isolering mindre och det gick att 

förflytta sig snabbt och långa sträckor t.ex. till arbetet eller dansbanan. Under 1900-talet 

sjönk priset på cykeln och det blev det främsta transportmedlet för gemene man. Det var 

först när bilen blev mer allmän som cykelanvändandet minskade (Helmersson & Hult 

u.å). 

 

I dagens urbanisering och trängsel har cykeln dock fått en renässans och ökat sin status. 

Allt fler svenska städer planerar nu för att göra cykeln till ett attraktivt transportmedel 

(Svensk cykling 2015). 

 

 

1.3 Lund 

Lund är en gammal stad grundad på 900-talet vilket syns i dagens stadsnät. Stadskärnan 

har fortfarande stark karaktär av den medeltidsstad som byggdes upp kring domkyrkan. 

Den tidiga historien är starkt präglad av kyrkans makt och staden har haft stor betydelse 

som religiöst säte. Lunds Universitet grundades 1668 och är numera en viktig del av 

staden och dess stadsbild. Universitet har bidragit till utvecklingen av många områden så 
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som Lundagård, Paradiskvarteret, Ideon och det nya Brunnshögsområdet där 

forskningsanläggningarna ESS och MAX IV nu byggs upp (Lunds kommun 2015, 

Jönsson et al. u.å, Wickström 2016). 

  

 

 
    Figur 1.1 – Översiktskarta, Lund 

 

Den medeltida stadskärnan syns idag främst på gatunätet i centrum men de flesta 

byggnaderna från tiden är borta. I och kring Lunds centrum ligger flera områden med 

villor och gathus vilket sätter en speciell prägel på staden. Utanför de mest centrala 

delarna finns främst olika typer av lägenhetsbebyggelse. Ytterligare en bit ut fortsätter 

villaområdena sprida ut sig men här ligger också en del lägenhetsbebyggelse så som vid 

Klostergården och Norra Fäladen (ibid.). 

 

Dagens centrum är uppdelat över och mellan tre torg: Clemenstorget, Stortorget och 

Mårtenstorget. Däremellan har kommunen försökt utveckla handeln och skapa stråk för 

att binda samman stadskärnan (Tyréns 2011). I de mest centrala delarna är bilarnas 

utrymme begränsat till förmån för kollektiv-, gång- och cykeltrafik (Wickström 2016). I 
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detta område är många av gatorna belagda med gatsten vilket ger bilden av en historisk 

stad. 

 

Likt många andra studentstäder har cykeln varit och är ett populärt transportmedel. Detta 

har lett till att Lunds kommun har en tradition av cykelplanering. Idag sker drygt 40 

procent av alla resor inom Lund med cykel vilket är en betydligt högre andel än i många 

andra svenska städer (Tyréns 2013, Sveriges kommuner och landsting 2010). 

 

 

1.4 Förstudie 

Vi hade i ett tidigt skede i uppsatsarbetet klart för oss att vi ville titta på cykeltrafik i 

Lund. En viktig del i detta var att undersöka något som var relevant för cyklisterna och 

därför valde vi att göra en förstudie. Förstudien genomfördes med korta strukturerade 

intervjuer (Denscombe 2009) med cyklister som befann sig i Lunds stadskärna. 

Informanterna ombads nämna tre saker som de tyckte var problematiska och tre saker 

som de tyckte var positiva med att cykla i Lund. Förstudien visade på att det fanns en viss 

problematik kring framkomlighet och tillgänglighet i Lund och utifrån detta formulerades 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

 

1.5 Syfte & frågeställningar  

Uppsatsen har som syfte att analysera och diskutera tillgänglighet och framkomlighet för 

cyklister i Lunds stad. Detta görs genom att arbeta utifrån följande frågeställningar:  

 

§ Hur ser cyklister och Lunds kommun på framkomlighet och tillgänglighet i 

Lunds cykelnät?  

§ Vilka samstämmigheter och skillnader finns mellan cyklisterna och kommunens 

syn på cykelnätet?  

§ Vilka åtgärder kan göras för att förbättra framkomligheten och tillgängligheten i 

Lunds cykelnät?   
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1.6 Avgränsningar  

Den främsta avgränsningen har gjorts i att endast undersöka cykelnätets tillgänglighet och 

framkomlighet genom de i uppsatsen presenterade begreppsdefinitionerna (se avsnitt 1.8). 

Undersökningen har en geografisk avgränsning till Lunds stad varifrån material hämtats 

och vari de empiriska studierna genomförts. Tidsmässiga begränsningar har satt ramar för 

de empiriska undersökningarnas omfattning likväl som för insamlandet av material. 

 

Cykeln diskuteras ofta med bakgrund av en hållbar utveckling och att cykeln som 

transportmedel ska vara en nyckel i arbetet mot ett hållbart samhälle. I denna uppsats 

kommer vi endast kort beröra ämnet men inte använda det som en huvudsaklig anledning 

för att motivera god cykelplanering. Cykling, anser vi, kan motiveras utifrån andra 

premisser, som rätten till rörelse i staden. 

 

Varje frågeställning har sina avgränsningar. För att undersöka kommunens syn på 

framkomlighet och tillgänglighet i cykelnätet utgår vi endast från planeringsdokument 

från kommunen. Cyklisternas syn undersöks genom enkät och intervju vars storlek 

begränsas av tidsmässiga skäl. Samstämmigheter och skillnader mellan cyklister och 

kommunens syn undersöks sedan genom det insamlade materialet. Den sista 

frågeställningen besvaras utifrån geografiska platser från vårt insamlade material och 

kommer inte gå in på tekniska detaljer då planerarens yrkesroll i vanliga fall inte 

innefattar detta. Förbättringarna gäller endast enstaka platser som utifrån materialet 

påvisats vara problematiska för cyklister och ämnar inte vara en lösning för att skapa ett 

generellt tillgängligt och framkomligt cykelnät. 

 

 

1.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring cyklism berörs främst av mobilitetsforskning och i viss mån av 

forskning kring hållbara transportsystem. Det finns dock forskare som fokuserat specifikt 

på cykling, vilka presenteras här tillsammans med mobilitetsforskning samt mer teknisk 

forskning i korthet. 

 

Malene Freudendal-Pedersen, mobilitetsforskare, har skrivit om cykling i bland annat 

Köpenhamn. Freudendal-Pedersens forskning rör sig främst kring val av olika typer av 
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transportmedel, transporter och vardagsliv samt strategier för ett utopiskt, hållbart 

transportsystem (Freudendal-Pedersen 2015a, 2015b). 

 

Till Koglin, trafikplanerare och kulturgeograf, har också skrivit om cykling och mobilitet. 

Han menar att cykeln ofta utesluts vid planering av transportsystem och ser en avsaknad 

av cykelplanering (Koglin 2015). Tillsammans med Tom Rye har Koglin försökt utveckla 

en teoretisk grund för cykelplanering. Teorin bygger på mobilitets- och 

velomobilitetsforskning som tillsammans kan ge en ökad förståelse för cykelplanering 

(Koglin & Rye 2014). 

 

Cykeln tas upp inom mobilitetsforskning, oftast då som del i ett transportsystem. 

Forskning kring mobilitet handlar om människans rörelse som en grundläggande och 

ökande del av vårt samhälle. Framstående mobilitetsforskare som t.ex. Urry har länge 

skrivit om mobilitet (se Urry 2000, 2007) och det nya mobilitetsparadigmet där rörelse 

värdesätts högt i samhället (Sheller & Urry 2006).  

 

Tidigare forskning finns också inom den mer tekniska sfären av trafikplanering och 

anläggning. Här finns exempel på lösningar för transportsystem, vägbeläggning, 

vägunderhåll m.m. Detta återfinns till viss del i TRAST - Trafik för en attraktiv stad 

(Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting & Boverket 2015) och GCM-handbok 

(Sveriges kommuner och landsting 2010), vilka vi återkommer till i kapitel 2. 

 

Både Freudendal-Pedersen (2015a, 2015b) och Koglin (2015) har utvecklat 

cykelforskningen och skapat en grund för cykelplanering i praktiken. De visar på 

strategier för att vi ska lyckas öka cyklingen i våra städer samt vilka variabler som kan 

vara viktiga när planeringen genomförs. Med bakgrund av detta vill vi knyta an och 

fortsätta koppla befintlig forskning till ett mer praktiskt samhällsplaneringselement. 

Genom att titta på en specifik stad med den praktiska planerarens ögon ämnar vi 

vidareutveckla och tätare koppla teorierna till den praktiska verkligheten. 

 

 

1.8 Begreppsdefinition 

Uppsatsens syfte och frågeställningar kretsar kring två centrala begrepp, tillgänglighet 

och framkomlighet. Dessa begrepp är vanliga inom samhällsbyggnad och viktiga inom 

transport- och stadsplanering. Begreppen används frekvent i många olika 
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planeringsdokument men de definieras på olika sätt eller inte alls. För att förtydliga 

begreppens innebörd i denna uppsats har vi valt att använda oss av Hydéns definition 

(Hydén 2008). 

 

 Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet definieras olika beroende på ämne, författare och bakgrund. I 

denna uppsats kommer begreppet definieras som:  

Tillgänglighet innebär med vilken kostnad, bekvämlighet, säkerhet och trygghet en 

medborgare kan ta sig fram och nå ett mål (ibid.).  

 

 Framkomlighet 

Begreppet framkomlighet är nära besläktat med tillgänglighetsbegreppet men betydligt 

mer avgränsat. I denna uppsats kommer detta begrepp definieras efter Hydén (ibid.). 

Framkomlighet kan mätas i vilken tid det tar att ta sig en viss sträcka eller den 

hastighet man kan hålla under resan. Detta kan t.ex. bero av den fysiska miljöns 

utformning, trafikmängd, hastighet och hinder (ibid.).  

 

 

1.9 Disposition 

Uppsatsens disposition frångår något de rekommendationer som tillhandahållits i 

institutionens uppsatshandledning (Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk 

geografi 2014). Överväganden kring olika dispositionsupplägg har gjorts och till sist fann 

vi en disposition som vi tycker presenterar materialet på bästa sätt.   

 

Till förmån för en logisk läsföljd och presentationen av materialet har vi valt att i 

uppsatsen slå ihop resultat- och analysdelar. Detta sker genom att resultat och analys för 

respektive frågeställning vävs samman i ett och samma kapitel. Den första 

frågeställningen som behandlar kommunen och cyklister har delats upp i två olika kapitel. 

Kapitel 4 presenterar kommunens syn på tillgänglighet och framkomlighet i Lunds 

cykelnät och kapitel 5 presenterar cyklisternas syn på tillgänglighet och framkomlighet i 

Lunds cykelnät. Samtliga av dessa resultat- och analyskapitel, kapitel 4, 5, 6 och 7, 

introduceras med en kortare inledning, därefter presenteras och analyseras materialet 

innan kapitlet slutligen sammanfattas, med undantag för kapitel 7 som ej sammanfattas.  
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Utöver detta följer uppsatsen en klassisk disposition med ett inledningskapitel där 

uppsatsen bakgrund presenteras, ett teorikapitel där uppsatsens teoretiska ramverk 

presenteras, ett metodologikapitel där det vetenskapliga förhållningssättet och arbetets 

metoder presenteras och en resultat- och analysdel som i denna uppsats vävts samman. 

Slutligen presenteras uppsatsens slutsatser. 
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2. Teori 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från teorier kring människan i staden, mobilitet 

samt planeringsmodeller för transportsystem och cykelnät.  I kapitlet diskuteras och 

definieras också begreppen tillgänglighet och framkomlighet utifrån akademisk litteratur. 

 

2.1 Människan i det urbana rummet 

Människan i planering är något som både Jane Jacobs och Jan Gehl fokuserar på. Jacobs 

(1961/2011) tar i sin bok Life and death of great American cities upp hur 

stadsförnyelseprojekt har negativ inverkan för många av de som bor i de berörda 

områdena. Hon menar att det oftast skapas barriärer och funktionsseparering vilket 

hämmar människors liv. Jacobs tar också upp gatornas betydelse. De ska inte bara vara 

till för maskinell transport utan är också människornas utrymme. Oftast trycks fotgängare 

ut till trottoarerna och vägar blir barriärer. Att ordna ett bra transportsystem är, enligt 

Jacobs, en av de mest grundläggande sakerna i staden samtidigt som det är en av de 

svåraste sakerna att uppnå. Jacobs vision var en blandad stad, både när det gäller 

funktioner och typer av byggnader, och en stad för människan (ibid.). 

 

Gehl (2010) menar, i likhet med Jacobs, att den modernistiska eran och bilens intåg i 

städerna har trängt ut människan ur stadsrummet. Människor ska kunna vara i, gå i och 

cykla i stadsrummet. Han menar att detta bidrar till att skapa en livlig, säker, hållbar och 

hälsosam stad, och är en del i ”den mänskliga skalan” (”the human scale”) (Gehl 2010, s. 

6-7). Genom att människor cyklar och går förstärks det mänskliga livet i staden, det 

öppnar för interaktion, känns tryggare, bidrar till ett mer hållbart resande och mer rörelse 
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för befolkningen. Väl utformade offentliga ytor och ett väl utformat transportsystem är, 

enligt Gehl, tätt sammankopplat. Att uppmuntra till gång och cykling, t.ex. genom 

inbjudande offentliga ytor, är en stor del i att skapa en bättre stad och enligt Gehl en 

jämförelsevis billig investering. Fokus ligger på funktionsblandning och korta avstånd 

samtidigt som staden utformas för att vara inbjudande för de människor som rör sig på 

gatunivå (Gehl 2010). 

 

Henri Lefebvre (1968/1983) påvisar också människans inverkan och behov av staden och 

stadsrummet. Lefebvre anser att alla människor ska ha rätt till stadsliv, rätt till staden. 

Stadslivet är mer än människorna och den fysiska miljön, det är vad människor 

tillsammans med varandra och med kontexten skapar. För staden är människan central. 

Det är människan som skapar staden, från konkret nivå i att människor bygger den 

fysiska omgivningen till abstrakt nivå genom att leva och skapa rummet (ibid.). 

 

För planerare bör människan som lever och skapar det urbana rummet vara den självklara 

utgångspunkten. Då vi som yrkespersoner planerar ovanifrån är det ytterst viktigt att ta in 

de som ska använda rummet i fråga i vår planering. Därmed intresset av att undersöka 

vad de som använder cykelnätet upplever och nödvändigheten av att lita till användarnas 

erfarenheter.  

 

För att kunna ta del av stadslivet och leva i staden är rörelsefrihet grundläggande. Utifrån 

ramarna som dagens samhälle skapar är cykeln ett bra alternativ för att kunna röra sig. 

