
VTI rapport 1014 
Utgivningsår 2019 

www.vti.se/publikationer 

Cykelturism 

– en litteratursammanställning och omvärldsanalys

Christina Stave 
Jan Andersson 

VTI rapport 1014 | Cykelturism
 – en litteratursam

m
anställning och om

världsanalys 





 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTI rapport 1014 

Cykelturism – en litteratursammanställning 
och omvärldsanalys 

Christina Stave 

Jan Andersson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Christina Stave,  (VTI), http://orcid.org/0000-0002-1816-9483   
Jan Andersson,  (VTI)  http://orcid.org/0000-0003-2292-3722   
Diarienummer: 2018/0017-9.1  
Publikation:  VTI rapport 1014  
Omslagsbilder:  Andreas Sjöblom och Mostphotos.com/Rickard Borgqvist  
Utgiven av V TI, 2019  

http://orcid.org/0000-0002-1816-9483
http://orcid.org/0000-0002-1816-9483
http://orcid.org/0000-0003-2292-3722
http://orcid.org/0000-0003-2292-3722
https://Mostphotos.com/Rickard


 

 
      

    
     

   
    

    

     
 

   
     

    
  

   
     

   
   

    
 

     

 

      

   

  

    
 

  

  

  

  

    

   

   

  

  

  

Referat 
Cykelcentrum på VTI har bedömt cykelturism som ett av de områden som har strategisk betydelse och 
därför beviljat finansiering för denna litteratursammanställning och omvärldsanalys. Det är i dagsläget 
svårt att få forskningsfinansiering inom cykelturism, men det finns en potential för framtida 
forsknings- eller utvecklingsprojekt. Förutom att sammanställa befintlig kunskap ska studien även 
ligga till grund för tänkbara forskningsfrågor och samarbetspartners. Sökningar har skett i olika 
litteraturdatabaser, på Google Scholar, samt genom kontakter inom cykelturismbranschen. 

Studien inleds med en första del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, följt av 
certifiering av cykelleder. Den andra delen avser olika forskningsområden: 1) infrastruktur, 
transporter, säkerhet och mätning, 2) cykelturismens ekonomi och företagande 3) Resenärens 
efterfrågan, attityder och beteende 4) cykelturism för hälsa och välmående 5) cykelturism för träning 
och sport samt 6) cykelturism och hållbarhet. Slutligen följer en geografisk orientering om 
cykelturismen i Sverige och andra länder. 

Resultaten visade på ett antal behov av praktisk karaktär som listas i rapporten samt följande exempel 
på forskningsbehov: Utveckling av mät- och utvärderingsmetoder för specifika frågeställningar, högre 
kvalité på studier om cykelturism, kvalitativa såväl som kvantitativa angreppssätt, finansiering av 
studier med forskningsmål, tillgång till statistik specifikt för cykelturism, kartläggning av olika 
grupper av cykelturisters behov, cykelturism och social hållbarhet, hälsoeffekter (fysiska och 
psykologiska) av cykelturism, beteendeförändring för ökad cykling genom fritidscykling, cykelturism 
och miljömedvetande i transporter till/från destinationer, samt slutligen mer engelskspråkig litteratur. 
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Abstract 
The Swedish Cycling Research Centre at VTI has assessed bicycle tourism as one of the areas that 
have strategic importance and therefore it has been granted funding for this literature review and 
external analysis of developments around the world. It is currently difficult to get research funding for 
cycling tourism in Sweden, but there is potential for future research or development projects. In 
addition to compiling existing knowledge, this study should also form the basis for possible research 
problems and research partners. Searches have been made in various literature databases, on Google 
Scholar, and through contacts in the bicycle tourism branch. 

The study begins with surveys, investigations and pronounced strategies, followed by a discussion on 
certification of cycle guides. The second part relates to different research areas: 1) infrastructure, 
transport, safety and measurement, 2) bicycle tourism economy and entrepreneurship 3) travelers’ 
demands, attitudes and behavior 4) bicycle tourism for health and well-being 5) bicycle tourism for 
training and sports and 6) bicycle tourism sustainability. Finally, a geographical orientation on bicycle 
tourism in Sweden and other countries. 

The results showed a number of practical needs that are listed in the report and the following examples 
of research needs: Development of measurement and evaluation methods for specific destinations, 
higher quality of studies on bicycle tourism, qualitative as well as quantitative approaches, financing 
of studies with research objectives, access to statistics specifically for bicycle tourism, mapping of 
different groups of cyclists' needs, bicycle tourism and social sustainability, health effects (physical 
and psychological) of bicycle tourism, behavioral change for increased cycling through leisure 
cycling, cycling tourism and environmental awareness in transport to/from destinations, and finally 
more English-language literature. 
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Förord 
Författarna har fått i uppdrag av Nationellt Cykelcentrum på VTI att som ett strategiskt projekt 
genomföra en litteraturstudie och omvärldsanalys inom cykelturism. Studien genomfördes under 
hösten 2018 och våren 2019 och Christina Stave var projektledare och professor Jan Andersson 
medförfattare. Författarna vill rikta ett stort tack till privatpersonerna Karolina Kazmierczak och 
Claes-Göran Lundgren, samt cykelkonsulterna Erik Svedin och Michael Koucky för hjälp med 
litteratur och värdefull cykelturismerfarenhet. 

Göteborg juni 2019 

Christina Stave 
Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts 10 juni 2019 där Jones Karlström var lektör. Förste författare 
Christina Stave har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Anders Lindström 
har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 13 juni 2019. De slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 
VTI:s uppfattning. 

Quality review 
Review seminar was carried out on 10 June 2019 where Jones Karlström reviewed and commented on 
the report. First author Christina Stave has made alterations to the final manuscript of the report. The 
research director Anders Lindström examined and approved the report for publication on 13 June 
2019. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect 
VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Cykelturism - en litteratursammanställning och omvärldsanalys 

av Christina Stave (VTI) och Jan Andersson (VTI) 

Regeringen gav 2018 VTI i uppdrag att sammanställa och analysera de behov som finns inom 
cykelforskningen både på kort och lång sikt. Som ett led i detta har VTI fått uppdraget att som 
administrativ värd leda arbetet med ett nationellt kunskapscentrum, för att kunna samla forskning och 
utbildning inom cykling. Cykelturism är ett av de områden som har givits strategisk betydelse och 
därför beviljats finansiering för denna litteratursammanställning och omvärldsanalys. 

Studien inleds med en del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, följt av certifiering av 
cykelleder. Den andra delen innehåller en sammanställning av olika forskningsområden och 
forskningsresultat, följt av en geografisk orientering om cykelturismen i Sverige och andra länder. 
Avslutningsvis redovisas en diskussion om praktiska behov och framtida forskningsfrågor, som är 
betydelsefulla för kunskapsutvecklingen inom cykelturism. 

Många utredningar och sammanställningar har genomförts under lång tid, men relativt lite har 
förändrats. Förslag på åtgärder har lagts fram och cykelturism prediceras ha goda framtidsutsikter. 
Tillväxtverkets utredning (2018a) lämnade fem strategiska områden som sammanfattar problematiken 
kring utvecklandet av cykelturism på ett tydligt sätt. Cykelturismen studeras utifrån många olika 
perspektiv som delvis överlappar varandra, men det saknas övergripande vetenskapligt väl upplagda 
studier. Det finns forskning för vardags- och nyttocykling eller cykling generellt, betydligt mindre för 
cykelturism och fritidscykling specifikt. Mycket av det som publiceras om cykelturism återfinns även 
utanför det vetenskapliga området. 

Viktigt att lyfta är att sammanhängande turistcykelstråk saknas där standarden, servicen, skyltningen 
och säkerheten är tillfredställande. Planläggningen för fristående cykelvägar och leder behöver 
underlättas och transporten av cyklar med kollektivtrafiken behöver utvecklas även för cykelturisterna. 
Planläggningen, samarbetet och finansieringen behöver stärkas. De flesta vetenskapliga studier av 
cykelturism har ett ekonomiskt fokus, men det finns svårigheter att mäta och beräkna effekterna, samt 
att skilja cykelturism från turism generellt. Det beror på att tillgänglig statistik saknas, men även att 
frågor om metoder och variabler som bör ingå – och vad man ska jämföra med – saknas. 

Gruppen cykelturist är mångfacetterad, då själva cykelaktiviteterna är mycket olika. Det kan röra sig 
om allt ifrån dagsturer eller flerdagarsresor på leder, till tävling och sport i bergig natur. Turisten 
efterfrågar god service och aktiviteter med god standard och flera internationella studier pekar på att 
här finns möjligheter för den lokala besöksnäringen att utvecklas. Ett flertal studier påpekar att 
cykelturistens behov är av central betydelse för att utveckla framgångsrika destinationer. Mätningen av 
cykelturisternas beteende behöver förbättras både med kvantitativa och kvalitativa metoder för att 
kunna följa upp och utvärdera. För att åstadkomma en beteendeförändring mot ökad cykling, kanske 
cykelturismen kunde vara en ingång. Här saknas dock studier. 

Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet vid daglig transportcykling har studerats på samhällsnivå, men 
hälsoeffekter av turistcykling är svårare att generalisera, då det är många olika typer av aktiviteter som 
oftast sker under en begränsad tid. Den övervägande delen av forskningen inom cykelsportturism som 
vi har funnit handlar om mountainbikecyklister och deras preferenser för att utveckla destinationer ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Andra grupper av cykelsport såsom tävlingar på asfalt eller andra sätt är 
mindre utforskat. Hållbarhet ligger i tiden och några vill utveckla idén om ”slow travel”, dvs. en 
medveten livsstil. Flera studier och rapporter skriver om cykelturism som en självklart hållbar 
aktivitet, men resor till och från cykelaktiviteten behöver också vara hållbara. Då cykelturism ibland 
utövas i känslig miljö, där både natur och kultur behöver värnas kan det uppstå konflikter, samtidigt 
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som lokalbefolkningen önskar utveckling och arbetstillfällen. Här behövs samverkan och långsiktig 
planering för att uppnå social hållbarhet. 

Tre av de 82 leder som identifierats är godkända av Trafikverket: Kattegattleden, Sydostleden som är 
nationella och Sjuhäradsrundan som är regional. Certifiering av cykelleder sköts av Trafikverket som 
har tagit fram kvalitetskriterier. Cykelturismen i Sverige är både inhemsk och utländsk, men det är 
svårt att mäta, för det saknas statistik och beräkningsmodeller. För att attrahera utlandet behöver 
kvalitén förbättras och många regioner gör studier för att utveckla cykelturismen då man ser en 
framtida potential. En proaktiv nationell och regional cykelpolitik efterlyses, professionell kunskap, 
samt tydligare roller mellan olika aktörer. 

Rapporten redogör även kortfattat för cykelturismen i Norden och Europa, där EuroVelo är ett 
betydelsefullt nätverk av cykelleder över hela Europa, som ständigt utvecklas då cykelturismen ökar i 
omfattning. Studier visar på goda ekonomiska möjligheter för besöksnäringen utefter lederna som 
behöver utvecklas och möta kundernas efterfrågan. Cykellederna följer kuststräckor eller längs floder 
och kanaler, samt på nedlagda banvallar. Viktigt är att lederna knyts samman och kan erbjuda säker 
cykling. De tysktalande länderna har den största andelen cykelturister men många andra länder 
utvecklar nu cykelturismen. Forskningen om cykelturism i övriga världen domineras av de 
engelsktalande kontinenterna och i vissa delar av Asien, där den är på väg att utvecklas. 

I rapportens diskussion tas framtidsfrågor upp samt behov av praktik och forskning. Dessa behov 
summeras i ett antal punkter som är mer eller mindre sammankopplade. Denna litteraturstudie och 
omvärldsanalys summerar och för fram vad som sagts över tid. Det krävs dock ett samspel mellan 
olika aktörer (med olika intressen), vilket troligen kräver en tydlig ansvarsfördelning. De som har, 
eller tilldelas ett ansvar, bör också tilldelas resurser för att beakta de primära behov som existerar. 
Cykelturismen verkar ha en framtid även i en hållbar värld. Frågan är dock med vilken hastighet 
området ska utvecklas. 
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Summary 

Bicycle tourism – a literature overview and an analysis of bicycle tourism globally. 

by Christina Stave (VTI) and Jan Andersson (VTI) 

In 2018, the Government commissioned VTI to compile and analyze the needs that exist concerning 
bicycle research both in the short and long term. As part of this, VTI has been commissioned, as 
administrative host, to lead a national competence centre to gather research and education in cycling. 
Bicycle tourism is one of the areas that has been given strategic importance and therefore granted 
funding for this literature review and external analysis. This work is initiated with surveys, 
investigations and strategies, followed by certification of cycle tours. The second part relates to a 
compilation of various research areas and research results, followed by a geographical orientation on 
bicycle tourism in Sweden and other countries. Finally, a discussion is presented on practical needs 
and future research issues that are important for knowledge development in bicycle tourism. 

Many investigations and compilations have been carried out for a long time, but relatively little has 
changed. Proposals for action have been put forward and bicycle tourism is predicted to have a good 
potential. The Swedish Agency for Economic and Regional Growth's investigation provided five 
strategic areas that summarize the problems surrounding the development of bicycle tourism in a clear 
manner. Bicycle tourism is studied from many different perspectives that partly overlap, but there are 
few overall scientifically well organised studies. There is research for everyday and commuter cycling 
or cycling in general, much less for cycling tourism and leisure cycling specifically. Much of what is 
published about bicycle tourism is also found outside the scientific field. 

Important to highlight is that there are no coherent tourist cycle tracks where the standard, service, 
displaying of signs and safety are satisfactory. The planning for separated cycle paths and routes needs 
to be facilitated and the transport of bicycles on public transport needs to be developed also for the 
bicycle tourists. Planning, cooperation and financing need to be strengthened. Most scientific studies 
of cycling tourism have an economic focus, but there are difficulties in measuring and calculating the 
effects and distinguishing cycling tourism from tourism in general. That is partly due to lack of 
statistics, but also because of questions concerning methods and variables that should be included. 

The group bicycle tourist is multifaceted, as the actual cycling activities are very different, ranging 
from day trips or multi-day trips on trails, to competition and sports in mountainous nature. The tourist 
demands good service and activities with a good standard, and several international studies exist that 
indicate that there are opportunities for the local visitor industry to develop. A number of studies point 
out that the needs of cycling tourists are of central importance for developing successful destinations. 
The measurement of bicycle tourists' behavior needs to be improved both with quantitative and 
qualitative methods in order to be able to follow up and evaluate. To achieve a behavioral change to 
increased cycling, perhaps cycling tourism could be an entrance, but here studies are lacking. 

The health effects of physical activity during daily commuter cycling have been studied at society 
level, but the health effects of tourist cycling are more difficult to generalize as there are very different 
types of activities that usually take place over a limited period of time. The predominant part of 
research in cycling sports studies that we have found, is about mountain bike (MTB) cyclists and 
preferences for developing destinations from an economic perspective. Other groups of cycling sports 
such as races on asphalt or others are less explored. Within the sustainability trend some people want 
to develop the idea of ’slow travel', i.e. a healthy lifestyle. Several studies and reports write about 
cycling tourism as an obviously sustainable activity but travel to and from the cycling activity also 
needs to be sustainable. As cycling tourism is sometimes exercised in sensitive environments where 
both nature and culture need to be protected, conflicts can arise, while the local population wants 
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development and jobs. Collaboration and long-term planning are needed to achieve social 
sustainability. 

Three of the 82 identified cycle routes are approved by the Swedish Transport Administration; The 
Kattegat route, the Southeast route are national and the Sjuhäradsrundan which is regional. 
Certification of cycle routes is handled by the Swedish Transport Administration, which has produced 
quality criteria. Bicycle tourism in Sweden is both domestic and foreign, but it is difficult to measure 
the proportions due to lack of statistics and calculation models. To attract foreign tourists, quality 
needs to be improved. Seeing a future potential, many regions make studies to develop an 
understanding of what to improve for bicycle tourism. A proactive national and regional bicycle policy 
is sought and professional knowledge and clearer roles between different actors, as well. 

The report also briefly describes cycling tourism in the Nordic countries and Europe, where Eurovelo 
is an important network of cycle routes across Europe, which is constantly evolving as bicycle tourism 
is increasing. Studies show good economic opportunities for the local industry along the paths that 
need to be developed and meet customer demand. The bike trails follow coastal stretches or along 
rivers and canals, or on abandoned embankments. It is important that the routes are tied together and 
can offer safe cycling. The German-speaking countries have the largest share of routes, but many other 
countries are now developing bicycle tourism. The research on bicycle tourism in the rest of the world 
is dominated by the English-speaking continents, and in some parts of Asia, where it is about to 
develop. 

In the report’s discussion section, future issues are addressed as well as the need for action and 
research. These needs are summed up in a number of points that are more or less interconnected. This 
literature study and external analysis summarizes and advances what has been said over time. 
However, there is an interaction between different actors (with different interests) which probably 
requires a clear division of responsibility. Those who have, or have been assigned a responsibility, 
should also be allocated resources to take into account the primary needs that exist. Bicycle tourism 
seems to have a future even in a sustainable world. The question is, however, with what speed the area 
should be developed. 
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1.  Inledning  

1.1.  Bakgrund  
I regeringens Nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling (2017) återfinns Turist- och 
rekreationscyklister. I rapporten över strategin beskrivs att upplevelseturismen och turist-cyklismen 
utvecklas positivt, men statistik och kunskap om utvecklingen och nuläget är samtidigt begränsad. Det 
framgår också att det är svårt att få en detaljerad bild av utvecklingen av turist- och rekreationscykling, 
både vad gäller själva lederna och hur koncepten i övrigt utvecklas. Nya nätverk och samarbetsformer 
kan svara upp mot dessa behov. Både cykelorganisationer, cykelentreprenörer, lokala entreprenörer 
och kommuner har en viktig roll i detta arbete. För att turistcykelleder ska locka fler brukare är det 
många element som har betydelse, exempelvis tillgänglighet, möjligheter till övernattning, 
måltidsupplevelser samt sevärdheter och landskap. Det finns en rad pågående projekt och initiativ för 
området i Sverige och i Europa, men det behövs bättre kunskap om vad som fungerar väl, respektive 
mindre väl (Ekblad et al., 2018, Faulks et al., 2008b, Godtman Kling et al., 2017). 

I cykelstrategin (2017) poängterades bland annat vikten av ökad forskning och ny  kunskap för ökad 
och säker  cykling. Regeringen gav därför VTI i uppdrag att sammanställa och analysera de behov som  
finns inom  cykelforskningen både på kort och lång sikt, samt att se över  hur  cykelforskningen kan 
samordnas och stärkas på ett bättre sätt. Som ett led  i detta har VTI fått i uppdrag  att  som administrativ  
värd leda arbetet med  ett  nationellt kunskapscentrum,  för  att  samla forskning och utbildning inom  
cykling (https://cykelcentrum.vti.se). Cykelturism är ett av de områden som  har  bedömts ha  strategisk  
betydelse och därför beviljats  finansiering för denna  litteratursammanställning  och o mvärldsanalys.  
Det i dagsläget  svårt att få forskningsfinansiering, m en det  finns en potential för framtida forsknings- 
eller utvecklingsprojekt. Förutom att sammanställa befintlig kunskap ska  studien ligga till grund för  
tänkbara forskningsfrågor och samarbetspartners.  

Cykeln börjar få allt större uppmärksamhet inom transportforskningen, dels ur säkerhetspunkt såsom 
oskyddade trafikanter, dels som alternativ till annat resande och i kombination med andra trafikslag 
(hållbarhetsmål). Utformning av infrastrukturen, regler, maktförhållanden, teknik och 
cyklistbeteendefrågor behöver fler vetenskapligt utformade studier (e.g. Deenihan, G., & Caulfield, B., 
2015; Heldt och Liss, 2013; Krizec, K. J., 2007). Cykelturismen berör alla dessa fält men har även 
egna områden som berör transportforskningen och som behöver belysas, såsom service, boende, 
hållbarhet, naturskydd, hälsa och sport. 

Förhållandet mellan cykling och turism lockar alltfler forskare då cykling bl.a. relaterar till 
avkopplings-, fritids- och sportaktivitet (Lamont, 2009). Cykelturism har också karaktär av enkelt 
billigt friluftsliv, upplevelser av natur och region, vilket har utökats med regionala upplevelser av mat 
och kultur. Det är således en stor bredd på området cykelturism där allt ifrån enkel cykel och tält till 
specialcyklar, tävlingar i höga farter eller dyra resor med lyxboende och mat, inkluderas. På senare tid 
har dessutom intresset för hållbarhetsfaktorer, hälsa och träning ökat (e.g. Lamont, 2007, Navtratil et 
el., 2016, Kahlmeier et al., 2010). Här behövs forskning som studerar konsekvenser på naturen och på 
de sociala effekterna, likaså eventuella hälsovinster. 

En del av forskningen fokuserar på den ekonomiska delen av cykelturism (e.g. Heldt och Liss, 2013). 
Dels handlar det om den turismkonsumtion, dels om investeringar i cykelleder, infrastruktur, service 
och den potential och de metoder som behövs för att värdera den. Denna litteratursammanställning kan 
inte fånga alla områden som presenterats ovan, men gör ett försök att belysa den forskning som gjorts 
och framtida forskningsbehov. 

1.2.  Syfte   
Syftet är att bidra med en litteratursammanställning och omvärldsanalys inom området cykelturism, 
främst med fokus på Sverige men även till viss del på Norden och resten av världen. 
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Litteratursammanställningen inkluderar vetenskapliga texter, kartläggningar, utredningar m.m. 
Området har stor bredd och flera delar kommer att inkluderas medan andra inte inkluderas (se 
definition och metodval nedan). Förutom att sammanställa befintlig kunskap ska studien ligga till 
grund för tänkbara forskningsfrågor och samarbetspartners och beskriva vilka vetenskapliga aspekter 
som primärt behöver utvecklas, stödjas och finansieras för att skapa den kunskap som området 
behöver. 

1.3.  Metod  
Sökningar har skett i olika litteraturdatabaser. Men det finns litteratur som inte går att finna i dessa och 
därför har även sökningar gjorts på Google Scholar. Litteratur har även insamlats genom kontakter 
inom branschen. Information om nätverk och konferenser inkluderas såsom cykelturistkonferensen i 
Göteborg april 2018 samt cykelturismdagarna i Göteborg mars 2019. Vi vill påpeka att studien inte är 
heltäckande då vi misstänker att mycket finns publicerat på respektive lands språk, på samma sätt som 
denna rapport skrivs på svenska då den vänder sig till en nationell krets av intressenter och aktörer. 

En redovisning av sökningar och sökord finns presenterad i bilaga 1. 

1.4.  Läshänvisning  
Studien inleds med en första del som avser kartläggningar, utredningar och strategier, därefter följt av 
certifiering av cykelleder. Den andra delen avser en sammanställning av olika forskningsområden och 
forskningsresultat. Följt av en geografisk orientering om cykelturismen i Sverige och andra länder. 
Avslutningsvis redovisas en diskussion över praktiska behov och framtida forskningsfrågor som är 
betydelsefulla för kunskapsutvecklingen inom cykelturism. 
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2.  Definition c ykelturism  
Det har gjorts flera försök att definiera cykelturism, då nuvarande forskning inkonsekvent använder 
olika av termer för att karakterisera cykelturister (Lamont, 2009). Författaren föreslår följande 
definition av cykelturism, då den är den mest använda: 

•  Huvudsakliga platsen för turistens aktivitet ska vara utanför hemmaregionen  

•  Tidsperioden för turistens aktivitet  ska vara från en till  flera dagar  

•  Turistens aktivitet ska inte  vara professionell  tävling  

•  Cykel ska vara  den huvudsakliga aktiviteten  

•  Turisten ska  aktivt genomföra cykling  

•  Rekreation och fritid ska vara det huvudsakliga  syftet  med turistens resa  

Det betyder att cykelturism är turism där cyklingen som aktivitet är en primär aktivitet och själva 
syftet med resandet är att cykla. Dessutom ingår någon form av fritidsaktivitet och/eller rekreation. 
Områden som inkluderas är cykling utmed cykelleder och i olika paketlösningar, även anslutningar 
från städer och andra transportnoder samt cykelturism i staden. Gränsdragningen är inte enkel om 
turisten genomför cykelresor i staden, där den primära aktiviteten är cykling och upplevelsen av staden 
är den sekundära. Det kan ju vara tvärtom. Det kan således vara svårt att avgöra vad som är 
cykelturism och vad som är andra former av turism. Studien innefattar även olika händelser eller 
aktiviteter där cyklingen är själva syftet med aktiviteten. Om det skapas cykelleder i miljöer som inte 
är i den direkta naturen och är den primära aktiviteten för turisten så är det enligt studiens definition 
cykelturism. Många definitioner utesluter dock turism som kopplas till cykling men där turisten är 
passiv, exempelvis cykeltävlingar där deltagare eller åskådare inte klassas som cykelturister. 

I Tillväxtverkets rapport om cykelturism (2018a, sid 13) presenteras följande definitioner; ”En 
cykelturist har cyklingen som huvudsaklig reseanledning, medan en turist som cyklar kan cykla under 
sitt besök utan att det varit planerat i förväg”. Mer specifikt definieras cykelleder för rekreation och 
turism både som cykelleder längs det lågtrafikerade vägnätet (för traditionell cykelturism) och 
mountainbikeleder i terräng. ”Mountainbikecykling är ett begrepp som innefattar både crosscountry 
(stigcykling) och downhill (liftburen cykling). Att cykla downhill innebär att man åker lift upp på 
berget och cyklar utför (fritt översatt ungefär som utförsåkning på cykel). Crosscountrycykling kan ske 
på naturstigar, byggda leder och småvägar i både hög- och låglänt terräng”. 

Enligt Marcussen (2017) är avgränsningarna av cykelturism problematisk då cykling omfattar (a) 
cykling med övernattning borta från hemmet, (b) cykling i rekreationssyfte utan övernattning och (c) 
cykling utan övernattning med andra ändamål. Grupp (a) omfattar (a1) cykelturister som övernattar 
mer än på ett ställe på Danmarkssemestern, ibland kallade nomadiska cykelturister, och (a2) 
cykelturister, som övernattar alla nätter på samma ställe. Grupp (b) kan delas in i (b1) och är de som 
cyklar utanför närområdet och (b2), de som cyklar i närområdet med ett rekreationssyfte. En skillnad 
kan också göras mellan å ena sidan danska/utländska cykelturister och å andra sidan 
övernattande/endags cykelturister, detta ger totalt 4 typer av cykelturister. 

Heldt och Liss (2012) skriver att i England definierar Sustrans (1999) cykelturism enligt följande 
”recreational visits, either overnight or day visits from home, which involve cycling as a fundemental 
and significant part of the visit” (Sustrans, 1999, sid 1). Sustrans delar upp cykelturismen i Cycling 
holiday, holiday cycling och cycling day visits. De påpekar dock att det råder delade meningar om 
huruvida cykellopp ska räknas som cykelturism eller inte. 