Det är ett billigt och effektivt transportmedel som många kan använda. För detta måste 

också en tillgänglighetsaspekt vara uppfylld så att det finns möjlighet att röra sig på det 

sätt individen vill. 

 

 

2.2 Mobilitet 

Mobilitet, rörelse, är en fundamental del i våra dagliga liv. Vi väljer hela tiden hur vi ska 

ta oss från en punkt till en annan för att lyckas hålla ihop vårt vardagsliv. Denna 

vardagens mobilitet är viktig för vår identitet i den urbana miljön. Mobiliteten knyter 

ihop platser och gemenskaper, nya och gamla, och fyller därigenom en viktig plats i livet. 

Vi är, enligt Sheller och Urry (2006) inne i ett mobilitetsparadigm där rörelse är grunden. 

Konflikter kring mobilitet är på global skala ett stort problem och påvisar betydelsen av 
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mobilitet i dagens samhälle. Urry (2000) menar att mobilitet bör studeras närmare, på 

samma vis som sociologin idag studerar samhällen, för att få ökad förståelse för t.ex. 

sociala relationer. 

 

Forskning inom mobilitet har en stor bredd och innefattar många olika mobiliteter och 

konsekvenser. Det finns alltså inte en mobilitet. Mobilitet handlar inte om tekniska 

förklaringar av transportsystem, det handlar om den levda, kulturella aspekten av hur 

rörelse/mobilitet skapas och omskapas i mänskliga relationer. Det handlar också om 

maktrelationer där mobilitet inte är självklart för alla och att mobiliteten eller avsaknaden 

av densamma skiftar mellan grupper, individer och områden. Vissa platser kan förstärka 

mobiliteten hos vissa medan de cementerar andras immobilitet (Freudendal-Pedersen & 

Cuzzocrea 2015, Sheller & Urry 2006). 

 

Freudendal-Pedersen (2015a) menar vidare att fysisk yta i staden spelar roll för 

mobiliteten. I Köpenhamn cyklar en stor del av befolkningen, men trots det har 

biltrafiken fortfarande en mycket större fysisk yta i staden. Den mobilitet som finns i 

biltrafiken är därför inte densamma som finns i cykeltrafiken. Det finns alltså ett 

underliggande problem där vissa trafikslag redan i stadens fysiska struktur gynnas eller 

missgynnas (ibid.). 

 

 

2.3 Transporter, planering och cykling 

Transporterna är en viktig del i det stora globala samarbetet där det finns ett behov att 

transportera både människor och varor mellan kontinenter, men det är även viktigt i det 

lilla samhället för att kunna ta sig mellan skola, jobb och dagligvaruhandel (Nunen, 

Huijbregts & Rietveld 2011). Människans sätt att transportera sig på land har under 

seklerna förändrats från transport till fots eller med hjälp av djur till att man under 1900-

talet övergick till att planera städerna för bilen (Schiller, Bruun & Kenworthy 2010).  

 

De flesta resor sker idag inom en stad eller en urban region och är, med undantag för 

arbetspendlingsresor som idag har förlängts genom förbättrade transportsystem, ganska 

korta (ibid.). De mest frekventa resorna är enligt Schiller, Bruun och Kenworthy (ibid.) 

mellan en till fem kilometer långa vilket är avstånd som många människor lätt tar sig an 

för fot eller till cykel. 
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Transportbehovet i dagens samhälle och våra urbana regioner är väldigt flerdimensionellt. 

Politikernas och planerarnas jobb är att balansera näringslivets, miljöns och 

medborgarnas behov i ett välfungerade transportnät. För att kunna få ett hållbart 

transportsystem krävs att ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter vägs in. 

Transportplaneringen ska erbjuda medborgarna och näringslivet tillfredställande, 

miljövänliga och säkra transportmöjligheter, inom ekonomiskt försvarbara ramar (Berger 

& Forsberg 2008). Intressekonflikter kan t.ex. bero på att vissa medborgare vill ha ett 

transportnät som är gent1 så att de så snabbt som möjligt kan nå det önskade målet medan 

andra grupper främst vill ha ett säkert och lättanvänt transportnät (Hydén 2008). John 

Pucher och Ralph Buehler (2009) skriver att särskilt kvinnor, barn och äldre kan känna 

sig osäkra i blandtrafik och för att skapa ett cykelnät för alla bör cykling i blandtrafik vara 

ett undantag. Heterogeniteten hos cyklisterna innebär svårigheter när det gäller att planera 

ett välutformat cykelnät (Sveriges kommuner och landsting 2010). Just därför måste extra 

hänsyn tas till grupper som har andra behov än normen (Trafikverket, Sveriges 

kommuner och landsting & Boverket 2015), annars blir staden inte för alla. 

 

Att planera för ett hållbart transportsystem kan göras på många olika sätt utifrån olika 

visioner. Det viktigaste och även en av de största utmaningarna inom planeringen är att 

lösningarna för transporterna inte skapar större svårigheter någon annanstans i samhället 

så att planering för vissa grupper missgynnar andra (Berger & Forsberg 2008). Planering 

bedrivs enligt Berg och Forsberg (ibid.) bäst när det sker i en process där användare och 

planerare gemensamt kommer fram till hur lösningarna ska se ut. 

 

Hydén (2008) menar på att cykeln och gångtrafiken har en viktig roll i ”den hållbara 

staden”. Det gör även Schiller, Bruun och Kenworthy (2010) som rangordnar 

transportmedlens rekommenderade prioritetsordning för ett hållbart transportsystem på 

följande sätt: 1. Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik och 4. Bil- och 

motorcykeltrafik. De båda påvisar också cykel- och gångtrafikens låga energiförbrukning 

vilket gör dessa transportsätt fördelaktiga i ett hållbart transportsystem för en hållbar stad 

(Hydén 2008, Schiller, Bruun & Kenworthy 2010). 

 

                                                        
1 Gent – Ett gent vägalternativ är det alternativ som erbjuder en väg som är så lik 
fågelvägen som möjligt, alltså den markbundna väg som är kortast mellan punkt A och B 
(Hydén 2008). 
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Hydén (2008) påpekar dock att cykel- och gångtrafik innebär vissa planeringssvårigheter. 

Även om en fördel med gång och cykel är att de utgör en liten fara för sina 

medtrafikanter så tillhör de en grupp som riskerar att skadas allvarligt vid en kollision 

med ett annat trafikslag. Avsaknaden av ett skyddande skal gör dessa trafikanter till en 

utsatt grupp vilket ställer höga krav på planeringen för att skapa säkra transportleder. 

Avsaknaden av det skyddande skalet ställer också högre krav på omgivningen men det 

möjliggör samtidigt möten trafikanter emellan. Detta bör tas i beaktande vid planering, 

menar Hydén (ibid.). 

 

Hydén har många likheter med TRAST (Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting 

& Boverket 2015). TRAST försöker påvisa nyttan med att planera för cykel och gång och 

förordar en minskande biltrafik. För att alla trafikslag ska komma till största nytta i 

transportsystemet måste gång och cykel prioriteras, som det ser ut idag. Bilens yta är stor 

och får breda ut sig på bekostnad av cykel- och gångnätet. I planeringen räcker det inte att 

uppvärdera gång- och cykeltrafik, det måste också förändras i den fysiska miljön (ibid.). 

 

Ett bra cykelnät är en förutsättning för att cyklister ska känna sig nöjda och mer positivt 

inställda till att cykla. Här spelar själva utsträckningen av infrastrukturen in, samtidigt 

som prioriteringar i korsningar samt bra lösningar med andra trafikslag är viktiga. 

Samtidigt behövs en förståelse för det dagliga cyklandet (Koglin & Rye 2014, Koglin 

2013), en kunskap som kan fås genom cyklisterna som använder cykelnätet varje dag. 

 

Freudendal-Pedersen (2015a) påvisar att cyklister i Köpenhamn förstärker bilden av en 

konflikt mellan bilister och cyklister, som Freudendal-Pedersen menar finns både socialt 

och fysiskt, i den fysiska uppdelningen av yta i staden. Hon menar också att den positiva 

bild av cyklism som finns i Köpenhamn utgör en fara för en god planering av 

cykelnätet.  Den positiva bilden bidrar till att det är svårare att genomföra åtgärder som 

utmanar och verkligen skapar bättre möjligheter för cykling. Mer djupgående motstånd 

mot bilism saknas i Köpenhamn vilket i sin tur bibehåller nuvarande trafikordning i 

staden (Freudendal-Pedersen 2015b). 

 

Pucher och Buehler (2009) har skrivit om på vilket sätt det går att främja cykling, bland 

annat genom separata cykelvägar och annan separat infrastruktur. Även GCM-handbok 

(Sveriges kommuner och landsting 2010) menar att separata cykelvägar är bäst ur 

säkerhetssynpunkt. Vidare påvisar GCM-handbok att det ska finnas ett huvudcykelnät 
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som är gent, helst lika gent som bilvägnätet, och binder samman målpunkter i staden. 

Detta nät ska helst vara separerat från annan trafik. Det lokala cykelnätet, som ansluter till 

huvudcykelnätet, kan vara både separerat och i blandtrafik och anpassas för något 

långsammare cykeltrafik. I huvudcykelnätet prioriteras cyklister tydligt i korsningar med 

annan trafik, medan lokalnätet inte anpassas i lika stor utsträckning. Denna uppdelning, 

menar Sveriges kommuner och landsting, gör det enklare för kommuner att organisera sin 

cykelplanering rent praktiskt (Sveriges kommuner och landsting 2010). 

 

 

2.4  Tillgänglighet och Framkomlighet 

Tillgänglighet och framkomlighet är inom planering två viktiga och närbesläktade 

begrepp. Begreppen används för att beskriva hur lätt och användarvänligt t.ex. ett 

trafiknät är (Hydén 2008). 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet som begrepp definieras i The Dictionary of human geoagraphy (Hanson 

2009) som en indikator på livskvalitet då det handlar om vilka viktiga funktioner som 

finns i närområdet. Det är en kombination av mobiliteten hos individen och den byggda 

möjligheten till mobilitet. Geografiskt avstånd eller barriärer i fysisk struktur kan minska 

tillgängligheten till funktioner och ökar samtidigt mobilitetsbehovet. Grupper som har 

mindre mobilitet får en högre tröskel när det kommer till tillgänglighet. Begreppet 

innefattar också en social dimension där språk, kön och utbildning skapar barriärer till 

platser eller funktioner (ibid.). 

 

”Med tillgänglighet på makronivå menar man den lätthet med vilken 

medborgare och näringsliv kan nå olika aktiviteter i 

samhället”                                          

      (Hydén 2008, s. 56) 

 

Hydén (2008) menar att tillgänglighet är ett begrepp som innefattar avstånd men framför 

allt kostnad, bekvämlighet och trygghet under en transportsträcka. Det kan löst definieras 

som möjligheterna att nå en punkt. Tillgänglighet ser olika ut för olika grupper i 

samhället. Ålder, funktion- och rörelsenedsättningar spelar en stor roll för hur tillgängligt 

t.ex. ett cykelnät är för en grupp eller för individen. På individnivå definieras 
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tillgänglighet som ett samband mellan individens fysiska eller mentala kapacitet och 

miljöns utformning. Även om en person kan klara av ett hinder kan upprepningar av detta 

hinder göra resan oöverkomlig på grund av t.ex. bristande uthållighet eller ork. När vi 

planerar för tillgänglighet är det därför viktigt att tänka på för vem eller vilka vi planerar 

(Hydén 2008). 

 

En skillnad som kan vara värd att tänka på är att upplevd tillgänglighet kan vara en annan 

än en ”objektiv” tillgänglighet. Även då platser kan ligga i fysisk närhet betyder det inte 

att en människa väljer att besöka just den platsen. Den upplevda tillgängligheten grundar 

sig i vad individen vet om omgivningen och om egna vanor, känslor och attityder 

(Scheepers et al 2016). Den upplevda tillgängligheten kan därför tillföra ett perspektiv 

som inte kan undersökas genom faktisk närhet (ibid.). 

 

Utifrån detta resonemang har vi valt att i uppsatsen definiera tillgänglighet som: 

Tillgänglighet innebär med vilken kostnad, bekvämlighet, säkerhet och trygghet en 

medborgare kan ta sig fram och nå ett mål.  

 

Framkomlighet 

Framkomlighet är nära besläktat med tillgänglighet men inte lika brett. Framkomligheten 

kan vara beroende av den fysiska miljöns utformning, trafikmängd, hastighet och hinder 

som t.ex. farthinder, korsningar m.m. Framkomlighet kan mätas i hastigheter eller 

restider, alltså hur lång tid det tar att ta sig från punkt A till punkt B eller vilken hastighet 

resenären kan hålla mellan punkt A och B (Hyden 2008).  

 

Utifrån detta resonemang har vi valt att i uppsatsen definiera framkomlighet som: 

Framkomlighet kan mätas i vilken tid det tar att ta sig en viss sträcka eller den hastighet 

man kan hålla under resan. 
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3. Metodologi 

 

Detta kapitel redogör för studiens vetenskapliga förhållningssätt och metoder. 

Metoderna och materialet redovisas, diskuteras och problematiseras för att ge en så 

tydlig bild av studien och dess tillförlitlighet som möjligt.  

 

3.1 En fenomenologisk hermeneutisk vinkel 

Fenomenologin utgår från att samhällsvetenskapens fält innehåller mänsklig mening och 

att människors handlingar ska tolkas utifrån den betydelse som ligger i dem. Perspektivet 

går ut på att se saker utifrån personens perspektiv. Tolkningar är i både fenomenologi och 

hermeneutik en viktig del. Som forskare tolkar vi andra människors tolkningar vilka 

sedan sätts i en bredare kontext. Forskarens tolkningar tolkas sedan vidare genom 

begrepp, teori och litteratur (Bryman 2001).  

 

Utan att tolka och förstå kan vi endast lära oss genom logik, vilket utesluter en förståelse 

för människan i de flesta fall. En viktig del av hermeneutiken är att ett fenomen kan 

förstås på flera olika sätt, just eftersom fenomenet tolkas genom andra människor. 

Begreppet “den hermeneutiska cirkeln” eller “spiralen” syftar till hur tolkningar bygger 

på varandra och skapar förförståelse för nya tolkningar. I denna spiral kommer 

förförståelsen byggas på men den kommer aldrig bli fulländad då det alltid finns mer 

komplex förståelse (Thurén 1991).  