Det är således svårt med gränsdragningar och denna litteraturstudie har bl.a. utgått ifrån de 
resonemang som presenterats ovan. I de arbeten som presenteras, nyttjas olika definitioner och då det 
är lämpligt presenteras även valda definitioner av olika författare. Olika författare har sina 
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forskningsproblem och det är ofta det valda fokus för en studie som påverkar hur författaren valt att 
definiera cykelturism. Avsikten med detta kapitel var att illustrera att det inte finns EN definition och 
att definitionen påverkas av vad som studeras och även vad som ska inkluderas i denna litteraturstudie. 
Det gör att statistik och slutsatser påverkas direkt av olika definitioner/författare. Det blir helt enkelt 
ibland svårt att jämföra olika resultat från olika studier och att det ofta krävs att läsaren läser 
originalkällan. Då det har varit svårt att avgöra om en studie ska inkluderas i arbetet (eller inte) har 
studien oftast inkluderats. 
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3.  Kartläggningar,  utredningar  & s trategier  
På uppdrag av Sveriges Turistråd gjorde Svenska Cykelsällskapet 1990 en presentation av 
förutsättningar och förslag för cykelturismen i Sverige som hette Upptäck Sverige på cykel. Enligt 
rapporten var Gotland i slutet av 1980-talet den enda region i Sverige där cykelpaket och 
cykeluthyrning hade sådan omfattning att man kunde tala om en näringsgren. 

Turistdelegationen gjorde redan 2005 ett underlag (Rapporten är framtagen av Continuum AB på 
uppdrag av Turistdelegationen inom ramen för Innovationsprogrammet) till ett initiativ att satsa 
nationellt och regionalt på svensk cykelturism. Rapporten nämner att det finns ett antal länder såsom 
Danmark, England, Skottland och Irland som satsat på cykelturism. Det finns också i Sverige ett antal 
destinationer som satsar intensivt på cykelturism. Vidare påpekas det att det finns en tydlig efterfrågan 
på svenska aktivitetsprodukter. Tillgängligheten har förbättrats via lågprisflyg och bättre fasta 
förbindelser inklusive vägnät och trenden med kortresor 2–7 dagar passar Sverige vilket erbjuder 
öppningar till en väsentligt längre säsong för intressanta destinationer. Kvaliteten inom svensk natur 
och kultur attraherar människor som värdesätter välbehållna miljöer och gärna är aktiva i sådana 
omgivningar. Vad som behöver förbättras är: en gemensam kunskapsbas, infrastrukturutveckling i 
samspel nationellt, regionalt och lokalt initiativ samt affärsutveckling av cykelprodukter. 

På uppdrag av Nutek gjorde Per Kågeson en sammanställning (2007a) om cykelturism. Rapporten 
behandlar förutsättningarna för  cykelturism i Sverige  med undantag av  frågorna att medföra cyklar  på 
tåg och terrängcykling på  mountainbike. Kågeson  skriver att Sverige  har  många  mil skyltad cykelled 
men bara en  liten del  som  uppfyller internationell  standard. Få svenska  cykelleder  var då bilfria och de  
flesta erbjöd inte  tillräcklig service i  form av transporter, cykeluthyrning, övernattningsmöjligheter  
m.m. Utbudet var riktat till hemmamarknaden och endast ett  fåtal  områden hade  ett tydligt utbud av  
paketerade resor.   

Kågeson (2007a) påpekade vidare att statistiken inte gav god vägledning för intresset för cykelturism. 
Han hänvisar till sin egen rapport 2001 Plan för svenska cykelrekreationsvägar, att ”8,4 procent av 
alla resor 1999–2000 var cykelresor och att de tillsammans svarade för 1,4 procent av den totala 
färdsträckan för alla resor”, enligt en särredovisning utförd av SCB. Motion och friluftsliv uppgavs av 
de tillfrågade som anledningen till 12 procent av cykelresorna och 23 procent av den totala 
färdsträckan med cykel. Data om det utländska cykelturistandet i Sverige saknades. Likaså saknades 
statistiska uppgifter beträffande cykelturismens omsättning i Sverige, men enligt utredningens 
beräkning var det 150 till 200 miljoner kronor per år. Kågeson rekommendation var att för att snabbt 
etablera Sverige som en viktig europeisk cykeldestination borde projektet Kattegattleden snarast 
genomföras. Under planperioden 2010–2019 borde nuvarande Trafikverket årligen tillföras 30 Mkr av 
budgetmedel för att efter samråd med NUTEK bidra till utbyggnaden av cykelvägar för turism och 
rekreation. Enligt Kågesson borde kommunerna ansvara för övrig finansiering samt utnyttja medel ur 
EU:s landsbygdsutvecklingsprogram och regionala utvecklingsfonder. 

År 2017 genomförde Koucky & Partners AB en nulägesbild på uppdrag av Tillväxtverket, som ett 
underlag för nationell kartläggning av leder för cykelturism. Syftet var att ge en detaljerad bild av det 
befintliga utbudet av turistiska cykelleder i Sverige och vad som är planerat. Kartläggningen 
begränsades till leder för traditionell cykelturism, där konventionell cykel kan användas och som är 65 
km eller längre. Totalt 82 befintliga cykelturistiska leder identifierades, samt ytterligare 13 leder som 
planerades eller utreddes. Kartläggningen presenterade följande slutsatser: Det cykelturistiska utbudet 
var bredast i landets södra delar. I samtliga av landets 21 län fanns det cykelturistiska leder över 65 
km, men det saknas ett utpekat huvudmannaskap. Endast hälften av alla leder var skyltade och få var 
bilfria cykelturistiska leder, merparten har sin huvudsakliga sträckning i blandtrafik. År 2017 fanns det 
två av Trafikverket godkända nationella cykelleder samt en regional cykelled. Ytterligare två leder 
hade också inkommit med ansökan till Trafikverket, men inte godkänts vid detta tillfälle. (se nästa 
kapitel beträffande definition av cykelleder och mer information om certifiering) 
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I syfte att främja hållbarhetsmålen lade regeringen fram en ny cykelstrategi 2017. Där delades ett antal 
regeringsuppdrag ut till myndigheter. Inom ramen för arbetet med Nationella cykelrådet fick 
Trafikverket uppgiften att följa cyklingens utveckling. Denna ska följas upp och redovisas genom ett 
årligt nationellt bokslut. De beskriver arbetet för ökad och säker cykling hos berörda myndigheter, 
organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå, samt utvecklingen av indikatorer 
som är kopplade till faktorer som påverkar cyklingen. I det nationella cykelbokslutet 2017 redovisas 
cykling generellt, men cykelturism tas inte upp som ett specifikt område, mer än de uppdrag som 
regeringen gett till Tillväxtverket. 

Regeringens cykelstrategi (2017) visar att det finns ett behov av fler exportfärdiga produkter såsom 
resepaket, cykelvänliga boenden där researrangörer av cykelutflykter lyfts fram. Likaså behöver nya 
samarbetsformer arbetas fram. Både cykelorganisationer, cykelentreprenörer, lokala entreprenörer och 
kommuner har en viktig roll i detta arbete.  För att turistcykelleder ska locka fler brukare är det många 
element som har betydelse, exempelvis tillgänglighet, möjligheter till övernattning, 
måltidsupplevelser, sevärdheter och landskap. I rapporten konstateras det att det behövs bättre kunskap 
om vad som fungerar väl respektive mindre väl. Det fortsatta arbetet bör vara inriktat på att ta fram en 
nulägesbild av befintliga turism- och rekreationsleder, öka kunskapen om vad som utmärker 
framgångsrika cykelleder samt ta fram förslag till hur området kan utvecklas. 

I cykelstrategin (2017) framhålls också att rekreations- och fritidscykling i olika former har en positiv 
utveckling och detta inbegriper både äventyrs-, motions- samt tävlingscykling i olika former. Två 
nationella turistcykelleder invigdes; Kattegattleden år 2015, och Sydostleden under 2016. På Öland 
anläggs den 25 mil långa leden Fyr-till-fyr (SOU: 2017:95).  I ett flertal län och i enskilda kommuner 
genomförs satsningar för att utveckla turist- och rekreationscykling. 

Beträffande turistnäringen i stort föreslår utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för 
hållbar turism och växande besöksnäring (SOU: 2017:95) att regeringen ska öka besöksnäringens och 
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. Utredningen 
föreslår vidare att ett nationellt besöksnäringsforum inrättas, som får uppdraget att ta fram den 
nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter koordinera 
genomförandet av strategin. Utredningen har också kartlagt besöksnäringens behov, utmaningar och 
hinder för en hållbar utveckling på följande områden och därefter föreslagit konkreta insatser och som 
kan mobilisera andra aktörers insatser: 

•  digitalisering inklusive  digital tillgänglighet  

•  forskning och innovation  

•  kompetensförsörjning, kompetensutveckling  

•  trafikutbud i  befintlig infrastruktur rörande besöksnäringen  

•  nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer  

•  sysselsättning  

•  företag inom naturturism samt kulturturism  

•  data och  statistik  

Utredningen (SOU: 2017:95) skriver beträffande cykel att det framgår av cykelstrategin att det saknas 
mycket kunskap om cykelturism. Tillväxtverket har därför fått i uppdrag att kartlägga det pågående 
arbetet inom turism- och rekreationscykling samt att lägga förslag på hur området kan utvecklas i hela 
landet. Utredningen skriver även att Friluftsfrämjandet lyft en potential i ökat samarbete mellan 
besöksnäringen och det civila samhället. Cykelintresset utvecklas oftast i ideella sammanhang, men 
bidrar till att utveckla besöksnäringen som tillhandahåller tjänster inom bland annat resor, logi, 
måltider och shopping. Utredningen skriver vidare att cykelturism i olika former är ett av de områden 
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som ökar snabbt i popularitet, exempelvis mountainbike (MTB), downhill-cykling, långlopp som 
Vätternrundan och Cykel-Vasan, triathlon och cykling längs ledsystem. 

Utredningen (SOU: 2017:95) påpekar också att möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken bör 
vara krav i upphandling av såväl nationell som regional kollektivtrafik. Dialogen behöver underlättas 
mellan idrottsrörelsen, friluftslivsrörelsen, branschorganisationer, destinationsorganisationer som 
företräder cykelturism och kollektivtrafikföretagen, särskilt i samband med cykelevenemang, i syfte att 
söka lösningar för transport av cyklar. Vissa tågoperatörer tillåter cyklar på tåg, men de flesta större 
operatörer gör det inte (bland annat SJ). Operatörer som accepterar cykel har oftast en gräns för 
antalet. Vilket medför att cyklisterna väljer bil för att ta sig till olika platser med sin cykel, vilket i sin 
tur innebär att ett ökat intresse för cykel tenderar att leda till ökad miljöbelastning. Bättre 
cykeltransporter i kollektivtrafiken bidrar dels till ökad folkhälsa, dels till ökad jämställdhet, eftersom 
kvinnor i lägre utsträckning än män äger och kör bil och därmed har sämre möjlighet att transportera 
sin egen cykel. Utredningen noterar att skillnaden mot besöksnäringen är att råvaran måste förädlas, 
säljas, konsumeras och behållas intakt på plats i den ursprungliga miljön. Det handlar om upplevelser 
inom exempelvis vandring och cykling, upplevelser i vild orörd natur, mathantverk och måltider, 
design och hantverk, slott och bruksmiljöer, författar- och konstnärskap, motion, hälsa och musik. 

De regionalt tillväxtansvariga aktörerna ansvarar även för kollektivtrafik och kan samordna kommuner 
när det gäller exempelvis cykel- och vandringsleder som sträcker sig genom flera kommuner (SOU: 
2017:95). De regionala turistorganisationerna och andra destinationsorganisationer bidrar till konkret 
utvecklingsarbete i den egna regionen, där naturturism är en bärande del i samtliga svenska regioner. 
Även storstadsregionerna lyfter fram betydelsen av tätortsnära natur och parkmiljöer. Städernas 
attraktionskraft som besöksmål skapas genom bl.a. attraktiva gång- och cykelstråk, natur- och 
kulturmiljöer. Transportkapaciteten, avseende såväl kollektivtrafik som gång- och cykelstråk, liksom 
den boendekapacitet och det utbud av restauranger och aktiviteter som finns i storstäderna är 
avgörande för besökare som vill uppleva Sverige. Flera cykelleder börjar eller slutar i en storstad 
vilket påverkar hela cykelpakets värden, men städer kan även bidra med dagsutflykter på cykel. 

Det finns svårigheter med att hitta modeller för finansiering och möjligheter att ersätta markägare för 
underhåll av leder, rastplatser, skyltar m.m. I takt med att besöksnäringen mognar har det vuxit fram 
exempel på avgifts- och finansieringsmodeller för skidspår, cykel- och vandringsleder, liksom för 
mindre privata vägar, där det ofta finns betalningsvilja hos dem som utnyttjar leden eller vägen. 
Samtidigt finns en risk för att dessa modeller inte är förenliga med allemansrätten (SOU: 2017:95). 

Utredningen (SOU: 2017:95) har fått synpunkter på att statistik saknas, vilket skapar svårigheter för 
aktörerna att lägga upp strategier, underbygga förslag, ta beslut, beskriva och kommunicera olika 
områdens utveckling. De statistiska analyserna tenderar att bli lösryckta och ofta uppstår 
”dubbelräkning” när en företagskategori ingår i olika branschsegment. Ett verktyg som kan användas 
för att bryta ned statistik på aktivitetsområden är Inkommande besökare i Sverige (IBIS), som ställer 
frågor till utländska resenärer i anslutning till gränspassager om resans längd, syfte och innehåll. Dessa 
data kan sedan användas bland annat för att se hur många som exempelvis ägnar sig åt cykelturism. 

För att cyklingen ska kunna bidra till tillväxt och sysselsättning handlar det om att utveckla näringar, 
skriver Trafikanalys (2018). Viktiga mål för cykelturismens utveckling är sammankopplade 
cykelvägnät och attraktiva cykelleder. Målgrupperna skiljer sig åt då cykelturismen ser mycket olika 
ut i olika delar av landet, vilket påverkar bedömningarna om den ekonomiska betydelsen av 
cykelturism. En terrängcyklist som färdas längs Kungsleden och bor i eget tält, skapar andra intäkter 
än en barnfamilj som cyklar mellan vandrarhem i södra Sverige (Trafikanalys, 2018). 