 

Det hermeneutiska perspektivet lämpar sig på en kvalitativ metod där det finns mycket 

inhämtat material att tolka (Denscombe 2009). I denna kontext är valet att göra en enkät 
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ett ovanligt sådant. Uppsatsprojektet har hela tiden handlat om att väga för- och nackdelar 

med olika typer av metoder. Trots att det i traditionell mening inte är vanligt att 

kombinera en hermeneutisk metodologi med enkäter, valde vi att göra detta. Ur enkäten 

kom fortfarande ett kvalitativt material i de öppna kommentarerna. Enkäten lade också en 

grund för vidare intervjuer där ytterligare material kunde insamlas. Huvudfokus ligger på 

tolkning av det kvalitativa material som samlats in, även om enkäten bidrar med vissa, 

mer kvantitativa, värden. I uppsatsen tolkar vi texter från kommunen och yttranden från 

cyklister för att få en förståelse för hur det är att cykla i Lund och hur tillgänglighet och 

framkomlighet ser ut.  

 

I planering är det ytterst relevant att sätta människan i centrum, särskilt när det kommer 

till bebyggda miljöer. Det är människorna som bor som ska använda sig av rummet och 

har erfarenheter av att leva i rummet. Precis som resonemanget kring planeringsteorier 

(se kapitel 2) finns människan i centrum i valet av undersökningssubjekt och i val av 

metoder.  

 

 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie definieras av att en specifik enhet ringas in och undersöks. Det kan vara en 

människa, ett samhälle eller för den delen en plats. De metodologiska val som görs för att 

studera fallet påverkar inte det faktum att det är en fallstudie. Forskare som arbetar i 

fallstudier tenderar att undersöka dessa fall på ett djupare plan än om flera enheter 

undersöks (Flyvbjerg 2011). 

 

Inom akademien, menar Flyvbjerg (ibid.), finns en negativ inställning till fallstudien som 

metodologiskt val. Främst handlar kritiken om att en fallstudie inte kan producera 

generaliserbar kunskap utan att en fallstudie är starkt kontextbunden. Detta är förvisso 

sant men Flyvbjerg menar att kvalitativa undersökningar av mänsklig aktivitet överlag är 

kontextbundna. Det är svårt att producera kunskap om mänskligheten utan att det finns en 

kontextbundenhet. Tvärt om är det via enskilda fall vi lär oss om omvärlden. Genom att 

ha kunskap om många specifika fall bildar människan sin expertis på ett givet område. Så 

snarare än att fallstudien är att förkasta för sin kontextbundenhet bör den uppvärderas för 

att den ger oss specifik kunskap om omvärlden. Flyvbjerg menar också att 

generaliserbarhet inte har ett egenvärde, så även om en fallstudie är uppbyggd på ett vis 



 

 

18 

som inte går att generalisera utifrån så är kunskapen om fallet inte på något sätt 

oanvändbar eller felaktig (ibid.). 

 

Fallstudiens enhet ska väljas ut noggrant för att få en så kunskapsintensiv studie som 

möjligt. Flyvbjerg menar att extrema fall är ett bra sätt för att kunna säga något även om 

andra fall. I vår studie av Lund som ”cykelstad” valde vi ut ett så kallat ”most likely”-fall. 

Det innebär att fallet har alla förutsättningar att uppfylla hypotesen och därmed har en 

stor möjlighet att falsifiera densamma (ibid.). I Lund sker 43 % av alla resor med cykel 

(Tyréns 2013, s. 3) och staden har legat högt upp i rankningen av städers planering för 

cykling (Cykelfrämjandet 2015). Här om någonstans bör cykelplaneringen vara ingående 

och planering för ett tillgängligt och framkomligt cykelnät genomföras. 

 

För planerare är en fallstudie en vanlig metod att tillgå. För att förstå en plats och kunna 

förändra den måste platsen studeras intensivt. Kontextbunden kunskap är en av de 

viktigaste delarna i planering då de flesta platser inte är direkt utbytbara mot varandra och 

den mänskliga aktiviteten ger olika möjligheter till förändring och förbättring. 

 

 

3.3 Metodkombination 

Idag använder sig många forskare av flera metoder för att undersöka ett fenomen. Den 

tidigare dominerande uppdelningen i kvantitativt och kvalitativt har luckrats upp något. 

Metodkombination handlar om att kombinera flera olika metoder för att få ett “säkrare” 

svar. Detta kan göras på flertalet olika sätt och hänger på sätt och vis ihop med 

triangulering (Denscombe 2009).  

 

Triangulering är att använda flera olika metoder, flera forskare eller flera teorier för att 

analysera samma sak. Metodkombination kan ses som en vidareutveckling och skulle 

kunna ses som ett eget fält mellan renodlat kvalitativa eller kvantitativa metoder 

(Johnson, Onwuegbuzie & Turner 2007). 

 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att arbeta med flera olika metoder: 

enkäter, intervjuer och dokumentanalys. Denna metodkombination ger möjlighet till ett 

bättre helhetsgrepp kring studiens forskningsfrågor då metoderna kompletterar varandra 

(Denscombe 2009).  
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3.4 Validitet, reliabilitet & objektivitet 

En stor del i vetenskapliga studier är att hantera validitet (vad som mäts) och reliabilitet 

(hur det mäts) (Denscombe 2009). För att kunna bedöma detta redovisar vi så tydligt som 

möjligt hur undersökningarna och arbetet utformats. Utifrån detta hoppas vi att det går att 

bilda sig en uppfattning kring de båda begreppen. 

 

Objektivitet är också en stor del av det vetenskapliga tänkandet. Det är en naturlig del i 

forskningen som måste användas vid presentation av resultat. Problematiskt är dock att 

forskning aldrig kan bli till fullo objektiv. Då vi människor tolkar resultat, analyser, svar 

och meningsinnehåll kommer forskarens förförståelse och bakgrund alltid påverka. Ett 

totalt objektivt forskningsresultat är en utopi. Däremot är det självklart att forskaren inte 

ska utesluta, dölja eller försköna sin forskning utan allt ska redovisas på ett tydligt och 

balanserat sätt (ibid.). Genom detta hoppas vi skapa ett gott vetenskapligt arbete. 

 

 

3.5 Dokumentanalys 

Dokumentanalys har använts för att studera hur kommunen ser på tillgänglighet och 

framkomlighet i cykelnätet i Lund.  De dokument som studerats har valts ut genom några 

kriterier för att både vara trovärdiga och värdefulla för studien (ibid.). Det första av 

kriterierna har varit att de ska vara antagna av Lunds kommunfullmäktige eller någon av 

Lunds kommuns nämnder som en plan, strategi eller riktlinje och därmed gälla för 

kommunens planering. För det andra måste de ta upp något kring trafik i allmänhet och 

cykel i synnerhet.  

 

Dokumenten har sökts igenom på information kring hur kommunen ställer sig till och 

planerar för tillgänglighet och framkomlighet för cyklister, både explicit och implicit. 

Utifrån detta har sedan analysen gjorts och slutsatser dragits.  

 

 Urval 

De dokument som behandlas i studien är: Lunds kommuns översiktsplan (ÖP), 

LundaMaTs III (som är kommunens strategi för ett hållbart transportsystem), 
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Cykelstrategi 2013-2017, Trafiksäkerhetsprogram för Lunds Kommun 2013-2016 samt 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Lunds stad. Dessa dokument anses ha en hög 

tillförlitlighet då de är upprättade av eller på uppdrag av Lunds kommun (Denscombe 

2009).  

 

 

3.6 Enkät 

En enkätstudie har använts för att undersöka hur cyklister ser på tillgänglighet och 

framkomlighet i Lunds cykelnät. Metoden valdes ut för att kunna nå ett stort och brett 

urval.  

 

Grunden till enkäten lades via en förstudie med 30 stycken korta, strukturerade intervjuer 

som pekade på några av de problem som finns med att cykla i Lund. För att testa enkäten 

användes en mindre fokusgrupp innan den slutgiltiga versionen distribuerades. Enkäten 

gjordes i två versioner (se bilaga 1 & 2) då en anpassades för att bli mer lättförståelig för 

unga under 18 år. Respondenter under 18 år fick föräldrarnas godkännande för att ta del 

av och svara på enkäten.  

 

Nackdelen med enkäter är att den insamlade kunskapen inte är lika djupgående som den 

som går att nå genom t.ex. kvalitativa intervjuer (Denscombe 2009, Trost 2012). I detta 

fall har vi valt att utföra en enkät för att sedan kunna följa upp svar genom intervjuer. 

Enkäten har legat till grund för intervjuerna vilka i sin tur fördjupat vår förståelse för 

enkätsvaren. Detta utbyte mellan de två metoderna har lett till djupare förståelse av 

resultaten. Metodkombinationen (se kapitel 3.3) gav oss både en mer generell bild av hur 

cyklister ser på cykelnätet i Lund medan intervjuerna fördjupade bilden och kunde också 

förklara vissa resultat från enkäten.  

 

Generellt är en enkät ett sätt att nå många människor och grupper som inte skulle vara 

tillgängliga för intervjuer eller observationer (Denscombe 2009). Med en väl utformad 

enkät kan god och behövlig kvantitativ och kvalitativ kunskap nås. Kunskapen som 

kommer ur enkäter kan dock vara opålitlig då informantens svar inte kan kontrolleras för 

missuppfattningar eller följas upp. Kunskapen riskerar också att bli ytlig och misstag i 

utformning kan inte rättas till i efterhand (Trost 2012). 
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Den totala svarsfrekvensen låg på 80 % vilket får anses vara högt för en internetbaserad 

enkät.  Det interna bortfallet på frågorna i enkäten var störst på de öppna kommentarerna, 

vilka kan ha upplevts ta tid och kännas besvärliga. Svarsfrekvensen på frågorna med fasta 

alternativ var på 100 %, vilket får anses som ett gott resultat och bidrar till 

tillförlitligheten för studien (Trost 2012). 

 

 Urval 

Populationen för enkäten var alla som bor eller är verksamma i Lund, oavsett ålder. För 

att distribuera enkäten skickade vi ut den till bekanta och bekantas kretsar som bor eller 

är verksamma i Lund. En scoutgrupp kontaktades för att få med barn och ungas 

perspektiv.  

 

Urvalet är en form av bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, Trost 2012) där kontakter 

utnyttjas för att sprida enkäten så brett som möjligt. Urvalet är en kritisk punkt i 

utförandet av en enkät och har stor betydelse för utfallet. Det finns många olika sorters 

urval och bedömningar (Denscombe 2009). I denna studie har vi på grund av 

tidsbegränsning valt ett bekvämlighetsurval som vi riktat till olika åldersgrupper för att 

skapa ett brett underlag. På grund av våra metodologiska val önskar vi inte att behandla 

ett statistiskt underlag och enkätmaterialet kommer inte heller att behandlas som detta. 

 

I urvalet finns vissa problem då det är ett bekvämlighetsurval. En problematik 

uppkommer vid enkätsvar från de respondenter som tillhör samma universitetsklass som 

oss på samhällsplanerarprogrammet, där det är större sannolikhet för att ha blivit 

påverkad genom utbildningen. Här kan en viss likriktning förekomma. Det kan också 

finnas viss partiskhet hos de respondenter som personligen känner någon av oss, och 

uppger det vi förväntas vilja höra. Dock är detta ett genomgående problem i forskning, 

även med främmande respondenter, och förhoppningsvis räcker anonymiteten hos 

respondenterna för att känna att de kunnat svara fritt. 

 

 Enkätens utformning  

Enkäten har varit uppdelad i två delar, en generell del och en specifik del för de som 

cyklar i Lund (se bilaga 1 & 2). Respondenterna har i den andra delen fått svara på frågor 

om tillgänglighet och framkomlighet i Lunds cykelnät. I den andra delen har det också 

funnits möjlighet för respondenterna att skriva varför de har valt att svara som de gjort. 
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Detta har gjorts genom så kallade ”öppna kommentarer” där respondenterna mer fritt har 

fått uttrycka sina tankar om den ovanstående frågan. Dessa svar kan bedömas som mer 

kvalitativa än kvantitativa då respondenterna fått skriva om upplevelser och åsikter 

(Denscombe 2009). Kommentarerna har inte alltid speglat svaret i den ovanstående 

frågan. Istället har många som svarat positivt i den mer ”stängda” kryssfrågan använt de 

öppna kommentarerna för att uttrycka mer negativt orienterade åsikter om det i 

ovanstående fråga berörda ämnet.  

 

De ställda frågorna utgår från begreppen tillgänglighet och framkomlighet, vilka också 

förklaras i enkäten. Orden vi valde att fråga efter var ”enkelt”, ”säkert”, ”bekvämt” samt 

om respondenterna kunde cykla i en hastighet som passar dem. I efterhand kan 

konstateras att vi istället för enkelt borde ha frågat om användbarhet eller 

användarvänlighet då det vore mer passande och kanske lättare för respondenterna att 

förhålla sig till.  

  

 Respondenterna 

Enkäten skickades ut till 105 personer och besvarades av totalt 84 personer. Av de 84 

stycken svarande har 44 % identifierat sig som män, 53 % identifierat sig som kvinnor 

och 3 % har inte identifierat ett kön (se figur 3.1). Respondenterna är mellan 13 och 69 år 

gamla och medelåldern ligger på 27,1 år.  

 

Av de 84 personerna är det 8 stycken som inte bor i Lund, av dessa 8 personer är det 3 

stycken som cyklar i Lund. Av de resterande 76 personerna som bor i Lund cyklar alla 

utom 3 personer. Anledningar till att inte cykla i Lund har framförallt varit annan 

bostadsort, att personen saknar en fungerande cykel eller att personen föredrar ett annat 

transportmedel. Endast de 76 respondenterna som cyklar i Lund har svarat på enkätens 

andra del som berör tillgänglighet och framkomlighet för cyklister i Lund.   
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Figur 3.1 - Könsfördelning   Figur 3.2 - Cykelfrekvens 

 

Av de som cyklar i staden har drygt 60 % bott mer än 10 år i Lund. 78 % cyklar året om 

och av de 22 % som inte gör det anger drygt hälften att det beror på väglaget och 

resterande anger att det beror på väderförhållanden.  Majoriteten av cyklisterna cyklar 

varje dag eller varje vecka och kan antas ha cykeln som sitt enda eller ett av sina 

huvudsakliga transportmedel (se figur 3.2).  

 

 

3.7 Intervjuer 

Att använda sig av intervjuer som metod är lämpligt när vi vill komma att förstå 

människors ”åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter” (Denscombe 2009). 

Intervju som metod för denna studie valde vi att använda för att få en mer fördjupad 

förståelse samt mer material att tolka än vad enkäten kunde ge oss kring hur cyklisterna 

ser på tillgänglighet och framkomlighet i Lunds cykelnät.  

 

Tre intervjuer genomfördes på platser som respondenterna valde i likhet med Trosts 

rekommendationer (Trost 2005). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

då detta gav både oss och respondenterna en möjlighet att vara mer flexibla i struktur och 

ämnesbehandling (Denscombe 2009). Den semistrukturerade intervjun ger enligt Ryen 

möjlighet att slippa en alltför ”mekanisk” intervju där kontexten riskerar att försvinna 

samtidigt som den inte är för öppen för att materialet ska bli för ospecifikt (Ryen 2004). 

 

Dessa semistrukturerade intervjuer utgick från en intervjumall (se bilaga 4) med frågor 

där respondenterna ombads identifiera problematiska och icke problematiska platser för 

53%	43%	

4%	

Könsfördelning	hos	
respondenterna	

Kvinnor	

Män	

Icke-binära	
57%	32%	

7%	 4%	
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dem när de cyklar i Lund. Utifrån dessa frågor följde sedan ett samtal där respondenterna 

förklarade varför de platser de identifierade antingen var problematiska eller 

oproblematiska.  Den semistrukturerade intervjun gav oss möjlighet att be respondenterna 

utveckla resonemang som berörde tillgänglighet och framkomlighet utan att specifikt 

fråga om dessa begrepp.  

 

Intervjuerna utfördes av båda författarna, en genomförde intervjun och den andra förde 

anteckningar. Valet att använda oss av anteckningar istället för att spela in intervjun 

gjordes för att vi inte ville att intervjun skulle störas av inspelningsutrustningen samt för 

att vi på plats kunde sammanfatta våra anteckningar för informanterna och få ett 

klartecken på att vi uppfattat informanten rätt (Trost 2005).  

  

 Urval 

Valet av respondenter gjordes med enkätens resultat som bakgrund. I analysen av enkäten 

identifierades tre intressanta ålderskategorier 13-19 år, 20-39 år och 40-69 år. För att få 

en fördjupad förståelse för de olika kategorierna genomfördes tre intervjuer och urvalet 

gjordes utifrån de ålderskategorier vi använt oss av i enkäten. Följaktligen tog vi kontakt 

med en 19-åring, en 28-åring och en 65-åring som samtliga ställde upp på intervju.  
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4. Kommunens syn på tillgänglighet och 

framkomlighet i Lunds cykelnät 

 

För att besvara frågan om hur kommunen ser på tillgänglighet och framkomlighet i 

Lunds cykelnät har dokumentanalys använts. De dokument som använts är antagna av 

Lunds kommunfullmäktige eller någon av Lunds kommuns nämnder som en plan, strategi 

eller riktlinje.  I detta kapitel presenteras och analyseras dokumenten för att ge en bild av 

hur kommunen ser på tillgänglighet och framkomlighet i cykelnätet.  

 

4.1 Översiktsplan för Lunds kommun 

Lunds översiktsplan (ÖP) (Lunds kommun 2010) har antagits av Lunds 

kommunfullmäktige och reglerar långsiktiga mål och strategier för kommunens 

utveckling. I ÖP tas alla delar av planering upp, således även trafikplanering. 

 

Lunds centrala del har idag begränsad biltrafik vilket har möjliggjort för cyklister, 

fotgängare och bussar att ta plats. Detta är ett led i att minska trängsel och utsläpp i 

staden, vilket är en av de långsiktiga strategier översiktsplanen behandlar (ibid.). 

 

Enligt kommunen (ibid.) finns ett utbrett cykelnät men det lyfts också fram vilka 

områden som behöver förbättras för cyklars framkomlighet och på vilka platser det kan 

behövas nya cykelbanor. Cykelnätet idag bygger på ett huvudcykelnät i både bebyggelse 

och parkmiljö. För att öka attraktiviteten behöver viss omgivning byggas om samt att nya 

cykelvägar i bebyggd miljö behöver skapas. Parkmiljöer kan verka otrygga i mörker och 
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det bör finnas alternativ till dessa cykelvägar. Huvudcykelnätet ska karaktäriseras av hög 

framkomlighet, orienterbarhet, trygghet och trivsel, menar kommunen. Dokumentet visar 

på övergripande planer för cykling och nämner i första hand framkomlighet även om inga 

lösningar föreslås här. Tillgänglighet tas implicit upp genom attraktivitet och trygghet 

som viktiga faktorer (Lunds kommun 2010). 

 

Enligt översiktsplanen finns cykellänkar som skär genom Lunds stadskärna (ibid.). Ett 

problem är dock att detta inte är separata cykelvägar utan bilvägar rekommenderade för 

cykel (se figur 4.1). 

 

 
Figur 4.1 – Karta över Lunds cykelnät 

 

Då översiktsplanen reglerar den övergripande strategin för hela kommunens planering är 

det inte oväntat att det inte finns några specifika åtgärder för cykelns tillgänglighet och 

framkomlighet nedskrivna här. Det är dock viktigt att en långsiktig strategi tar upp 

cykelnätet då det måste utvecklas över tid (Hydén 2008). ÖP gör tydligt att 
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framkomlighet och vissa delar av tillgänglighet är viktiga för framtidens cykelnät (Lunds 

kommun 2010). 

 

 

4.2 Fördjupad översiktsplan för Lunds stad - värna och vinna 

staden 

Den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad (FÖP) är ett komplement till 

översiktsplanen och reglerar tydligare utvecklingen för själva staden. Dokumentet är 

antaget av Lunds kommunfullmäktige (Lunds kommun 2005). 

 

Dokumentet har ett kapitel som tar upp tillgänglighet vilket definieras enligt nedan. 

 

”Tillgänglighet kan definieras som möjlighet att ta del av något 

eftersträvansvärt. Begreppet ”tillgänglighet” bör alltid användas tillsammans 

med uttrycket ”användbar- het”. Det räcker inte att man kan komma in i t ex 

en byggnad, man måste också kunna nyttja byggnaden som det är tänkt att den 

ska nyttjas. Säkerhet är en annan del av tillgänglighetsbegreppet – färdvägen 

måste upplevas som säker och trygg – den plats man inte vågar ta sig till, är 

inte heller tillgänglig.” 

(Lunds kommun 2005, s. 76) 

 

Begreppet delas sedan upp i smalare kategorier genom social, fysisk, organisatorisk, 

ekonomisk och psykologisk tillgänglighet. Olika gruppers tillgänglighet tas också upp, 

både när det kommer till funktionshinder, ålder och trafikanter. Tillgänglighet för 

cyklister diskuteras tillsammans med fotgängares tillgänglighet och tar upp god 

tillgänglighet som t.ex. få väjningspunkter och stopp, god beläggning, anslutning till 

start- och målpunkter, kontinuitet och genhet, snabba byten, parkeringsplatser samt 

belysning. Förutsättningarna för utbyggnad ser olika ut i stadskärnan gentemot resten av 

staden. Målet är separerade banor för cyklister och gångtrafikanter, vilket kommunen inte 

anser är genomförbart i den medeltida stadskärnan. Problem som tas upp är smala gång- 

och cykelvägar, buskage, belysning, tempo hos andra trafikanter och olyckor. Åtgärder 

som tas upp är ett större separat cykelnät, större kontinuitet och genhet, att korsningar 

med bilvägar konstrueras säkert, identifiering av saknade länkar och brister m.m. (Lunds 

kommun 2005). 
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Dokumentet belyser flera delar av tillgänglighet och definierar begreppet till skillnad från 

många andra dokument. Begreppet ges stort utrymme och dokumentet tar upp flera 

strategier för hur tillgänglighet ska kunna implementeras i den slutgiltiga planeringen. 

Dessa idéer måste följa med i det fortsatta planeringsarbetet för att ge uttryck i 

planeringen och i den fysiska miljön (Lunds kommun 2005). Det är mycket positivt att så 

pass många aspekter på tillgänglighet tas upp. 

 

Det tas ofta upp att det föreligger andra förutsättningar för utformningen av gatunätet i 

stadskärnan jämfört med i resten av staden (ibid.). Här i ligger en konflikt mellan 

kulturarvet och möjligheterna till ett så tillgängligt och framkomligt cykelnät som 

möjligt. 

 

En annan problematik med den fördjupade översiktsplanen är att den diskuterar cykling 

tillsammans med gångtrafik (ibid.). Det är ett problem då det är två olika grupper i 

trafiken som har helt olika behov (Berger & Forsberg 2008, Hydén 2008). Båda grupper 

är oskyddade trafikanter men de rör sig i olika hastigheter, följer olika regler och har 

olika krav och behov för sin mobilitet. Tillgängligheten och framkomligheten för de båda 

grupperna skiljer sig väsentligt och det finns konflikter grupperna emellan då de ofta ska 

samsas på samma yta. Dokumentet uttrycker dock ett mål i att ha separerade gång- och 

cykelvägar, vilket är en lösning enligt Pucher och Buehler (2009). Problematiken här 

ligger dock i att kommunen inte menar att detta är genomförbart i stadskärnan där det 

kanske är allra störst risk för konflikter då många människor rör sig på samma yta. 

 

 

4.3 LundaMaTs III 

LundaMaTs III antogs av Lunds kommunfullmäktige 2014 och är Lunds kommuns 

huvudsakliga strategi för hållbar trafikplanering (Lunds kommun 2014). Dokumentet 

skapar riktlinjer för hur Lunds kommun ska kunna skapa ett hållbart transportsystem. 

 

Lunds kommuns transportsystem ska, enligt strategin, vara tillgängligt (ibid.). För att 

uppnå tillgänglighet föreslås en minskad biltrafik till förmån för gång, cykling och 

kollektivtrafik. Dokumentet belyser att biltrafiken tar upp stora ytor av staden i form av 

parkeringsplatser och vägyta samtidigt som trafikerade vägar upplevs som barriärer. 
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Vidare tar kommunen upp tillgängligheten i sin framtidsbild där ”[s]amhället ska vara 

utvecklat så att tillgängligheten är förbättrad” (Lunds kommun 2014, s. 10). Kommunen 

menar att förbättrad tillgänglighet minskar transportbehovet vilket i sin tur är positivt för 

en hållbar utveckling (Lunds kommun 2014). 

 

LundaMaTs i sin helhet förordar prioritet för cykel, gång och kollektivtrafik framför 

biltrafik. Ett mål är också att trafiken ska hjälpa till i skapandet av en attraktiv stad för 

medborgarna samt att transporter ska uppmuntra till fysisk rörelse (ibid.). I likhet med 

Hydén (2008) samt Schiller, Bruun och Kenworthy (2010) lyfter LundaMaTs att cykeln 

har en viktig plats i det hållbara transportsystemet. 

 

Tillgänglighetsbegreppet tas här upp explicit och används i texten. Det förklaras aldrig 

närmare vad begreppet i detta fall betyder men det kan i texten uttydas att definitionen är 

liknande den som fastställs i denna uppsats (se kapitel 1.8). Framkomlighet tas inte upp i 

strategin, något som kan bero på att det inte har lika mycket med hållbar utveckling att 

göra. Tillgängligheten är i denna kontext mer relevant. 

 

 

4.4 Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016 

Trafiksäkerhetsprogrammet för Lunds kommun antogs av tekniska nämnden 2012 för att 

stödja trafikplaneringen i kommunen (Lunds kommun 2012). 

 

Lunds kommuns trafiksäkerhetsprogram berör en stor del av tillgänglighetsbegreppet 

nämligen säkerhet. I programmet lyfter kommunen fram att cyklisterna är den mest 

olycksdrabbade gruppen i trafiken. Detta vill kommunen åtgärda genom olika 

informationskampanjer för att öka användandet av t.ex. belysning, cykelhjälm, dubbdäck 

m.m. Utöver informationskampanjer vill kommunen förbättra vinterväghållningen, 

beskärning av buskage och skymmande vegetation samt säkra cykelpassager och 

cykelöverfarter till 30 km/h (ibid.). 

 

Kommunen belyser här att cyklisterna är en utsatt grupp i trafiken och ger förslag på 

åtgärder som kan genomföras för att göra cykelnätet säkrare. När det gäller oskyddade 

trafikanter gör just avsaknaden av ett skyddande skal behovet av en god planering extra 

stort (Hydén 2008).  Säkerhetsaspekten är viktig och tas upp på ett praktiskt vis av 
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kommunen.  De påvisar vikten av åtgärder i den fysiska miljön och i cykelnätet, vilket är 

en viktig del för att öka den faktiska säkerheten likväl som känslan av säkerhet. 

 

                            

4.5 Cykelstrategi 2013-2017 – för att fler ska cykla mer 

”Cykelstrategi 2013-2017” är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Tekniska 

förvaltningen och konsultbyrån Tyréns (2013). Cykelstrategin antogs 2013 av Tekniska 

nämnden i Lund för att stärka kommunens arbete med cykelplanering (ibid.). 

 

Cykelstrategin lyfter fram en rad olika arbetsområden som behöver ses över för att skapa 

en attraktiv och hållbar cykeltrafik och planering. Dokumentet är huvudsakligen en 

strategi för hur kommunen ska jobba med cykelplanering och i mindre utsträckning ett 

dokument som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att få ett bättre cykelnät (ibid.). 

 

Strategin presenterar geografiska analyser för var cykelväg saknas samt för hur många 

kilometer asfalterad/ej asfalterad cykelväg det finns (ibid.). Analyserna tar dock inte upp 

viktiga aspekter som hur breda cykelvägarna är, om de är separerade från övrig trafik 

eller hur lång sammanhängande cykelväg Lunds kommun har. Dessa aspekter är 

relevanta delar i en analys av cykelnätet och har betydelse för cykling (Hydén 2008). 

 

Framkomlighet och tillgänglighet ligger dock som ett paraply över hela cykelstrategin 

även om det inte direkt diskuteras. Störst plats får begreppen i den vision som presenteras 

för framtiden. I visionen beskrivs ett önskat framtidsscenario med ett utopiskt 

cykelsystem: 

 

”Lunds kommun har ett attraktivt cykelsystem som är tillgängligt, gent, tryggt, 

säkert och komfortabelt. Det är väl utbyggt i hela kommunen med goda 

kopplingar till grannkommunernas cykelvägnät. 
 

Cykelsystemet är mångfacetterat och tillgodoser de krav och behov som olika 

grupper av trafikanter har. Det är möjligt för de allra flesta oavsett ålder, kön 

och kroppsliga förutsättningar att cykla. 
 

Cykelsystemet är välskött och underhålls väl, det är alltid möjligt att cykla 

oberoende tid på året och tid på dygnet.” 