Som en del i regeringens nationella cykelstrategi fick Tillväxtverkets uppdraget att genomföra en 
utredning (2018) om pågående arbete inom turism- och rekreationscykling i Sverige. Syftet var att ge 
en samlad aktuell bild av hur turism- och rekreationscyklingen fungerar, och dess 
utvecklingsmöjligheter. För att nå de nationella miljömålen har utredningen även försökt bidra med 
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förutsättningar för långsiktigt hållbar turism. På Tillväxtverkets hemsida står att cykelturism ökar över 
hela Europa - likaså i Sverige. I vissa europeiska länder omsätter cykelturismen miljonbelopp varje år. 
I Sverige byggs cykellederna ut och efterfrågan ökar. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och 
ökad sysselsättning över hela landet, med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar 
inhemsk turism. Men det finns också betydande svårigheter och brister att åtgärda för att denna 
potential ska gå att ta till vara. 

Enligt Trafikanalys nationella resvaneundersökning under åren 2011–2016 görs det ca 4,2 miljarder 
resor per år i Sverige. De vanligaste resorna är arbets-, tjänste- och skolresor oavsett färdsätt och dessa 
utgör cirka 2,2 miljarder resor. De näst vanligaste resorna är fritidsresor och utgör ca 1,3 miljarder 
resor per år (Trafikanalys, 2018b). Ett annat sätt att beskriva svenskarnas resvanor är att använda 
fördelningen av personkilometer per ärende uppdelat på färdsätt, se figur 1 nedan. Här ser vi ett annat 
mönster. Färdsättet cykel utmärker sig med att ha störst andel arbetsresor i förhållande till de andra 
färdsätten. Motion och friluftsliv (motionsrunda med cykel och till fots, resa till/från 
idrott/träning/bad, utflykt, etc.) utgör också en stor andel av cykelresorna. Skolresor utgör ungefär lika 
stor andel hos fotgängare och cyklister, men kollektivresandet har den största andelen. Att hälsa på 
släkt och vänner är mer vanligt med bil eller kollektivt resande än med cykel och till fots. I kategorin 
inköp och service ingår även att hämta och lämna barn samt hälso- och sjukvård. Här har bilresorna 
den största andelen. Annat ärende har en stor andel hos färdsätten bil och kollektivt. I denna kategori 
ingår exempelvis tjänsteresa, semesterresa, restaurang, fest, kultur och underhållning. Eriksson, et al., 
2019) Cykelturismresor kan alltså finnas i kategorierna ”motion och friluftsliv” samt ”annat ärende” i 
den nationella resvaneundersökningen. I annat ärende finns bland annat kategorin ”semesterresa” som 
skulle kunna redovisas separat för uppföljning av en grupp cykelturistresor. 

Personbil 

Kollektivt 

Cykel 

Till fots 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Arbetsresor Skolresor Släkt och vänner Inköp och service Motion och friluftsliv Annat ärende 

Figur 1. Personkilometer per ärende uppdelat på färdsätt, procentuell fördelning. Källa: Data från 
RVU Sverige 2011–2014, sammanställt av Eriksson, et al. (2019). 

Svenskarna spenderar stora summor pengar på sina friluftsaktiviteter. Ca 100 miljarder år 2009 där 70 
miljarder spenderas inom landet (Arnberg, 2016). Det finns således starkt ekonomiskt stöd för en 
utveckling av cykelturismen. Det gör att glesbygd och icke urbana områdens attraktivitet ökar om det 
existerar reella möjligheter till arbetstillfällen. Stadens attraktivitet ökar om trängsel och luftkvalité 
höjs. Tillväxtverkets rapport (2018b), Fakta om svensk turism 2017, innehåller ingen särredovisning 
av cykelturism, men anger att ”Turismen omsatte 317 miljarder kronor i Sverige 2017”. Turismens 
andel av svensk ekonomi var i stort sett oförändrad på 2,8 procent av BNP men fortsatte att växa i 
relation till Sveriges totala export och sysselsättning. Den främsta drivkraften är en stark fortsatt 
ökning av utländsk konsumtion. Turistnäringen skiljer sig från övrig industri så att den har många 
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mindre och spridda företagare medan storindustrin har få större aktörer med en budget för forskning 
och utveckling. 

I den nationella kartläggningen genomförd av Koucky & Partners AB (2017) på uppdrag av 
Tillväxtverket visades på vissa brister i kvalitet, trafiksäkerhet, underhåll m.m. samtidigt med ett 
ökande intresse för cykelturism och potential för utveckling och ett stort intresse för att få cykelleder 
godkända enligt Trafikverkets kriterier. Tillväxtverket framhåller ett behov av anpassade processer för 
etablering av cykelleder, med koppling till en långsiktig plan för investering. En stor potential finns 
för ökade intäkter, ökad sysselsättning samt bieffekter såsom ökad folkhälsa och en mer hållbar 
inhemsk turism. Kartläggningen fann också en stark framtidstro, men konstaterade att det finns 
svårigheter att utveckla verksamheten på grund av brist på finansiering. De fann också problem med 
att mäta användandet av leder och cykelturisternas nöjdhet. Behov av tillgång på infrastruktur som 
tillåter att cykel transporteras på tåg och bussar lyftes fram. De goda exemplen hade tydliga mål och 
skyltning, gav besked på hela resan, samt bra information om möjligheter till boende, matställen, 
intressanta aktiviteter och bra kopplingar till kollektivtrafiken. Tillväxtverket summerade att det 
behövs ett nationellt fokus och samordning, dessutom säkring av cykelleder samt bättre skyltning av 
cykelleder både på väg och i skog. 

Resultatet av Tillväxtverkets analys ledde fram till fem strategiska områden: 

1.  Öka kunskapen och förbättra metoder  för uppföljning. Låg kunskap om potentialen, brist  på  
finansiering och tillfredsställande  infrastruktur upplevs som  stora hinder  

2.  Utgå  ifrån lokala  förutsättningar för att  utveckla framgångsrika cykelleder  

3.  Involvera de  offentliga aktörerna; Trafikverket, Tillväxtverket, Besöksnäringens  tillväxtgrupp;  
Cykelfrämjandet; Euroturismförenigen, Friluftsfrämjandet; Lok-gruppen; SLAO, svenska  
cykelsällskapet och Sweden by bike  

4.  Säkerställ långsiktig  finansiering och  effektiva processer  

5.  Inkludera cykeln som en naturlig del i kollektivtrafiken  

Sammanfattande reflektion 

Många utredningar, sammanställningar har genomförts under lång tid, men relativ lite har förändrats. 
Förslag på åtgärder har lagts fram och cykelturism prediceras ha en god framtidsutsikt. Frågan är vem 
som tar ansvar och vem som ska investera i en utveckling. Tillväxtverkets 5 strategiska områden 
sammanfattar problematiken kring utvecklandet av cykelturism på ett tydligt sätt. Regeringen har 
beslutat att satsa på cykel och cykelturism men hur regeringen avser att gå vidare är ännu oklart. 

3.1.  Certifiering av  cykelleder på nationell och internationell nivå  
Nationell nivå 

Trafikverket (2017) har tagit fram kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder där en 
cykelled beskrivs som ett sammanhängande cykelstråk för rekreation eller turism. Cykelledsnätet delas 
in i ca 200 km långa (nationella), 65–200 km medellånga (regionala) och mindre än 65 km korta 
(lokala) cykelleder. Leden har en utpekad huvudman som kan vara ett regionförbund, ett regionalt 
samverkansorgan, en kommun eller annan organisation. Huvudmannen ska ha en långsiktig plan och 
budget för förvaltning, kvalitetssäkring av service, utveckling och marknadsföring samt 
kvalitetssäkring av infrastrukturen och av märkningen längs cykelleden. 

Trafikverket har i sitt arbete med cykelturism en extern referensgrupp till stöd. Referensgruppen gör 
en helhetsbedömning utifrån kvalitetskriterierna (för regionala och nationella leder). Den ansvarar 
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även för förvaltning och vidareutveckling av kriterierna. I referensgruppen för cykelturism ingår 
följande organisationer: 

•  Regionala  Nätverket för  Turism (ordförande)  

•  Trafikverket  

•  Tillväxtverket  

•  Visita  

•  Länsstyrelsen  

•  Svenska  turistföreningen (STF)  

•  Regionala planupprättare (komex)  

Tillsammans med referensgruppen har Trafikverket tagit fram en enhetlig utformning av märkning av 
cykelleder för rekreation och turism (Johansson et al., 2015). Referensgruppen har även tagit fram ett 
dokument för att ge stöd till dem som vill peka ut en cykelled och som beskriver processen för att 
etablera en cykelled samt vilka klassificerings- och kvalitetskriterier som gäller för nationella, 
regionala cykelleder. Trafikverket definierar cykelled följande sätt: En cykelled är ett 
sammanhängande cykelstråk för rekreation eller turism. Leden kan bestå av olika typer av 
infrastruktur: lågtrafikerade vägar, cykelbanor med mera. 

Trafikverket informerar också om förutsättningar för turismcykelleder och vad man bör tänka på för 
att få dem att locka cyklister. De element de anser viktiga för en turistcykelled utgörs av ett land som 
är turistiskt attraktivt samt landskap och klimat. Det behöver även finnas tillräckligt med 
övernattningsmöjligheter, matställen, intressanta sevärdheter och tillgänglig infrastruktur. Tillgänglig 
information, märkning och vägvisning är också viktigt. Vägvisning till intressanta målpunkter och 
närliggande tätorter med service behövs. För att kunna kallas en turistcykelled behövs också 
samverkan mellan berörda aktörer och en tydlig ansvarsfördelning. Då blir det en turistisk produkt, 
som kan marknadsföras och säljas. 

De kvalitetskriterier som ska uppfyllas och som är beslutsgrundande vid ansökningstillfället är: 
Förankring, trafiksäkerhet (bedöms i kategorierna grön, gul, röd och lila standard), tillgänglighet 
(förutom tillgänglighet med kollektivtrafik) och tillstånd. Följande kriterier bör uppfyllas men är inte 
beslutsgrundande vid ansökningstillfället: attraktivitet, tillgänglighet med kollektivtrafik, 
kommunikation och kvalitetssäkring. 

På sin hemsida om cykelleder för rekreation och turism skriver Trafikverket att de finansierar 
utmärkningen, även på andra vägar än statliga. Ledhuvudmannen är den part som ansöker om 
utmärkning och som ansvarar för att redovisa att kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudmannen håller 
ihop allt arbete som krävs kring en led. 

Tillväxtverkets definition (2018a) avser här cykelled för traditionell cykelturism, i detta fall ett 
samman-hängande cykelstråk för rekreation eller turism längs det lågtrafikerade vägnätet. Leden kan 
bestå av lågtrafikerade vägar och cykelbanor. Lederna avser således cykling på vägar och inte på stigar 
i naturen. En standardisering för utmärkning och kvalitetsuppföljning av MTB stigar har vi inte funnit. 
Figur 2 nedan visar nationella och regionala samt planerade och ansökta cykelleder. 
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Figur 2. Karta över Sveriges cykelleder från Tillväxtverkets hemsida 
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/turism-och-besoksnaring/cykelturism.html 

Internationell nivå 

På EU-nivå finns EuroVelo  (https://ecf.com/projects/eurovelo).  Jesus Freire representerar denna 
organisation  som  kan ses som cykelfrämjandet  på EU-nivå  (http://www.eurovelo.org/). De har 28 
anställda i  Bryssel, målet är  ökad  hälsa genom cykling. De representerar gräsrötter och har flera 
konferenser.  (Se vidare kapitel  5.9, cykelturism i EU)  

Ett av de mest påtagliga exempel på ECF:s stöd till cykelturismen är skapandet av EuroVelo, the  
European cycle route network. Projektet  syftar till  att skapa ett  nätverk  av  cykelvägar av  
långdistanskaraktär  som ska korsa kontinenten och vara klar år 2020. Nätverket  med 15 leder sträcker  
sig runt 42 länder och har en sammanlagd längd av över 70 000 km, vilket gör det  till världens längsta. 
EuroVelo är inte bara ett verktyg för cykelturism, det kan också användas av  lokala samhällen längs 
cykelleden. Mer  information finns på www.eurovelo.org.  Där kan man hitta  information om  
cykelnätverket  samt partners i projektet  (ECF Impact Report, 2018 ).  
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ECF har skrivit en ruttutvecklingshandbok för  dem som arbetar  med att utveckla  EuroVelo-rutter. 
(http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/EuroVelo_Signing1.pdf).  Enligt riktlinjerna  
ska alla EuroVelo-rutter uppfylla  följande kriterier:  

•  De måste baseras på befintliga eller planerade nationella eller regionala rutter  för  de berörda  
länderna.  

•  Minst två länder måste vara i nblandade.  

•  Ruttlängden måste vara minst 1000 km.  

•  Branta delar bör  undvikas om möjligt  och för  mycket branta delar (om oundvikliga) bör  
alternativa transportalternativ (dvs. kollektivtrafik eller alternativa rutter)  tillhandahållas.   

•  Lätt att  kommunicera - Internationellt identifierbar identitet och namn  
(marknadsföringspotential).  

•  Implementeringsplaner på  plats (projektplan, affärsplan, partners).  

•  Undertecknande  i enlighet  med respektive nations och/eller regioners föreskrifter, kontinuerlig 
och i båda  riktningarna.  

Kompletterat med EuroVelo-rutan informationspaneler, i enlighet med rekommendationer från 
UNECE och ECFs undertecknande av EuroVelo cykelväg.  

3.2.   Parter  och aktörer  inom cykelturismen i Sverige  
Detta avsnitt har för avsikt att ge några exempel på parter som deltar i utvecklingen av cykelturismen i 
Sverige. Den är inte heltäckande utan exempel på aktörer som kan kontaktas inom området 
cykelturism. Det är både utförare av forskning, konsulter som genomför uppdrag och utvärderingar 
liksom intresseorganisationer, föreningar och nätverk. Likaså offentliga aktörer såsom myndigheter, 
verk och intressegrupper med ansvar för eller påverkan på cykelturismen. Avsikten är att få en bild av 
möjliga samarbetspartners och experter inom flera olika områden av cykelturism. 