(Tyréns 2013, s. 4) 
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Dessa mål visar på tydliga tankegångar hos Lunds kommun om ett både framkomligt och 

tillgängligt cykelnät, även om det i detta dokument inte visas på hur det kan genomföras 

(Tyréns 2013). 

 

 

4.6 Sammanfattning 

Lunds kommun har flertalet antagna dokument som reglerar planeringen av och kring 

cykelnätet. Av dokumenten är det endast den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad 

som tydligt definierar begreppet tillgänglighet (Lunds kommun 2005). Den definition 

som finns är en genomarbetad och nyanserad definition som skulle kunna bidra mycket 

till tillgänglighetsarbetet i kommunen. Kommunens syn på tillgänglighet fördjupas 

ytterligare när de delar upp tillgänglighetsbegreppet i underkategorier och tar upp 

tillgänglighet för olika grupper (ibid.).  

 

Tillgänglighet och framkomlighet tas upp även i övriga dokument och finns med i 

diskussioner om kommunens mål kring cykelnätet. På detta sätt visar kommunen att 

begreppen är relevanta i deras planering (Lunds kommun 2005, 2010, 2012, 2014, Tyréns 

2013). 

 

De tydligaste aspekterna av tillgänglighet som finns i kommunens planering är säkerhet, 

genom trafiksäkerhetsprogrammet (Lunds kommun 2012). Kommunen belyser vikten av 

tillgång till cykelväg och cykelbana samt behovet av ett tryggt cykelnät (Lunds kommun 

2005, 2010, 2012, 2014, Tyréns 2013). Kommunen lyfter också fram framkomligheten 

och anser att det är viktigt att cykelnätet är gent och framkomligt, särskilt viktigt menar 

kommunen att detta är på de stora pendlingslederna som t.ex. mot Malmö (Tyréns 2013).  

 

Det framkommer tydligt i dokumenten att det är en stor skillnad mellan Lunds stadskärna 

och resten av staden. Stadskärnan uttrycks ha annorlunda förutsättningar för trafiken då 

den har en medeltida stadsstruktur. I praktiken betyder det att gatorna är belagda med 

gatsten samt att vägarna är smalare och krökta. Här är också biltrafiken mer begränsad än 

i övriga delar av staden. Ett av problemen som tas upp med stadskärnan är att det inte går 

att bygga separerade cykelbanor samt att det är svårt att göra utrymme för gång- och 

cykelvägar. Frågan diskuteras inte närmare kring orsakerna, men det finns en konflikt 
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mellan bevarandet av en medeltida stadsstruktur och att bygga mer trafikseparerat (Lunds 

kommun 2005, 2010). 

 

Kommunen har som mål att ha ett cykelnät separerat från annan trafik (Lunds kommun 

2014, Tyréns 2013). Detta går väl ihop med Pucher och Buehler (2009) som menar att ett 

separerat cykelnät är mycket mer säkert och tillgängligt för alla cyklister än ett i 

blandtrafik. 

 

Planeringen för cykel finns med i de flesta dokument och visar på att kommunen ser 

cykling som en viktig del i planeringen och som en del av transportsystemet. I ett 

välplanerat transportsystem ska trafikslagens fördelar komma till sin rätt, vilket i många 

orter betyder att just gång och cykeltrafik ska prioriteras (Trafikverket, Sveriges 

kommuner och landsting & Boverket 2015). Kommunen har också en specifik 

cykelstrategi som kan ses som en cykelplanering, vilket t.ex. Koglin och Rye (2014) 

efterfrågar. Vi vill dock påpeka att det fortfarande finns flera problem med kommunens 

planering när det gäller tillgänglighet och yta i stadsrummet. Ytan som cykelnätet ges i 

staden är på många håll bra, men i stadskärnan saknas ett separat cykelnät vilket också 

syns i kommunens dokument. Här går kommunen emot sina egna mål samtidigt som 

tillgängligheten för cyklister upplevs som dålig (Lunds kommun 2005, 2010, 2012, 2014, 

Tyréns 2013).  
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5. Cyklisters syn på tillgänglighet och 

framkomlighet i Lunds cykelnät 

 

För att kunna svara på frågan om hur cyklister ser på tillgänglighet och framkomlighet 

har två metoder använts: enkäter och intervjuer. I detta kapitel både redovisas och 

analyseras resultaten för de båda metoderna för att ge en bild av hur cyklister ser på 

tillgänglighet och framkomlighet i Lund. Specifika platser som cyklisterna identifierat där 

tillgängligheten och framkomligheten är god eller mindre god presenteras också. För 

ytterligare specificeringar av enkätresultatet se bilaga 3. 

 

5.1 Framkomlighet 

Både de intervjuade informanterna och de respondenter som svarat på enkäten har fått 

frågor gällande framkomlighet. Resultatet från enkäten tyder på att de cyklister som 

svarat tycker att framkomligheten i Lunds stad är relativt god (se figur 5.1). Hela 100 % 

av de svarande som är yngre än 20 år har svarat att de känner att de kan cykla i en 

hastighet som passar dem, sedan sjunker denna procentsats något upp i ålderskategorierna 

(se figur 5.2). 
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Figur 5.1 - Framkomlighet  Figur 5.2 – Åldersindelning, framkomlighet.  

 

I de öppna kommentarsfälten (som presenterades i kapitel 3.5) har respondenterna 

framförallt påpekat att de problematiska delarna med framkomlighet för cyklister i Lund 

är konflikter med andra trafikslag (inkl. fotgängare), smala cykelbanor, brist på 

cykelbanor, problematiska korsningar och dåligt underlag. Det råder dock överlag delade 

meningar kring just cykelbanor. Många av de mer positivt riktade kommentarerna tar upp 

att det finns gott om cykelbanor och att det går att välja att cykla på en cykelbana eller i 

trafik. 

 

Resultatet från intervjuerna visar på att framkomligheten i Lund har vissa brister då 

samtliga av de intervjuade informanterna har identifierat platser och sträckor där de anser 

att framkomligheten är bristfällig. Detta menar de intervjuade cyklisterna främst beror på 

smala cykelbanor och delat utrymme med andra trafikslag. De två yngre informanterna, 

informant 1 och 2, menade framför allt på att det var platsutformningen som var 

problematisk medan informant 3 menade på att utsattheten som oskyddad trafikant ledde 

till en osäkerhet och att hen därför tvingades sänka hastigheten.  

 

Resultaten från dessa undersökningar visar på att cyklisterna generellt sett är nöjda med 

framkomligheten i Lund, dock visar både de öppna kommentarerna och intervjuerna på 

att det finns en stor förbättringspotential när det gäller framkomlighet för cyklister. 

Enkätresultatet vid en ålderskategorisering visar på att missnöjet gällande 

framkomligheten är störst i kategorin ”över 40 år” (se figur 5.2). Det är svårt att veta vad 

det beror på men två förklaringar anser vi skulle kunna vara rimliga. Den första 

förklaringen är att det kan bero på hur frågan i enkäten är ställd, ”Tycker du att du kan ta 

dig fram i en hastighet som passar dig när du cyklar i Lund?” I denna fråga efterfrågas 

inte om respondenten tycker att den kan cykla så snabbt som den vill utan endast efter en 
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hastighet som passar denna. Det är därför svårt att avgöra huruvida de som svarat nej 

tycker att tempot i cykeltrafiken är för långsamt eller för snabbt. 

 

Tittar vi på intervjuerna så finns det ett svar som skulle kunna förklara varför 36 procent, 

av de i enkäten över 40 år, inte känner att de kan cykla i en hastighet som passar dem.  

Informant 3 från kategorin över 40 år menade på att det inte gick att cykla i en hastighet 

som passade hen då osäkerheten som oskyddad trafikant i trafiken fick hen att sänka 

hastigheten. Detta skulle kunna bero på att de äldre cyklisterna har ett högre risk- och 

konsekvenstänkande men kan även visa på att cykelnätet inte är speciellt välanpassat för 

denna kategori av människor, vilket hindrar deras framkomlighet. Olika grupper har olika 

krav och behov samt känner sig bekväma i olika hastigheter. Detta är inte på något sätt 

nytt, utan är en självklar del inom trafikplanering (Hydén 2008, Pucher & Buehler 2009). 

Det är då viktigt att planeringen utgår från individens förmåga och behov samt att 

planeringen inte är normbunden utan fokuserar på att stärka utsatta gruppers rörlighet och 

tillgänglighet (Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting & Boverket 2015). 

 

 

5.2 Tillgänglighet 

Utifrån den begreppsdefinition av tillgänglighet som återfinns i kapitel 1.8 så har tre 

frågor om tillgänglighet formulerats i enkäten. Respondenterna har i enkäten fått svara på 

frågor gällande säkerhet, bekvämlighet och i fall de tycker att det är enkelt att cykla i 

Lund. De intervjuade informanterna har istället för att svara specifikt på dessa frågor fått 

beskriva platser och sträckor som de tycker är välfungerade och platser som de tycker är 

problematiska och därigenom identifierat god tillgänglighet och 

tillgänglighetsproblematik. 

 

Resultatet från enkäten visar på att respondenterna verkar tycka att det är relativt bekvämt 

och enkelt att cykla i Lund (se figur 5.4 & 5.5). Svaren gällande säkerheten visar dock på 

en viss problematik då hela 33 procent av de svarande uppger att det inte känns säkert att 

cykla i Lund (se figur 5.3). 
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           Figur 5.3 – Tillgänglighet, säkethet  Figur 5.4 – Tillgänglighet, bekvämlighet 

 
Figur 5.5 – Tillgänglighet, enkelhet 

 

Tittar vi på enkätens svar om säkerhet utifrån en åldersindelning (se figur 5.6) ser vi en 

märkbar skillnad mellan ålderskategorierna där endast 36 procent av respondenterna över 

40 år har svarat att de känner att de kan cykla på ett säkert sätt i Lund. Detta ger en tydlig 

bild av att tillgänglighet inte är samma sak för olika åldersgrupper, vilket korresponderar 

väl med vad Pucher och Buehler (2009) påvisar med sin forskning. Den stora skillnaden 

kan inte förklaras enbart med att respondenterna cyklar på olika platser, onekligen cyklar 

alla i Lund, men med stora skillnader i upplevd säkerhet. Detta kan i likhet med 

resonemanget om framkomlighet bero på ett högre risk- och konsekvenstänkande högre 

upp i åldrarna och siffrorna visar på att säkerhetsaspekten i tillgänglighetsbegreppet inte 

är tillräckligt tillfredställande för gruppen över 40 år.   
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Figur 5.6 – Åldersindelning, säkerhet              Figur 5.7 – Könsfördelning, säkerhet 

 

Om vi tittar på svaren utifrån en könskategorisering (se figur 5.7) så ser vi att det även här 

finns en anmärkningsvärd skillnad mellan de som identifierat sig som kvinnor och de som 

identifierat sig som män. Av kvinnorna är det bara drygt hälften som svarat att de känner 

att de kan cykla på ett säkert sätt i Lund till skillnad mot männens 81 procent. 

Anledningen till denna skillnad kan vara svår att tyda men det går att tolka som en 

konsekvens av att män överlag, på ett samhälleligt plan, känner sig säkrare i att röra sig i 

samhället (Pucher & Buehler 2009). Det kan också vara ett resultat av att de två 

könskategorierna cyklar på olika sätt i staden på grund av olika typer av ärenden.  

 

Informanterna från intervjustudien hade delade meningar om hur säkert det är att cykla i 

Lund. De två yngre informanterna, informant 1 och 2, uppgav att de känner sig säkra när 

de cyklar men att det finns platser och situationer som är problematiska ur en 

säkerhetsaspekt. Informant 3 kände sig, i likhet med enkätens resultat, inte säker när hen 

cyklade i Lund. Detta på grund av den höga belastningen på cykelnätet, den fysiska 

utformningen på vissa platser, delat utrymme med motorfordon och dålig skyltning. 

 

De negativa kommentarerna i de öppna kommentarsfälten i enkäten till denna fråga 

kretsar kring konflikter med andra trafikslag (i synnerhet bilar, bussar och andra 

cyklister), avsaknad av cykelbanor och underlag i form av gatsten. Många kommentarer 

fokuserar specifikt på de centrala delarna av staden och menar att det här är extra osäkert. 

Den positiva responsen handlar främst om egen upplevelse av att känna till staden samt 

tillgång till cykelvägar. De som faktiskt känner sig säkra verkar utifrån kommentarerna 

göra det då de har vana att cykla i Lund. Dock har många av de som är äldre än 40 år, 

som var den grupp som kände sig mest osäker, bott i staden länge och borde också ha 

vanan. 
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Utifrån de svar vi fått på enkäten förefaller det som att de svarande tycker att det är 

bekvämt att cykla i Lund. Svaren kring denna fråga varierar inte heller speciellt mycket 

mellan de olika åldersgrupperna eller beroende av vilket kön de svarande har identifierat 

sig som (se bilaga 3). Respondenternas negativa kommentarer har dock främst fokuserat 

på gatstensbeläggning och de kommentarer som nämner gatsten handlar också indirekt 

om stadskärnan då det är där majoriteten av gatstensbeläggningen finns. I det stora hela 

verkar de svarande relativt nöjda med bekvämligheten i Lunds cykelnät. 

 

Intervjuerna med de tre informanterna visar i likhet med enkäten på att det är bekvämt att 

cykla i Lund. Informanterna påpekade att cykelnätet, där det finns, är lättillgängligt och 

generellt väl underhållet. Det enda som informanterna menade frångick detta var 

vinterväghållningen och gatstensbelagda vägar. 

 

Enkätsvaren gällande hur enkelt det är att cykla i Lund visar på att de svarande generellt 

tycker att det är enkelt (se figur 5.5). Men om vi istället tittar på svaren utifrån en 

ålderskategorisering ser vi en stor skillnad mellan den yngsta och äldsta gruppen (se figur 

5.8).  

 
Figur 5.8 – Åldersindelning, enkelhet 

 

Till skillnad från enkäten menar dock samtliga intervjuade informanter att det inte är 

enkelt att cykla i Lund. Informanterna identifierade ett flertal platser där skyltning och 

den fysiska utformningen är otydlig och problematisk.  Cykelbanor och cykelfiler som 

upphör plötsligt, trafikerade korsningar och rondeller samt avsaknad av cykelbanor 

identifierades som de främsta anledningarna till att det inte var enkelt att cykla i 

Lund.  Även i denna aspekt stack framförallt intervjun med informant 3 ut, då den 

negativa kritiken var mer dominerande än i de andra intervjuerna. Informant 3 hade svårt 

att identifiera välfungerande platser där det var enkelt att cykla och tyckte att det generellt 
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var otydligt vart du som cyklist fick hålla till, detta trots att informanten bott och cyklat i 

Lund i över 30 år.  