Exempel på offentliga aktörerna som har koppling  till cykelturism:  

•  Trafikverket   

•  Tillväxtverket  

•  Besöksnäringens tillväxtgrupp  

•  Naturvårdsverket  

•  Sveriges olika regioner  

•  Turistföreningar  

Forskning o ch utredningar:  

Stockholms  Universitet (SU). Kulturgeografiska institutionen.  

Göteborgs Universitet (GU).  Centre  for Tourism. Department of Business Administration, School of  
Business, Economics and Law at University of Gothenburg;  Forskning på turism generellt i  
förhållande till samarbete, hållbarhet, livscykel och ekonomiska effekter.  

Högskolan Dalarna, International tourism management, Magisterprogram  i destinationsutveckling &  
Magisterprogram i nationalekonomi  med inriktning turism och evenemang.   

Mittuniversitetet.  Magister i  turismvetenskap &  Turism  och destinationsutveckling.  
Turismforskningscentret ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om  turism och resande. 
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Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt  dialog och samverkan med turistnäringens  
aktörer. https://www.miun.se/etour/  

Linnéuniversitetet.  Turismprogrammet & Turism och hållbarhet,  magisterprogram  

Umeå Universitet.  Masterprogrammet i turism, Turismprogrammet  inriktning destinationsutveckling 
och turismplanering/inriktning turism och hotell.   

Forskningsinstitut; VTI, RISE, Trafikanalys  

Konsulter; Trivector, WSP, Koucky & Partners AB, Spolander consulting,   

Det finns ett antal intresseorganisationer, föreningar och företag som på olika sätt  är delaktiga i att  
utveckla svensk cykelturism:  

Svenska cykelstäder  är  en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som  
målmedvetet arbetar för ökad och säker  cykling. Ordinarie medlemmar är 30 svenska kommuner och 3 
regioner som samtliga  är  riksledande inom arbetet för  attraktivare vardagscykling. Föreningen stöds  av 
6 associerade medlemmar.  Målsättningen är  att öka andelen cykelresor,  förbättra förutsättningarna för  
att  cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som  är  aktiva inom transportsektorn på 
kommunal, regional  och nationell  nivå. Föreningen är  en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte  
och samverkan mellan dess  medlemmar.   

Svensk Cykling  SC är  en paraplyorganisation for svenska cykelorganisationer. Syftet  är  att öka  
cyklandet i Sverige  och att  förbättra förutsättningarna  för cykling i  ett vidare avseende. Organisationen 
arbetar med information och opinionsbildning. Medlemmar  i Svensk Cykling är Cykelfrämjandet, 
Svenska Cykelförbundet, Cykelbranschen, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.  

Cykelfrämjandet (CF)  är en intresseorganisation för cyklister i Sverige med internationellt nätverk 
med koppling till bland annat ECF (European Cycling  Federation) och deras arbete med EuroVelo-
cykelvägar och IMBA (International  Mountain Bicycling Association). CF har startat Bed & Bike  i  
Sverige.  

Friluftsfrämjandet  är en rikstäckande svensk ideell organisation som  arrangerar guidade  
friluftsaktiviteter  inom en rad områden för sina medlemmar. En viktig remissinstans när det gäller  
myndighetsbeslut  med anknytning till  friluftslivet. Friluftsfrämjandet har närmare  95 000 medlemmar.  

Svenska Turistföreningen (STF)  är en svensk ideell  förening, med syftet att  utveckla och underlätta  för 
turism, framförallt sådan turism som  bygger på  natur- och kulturupplevelser.  

Ekoturismföreningen arbetar för att bygga upp en ekologiskt anpassad turism som  tar hänsyn till  
ömtålig natur och kultur.  

LOK-gruppen  bildades 2012 och betyder att gruppen ska dra utvecklingen och intresset  för cykling 
framåt. Det är ett informellt  forum med representanter som  ur  ett turistiskt  perspektiv företräder  
regionala och nationella  cykelleder i Sverige. Syfte är  att  utbyta  erfarenheter och verka  i riktning mot 
att intresset för att cykelturism ökar i Sverige. Målet är att bidra till ett utökat system av  
turismcykelleder  i Sverige  där besöksnäringen ges en möjlighet att växa.  

SLAO (Svenska liftanläggningars organisation)  har en cykelkommitté som  bland annat erbjuder  
rådgivning till medlemsföretagen.  

Svenska Cykelsällskapet (SCS)  är en ideell organisation med mångårig kompetens  inom  området.  

Svenska Cykelförbundet  (SCF)  bildades år 1900 är  ett  av landets äldsta  specialidrottsförbund. Det  
består av 20 distriktsförbund och 443 föreningar som bedriver cykelsport inom  de  sju grenarna  
Bancykel, BMX, Cykelcross, Mountainbike, Landsväg, Paracykel och Trial. Förbundet har  till  uppgift  
”att främja och  administrera cykelidrotten i Sverige.  
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Sweden by Bike AB är en webbportal för svensk cykelturism på nationell nivå. Sommaren 2017 
lanserade man en tjänst för bagagetransport i samarbete med Jetpak Sverige AB. Tjänsten täcker stora 
delar av Sverige 
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4.  Cykelturism  - olika f orskningsområden  och studier.  
Forskningsfältet  kan  uppdelas i  olika  ämnesområden, såsom förutsättningar för cykelturismen, 
tematiska områden samt  olika geografiska  områden.  Många  olika  aspekter  av cykelturism  knyts  ofta  
ihop och studeras  inom samma projekt, men ett försök till  uppdelning har gjorts  i denna  
sammanställning. Efter litteratursökningen har några forskningsområden utkristalliserats där  vi  i  
uppdelningen utgått  från projektens huvudfråga.  

Förutsättningar för cykelturism:  

1.  Infrastruktur, transporter, säkerhet  och mätning, handlar om transportsystemets utformning 
såsom cykelvägar, dess beskaffenhet, utformning, underhåll  och sammankoppling med annan  
trafik, likaså  markfrågor och samarbete mellan huvudmän.  

2.  Cykelturistens  beteende och preferenser, handlar  om vad som  behövs för att  cykelturistens 
behov och förväntningar  ska  mötas, hur  det påverkar andra och förändringar.  

3.  Ekonomi och företagande, handlar om att utvärdera och sätta pris i kronor på nytta och 
investeringar. Här  är  turistnäringen och branschen i fokus.   

Tematiska områden för cykelturism:  

4.  Cykelturism för hälsa handlar om hur denna del av turismen kan utvecklas  för  att stödja en 
hälsosammare livsstil, både fysiskt men även psykiskt.  

5.  Cykelturism för sport och event  innefattar  olika  cykelsporter som mountainbike, downhill, 
naturcykling m.m.   

6.  Cykelturism  inom  en hållbar utveckling handlar om vår hänsyn till naturen men även till CO2 
utsläpp. Dessutom  nämns  ortsbefolkningens acceptans  och överanvändning av destinationsorter  
samt social hållbarhet.   

 

Geografiska områden:  

7.  Svenska destinationer och regioner. Här samlas de projekt som  finns studerade i  Sverige  och de  
paketlösningar  som erbjuds cykelturisten.  

8.  Cykelturism i övriga  Norden har samma  fokus fast  hos  våra grannländer.  
9.  Cykelturism i EU.  
10.  Cykelturism i  övriga världen.   

Generella aspekter 

Flera artiklar har enbart fokus på cykelturism, andra har cykel generellt som fokus och ibland 
omnämns eller påverkas cykelturism. Några artiklar har en huvudinriktning på turismen i sig, där 
cykeln finns med men är en del av ex. grön-, eco- eller hälsoinriktad turism. Forskningen knyter oftast 
ihop olika av de ovannämnda ämnesområdena med fallstudier på vissa geografiska områden. Så kan 
exempelvis planläggning, infrastruktur, ekonomi och hälsa ingå i samma studie, där specifika frågor 
som mätmetoder kan stå i fokus eller organisering och efterfrågan. Flera utredningar har efterfrågat 
mät- och utvärderingsmetoder (ex. Tillväxtverket, 2018a och Lázaro Morales et al., 2015) framförallt 
på en nationell eller internationell nivå så att jämförelser kan göras. 

I de studier som fokuserar på geografiska områden redovisar, eller utvärderar regionala 
turistcykelsatsningar, har redovisningen ofta formen av rapporter utan vetenskaplig ansats. Dessa 
redovisningar är av stor vikt för att få projekt och processer beskrivna. Sällan tas ett helhetsgrepp som 
Rajé och Saffrey (2016) som i en litteraturöversikt frågar vad värdet av cykling egentligen är. De 
skriver om cykling generellt och anser att hela spektrumet av möjliga intäkter och potentiella fördelar 
med cykling inte har studerats. Det går att sätta ekonomiska värden på investeringar i infrastruktur, 
men beräkningen av intäkter för företag och regioner, eller värdering av sociala och individuella 
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effekter, är mycket svårare. Rajé och Saffreys (2016) resultat visar att trafikslaget cykling och 
relaterad infrastruktur visat sig ge lägre kostnad än andra transportsätt. Det finns fördelar med att driva 
företag i ett område som främjar cykling, både som transport och fritidsaktivitet. Dessa har fått en 
detaljerad ekonomisk värdering medan effekter för den enskilde är mindre studerat. Nuvarande 
omfattande utvärderingsmetoder innehåller inte alla fördelar som är förknippade med cykling, därför 
kan cyklingsverksamheter ses som mindre lönsamt än andra alternativ. Fördelarna med cykling 
diskuteras i Rajé & Saffreys (2016) inom olika tematiska områden (till exempel förbättrad 
tillgänglighet som ökar sysselsättningsåtkomsten, bidrar till livskraftiga samhällen och individens 
välbefinnande) och geografisk omgivning (grannskap, lokal, regional och nationell). Trots påståenden 
om olika positiva effekter finns det lite forskning om de sätt på vilka dessa kan studeras och samband 
klarläggas. Författarna menar att för att nå cykelns potential måste finansieringen av infrastruktur 
prioriteras och utvärderingsmetoder utvecklas som innehåller relevanta kostnader och fördelar som är 
relaterade till cykling, konsekvent över alla transportsätt. Social redovisning och revision kan vara ett 
tillvägagångssätt som erbjuder en ram för att utforska det bredare bedömningsområdet eftersom det 
berör mer än ekonomiska konsekvenser och inte enbart uttrycks i ekonomiska termer. Den accepterar 
användningen av kvalitativ inmatning, innehåller flera perspektiv och inkluderar sociala, ekonomiska 
och miljömässiga konsekvenser. 

Sammanfattande reflektion 

Cykelturismen studeras utifrån många olika perspektiv som delvis överlappar varandra. Det saknas 
övergripande vetenskapligt väl upplagda studier vilket kan bero på olikheter mellan de olika 
perspektiven, men också på att cykelturismen och dess effekter inte har prioriterats i 
forskningsfinansieringen och därför inte studerats i tillräcklig grad. 
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5.  Förutsättningar  för  cykelturism  

5.1.  Infrastruktur,  transporten, säkerhet  och mätningar  
Cykelinfrastruktur handlar om cykelvägens och cykelleders planläggning, kvalitet, slitage, underhåll 
och säkerhet samt åtkomst av mark för att uppföra cykelvägar och leder. Likaså finns här frågor om 
service vid vägen, såsom rastplatser och toaletter (Lumsdon, 2000). Transporten till/från cykelvägar 
och interaktioner med andra som förflyttar sig på och i närheten av cykelvägar och leder ingår också. 
Det kan även handla om cykeltransporter på tåg eller förflyttning av turisters bagage. Likaså ingår 
mätning av cykelfrekvensen. De flesta studier och rapporter om infrastruktur behandlar cykel mer 
generellt men har även bäring på cykelturism. 

De olika studierna i vår sammanställning visar att infrastrukturen för turisten kan bestå av flera olika 
typer såsom vanlig landsväg, grusväg, cykelväg, cykelled, cykel på gamla banvallar, cykel på stigar i 
naturen och nedfarter från berg eller på skogsvägar. Möjligheten att cykla kan förändras beroende på 
ombyggnation av vägar där vägrenen byggs bort för att åstadkomma en för motorfordon säkrare väg, 
såsom 2+1-vägar. 

5.1.1.  Planläggning och finansiering av cykelvägar  och leder  
Nationella cykelrådet är  ett  samverkansforum där Trafikverket  står för ordförandeskapet.  I 
cykelbokslutet  (Trafikverket, 2018 ), som  är  framtaget av Nationella cykelrådet,  redovisas  en modell  
med faktorer  som  påverkar  om och hur mycket vi cyklar  generellt  och  de är:   

•  Individuella förutsättningar,  

•  hela resan  perspektivet,   

•  geografiska  och demografiska förutsättningar,  

•  institutionella förutsättningar,  

•  funktionell cykelinfrastruktur och underhåll av cykelinfrastruktur.  

Indikatorer för de två sistnämnda  är:   

•  antal kilometer cykelnätverk,  

•  andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager på kommunalt  huvudnät  för bil   

•  andel kommuner  med god kvalitet på drift och underhåll  av cykelvägar.  

Även institutionella faktorer påverkar genom hur ekonomiska medel fördelas och hur kommunernas 
planer ser ut. Det är viktigt att hela resan fungerar och att det inte finns barriärer som gör det svårt att 
ta sig till målpunkten. Infrastrukturens användning och hur den bör utformas kopplas också till 
mätmetoder av cykling. Tillväxtverkets kartläggning (2018a) fann problem med att mäta användandet 
av leder och cykelturisternas nöjdhet. Hur mycket det cyklas på leder och turistcykelvägar, är inte lätt 
att mäta och utgör ett problem för utvärdering. 

Största delen cykelvägar ligger på kommunal och regional infrastruktur, vilket innebär att den 
nationella planen omfattar endast en del av cykelåtgärderna, skriver Tillväxtverket (2018a). 
Kommuner har möjlighet att söka medel för cykelåtgärder via en nationell plan (stadsmiljöavtal), eller 
via en regional plan (medel avsatta för statlig medfinansiering). Syftet med stadsmiljöavtalen är att 
främja hållbara stadsmiljöer. Medfinansiering genom storstadsförhandlingarna omfattar åtgärder i 
Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Trafikverket har tagit fram en 
handledning för regionala cykelplaner där cykling för rekreation och turism omnämns, men 
huvudsyftet är bl.a. att uppnå målen att cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare 
(Berg, 2013). Cykelturismen kan även ske i städer och dess närhet eller genom att städer binds 
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samman med cykelleder. De flesta kommuner har någon typ av mål vad gäller cykeltrafiken, en 
mindre del av kommunerna har det beträffande cykelturism (Berg, 2013). 

Staten satsar 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen under perioden 2014–2025 skriver 
utredaren Krister Spolander (2014). En liten del kommer att gå till cykelvägar. ”Med nuvarande takt 
kommer det att ta minst ett halvt århundrade innan den svenska cykelinfrastrukturen är utbyggd till 
acceptabel omfattning och standard” (Spolander, 2014; sid 3). Spolander skriver vidare (sid 3) att 
”Den statliga satsningen på cykel, handlar om 32 kronor per invånare och år. Det kan jämföras med 
satsningarna i Danmark och Holland som är fem till sex gånger större”. Spolanders rapport (2014) 
syftar på cykelvägar generellt medan cykelleder för turism i regel finansieras med hjälp av staten. 
Fysiskt underhåll av ledens infrastruktur och vägmärken är ett ansvar för 
väghållare/kommuner/Trafikverket (via avtal) men måste följas upp/bevakas av ledhuvudmannen. På 
enskilda vägar regleras underhåll av märken i ett avtal. 

I den fastställda nationella planen för transportsystemet 2014–2025, som motsvarar cirka 40 mil 
cykelväg längs statligt vägnät, namnges två objekt för cykel. Det är Kattegattleden som får 
medfinansiering om ca 40 miljoner (total kostnad 185 miljoner) samt ett regionalt cykelstråk 
(Täbystråket) som helt finansieras via nationell plan med 120 miljoner kr (Persson et.al., 2014). Det är 
ett krav för dessa två ovannämnda objekt att avge samlad effektbedömning (SEB), dvs åtgärdens 
kostnad och dess effekter, vilket innefattar samhällsekonomisk analys, fördelningsanalys och 
transportpolitisk målanalys (se vidare under kapitel cykelturismens ekonomi och företagande). 

Att planera och anlägga cykelleder kräver ett långt tidsperspektiv och samarbete. LOK-gruppen är ett 
informellt forum med representanter som ur ett turistiskt perspektiv företräder regionala och nationella 
cykelleder i Sverige. En representant för LOK (Backéus, 2019) framhåller att villkoren för leder skiljer 
sig stort för norra Sverige jämfört med södra. I söder finns det många mindre trafikerade vägar att 
tillgå medan det i norr handlar om färre vägar som i regel är mer trafikerade. Det är därför svårt att 
uppnå kraven enligt Trafikverkets regler (Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, 
kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket, 2017), för att få certifiera cykelleder då både hastighet 
och trafiktäthet är större på de få vägar som behöver ingå i cykelleder i norra Sverige. Det är även 
svårare att få glesbefolkade kommuner i norr att finansiera nya cykelleder. På svenska cykelmässan i 
Göteborg 2019 framhöll Trafikverkets chef för nationell samhällsplanering att staten finansierar det 
statliga vägnätet och då det gäller cykelleder kan kommunerna söka pengar genom stadsmiljöavtalet. 
Han framhöll även att det behövs ett förbättrat kunskapsunderlag om hur cykelvägar och leder ska se 
ut samt kunskap om hur många som utnyttjar dem. 

Olsérius (2016) undersöker i sitt examensarbete, möjligheterna till markåtkomst för gång- och 
cykelväg (gc-väg) utanför detaljplanelagda områden. Det råder osäkerhet kring hur rätten till dem ska 
säkras och flera alternativa lösningar har tillämpats. Det är också oklarheter gällande vem som ska 
vara ansvarig för anläggande och drift. Cykelfrämjandet skriver i Synpunkter på Förslag till nationell 
plan för transportsystemet 2018 – 2029 N2017/05430/TIF, att det är ett problem att cykelvägar i 
juridisk mening räknas som tillbehör till väg, vid markåtkomst för anläggandet av cykelvägar. 
Trafikverket kan endast få markåtkomst genom vägplaner eller genom frivilliga avtal. Både kommuner 
och Trafikverket blir låsta då planläggning inte är lämpliga eller avtal inte kan träffas. 
Cykelfrämjandet föreslår en lagändring i både väglagen och anläggningslagen eftersom gc-vägarna 
måste byggas intill allmän väg med motortrafik. Planläggningen hade underlättats om gc-vägar kunde 
anläggas fristående. Cykelfrämjandet vill även ha ett tydliggörande av ansvarsfördelningen för 
anläggande och drift av gc-vägar (Cykelfrämjandet, 2018). Lindqvist Scholten et al. (2018) påpekar att 
det finns ett behov att utmana bilismen och dess påverkan på stadsplaneringen för att öka andelen 
hållbara transporter. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap, integrering av t.ex. cykel i planeringen 
med mandat att ändra i maktbalansen mellan transportslagen genom att överföra yta i trafikrummet 
från bilism till cykel (Lindqvist Scholten et al., 2018). 
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5.1.2.  Infrastrukturens kvalitet och service påverkar  cyklandet  
Dill (2009) studerade infrastrukturens roll för cyklingen och fann att behovet av ett nätverk av 
cykelspecifika infrastrukturer var viktigt för att uppmuntra till mer cykling bland vuxna. Detta kunde 
uppnås genom omfattande planering, reglering och finansiering. På samma sätt formuleras behovet 
vad gäller cykelturism där Koucky & Partners AB (2017) beskriver behovet av lämpliga nätverk av 
cykelleder, som bör ha god vägstandard och god trafiksäkerhet. I en litteraturstudie om cykelplanering 
skriver Ekblad et al. (2018) att det finns stora skillnader i hur forskningen kring cykling och 
cykelplanering bedrivs och att det saknas för- och efterstudier. Resultaten visar att cykelinfrastrukturen 
har stor betydelse och om rätt infrastruktur byggs används cykeln oftare. Med policyer och strategier
som är konstanta över längre perioder ökar också deras inverkan på användandet av cykel. Även om 
Ekblads sammanställning gäller cykling för dagliga transporter kan samma antaganden gälla planering 
och infrastruktur av cykelleder, ju bättre infrastruktur med långsiktighet desto mer turistcykling. 

Cykelvägens infrastruktur och standard är även viktig för cykelturisten. Deenihan och Caulfield 
(2015) studerade turisters preferenser i Dublin och fann att fritidscyklisten kunde öka cykeltiden med 
ca 100 procent om de fick en fullödig cykelled med service och med 40–50 procent på en cykelbana 
bredvid en väg, separerad från biltrafik. Investeringar i nya cykelvägar betalade sig på sex år. De fann 
också att yngre cyklande män, i större utsträckning valde avskilda cykelbanor, till skillnad från äldre 
kvinnliga turister. Författarna framhåller att forskningen har fokuserat på stora cykelevent och 
äventyrscykling medan cykelturismens infrastruktur borde studeras mer i forskningen. Niska (2007) 
studerade pendlingscyklisters åsikter om cykelvägars standard, där det framkom att säkerhetsrisker var 
viktigt att beakta, framför allt avseende interaktionen med andra cyklister och korsningars utformning. 
Ibland bröt cyklisterna mot regler som var ologiskt utformade. Brister i underhåll såsom ’potthål’ eller 
belysning var också viktigt för säkerheten. Dessa faktorer kan förmodligen även gälla för turisterna, 
men är inte studerat. 

Grundläggande service knuten till cykelleden är av betydelse och Ekenberg och Lundén (2015) lämnar 
förslag på rastplatser längs med Kattegattleden. Rastplatser kan tillhandahålla väderskydd, sittplatser, 
sopkärl, toalett, information och möjlighet att fylla på vattenflaskan. Övrig service som kan behövas 
vid cykellederna är information om cykelverkstäder, cykeluthyrning samt organiserad bagagetransport 
åt cyklisterna (Koucky, 2010). Tillväxtverkets kartläggning (2018a) pekade på dålig märkning av 
cykelleder och skyltning inom dessa. Trafikverket har tagit fram en Vägledning för regional 
cykelvägvisning (Johansson et al., 2015). Rapporten innefattar olika former av cykling inklusive 
rekreations- och turistcykling. Rapporten ska vara ett stöd i definiering av lämpliga målpunkter, av ett 
lämpligt cykelnät och av principer för vägvisning. Syftet är främst att klargöra den nationella planens 
innehåll och sätta detta i relation till övrig planering och genomförande av åtgärder. 

5.1.3.  Transporter till/från cykeldestinationer  
De allra flesta cykelturisterna tar sig till en destination med hjälp av andra transportmedel, såsom bil 
eller tåg, och gör cykelutflykter från destinationen (Kågeson, 2007a). Han menar att viktigast för att 
utveckla cykelturism är en satsning på infrastrukturen som ska möjliggöra att komma till de intressanta 
cykellederna. Vi har mycket att lära av övriga Europa där flera länder satsar på bilfria leder och 
ordentlig skyltning anser Kågeson (2007a). 

Många turister föredrar att cykla på egen cykel framför att hyra cykel, det är därför viktigt att kunna 
medföra cyklar på tåg (Cykelfrämjandets medlemstidning ägnar nr 4 2018 sid 20–25). Denna brist 
utgör ett problem för turismens utveckling. Möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken var en av 
de frågor som lyftes fram i utredningen (SOU: 2017:95) samt Tillväxtverkets rapport (2018a). I många 
europeiska länder är det redan möjligt och det blir allt vanligare att ta med cykeln på tåget. Bracher 
(2000) studerade transportkedjan mellan cykel och tågburna transporter i och omkring Berlin i 
Tyskland och konstaterade behovet av integrering av dessa, dels för pendling men även för fritid och 
turism. Han framhöll också behovet av säker cykelparkering på stationer samt bra information om 
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cykelleder och turistservice. Cykeltransport på tåg är även möjligt i många andra länder, exempelvis i 
Schweiz, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Storbritannien m.fl. 
Priser och regler om på vilka tåg cykel kan medföras varierar relativt kraftigt i Europa (Envall, 
Backelin och Koucky, 2008). 

Banverket redovisar ett regeringsuppdrag för ökat kombiresande med tåg och cykel i rapporten Tåg 
och cykel (2005). Där står det att polletteringsmöjligheten försvann i början på 90-talet och då 
försvann också möjligheten att ta med cykeln på tåg. I Banverkets rapport (2005) stod också att SJ AB 
gjorde en översyn om på vilket sätt SJ kunde bidra till cykelturism. Detta gjordes främst ur ett 
marknadsperspektiv – för att få fler kunder, framförallt under perioder då beläggningen i övrigt är 
liten. SJ AB var också intresserad av att ta fram och marknadsföra hela resepaket; t.ex. tågresa med 
cykeltransport, färdledning eller kartor och logi. I Banverkets rapport Cykel på tåg - Möjligheter och 
svårigheter (Envall, Backelin, och Koucky, 2008), redovisas en undersökning där 92 procent av de 
tillfrågade tyckte att det borde vara möjligt att ta med cykeln på tåget. Författarna rekommenderade att 
svenska kollektivtrafikhuvudmän bör överväga att införa särskilda cykelbiljetter och bokningsbara 
platser på regionala och nationella tåglinjer efter t.ex. Schweizisk förebild. I Sverige är cykeltransport 
på tåg inte generellt tillåten, men möjlig på ett flertal sträckor. På SJ:s hemsida 2019 står det att på 
SJ:s tåg kan man inte ta med cykel, undantaget hopfällbara cyklar. Andra regler gäller på Tåg i 
Bergslagen, där det finns två cykelplatser på varje avgång men de går inte att förboka så det är först 
till kvarn som gäller. På flera regionala operatörer såsom Västtrafik, Östgötatrafiken eller 
Skånetrafiken kan resenärer ta med cykel i mån av plats. Cykelfrämjandet skriver i Synpunkter på 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 N2017/05430/TIF att det är viktigt att 
cykelparkerings-möjligheterna förbättras vid statliga kollektivtrafikknutpunkter såsom tågstationer och 
andra lämpliga anläggningar. I Trafikverkets PM Cykel – Ett underlag till åtgärdsplaneringen för 
2018–2029 återfinns ingen skrivning om cykelturism eller fritidscykling. 

5.1.4.  Säkerhet  och  kvalité  
Effektsamband mellan infrastruktur och cykling studerades i en kunskapssammanställning av Wehtje 
et al. (2018) och fann att fysisk separering från biltrafik gynnar säkerheten för cyklister. Jacobsen et al. 
(2009) undersökte hur mängden och hastigheten hos motortrafiken påverkade människors vilja att 
cykla eller gå. Resultaten visade ett negativt samband mellan hög trafikmängd och hastighet och hur 
många som cyklade eller gick. Där fotgängare och cyklister upplevde sig tryggare var mängden gång 
och cykling högre. Deras slutsats var att minskad motorburen trafik och hastighet, sannolikt skulle 
främja gång och cykling och därmed resultera i folkhälsovinster. Koucky påpekar även i sin rapport 
(2017) att stora delar av våra cykelleder inte utgörs av skilda cykelbanor och därför av säkerhetsskäl 
behöver förändras. 