 

Den äldre informantens svar skulle kunna till viss del förklara den stora skillnaden mellan 

de olika åldersgrupperna i enkätsvaren då den identifierat fler problem med enkelheten i 

cykelnätet än de yngre informanterna. Det kan vara så att otydligheter i cykelnätet, som 

dålig skyltning, otydliga korsningar eller upphörande av cykelbanor, upplevs som mer 

problematiskt ifall cyklisten inte är villig att ge sig ut i blandtrafik vilket Pucher och 

Buehler (2009) påvisar att t.ex. äldre inte är. Om de yngre cyklisterna generellt ser det 

mer oproblematiskt att byta mellan blandtrafik och cykelnät, kanske de inte upplever 

samma otydlighet, då de har en enkel lösning på sitt problem. Detta kan dock inte 

säkerställas med grund i cyklisternas svar.   
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5.3 Välfungerande och icke välfungerande platser för 

cyklister i Lund 

 

Cyklisterna har i enkäten och i intervjuerna identifierat övergripande och mer 

platsspecifik problematik som de uttryckt är begränsande för deras tillgänglighet och/eller 

framkomlighet, men också platser de anser är välfungerande. 

 

 Välfungerande platser och sträckor 

Cyklisterna lyfte framförallt fram följande platser och sträckor som välfungerande för 

cyklister:  

 

 
Figur 5.9 – Välfungerande områden 

 

Cykelbanan mellan Kung Oscars bro och Kobjer – Denna sträcka identifierar två av 

de intervjuade informanterna som en mycket välfungerande sträcka av Lunds cykelnät. 

Här delar cyklister och gångtrafikanter på en bred och välunderhållen gång- och cykelväg 
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som löper utmed järnvägen mellan Kung Oscars bro och området Kobjer. Trots att 

cyklister och gångtrafikanter delar på utrymmet ger bredden på vägen, vägens genhet, det 

asfalterade underlaget och de goda siktförhållandena att cyklisterna på gång- och 

cykelvägen kan hålla en hög hastighet på ett säkert sätt. Detta gör denna sträcka både 

framkomlig och tillgänglig. 

 

Hardebergaspåret – Hardebergaspåret pekades ut av en av de intervjuade informanterna 

och i flera av de öppna svaren från enkäten som ett bra cykelstråk. Hardebergaspåret 

sträcker sig från Södra Sandby öster om Lund in till Karhögstorg i södra Lund, en 

sträckning på drygt en mil (Lunds kommun 2016a).  I likhet med cykelbanan mellan 

Kung Oscars bro och Kobjer är Hardebergaspåret ett brett cykelstråk med goda sikt- och 

underlagsförhållanden vilket gör det tillgängligt och framkomligt för cyklister. 

 

Sankt Petri kyrkogata – Denna gata i centrala Lund har identifieras i flera av de öppna 

kommentarerna i enkäten samt av en av de intervjuade informanterna som en ”bra 

cykelgata”. Detta framför allt för den cykelbana som går mellan Clemenstorget och 

Kyrkogatan där cyklarna får cykla mot den enkelriktade trafiken.  På cykelbanan har den 

traditionella gatstenen bytts ut mot en jämnare och plattare gatubeläggning vilket skapar 

en bekväm cykelsträcka mellan Lunds station och Lundagård, enligt informanten. 

 

Bytaregatan – Denna gata pekas ut av en av de intervjuande informanterna som en 

cykelvänlig gata i centrala Lund. Detta då informanten menar på att det speciellt norr om 

Knut Den Stores torg är en gata med lite trafik och lite interaktion med andra trafikslag. 

Dessa förhållanden leder till att gatan blir mycket framkomlig och tillgänglig för 

cyklister. Informanten väljer därför ofta Bytaregatan istället för den betydligt mer 

trafikerade Bangatan när hen ska ta sig mellan Clemenstorget och Bantorget. 

 

 

De utpekade platserna är välfungerande på olika sätt men innehåller många av de 

aspekter som i teorin tas upp som viktiga för cykelnätet (se kapitel 2). De delar som är 

separerade från annan trafik lyfts fram då de tillåter en säker framfart för cyklisterna. 

Precis som Pucher och Buehler (2009), Hydén (2008), TRAST (Trafikverket, Sveriges 

kommuner och landsting & Boverket 2015) och GCM-handbok (Sveriges kommuner och 

landsting 2010) påvisar är separerade cykelbanor viktiga för ett bra cykelnät, vilket 

cyklisterna belyser i och med de utpekande platserna. God sikt och genhet i cykelnätet 
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framhålls också, vilket också Hydén (2008) menar är viktigt för ett välfungerade 

cykelnät.  

 

 Problematiska platser och sträckor  

Cyklisterna lyfte framförallt fram följande platser och sträckor som problematiska för 

cyklister:  

 

 
Figur 5.10 – Problematiska områden 

 

Stadskärnan – Två av de intervjuade informanterna och majoriteten av de som svarade 

på enkäten har identifierat Lunds stadskärna som ett problematiskt område att cykla i. 

Kritiken har handlat om såväl fysisk utformning som gatstensbeläggningen och konflikter 

med andra trafikslag. Lunds stadskärna är på grund av dess medeltida karaktär relativt 

trångt. Detta leder till att cyklister, bussar, bilar och gångtrafikanter tvingas samsas på 

små utrymmen. Gatstensbeläggningen som är en stor del av stadskärnans karaktär utgör 

för cyklisterna ett obekvämt underlag som vid snö och is blir mycket halt. Stadskärnan 

saknar också till stora delar separerade cykelvägar vilket leder till att cyklisterna tvingas 

samsas med bussar och bilar om gatuutrymmet. Detta lyfter många av respondenterna 
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fram som en otrygghet, speciellt vid interaktion med bussar. Även konflikter med 

gångtrafikanter lyfts fram som problematiska, detta främst på platser där endast gång- och 

cykeltrafikanter samsas. Denna problematik försämrar enligt respondenterna och 

informanterna tillgängligheten och framkomligheten i stadskärnan. 

 

Kung Oscars väg (öster om Kung Oscars bro) – Kung Oscars väg går mellan 

Bryggaregatan i väster och rondellen vid Kävlingevägen i öster. Denna sträcka har 

identifierats av samtliga intervjuade informanter som en problematisk sträcka. Här 

kommer både cyklister på cykelbanan från öster och väster i nedförsbacke vilket medför 

en relativt hög medelhastighet på sträckan. Belastningen på cykelbanan är dessutom 

enligt informanterna mycket hög på grund av att den utgör en viktig länk mellan västra 

och östra Lund. Till denna cykelbana anknyter också cykeltrafik från Spolegatan via två 

cykelpassager över Kung Oscars väg. Problematiken uppstår när de anslutande 

cyklisterna tagit sig över Kung Oscars väg och skall ansluta till cykelbanan. Mellan vägen 

och cykelbanan finns nämligen ingen plats för att stanna till och invänta passerande 

cyklister på cykelbanan (se figur 7.2). Istället får cyklisterna, innan de passerar Kung 

Oscars väg, hålla uppsikt över och väja för de båda bilfilerna och de två motgående 

cykelfilerna på cykelbanan innan de kan passera bilvägen. Detta gör denna plats mycket 

problematisk när det gäller tillgänglighet och framkomlighet.  

 

Korsningen vid Sankt Laurentii gatan/ Bredgatan/ Allahelgona Kyrkogata – Denna 

korsning har alla de tre intervjuade informanterna samt många av de som svarat på 

enkäten identifierat som en plats de inte känner sig säkra på. Här leds cykelbanan på 

Bredgatan ut i trafiken i en cykelfil som vid korsningen mynnar ut i en ”cykelruta” 

framför bilarna. När trafiksignalerna slår om hamnar cyklarna framför bilarna vilket, 

enligt informanter och respondenter, får dem att känna sig osäkra. Korsningen har 

dessutom en relativt hög trafikbelastning av främst stadsbussar, regionbussar och biltrafik 

vilket enligt informanterna leder till en osäkerhet när det blir svårt att få en överblick över 

trafiksituationen. Denna korsning är enligt respondenterna och informanterna varken 

tillgänglig eller speciellt framkomlig då den skapar en osäkerhet som gör att man som 

cyklist tvingas sänka hastigheten. 

 

Spolegatan/Bangatan – Samtliga av de intervjuade informanterna och många av dem 

som svarat på enkäten har identifierat Spolegatan/Bangatan som en problematisk sträcka. 

Bangatan löper utmed den östra sidan av Lunds station och övergår norrut (efter 
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Clemenstorget) i Spolegatan. Dessa gator är tungt trafikerade av både privata bilar, 

taxibilar och bussar som har ärenden vid stationen. Gatorna saknar cykelbanor och 

cykelfält vilket resulterar i att cyklisterna får dela gatuutrymmet med den motorburna 

trafiken. Spolegatan är belagd med asfalt men Bangatan är till största del belagd med 

gatsten vilket ytterligare begränsar tillgängligheten för cyklisterna. Den tunga 

trafikbelastningen, avsaknaden av cykelfiler eller cykelbanor samt gatstensbeläggningen 

medför att Spolegatan och Bangatan blir en problematisk sträcka som respondenter och 

informanter varken ser som speciellt tillgänglig eller framkomlig.  

 

 

5.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis verkar cyklisterna i Lund relativt nöjda med Lunds cykelnät. I 

enkäten har dock frågan gällande säkerhet fått ett förhållandevis problematiskt resultat 

när var tredje person inte tycker att de kan cykla på ett säkert sätt i Lund (se figur 5.3). 

Enkätens resultat och intervjuerna visar även på hur olika tillgänglighet ser ut för olika 

grupper, i likhet med vad Pucher och Buehler (2009) påvisar. Främst verkar unga män ha 

lätt för att känna sig säkra och röra sig i trafiken på cykel medan äldre tycker detta är lite 

problematiskt. 

 

Stadskärnan är den geografiska plats som främst blivit omnämnd i negativa termer, både 

när det gäller framkomlighet och tillgänglighet. Utöver detta område är cyklisterna i stora 

drag positiva till det nuvarande cykelnätet. Via intervjuerna uppdagades dock några 

platser utanför stadskärnan som fungerade mindre bra. De goda exempel som nämns i 

stadskärnan är den lugnare Bytaregatan som idag framförallt används av cyklister och 

enstaka bilar samt Sankt Petri kyrkogata som har en plattlagd cykelbana mot den 

enkelriktade biltrafiken.   

 

Det som framkommer tydligt från cyklisterna är att gatstensbeläggning i kombination 

med blandtrafik och avsaknad av cykelbanor i stadskärnan skapar otillgänglighet och 

minskar framkomligheten. Detta är genomgående för alla negativa kommentarer i 

intervjuer och enkäter. I stadskärnan ligger många viktiga funktioner och att kunna cykla 

till och från dessa platser är väsentligt för de som rör sig med cykel dagligen. 

Cyklisternas åsikter speglar variation inom gruppen och den utsatthet som oskyddade 

trafikanter utsätts för, särskilt i blandtrafik (Pucher & Buehler 2009).   
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6. Skillnader och samstämmighet 

 

I detta kapitel presenteras och analyseras vilka samstämmigheter och skillnader som 

finns mellan kommunens och cyklisternas syn på tillgänglighet och framkomlighet i 

Lunds cykelnät. Detta resonemang grundar sig i det material som presenterats i kapitel 4 

och 5.  

 

6.1 Samstämmigheter 

Det finns en relativt stor samstämmighet i bilden av cykelnätet i Lund som helhet. Både 

kommunen och många av cyklisterna verkar anse att cykelnätet över lag är väl utbyggt 

och fungerar. Det framkommer främst i enkätsvaren från cyklister en överlag positiv 

inställning till att cykla i Lund. I intervjuerna är informanterna något mer negativa, men 

kan också identifiera platser som de tycker fungerar bra. En viktig samstämmighet är att 

båda parter generellt vill se ett separat cykelnät. Detta framkommer tydligt både från 

cyklister och från kommunens håll (Lunds kommun 2005) (se kapitel 5). De flesta 

cyklister verkar också hålla med kommunen om att det idag finns ett välfungerande, 

separat cykelnät i stora delar av staden (Lunds kommun 2005, 2010). 

 

Kommunen verkar också till viss mån dela de negativa kommentarer vi samlat in från 

cyklister kring att cykelnätet inte alltid är tillgängligt eller framkomligt. Kommunen 

skriver i sina mål att cykelnätet ska vara tillgängligt, vilket implicerar att det idag inte är 

det fullt ut (Tyrén 2013). Samtidigt kan det betyda att de anser att dagens cykelnät är 

tillgängligt men att med ett ökande antal cykelresor behöver nätet anpassas för att vara 

tillgängligt även i framtiden. 
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6.2 Skillnader 

En skillnad mellan cyklisternas syn och kommunens är att cyklisterna är mycket mer 

specifika kring exakt vad det är som behöver förändras för att de ska kunna cykla i Lund 

på ett bra sätt. Under intervjuerna var formen sådan att fokus var på platser som kan 

förändras eller fungerar bra och informationen blir genom detta mer geografiskt specifik. 

Dock var även enkätsvaren specifika med vad och var saker behöver förbättras, även om 

vi inte frågade specifikt om detta.  

 

För användare som brukar cykelnätet varje dag, eller i varje fall ofta, blir det kanske 

logiskt att berätta om dessa saker. De cyklar varje dag förbi platser och möter hinder 

under sin resa. Kommunen å sin sida är i sina planeringsdokument väldigt övergripande 

och ospecifika. Det är väldigt få geografiskt knutna exempel som tas upp i dokumenten. 

Därmed blir det också ibland svårt att bedöma om det finns fler samstämmigheter mellan 

cyklister och kommun eller ej. 

 

Flertalet respondenter och informanter uttryckte ett behov av separerade cykelbanor 

och/eller -vägar i de centrala delarna av Lund. Vid en granskning av kommunens 

planeringsdokument framkommer att det finns en konflikt mellan att bygga separata 

cykelvägar och att bevara stadsstrukturen i stadskärnan. Cyklisterna menade att det finns 

stora problem med både bussar, andra cyklister och fotgängare i centrum. Detta kan vara 

ett resultat av att ytorna för trafiken är begränsade och att många måste samsas på samma 

yta. 

 

Det medeltida gatunätet kan också ligga som bakgrund till att kommunen inte vill anlägga 

separata cykelbanor då det kräver att gatsten byts ut mot mer anpassat underlag. 