Infrastrukturens påverkan på säkerheten är stor men även säkerhetskulturen inom cyklingen. En studie 
i Norge (Naevestad et al., 2014) visade att grupper av cyklister med en mindre bra 
trafiksäkerhetskultur upplevde fler olyckor och att åtgärder behövs för ett säkrare beteende. VTI 
genomförde under åren 2015–2017 ett forskningsprogram med finansiering av Länsförsäkringar som 
syftade till att höja säkerheten för hjulburna oskyddade trafikanter, ingen del omfattade dock 
cykelturism men ger ändå vägledning. Forskningen sammanställdes i rapporten - Modell för säker 
cykling (Wallén Warner et al., 2018). Där skriver författarna att för att åstadkomma säker cykling 
behöver transportsystemet ses i sin helhet, vilket i sin tur kräver samverkan mellan olika aktörer. De 
vill poängtera vikten av utvärdering och att det behövs fortsatt forskning för att kunna optimera 
utformningen av de olika åtgärderna för att säkerställa att de haft önskad effekt. 

5.1.5.  Mätmetoder för skattning av cykeltrafiken  
Niska et al. (2010) går igenom metoder för skattning av cykeltrafik generellt och redogör för 
mätningar i utlandet som även genomförs genom cykelräkning på turistmålen, man räknar antal, 
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riktning och hastighet hos cyklisterna. SchweizMobil är en intresseorganisation för cykling och 
gångtrafik i Schweiz som har 15 mätstationer runt om i landet. Mätningarna görs kontinuerligt och 
beskrivs sedan per år. I Sverige genomför många kommuner årliga flödesmätningar för att följa upp 
sina övergripande mål om cykling, medan resvaneundersökningar sker mer sällan, den ena mäter antal, 
den andra andelar. Metoderna för cykelräkningar skiljer sig också åt, från fasta mätpunkter på några få 
ställen till manuella räkningar i relativt många punkter. Mätningar sker i relation till mål som kan vara 
ökning, säkerhet eller nöjdhet. Myndigheten Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att föreslå en 
enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå. De skriver i sin 
rapport (Trafikanalys, 2018a) att den vanligaste mätmetoden är flödesmätningar i gaturummet eller 
resvaneundersökningar. Svårigheten är att nyttjandet av cykeln som transportmedel varierar mer 
mellan dagar, årstider och väderlek än andra transportmedel. Genom den nationella 
resvaneundersökningen mäts cyklingen i riket, som minskat över en tjugoårsperiod, framför allt bland 
barn och unga (6–24 år). Cyklingen i städerna har däremot ökat på senare år. Trafikanalys föreslår att 
flödesmätningar genomförs över hela det cykelbara vägnätet inom hela tätorten eller kommunen under 
hela året. Dessutom föreslår de att det ska skapas en öppen databas för att lagra insamlade 
cykelmätningsdata (Trafikanalys, 2018a). 

Olika metoder behövs för att mäta och förstå cykling och cyklister, vilket Koucky & Partners AB 
(2016) har kartlagt. Syftet var att ge en samlad kunskapsbild över praktiska metoder och verktyg för 
att samla in data för att hjälpa verksamma inom området att välja rätt metod vid insamling av 
underlag, ofta metoder som kräver observationer på plats. Följande metoder kartlades: 
direktobservation, strukturerad observation, obemannad och bemannad videoinspelning, automatiserad 
observation, den svenska konflikttekniken, naturalistisk metod, flöden och antal - automatiska och 
manuella mätningar, hastighetsmätning, enkäter och vägkantsintervjuer. Resultaten visade att 
utmaningen var att mäta och granska överhuvudtaget och att detta sker på ett mer standardiserat och 
jämförbart sätt i de studier som görs. En ökad transparens kring använda metoder och vilka 
överväganden som gjorts vid val av metod skulle också gynna framtida forskning. Författarna 
rekommenderade att granska och kommunicera sitt resultat och att vara öppen med eventuella problem 
eller utmaningar som projektet eller studien mött. Förutom kvantitativa mått behöver även kvalitativa 
variabler lyftas fram såsom, bemötande, medverkan, välbefinnande och kommunikation samt 
upplevelser av kultur och natur. 

Sammanfattande reflektion 

Det finns forskning gjord generellt för cyklisters infrastruktur, transporter och säkerhet, betydligt 
mindre för cykelturism och fritidscykling specifikt. Viktiga områden att lyfta är att sammanhängande 
turistcykelstråk saknas där standarden, servicen, skyltningen och säkerheten är tillfredställande. 
Planläggningen för fristående cykelvägar och leder behöver underlättas och transporten av cyklar på 
kollektivtrafiken behöver utvecklas även för cykelturisterna. Planläggningen, samarbetet samt 
finansieringen behöver stärkas. Mätningarna av turist- och fritidscykling behöver genomföras, 
utvecklas och standardiseras så att det finns ett underlag för turistcyklisternas beteende, då det är en 
stor brist idag. 

5.2.  Cykelturismens ekonomi och företagande  

5.2.1.  Svenska studier  
Vi vill i början  av detta  avsnitt redovisa  investeringar i infrastruktur för cykel och cykelturism  som en 
övergång till cykelturismens  ekonomi. I en svensk  studie (Heldt och Liss, 2013)  ställs  frågan  om  hur  
cykel och cykelturism hanteras  i planeringssammanhang. Samhällsekonomisk analys, eller cost-
benefit analys  (CBA) för cykling i  allmänhet, har  i svensk kontext diskuterats och studerats sedan ett  
antal år. En CBA för en investering i  cykelinfrastruktur  innebär  att jämföra kostnaden för investering 
och underhållskostnader för cykelinfrastrukturen med nyttan av cykling för både individen och 
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samhället. Naturvårdsverket skriver redan 2005 att investering i infrastruktur för cykling har ett antal 
effekter som ofta inte ingår i ordinarie CBA för vägar. Efterfrågan behöver klarläggas för att förbättra 
cykelinfrastrukturen och komfortvärdena för cykling. Därför efterlyser de mer avancerade metoder för 
planering av cykelinfrastruktur. Den rapporten behandlar inte specifikt cykelturism men kan ha bäring 
även inom detta område. Fler studier på detta område är nödvändiga. För att utvärdera 
samhällsekonomisk lönsamhet används i Sverige ett Excelbaserat verktyg, GC-kalk, (Persson et al., 
2014). Verktyget ägs och förvaltas av Trafikverket för kalkyler för gång- och cykelåtgärder och har i 
den senaste versionen (GC-kalk 1.5 från Trafikverket) anpassats för att bättre bedöma hälsoeffekter av 
cykling, dock inte turistcykling. GC-kalk kräver indata i form av bland annat cykelflöde, nutida och 
framtida, och en allvarlig brist är avsaknad av flödesmätningar och kunskap om effekter av olika 
åtgärder (se ovan om mätmetoder 5.1.5). 

En förstudie genomfördes av WSP (2017) för Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet var att ta fram ett 
underlag för att kunna utveckla samhällsekonomiska modeller och kalkylmetoder som inkluderar 
turistperspektivet i offentlig transport-infrastrukturplanering. De samhällsekonomiska modellerna är 
generellt sett inte utvecklade för att värdera investeringar i cykelinfrastruktur skriver Mandell et al. 
(2017). Svårigheter finns också med att räkna och följa cykelturister som har en utsträckt geografisk
aktivitet. Även Nyman (2017) påpekar i en rapport för Trafikverket om turismens 
samhällsekonomiska effekter, att kostnaden är liten i förhållande till nyttan vid utveckling av 
cykelvägnätet, jämfört med bil- eller kollektivtrafik. Att utveckla cykelturism ger främst ekonomiska 
effekter på landsbygden och regional nivå. Vidare skriver Nyman (2017) att nyttan av en förbättrad 
cykelinfrastruktur kan vara sex gånger större än den hade varit vid trafikinvesteringar för olika 
motorfordon. Destinationer och andra platser längs attraktiva cykelstråk kan dessutom tjäna mer på 
cykelturister än bilturister i form av direkta utgifter då cyklisterna i större utsträckning stannar och 
konsumerar. Dessa resultat konfirmeras internationellt i en studie av Rajé och Saffrey (2016) som 
hävdar att traditionella cost-benefit analyser av cykelinfrastruktur inte brukar ta med vidare/indirekt 
ekonomisk påverkan såsom påverkan på lokalt företagande och återförsäljare och service. De studier 
som publicerats ger i regel positiva ekonomiska resultat av cykelinfrastruktur. Flera studier visar på 
ökade inkomster för företag i närhet av nybyggda cykelleder/vägar.  

Statistiska uppgifter saknas beträffande cykelturismens omsättning i Sverige. Enligt Kågessons (2007) 

överslagsmässiga beräkning kan det röra sig om 150 till 200 miljoner kronor per år. Denna beräkning 
är den enda referens som de flesta rapporter återkopplar till, även Tillväxtverket (2018). Den samlade 
turismen i Sverige omsatte 317 miljarder (Tillväxtverket, 2018b, Fakta om svensk turism), vilket 
utgjorde 2,9 procent av Sveriges BNP. Turismen får en allt större ekonomisk och 
sysselsättningsmässig betydelse för Sverige. Planerare, beslutsfattare och besöksnäringen själva 
behöver kunna göra prognoser och ta ställning till väntade samhällsnyttor och ekonomiska effekter 
kopplade till turism i samband med infrastrukturinvesteringar såsom vägar, trafikplatser, rastplatser, 
parkeringsytor, båtlinjer eller tågförbindelser. Dessa nyttor måste också kunna jämföras med andra 
användningsområden och nyttor (Tillväxtverket, 2018b). 

I Heldt och Liss (2013) svenska studie diskuteras mätmetoder för att uppskatta en cykelturistisk effekt 
i relation till samhällsekonomisk analys, på lokal, regional och nationell nivå. Slutsatsen är att 
nationella cykelturister, inkluderat befintliga cykelturister till en destination, i huvudsak ger upphov 
till cykelturistekonomiska effekter på regional nivå. En nationell turismeffekt uppkommer bara i de 
fall då nationella turister väljer att avstå från cykelturism utomlands och väljer Sverige istället, tack 
vare en ny eller förbättrad cykelled. Heldt och Liss (2013) noterar att det inte bara är faktorer som är 
kopplade till själva cykelleden, såsom längden eller skyltningen som gör cykelleden attraktiv för 
turisten. Kvalité på boende och restaurangutbud verkar vara minst lika viktiga för cykelturistens val av 
destination för sin semester. Ytterligare studier behövs, framförallt kring uppskattning av antalet 
cykelturister vid olika destinationer i Sverige, samt hur konsumtionen fördelas i geografin längs en 
cykelled. Vidare skriver Heldt och Liss (2013) att det är enklast att mäta ekonomisk aktivitet av turism 
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från konsumtionssidan, så att effekterna består av summan av turisternas konsumtion, avgränsad i tid 
och rum. Det finns dock svårigheter med det eftersom turistnäringen inte finns definierad som egen 
näring i nationella räkenskapssystemet. För att kunna studera den ekonomiska effekten av cykelturism 
krävs två saker. För det första att definiera vem som är turist eller inte. För det andra att samla in data 
över turistens konsumtion. Heldt och Liss (2013) framhåller att den största ekonomiska effekten består 
av den direkta konsumtionen på plats såsom: boende, mat och dryck, shopping, nöjen, cykelhyra och 
reparationer samt annan transport. Det som behöver beräknas är: antal cykelturister, deras 
vistelselängd och konsumtion samt vad som uppkommit tack vare aktiviteten cykel eller vara kopplad 
till en viss specifik cykelled. Den totala ekonomiska effekten inkluderar även indirekta och inducerade 
effekter vilket kräver detaljerade uppskattningar av näringslivsstrukturen på en plats. 

På cykelturistdagarna i Göteborg 2019 talade Rådelius från Tillväxtverket om att tillväxtpotentialen 
för cykelturistbranschen är stor och att cykeln är en del av naturturismen. Turismen är en möjlighet för 
landsbygden i övergången till en mer tjänsteorienterad hållbar ekonomi. Hon framhåller att det behövs 
nationell samordning och pekar på referensgruppen för nationella cykelleder. Det finns även 
beräkningsparametrar i modeller som borde utvecklas och det behövs kunskap med grund i statistik 
och analys. 

5.2.2.  Internationella studier  
Många utvärderingar som gjorts inom cykelturism har ett ekonomiskt fokus. Eftersom turismstudier är 
multi- och tvärvetenskapliga, kommer integrering av ekonomi med andra samhällsvetenskapliga 
discipliner att bidra ytterligare till kunskap inom turismen (Song, et al., 2012). Det finns svårigheter att 
skilja på omsättning från turism, och från andra kategorier, samt att mäta direkta, indirekta och 
jobbskapande intäkter (Downward, Lumsdon, och Weston, 2009). I denna studie undersöktes de 
ekonomiska effekterna genom en fallstudie av en cykelled i nordöstra England. De utvecklar en 
konsumtionsmodell genom en dagboksmetod, med fokus på underliggande beteende i förhållande till 
utgifter. Resultaten visade att cykelturisternas inkomster, cykeltruppens storlek och turens längd i tid 
påverkar utgifterna. Därför behöver planerare ta hänsyn till olika typer av cykelturism. På 
cykelturistkonferensen i Göteborg (2018) framhöll professor Weston att vi ska stödja cykelturismen då 
den drar in ca 44 miljarder Euro i Europa. ”Turismen drar in mycket mer än Volvo till Sverige, men 
det vet vi inte”, påpekade Weston. 

I en reviewartikel av Weed et al., (2014) sammanställer de på internationell basis, beräkningar av 
cykelturister och fritidscyklares utgifter per person och dag, med eller utan övernattning och 
sammanslaget. Cykelturisterna gav överlägset mer intäkter än fritidscykling och de som cyklar långa 
turer ger mindre intäkter. De framhåller att forskningen därför bör fokusera mer på cyklister som gör 
kortare resor, med fler stopp för mat och sociala aktiviteter, som oftast reser i familjegrupper. 
Meletiou, et al. (2005) genomförde en studie på ett turistområde vid strandbankar längs havet i North 
Carolina. En av svårigheterna var att skilja ut cykelturister från andra typer av turister. De använde ett 
självadministrerat formulär för att se den ekonomiska påverkan i området. 17 procent av turisterna 
uppgav att de cyklade och de årliga inkomsterna visade sig vara nio gånger engångskostnaden för 
konstruktionen av cykelbanor och service, vilket också bidrog till arbetstillfällen. Hromádka och 
Shashko (2015) diskuterar möjligheterna att använda alternativa metoder genom multikritisk analys. 
Artikeln ger rekommendationer för värdering av cykelvägars effektivitet och risker genom en 
fallstudie i Tjeckien. 