Underlaget, gatsten, i stadskärnan är dock ett stort problem och bidrar till ett osäkert och 

obekvämt cykelnät, enligt cyklisterna. Kommunens mål i övrigt när det kommer till att 

separera cykelvägar är dock i enlighet med många av cyklisternas önskemål. 

 

Ett av cyklisternas största problem med cykelnätet var en avsaknad av cykelvägar. Enligt 

kommunen finns ett väl utbyggt huvudcykelnät och på många ställen däremellan finns en 

viss möjlighet att cykla i lugnare trafik. Det stora problemet med cykelnätet finns främst i 

stadskärnan där det, som sagt, finns en avsaknad av separata cykelbanor och -vägar. Det 
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är också främst i stadskärnan som cyklisterna, när de specificerat geografisk plats, har 

identifierat den största avsaknaden av cykelvägar. Återigen har vi en skillnad i synen på 

cykelnätet i stadskärnan. 

 

6.3 Sammanfattning 

Kommunen och cyklisterna är överens om att vissa saker kan förändras för att förbättra 

tillgänglighet och framkomlighet i Lunds cykelnät. Den viktigaste samstämmigheten är 

enigheten i att vilja ha ett mer separerat cykelnät. 

 

Den största skillnaden är synen på stadskärnan. Cyklisterna uttrycker tydligt hur 

problematisk stadskärnan är medan kommunen inte tar upp någon större problematik med 

området. Dock visar figur 4.1 (se sida 26) tydligt att cykelnätet är mycket bristfällig just i 

stadskärnan vilken stödjer cyklisternas resonemang. Gatstenens påverkan på 

framkomligheten och tillgängligheten i stadskärnan delar också upp cyklisterna och 

kommunen i två olika läger. Gatstenens negativa effekt för cykeltrafiken framhålls av 

många av respondenterna och informanterna medan den knappt berörs i kommunens 

dokument. Cyklisternas resonemang stöds dock av t.ex. GCM-handbok där det tas upp att 

beläggningen på cykelytor är av största vikt då stötdämpningen hos cyklar är dålig 

(Sveriges kommuner och landsting 2010). Att cyklister tvingas cykla på gatsten är ur 

denna bakgrund ett stort problem.  
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7. Förbättringsmöjligheter för cyklisters 

framkomlighet och tillgänglighet i Lund 

 

I detta kapitel utgår vi från de problematiska och välfungerande platser som informanter 

och respondenter identifierat, vilka presenterades i kapitel 5.3. Utifrån dessa platser 

presenteras förslag på hur framkomligheten och tillgängligheten för Lunds cyklister kan 

förbättras. Dessa förlag kommer inte gå in på tekniska detaljer. Förbättringarna gäller 

endast enstaka platser som utifrån materialet påvisats vara problematiska för cyklister 

och ämnar inte vara en lösning för att skapa ett generellt tillgängligt och framkomligt 

cykelnät. 

 

För att kunna titta på vilka förbättringar som kan göras i Lunds cykelnät har vi utgått från 

de kvalitativa intervjuer som utförts med cyklisterna samt resultatet från de öppna 

kommentarerna i enkäten. Cyklisterna har i enkäten identifierat övergripande och mer 

platsspecifik problematik som de uttryckt är begränsande för deras tillgänglighet och/eller 

framkomlighet men också platser de anser är välfungerande. De intervjuade 

informanterna har även de identifierat problematiska och välfungerande platser och 

sträckor (se kapitel 5.3). 
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7.1 Förändringsförslag för bättre tillgänglighet och 

framkomlighet för cyklister i Lund 

I den bästa av världar hade Lunds stad erbjudit cyklister asfalterade cykelfält på alla 

stadens vägar för de cyklister som snabbt vill ta sig fram i staden men även separerade 

cykelbanor för att erbjuda alla sorters cyklister ett lättanvänt, bekvämt och säkert sätt att 

ta sig fram. Detta ser vi dock inte som ett i dagsläget fungerande alternativ då utrymmet i 

och vid stadens gator är för litet. Istället har vi försökt hitta lösningar som inte är allt för 

drastiska men som ändå förbättrar tillgängligheten och framkomligheten.  

 

De platser som förändringsförslagen berör är några av de platser som cyklisterna 

identifierat som mest problematiska, följaktligen är dessa platser: stadskärnan, Kung 

Oscars väg (öster om Kung Oscars bro) och slutligen Spolegatan/Bangatan. 

 

 

 Stadskärnan 

Stadskärnan är enligt cyklisterna det mest problematiska cykelområdet i Lund. Den 

medeltida stadskärnan resulterar i trånga utrymmen samtidigt som det är ett område som 

lockar till sig många människor. Framför allt är det gatstensbelagda gator och konflikter 

med bussar som är kritiken från cyklisterna (se kapitel 5).  

 

För att förbättra detta föreslår vi att gatorna i Lunds stadskärna förses med asfalterade 

eller plattlagda cykelfiler för att öka både tillgängligheten och framkomligheten för 

cyklisterna (se figur 7.1) (Sveriges kommuner och landsting 2010). Genom att göra detta 

löses delvis problematiken med underlaget och det erbjuder cyklisterna ett jämnt underlag 

som inte är lika känsligt för frost och snö som gatstenen. Dessa cykelfiler bör erbjudas på 

så många gator som möjligt då cykelnätet idag är mycket bristfälligt i stadskärnan, men 

detta bör framförallt implementeras på de större gator där cyklister och bussar samsas, 

t.ex. Bredgatan, Kyrkogatan och Stora Södergatan. 

 



 

 

50 

 
 

Figur 7.1 – Utformningsförslag för cykelfiler i Lunds stadskärna 

Denna lösning ger också cyklisterna ett eget utrymme på gatorna vilket kan minska 

konflikterna med de andra trafikslagen vilket är något eftersträvansvärt både enligt Lunds 

kommun (2005), Pucher och Buehler (2009) samt enligt TRAST (Trafikverket, Sveriges 

kommuner och landsting & Boverket 2015).  

 

Att skapa och ge utrymme åt cyklisterna förändrar även stadsrummets karaktär och kan 

bidra till ett mer inbjudande stadsrum (Gehl 2010). I dagens läge då Lund, liksom de allra 

flesta städer, är planerad utifrån biltrafik i första hand, behövs också åtgärder för att bryta 

denna dominans göras. Lunds kommun har redan tagit steg i den riktningen genom att 

begränsa biltrafik i stadskärnan (Wickström 2016). Genom att ytterligare öka utrymmet 

för cyklister blir fördelningen av yta mellan trafikslag mer jämn och utmanar bilens 

självklara dominans och mobilitet (Freudendal-Pedersen 2015a). I grund och botten 

handlar detta om en rättvisefråga och en prioriteringsfråga. Möjligheten att röra sig i 

staden och ta del av staden bör vara en rättighet för alla (Lefebvre 1968/1983). Samtidigt 

måste vi se till människans utrymme i stadsrummet och uppmuntra människor att inte 

stänga in sig utan stanna upp, mötas och interagera i staden (Gehl 2010, Jacobs 

1961/2011). Detta underlättas mycket ifall människor inte stänger in sig i en bil utan 

cyklar eller går. En cyklande stad med färre bilar gör även miljön trevligare för 

fotgängare, vilket också är en viktig sak att satsa på. 

 

Kommunen har nu påbörjat arbetet med en ombyggnation av 

Bredgatan/Kyrkogatan/Stora Södergatan, vilket är mycket positivt. Alla etapper är inte 

fastställda men som det ser ut just nu kommer cykelbanor på båda sidor av vägen börja 

anläggas från söder upp längs Stora Södergatan och förhoppningsvis hela vägen upp för 

Bredgatan (Lunds kommun 2016b). Förslaget innehåller det vi föreslår ovan och kommer 

innebära en stor förbättring för cyklisterna i denna del av stadskärnan. 
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 Spolegatan/ Bangatan 

Problematiken på Spolegatan och Bangatan handlar enligt cyklisterna främst om 

avsaknaden av cykelbanor (se kapitel 5). Dessa ytterst centrala gator är väldigt viktiga då 

de ligger i direkt anknytning till Lund station. För att förbättra tillgängligheten och 

framkomligheten på denna sträcka föreslås precis som i resten av stadskärnan cykelfiler 

eller ännu hellre separerade cykelbanor (se figur 7.1). Separerade cykelbanor är en 

tillgänglighetslösning som passar de flesta grupper av cyklister då interaktionen med 

andra trafikslag uteblir (Pucher & Buehler 2009, Hydén 2008). Genom att erbjuda 

separerade cykelbanor till och vid Lunds station ges det mer utrymme på gatan för bussar, 

taxibilar och personbilar.  

 

Denna tillgänglighetslösning ligger precis som förändringsförslaget för stadskärnan i linje 

med Lunds kommun (2005), Pucher och Buehler (2009) samt TRAST (Trafikverket, 

Sveriges kommuner och landsting & Boverket 2015) då det separerar cykeltrafiken från 

övriga trafikslag. Även detta är en del i att ge cyklisterna större utrymme vilket är positivt 

för stadsutvecklingen (Gehl 2010). 

 

 

 Kung Oscars väg (öster om Kung Oscars bro) 

Enligt cyklisterna är det största problemet vid Kung Oscars väg att de cyklister som ska ta 

sig från Spolegatan över till cykelbanan som löper ut med Kung Oscars vägs norra sida, 

tvingas ha översikt över två bilfiler och två cykelfiler innan de kan passera Kung Oscars 

väg. Detta på grund av att det idag inte finns något utrymme för cyklister att stanna upp 

efter att de har passerat bilvägen och ska ta sig över eller ansluta till cykelbanan (se figur 

7.2).  
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Figur 7.2 – Kung Oscars väg (idag) 

 

För att förbättra denna plats måste det därför skapas utrymme där både cyklister och 

gångtrafikanter kan stanna till innan de ansluter eller tar sig över cykelbanan på den norra 

sidan.  

 

Genom att använda sig av vägrensrefuger skapas ett extra utrymme där cyklister och 

gångtrafikanter kan stanna till och vänta på tillfälle att ta sig över eller ansluta till 

cykelbanan (se figur 7.3). Refugerna bidrar även till att bilarnas vägbana smalnas av 

vilket tvingar bilisterna att sänka hastigheten och öka uppmärksamheten för gång- och 

cykelpassagerna över vägen. Säkra korsningar med hastighetsdämpande åtgärder för 

biltrafiken är en del av Lunds kommuns trafiksäkerhetsprogram (Lunds kommun 2012). 

Vårt förslag ligger därmed i linje med vad som uttrycks från kommunens sida för 

säkerhet. 

 

 

Figur 7.3  – Utformningsförslag för Kung Oscars väg 
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Detta förslag handlar inte lika mycket om att ge cyklisterna utrymme. Dock är det en 

viktig del i att öka säkerheten och känslan av ett tydligt och enkelt cykelnät. Som Koglin 

och Rye (2014) påvisar är cyklisternas bild av cykelnätet en viktig del i att lyckas få 

människor att cykla. Mindre förändringar som detta kan bidra till en positiv bild av 

cykelnätet samtidigt som det underlättar mycket i den dagliga cyklingen. Det är också en 

viktig förändring för den upplevda (och faktiska) tillgängligheten (Scheepers et al. 2016) 

som kan vara viktig i valet av transportmedel.  
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8. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens huvudsakliga slutsatser. Dessa slutsatser finns mer 

ingående beskrivna i kapitel 4-7. Här presenteras också författarnas egna reflektioner 

om hur arbetet utförts och hur det vidare skulle kunna utvecklas.  

 

8.1 Slutsatser 

Cyklisterna i Lund är i majoritet positiva till Lunds cykelnät när det gäller framkomlighet 

och tillgänglighet. Dock menar många tillfrågade att det finns problem, särskilt i 

stadskärnan. Kritiken riktas främst mot avsaknaden av cykelvägar, gatstensbeläggning 

och möten med andra trafikslag vilket försämrar både tillgänglighet och framkomlighet.  

 

Kommunen har med tillgänglighet och framkomlighet som en del i sin planering för 

cykling. Även om kommunen inte explicit antyder att cykelnätet skulle vara 

problematiskt ur tillgänglighets- och framkomlighetssynpunkt idag, sätter kommunen mål 

som antyder att det finns en del förbättringsmöjligheter i cykelnätet. Genom detta kan 

man se en samstämmighet mellan kommunen och cyklisterna som är eniga om att 

cykelnätet som finns idag är funktionellt men att det går att förbättra. Detta genom fler 

separerade cykelvägar, bland annat i stadskärnan.  

 

De skillnader som finns är tydligast i bilden av stadskärnan där cyklisterna anser att 

tillgänglighet och framkomlighet reduceras genom gatstensbeläggning och avsaknad av 

separata cykelvägar. Kommunen framhåller inte i sina dokument att stadskärnan är 
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problematisk och tar inte alls upp gatstensbeläggning som ett hinder för framkomlighet 

och tillgänglighet för cyklister.  

För att förbättra den problematik som framförallt cyklisterna men även kommunen till 

viss del har identifierat behöver staden anpassas ytterligare genom att skapa mer plats och 

säkrare vägar för cyklister. Detta kan göras genom fler cykelbanor och cykelfiler, 

tydligare och säkrare korsningspunkter samt genom en förändring av vägbeläggningen på 

vissa platser i staden. 

 

Genom att ge cyklisterna mer plats i staden skapas en bättre stadsmiljö samtidigt som 

mobiliteten i cykelnätet förstärks. Om cyklisterna ges mer utrymme på bekostnad av 

motortrafik befästs cykelns status som transportmedel vilket i sig är ett led i att skapa ett 

mer framkomligt och tillgängligt cykelnät.  

 

 

8.2 Reflektioner 

Frågeställningarna i uppsatsen fungerar då de bygger på varandra och tillsammans har 

analyserande och framåtsyftande element. Nackdelen är att särskilt den första frågan är 

beskrivande, vilket inte är önskvärt i för stor utsträckning.  Vi ser dock att i en fallstudie 

som denna fyller den beskrivande frågeställningen ett syfte för analysen. Studien är en 

tydligt begränsad fallstudie och en väl avgränsad undersökning genom våra valda 

begrepp, tillgänglighet och framkomlighet, vilket ger en tydlighet i arbetet. Den stora 

vinning vi ser med frågeställningarna är att de har en tydlig praktisk koppling där 

samhällsplaneringselementet får ta utrymme. Vi har haft som mål att med detta arbete 

knyta samman vår teoretiska utbildning med en mer praktiskt orienterad yrkesroll genom 

att påvisa lösningar för enskilda platser och bidra med förbättringspunkter. 

 

Metodologiskt gav metodkombinationen oss en fördel då de två metoderna, intervju och 

enkät, kompletterade varandra och gav både en djupare och bredare förståelse. I efterhand 

hade frågor i enkäten hade kunnat ställas annorlunda för att få ett tydligare resultat, vilket 

är en brist i den nuvarande enkäten. De tidsmässiga begräsningarna har varit ett stort 

hinder vilket har gjort att det i alla delar av arbetet finns utrymme för förbättring och 

utveckling.  
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Vidare forskning kan ske genom ytterligare fördjupa studien i vad cyklister anser om 

cykelnätet. Detta kan göras genom att fokusera på cyklisternas upplevelse genom t.ex. 

bike-alongs eller fler intervjuer. Genom bike-alongs läggs ett tydligare fokus på 

cyklisternas upplevelse, genom att forskaren tar del av deras vardagliga resor och ser 

eventuell problematik ur cyklisternas perspektiv. 

 

En annan vidareutveckling kan vara att på ett konkret sätt arbeta med hur kommunen på 

ett bra sätt kan ta till sig cyklisternas upplevelse och åsikter i hela planeringsprocessen, 

något som går mer in på dialog och medborgarinflytande. Detta skulle också vara ytterst 

relevant och av praktisk betydelse för planeringsarbetet i kommuner. 
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9.2 Informanter 

Informant 1 – 19 år gammal, student som bor i Lund. Informanten har bott i Lund hela 
sitt liv och cyklar dagligen. Intervjun ägde rum den 3 maj 2016 
 
Informant 2 – 28 år gammal, arbetar, är uppvuxen i Lund men bor inte där idag. 
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och cyklar dagligen. Intervjun ägde rum den 4 maj 2016 
 

  



 

   

61 

10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 – Enkät 

 

2016-04-21 09:49Cykla i Lund

Sida 1 av 5https://docs.google.com/forms/d/1yiPRATrraPM4kfdVvmShTi2MmVdEYDhj8i7iB6gXJc8/printform#responses

Cykla i Lund
Vi som utformat enkäten är studenter vid Lunds universitet, samhällsplanerarprogrammet. Just nu 
skriver vi vår kandidatuppsats och vill gärna få svar på några frågor om hur det är att cykla i Lund. 
Tack för du hjälper oss!

*Obligatorisk

1. Ålder? *

2. Kön? *

3. Sysselsättning? *
Markera endast en oval.

 Arbetar

 Studerar

 Arbetslös

 Pensionär

 Övrigt: 

4. Bor du i Lund? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

5. Om ja, hur länge har du bott i Lund?

6. Cyklar du i Lund? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej Sluta fylla i detta formulär efter den sista frågan i detta avsnitt.
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2016-04-21 09:49Cykla i Lund

Sida 2 av 5https://docs.google.com/forms/d/1yiPRATrraPM4kfdVvmShTi2MmVdEYDhj8i7iB6gXJc8/printform#responses

7. Om nej, varför?
 

 

 

 

 

För dig som cyklar i Lund
Tänk gärna på en vanlig cykeltur när du besvarar frågorna.

8. Hur ofta cyklar du i Lund?
Markera endast en oval.

 Varje dag

 Varje vecka

 Varje månad

 Mer sällan

9. Cyklar du under alla årstider?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

10. Om du svarade nej, vad beror detta på?
Markera endast en oval.

 Väderförhållanden (t.ex. kyla)

 Väglag

 Övrigt: 

11. Framkomlighet är ett begrepp som oftast mäts i vilken medelhastighet man kan hålla på
en transportsträcka. Tycker du att du kan ta dig fram i en hastighet som passar dig när
du cyklar i Lund?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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2016-04-21 09:49Cykla i Lund

Sida 3 av 5https://docs.google.com/forms/d/1yiPRATrraPM4kfdVvmShTi2MmVdEYDhj8i7iB6gXJc8/printform#responses

12. Vad beror det på?
 

 

 

 

 

13. Tillgänglighet innebär av att du som cyklist ska känna dig säker samt att det ska vara
enkelt och bekvämt att ta sig fram. Känner du att du kan ta dig fram på ett säkert sätt
när du cyklar i Lund?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

14. Vad beror det på?
 

 

 

 

 

15. Känner du att du kan ta dig fram på ett bekvämt sätt när du cyklar i Lund?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

16. Vad beror det på?
 

 

 

 

 

17. Känner du att det är enkelt att ta dig fram när du cyklar i Lund?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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2016-04-21 09:49Cykla i Lund

Sida 4 av 5https://docs.google.com/forms/d/1yiPRATrraPM4kfdVvmShTi2MmVdEYDhj8i7iB6gXJc8/printform#responses

18. Vad beror det på?
 

 

 

 

 

19. Vilka platser eller aktiviteter besöker du vanligtvis när du cyklar?
 

 

 

 

 

20. Känner du att du kan nå dessa platser via cykel på (kryssa i alla alternativ som
stämmer):
Markera alla som gäller.

 Ett bekvämt sätt

 Ett enkelt sätt

 Ett säkert sätt

 Inget av ovanstående

21. När väljer du ett annat transportmedel än cykeln? Varför gör du det?
 

 

 

 

 

22. Har du några förslag på hur det går att förbättra för dig som cyklist i Lund?
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2016-04-21 09:49Cykla i Lund

Sida 5 av 5https://docs.google.com/forms/d/1yiPRATrraPM4kfdVvmShTi2MmVdEYDhj8i7iB6gXJc8/printform#responses

Tillhandahålls av

23. Om du har några kommentarer eller synpunkter kring enkäten så lämna dem gärna här.
Tack så mycket för din tid!
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10.2 Bilaga 2 – Ungdoms-enkät 

Cykla i Lund 
Vi som utformat enkäten är studenter vid Lunds universitet, 

samhällsplanerarprogrammet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och vill gärna få 

svar på några frågor om hur det är att cykla i Lund. 

 

Tack för du hjälper oss! 

 

1. Hur gammal är du? 

 

………….år  

 

2. Kön? 

� Tjej 

� Kille 

� Annat 

 

3. Sysselsättning?  

� Går i grundskolan 

� Går på gymnasiet 

 

4. Bor du i Lund?  

� Ja 

� Nej 

 

5. Om ja, hur länge har du bott i Lund?  

      

………….år  

 

6. Cyklar du i Lund?  

 

� Ja 
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� Nej  

 

7. Om nej, varför? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Om du INTE cyklar i Lund, är enkäten klar nu. Tack för din hjälp!  

 

Om du cyklar i Lund, fortsätt till nästa sida.  

 

 

För dig som cyklar i Lund 

Tänk gärna på en vanlig cykeltur när du besvarar frågorna. 

 

8. Hur ofta cyklar du i Lund? 

 

� Varje dag 

� Varje vecka 

� Varje månad 

� Mer sällan 

 

9. Cyklar du under alla årstider? 

 

� Ja 

� Nej 

 

10. Om du svarade nej, vad beror detta på? 

� Väderförhållanden (t.ex. kyla) 

� Väglag (t.ex. att det är halt, grus eller löv på vägen) 

� Annat: ……………………….. 
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11. Framkomlighet är ett begrepp som oftast mäts i vilken medelhastighet man kan hålla 

på en transportsträcka. Tycker du att du kan cykla i en hastighet som passar dig när du 

cyklar i Lund? 

� Ja 

� Nej 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

12. Tillgänglighet innebär av att du som cyklist ska känna dig säker samt att det ska vara 

enkelt och bekvämt att ta sig fram. Känner du att du kan ta dig fram på ett SÄKERT sätt 

när du cyklar i Lund? 

� Ja 

� Nej 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

13. Känner du att du kan ta dig fram på ett BEKVÄMT sätt när du cyklar i Lund? 

� Ja 

� Nej 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

14. Känner du att det är ENKELT att cykla i Lund? 

� Ja 

� Nej 



 

   

69 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

15. Vilka platser eller aktiviteter besöker du vanligtvis när du cyklar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

16. Känner du att du kan nå dessa platser via cykel på (kryssa i alla alternativ som stämmer): 

 

� Ett bekvämt sätt 

� Ett enkelt sätt 

� Ett säkert sätt 

� Inget av ovanstående 

 

17. När väljer du ett annat transportmedel än cykeln? Varför gör du det? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

18. Har du några förslag på hur det går att förbättra för dig som cyklist i Lund? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

Om du har några kommentarer eller synpunkter kring enkäten så lämna dem gärna här. 

Tack så mycket för din tid! 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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10.3 Bilaga 3 – Resultat från enkätstudien 

 

Sammanfattat resultat från enkätstudien 
 

Enkäten har varit uppdelad i två delar, en generell del och en specifik del för dem som 

cyklar i Lund.  Enkäten har besvarats av totalt 84 personer. Av det 84 stycken svarande 

har 44 % identifierat sig som män, 53 % identifierat sig som kvinnor och 3 % har inte 

identifierat ett kön. Respondenterna är mellan 13 och 69 år gamla och medelåldern ligger 

på 27,1 år.  

 

Av det 84 personerna är det 8 stycken som inte bor i Lund, av dessa 8 personer är det 3 

som cyklar i Lund. Av det resterande 76 personerna som bor i Lund cyklar alla utom 3 

personer. Anledningar till varför man inte cyklar i Lund har framförallt varit att man inte 

bor i Lund, att personerna saknar en fungerande cykel eller att man föredrar ett annat 

transportmedel. Endast de 76 respondenterna som cyklar i Lund har svarat på enkätens 

andra del som berör tillgänglighet och framkomlighet för cyklister i Lund.   

 

Av de 76 svarande som cyklar i Lund är 53 % kvinnor, 43 % män och 4% identifierat inte 

sitt kön. Åldersintervallet är 13-69 år och 62 % av de svarande har bott i Lund i 10 år 

eller mer. Av de svarande cyklar 57 % varje dag, 32 % varje vecka, 7 % varje månad och 

4 % mer sällan en varje månad. 78 % cyklar året om och av de 22 % som inte gör det 

anger drygt hälften att det beror på väglaget och resterande anger att det beror på 

väderförhållanden.   

 

Framkomlighet 

Gällande framkomlighet har respondenterna fått svara på en fråga om de känner att de 

kan cykla i en hastighet som passar dem, på detta svarade 80 % ja medan 20 % svarade 

nej. Kategoriseras svaren ut efter kön så är det 77 % av de som identifierat sig som 

kvinnor som svarat ja och 81 % av de som identifierat sig som män som svarat ja.  

 

Tittar man istället på svaren utifrån en ålders indelning så har 64 % av dem som är över 

41 år svarat ja, 91 % av dem som är mellan 20-41 år svarat ja medan av de som är under 

20 år har 100 % svarat ja.  
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Tillgänglighet  

För att få reda på vad cyklisterna tycker om tillgängligheten i Lund har respondenterna 

fått svara på tre frågor som berör tillgänglighet. Vi har frågat om de känner sig säkra, 

bekväma och i fall det tycker att det är enkelt att cykla i Lund.  

 

Säkert  

67 % av respondenterna som cyklar i Lund har kryssat i att de känner att de kan cykla på 

ett säkert sätt i Lund. Kategoriseras svaren efter kön så är det 57 % av de som identifierat 

sig som kvinnor och 81 % av de som identifierat sig som män som svarat att de känner att 

de kan cykla på ett säkert sätt i Lund.  

 

Tittar man istället på svaren utifrån en ålders indelning så har 36 % av dem som är över 

41 år, 74 % av dem som är mellan 20-41 år och 86 % av de som är under 20 år har att det 

känner att de kan cykla på ett säkert sätt i Lund. 

 

Bekvämt 

81 % av respondenterna som cyklar i Lund har kryssat i att de känner att de kan cykla på 

ett bekvämt sätt i Lund. Kategoriseras svaren efter kön så är det 75 % av de som 

identifierat sig som kvinnor och 88 % av de som identifierat sig som män som svarat att 

de känner att de kan cykla på ett bekvämt sätt i Lund.  

 

Tittar man istället på svaren utifrån en ålders indelning så har 82 % av dem som är över 

41 år, 73 % av dem som är mellan 20-41 år och 90 % av de som är under 20 år har att det 

känner att de kan cykla på ett bekvämt sätt i Lund.  

 

Enkelt 

83 % av respondenterna som cyklar i Lund har kryssat i att det är enkelt att cykla i Lund. 

Kategoriseras svaren efter kön så är det 77 % av de som identifierat sig som kvinnor och 

85 % av de som identifierat sig som män som svarat att det är enkelt att cykla i Lund.  

 

Tittar man istället på svaren utifrån en ålders indelning så har 54 % av dem som är över 

41 år, 80 % av dem som är mellan 20-41 år och 95 % av de som är under 20 år kryssat i 

att de tycker att det är enkelt att cykla i Lund. 
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Öppna kommentarer 

I de öppna kommentarsfälten har respondenterna fått skriva kommentarer kring det ämnet 

frågorna tagit upp. En stor del av dem som svarat positivt på frågorna har här uttryckt en 

del kritik men även många positiva saker.  

 

Många av respondenterna har lyft fram att det är positivt att: 

• det finns många cykelvägar 

• det är lite trafik 

• att man som cyklist på många platser har företräde 

• att bilarna anpassar sig efter cyklisterna 

• att man känner till staden väl 

• bra cykelinfrastruktur utanför centrum 

• korta avstånd 

 

Bland de mer kritiska kommentarerna uttrycker respondenterna att det är: 

• problematiskt med kullersten och dåligt vägunderlag 

• det finns för lite cykelvägar 

• det är dåligt att trafikljusen inte slår om för cyklister 

• cykelvägarna är väldigt smala 

• det är otydligt var du som cyklist ska vara 

• för få separerade vägalternativ 

• mycket trafik och gående i centrum 

• avsaknad av cykelvägar i centrum 

• ofta konflikter med andra trafikslag på delat utrymme samt med andra cyklister 

• bussarna kör för fort och för nära 

• otydligt i korsningar och rondeller 

• det saknas cykelvägar på många ställen 

• parkering utmed vägen skapar en osäkerhet 

• man får cykla omvägar 
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10.4 Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

Intervju med cyklister 
 

Bor i Lund?  

Hur gammal är du?  

Jobbar/studerar du?  

Hur ofta cyklar du?  

Varför cyklar du?  

Hur tycker du det oftast funkar att cykla?  

 

 

Kan du nämna tre platser, små eller större, som du tycker fungerar bra för dig som 

cyklist?  

• Varför? På vilket sätt? Vad är det som är bra?  

 

Kan du nämna tre platser som du tycker fungerar dåligt för dig som cyklist?  

• Varför? På vilket sätt? Vad är det som är dåligt?  
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