I en omfattande rapport om cyklandets värde (Rajé och Saffrey, 2016) fokuserar författarna på ett 
vidare perspektiv, d.v.s. på ekonomiska fördelar med cykling som ett transportsätt. Rapporten avser 
även cykling för fritid och turism. Här framhåller författarna även nyttan av cykelturism då denna 
visar samband med vardagscykling, då det antas neutralisera cykling och gör det till ett mer naturligt 
val av färdsätt. De länder som har en stor nationell andel cyklande har även stor andel inhemsk 
cykelturism (Rajé och Saffrey, 2016). Det omvända sambandet att cykelturism kan påverka 
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nyttocykling vore av stort intresse att studera. Rapporten pekar också på studier som visar att 
cykelturister konsumerar mer än genomsnittet (Runyan, 2013) och att investeringar i cykelturism ger 
tillbaka på inverteringar på det lokala planet (Flushe, 2012). Där det finns bra nätverk av cykelleder 
uppkommer efterfrågan på tjänster. I Nya Zeeland visade studier (Ritchie och Hall, 1999) att 
cykelturister spenderade betydligt mer än andra internationella turister, då de stannade längre tid och 
vistades på mer perifera turistområden och bidrog till lokala inkomster. 

Cykelvägar, leder och service kostar pengar och betraktas inte som nödvändiga, utan som lyx (Krizec, 
2007). Krizec (2007) analyserade 25 studier i ämnet och sammanfattade att många studier är svaga 
både beträffande data och metod och kommer därför fram till ett brett spektrum av slutsatser. 
Uppgifter om datainsamling och objektiva analysmetoder saknas. Dessutom är vissa studier alltför 
abstrakta för att kunna användas av praktiker på ett lokalt plan. 

Cyklingens effekt på samhällsekonomi och jobb studerades av Blondiau, et al. (2016). Beräkningar 
finns på lokal nivå men saknas på EU-nivå, därför fick de i uppdrag att utreda cyklingens möjliga 
jobbskapande effekter. Rapporten redovisar framtidberäkningar inom tillverkning, försäljning, 
reparation, infrastruktur, cykelservice och cykelturism. Resultaten visade att cykling kunde skapa mer 
lokala jobb, fler jobb för lågutbildade, fler jobb per spenderad euro och summerar att cykling som 
transportsätt kan ge ekonomisk tillväxt och sociala fördelar. 

I WSPs rapport (2017) för Trafikverket om turismens samhällsekonomiska effekter skriver Sutherland 
och Kronenberg (2016) att besöksnäring är ett komplext fenomen som innefattar ett flertal olika 
företag inom olika branscher med fokus på vilka som konsumerar produkterna snarare än på 
produkterna som säljs. Det skulle behövas en anpassad databas med TSA (Turistsatellitkontot, det 
officiella verktyget för att mäta betydelsen av ett lands turistindustri i termer om BNP och 
sysselsättning) och mer avancerade metoder med input-output eller Computible General Equilibrium 
(CGE). Dwyer et al. (2004) diskuterar gamla och nya mätmetoder och konstaterar att redan 2004 
användes CGE mycket, främst i Australien, USA och Kanada men inte i så hög grad inom 
turistnäringen. De argumenterar för ett ökat användande av CGE för att analysera de 
samhällsekonomiska effekterna av turism. Dwyers et al. (2004) artikel har citerats i över 600 artiklar. 

Sammanfattande reflektion 

De flesta vetenskapliga studier av cykelturism har ett ekonomiskt fokus men det finns svårigheter att 
mäta och beräkna effekterna samt att skilja cykelturism från turism generellt. Dels på grund av icke 
tillgänglig statisk, dels på grund av metoder och variabler som bör ingå och vad man ska jämföra med. 
Det är främst vinster som är svårmätta, då de både är direkta och indirekta och kan ha olika 
tidshorisont. Värdering och mätmetoder behöver utvecklas och information spridas så att utvecklingen 
av ny infrastruktur kan ses som en potential för regioner och landsbygd. 

5.3.  Resenärens  attityder, efterfrågan och  beteende   

5.3.1.  Cykelturisterna en heterogen grupp  
Redan 2005 pekade Turistdelegationen ut cykelturism som ett av de nischområden som Sverige borde 
satsa på. Nordin från European Tourism Research Institute (ETOUR) skriver i sin rapport 2005 
Tourist of tomorrow, att de köpstarka kundgrupperna ”dinkies” (dubbel inkomst inga barn och 
”whoopies” (äldre människor med utflugna barn) redan idag efterfrågar resor där upplevelser med 
fysiska aktiviteter såsom cykling ingår. Avsaknaden av officiell statistik som visar hur just 
cykelturismen utvecklas gör dock att underlag saknas men vid mässor och i samtal med branschen 
upplever branschen en ökad efterfrågan av cykelsemester. Cykelturisterna är inte en grupp utan flera 
och hör till viss del ihop med de fysiska kraven vid vissa typer av aktiviteter men även då det gäller 
åldrar eller grupperingar, såsom par eller familjer. En utveckling har skett från ett enkelt och billigare 
resande till mer komfortabelt och mera krav på service och underhållning (Nordin, 2005). 
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I en artikel av Lamont (2007) om infrastruktur, information och behov av servicetjänster för 
cykelturister i Australien, framhåller han att turismen söker sig bort från överfyllda stränder mot en 
mer autentisk typ av turism. Nya nischer har uppstått såsom äventyr, sport och hälsoturism, vilket kan 
innefattas i cykelturism. Det finns därför ett behov av att förstå de olika grupperna av cykelturister 
bättre. Ritchie et al. (2010) studerade cykelturisters motivation och cykelbeteende då de saknade 
studier som visar på heterogenitet bland cykelturister. Genom data från fyra fokusgrupper och 564 
webbenkäter användes ett instrument för att studera engagemang och motivation. Genom klusteranalys 
framkom olika grupper, med olika motivation och engagemang. Dessa profiler skulle kunna ligga till 
grund för utveckling av cykelturism. Faulks et al. (2008a) gjorde en liknande studie där 
respondenterna var övervägande män (40–54 år) och välutbildade. Över hälften av respondenterna 
klassificerade sin cykeltävlingsnivå som medium, med mer än en tredjedel som indikerar avancerade 
färdigheter. De flesta valde sin senaste turistresa för träning, hälsa och rekreation och var aktiva 
cykelturister. De föredrog aktiva semestrar utomhus som är äventyrliga, stimulerande, spännande och 
hjälper till att upprätthålla träning. Dessa resultat visar på att cykelturister definieras något annorlunda 
i Australien, där fritids och avkopplingscykling inte ingår eller förekommer på samma sätt som i 
Sverige. (författarens anmärkning) 

Vi bör också nämna barn i samband med cykelturism. Familjegrupper kan ha speciella behov på 
cykelleder (bilfritt), övernattningsställen och guider vid MTB. McIlvenny (2015) studerade barn och 
vuxnas cykling och med ethnometodologi som fokuserade på kommunikationen och glädjen i rörelsen. 
Barns och ungas fritidscyklande har minskat, vilket kan förklaras av ökade avstånd till 
fritidsaktiviteter, föräldrars heltidsarbete och att barns vardag idag är mer institutionaliserat (Niska et 
al. (2017). Många av Sveriges unga cyklister har fått lite trafikutbildning och känner inte till 
trafikregler och de skulle behöva utbildning såsom i Danmark, t.ex. genom Danmarks Cykle Union, 
eller sykkelskolen i Norge. Cykelturister behöver information om trafikregler i Sverige samt om vår 
unika allemansrätt (Naturvårdsverket, 2019). 

5.3.2.  Cykelturisternas efterfrågan  
Lázaro Morales et al. (2015) beskriver vad man bör tänka på för att med framgång utveckla en region 
som cykeldestination. Hållbarhet och hälsa ligger rätt i tiden och är en stor drivkraft som bör tillvara 
tas. Hälsotrenden innebär ett ökat intresse av aktivitet på semestern men också ett intresse av god och 
nyttig närproducerad mat. Många destinationer världen över försöker surfa på olika trender för att 
segmentera cykelturismen. Det kan vara fråga om landsvägscykling, mountainbike eller ’vanlig’ 
turistcykling och det kan vara klokt att satsa på att bli duktiga på en speciell målgrupp. Skyltning och 
övrig information är viktiga framgångsfaktorer. Det gäller inte bara information på plats utan även 
information för att underlätta vid planering och bokning av semestern. Det är viktigt att cyklisten får 
möjlighet att välja vägar som passar, både när det gäller trafikintensitet och underlag. Natursköna 
rutter är viktigt vid val av destination, liksom att ha många vägar att välja mellan, så att det lätt går att 
förlänga eller korta av föreslagna rutter. En annan viktig framgångsfaktor är att det finns olika 
boendealternativ och att dessa är kvalitetssäkrade. Likaså är samordnade insatser mellan olika aktörer 
av stor vikt då man ska skapa en lyckad cykeldestination. Offentliga organisationer är möjliggörare, 
medan företagen utgör motorn. Företagen kommer in i bilden först då de ser att satsningen börjar bli 
lönsam, innan dess engagerar de sig inte skriver Lázaro Morales et al. (2015). Det kan vara svårt att 
rapportera effekter av olika satsningar och event då det är mycket komplext. Att kunna mäta och följa 
upp olika satsningar är dock mycket viktigt för att kunna visa upp effekten av gjorda investeringar 
(Lázaro Morales et al., 2015). 

I WSP:s rapport för Trafikverket (2017) om turismens samhällsekonomiska effekter påpekas 
betydelsen av cykelmöjligheter och att cykelturisterna tenderar att återkomma till samma ställe flera 
gånger (Heldt och Liss, 2012). Även betydelsen av att cykla regionala dagsturer på 20–50 km, samt 
god tillgång till bad och friluftsområden samt vackra naturområden är betydelsefulla. Tillgången till 
övernattning och varierat restaurangutbud samt kulturvärden är viktigt. Föreningen Bilfria leder 
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skriver 2010 att det krävs välutvecklad kring-infrastruktur, service och marknadsföring för att bli en 
framgångsrik turistcykelled. Cykelsemestern ska vara en enkel och positiv upplevelse. Kringtjänster 
och marknadsföring är lika viktiga som själva leden. De framhåller också bagagetransporter för ledens 
attraktivitet. Av stor vikt är ett tydligt samordnande huvudmannaskap som tar ansvar för 
kvalitetssäkring och marknadsföring. På turistcykelkonferensen i Göteborg 2018 redogjorde Weston 
om sin forskning, som visade att det viktigaste kvalitéerna på en cykelled är att den är trafikfri, har bra 
skyltning, att det finns variationsmöjligheter, bra vägbana, cykelvänligt boende där resenären kan låsa 
cykeln samt möjlighet att köpa fika och mat etc. 

Användarnas behov är i fokus i Downward och Lumsdons artikel (2001). Studien innefattar 
endagsturister i Staffordshire UK, som fick svara på en enkät. Resultaten visade att cyklisterna 
efterfrågade cykelvägar som var tysta, bilfria, skyltade, natursköna med god service såsom pubar eller 
kaféer. Författarna påpekar att planeringen ofta börjar med fokus på finansiering, därefter 
landområden och slutligen publicitet istället för att börja med att ta reda på användarnas behov. Ett 
användarperspektiv behövs genom hela planeringsprocessen. Lumsdon et al. (2004) rapporterar om en 
studie av Nordsjörutten i UK, en lång cykelled som öppnades 2001. Resultaten visade att 
dagscyklisterna utgjorde 70 procent och de långcyklande endast 30 procent, vilket påverkar 
konsumtionsmönster och efterfrågan. Simonsen et al. (1998) citeras av många för den omfattande 
rapporten om cykelturism, den lyfter fram många olika viktiga delar av cykelturismen. (se kapitel 7.2, 
cykelturismen i övriga Norden) 

Lamont och Causley (2010) fokuserar på cykelturisternas behov av att hitta rätt i en omfattande artikel 
om behov och önskemål beträffande skyltning och information. Resultaten visade att bra skyltning och 
information både före och under cykelturen var viktig både för behoven men även för säkerheten. 
Viktig skyltning var: distans till närmaste stad, riktning mot närmaste attraktion, distans till närmaste 
möjlighet att dricka vatten, toaletter samt var resenären själv befann sig. De tar även upp viktig 
information i kartor, såsom farliga vägavsnitt, avskilda cykelbanor, väglutning etc. En forskare från 
Australien, Ritchie (1998), framhöll att de fyra viktigaste cykelturistprodukterna var: boende, nätverk 
av cykelvägar, skyltning samt transporter och cykelservicetjänster. I forskning från Australien tas 
cykelguider ofta upp och enskilda cykelturister benämns som ’independent’, vilket skiljer sig från 
Norden (författarens anmärkning). 

Två studier (Cerna et al. 2014 och Giovannini et al., 2017) av cykelturismen i Böhmen Tjeckien, pekar 
på viktiga faktorer vid design av cykelleder och framhåller lokala sevärdheter, mat samt landskap som 
attraktivt. Dessa studier lägger vikt vid hur leden konstrueras geografisk; topografi, nätverk med noder 
eller att olika typer av rutter för olika kundgrupper bör kunna erbjudas. En studie från Tjeckien (Bil et 
al., 2012) framhåller bristen på översiktsinformation om cykelvägar och beskriver en GIS-databas över 
cykelinfrastrukturen som skapats med GPS data. 

En grupp forskare har studerat cykelturister i Kina. En studie avser värderingar, önskemål och 
uppfattningar samt genus (Han et al., 2017a). Genom Theory of planned behaviour (TPB) studerar de 
turisternas egenskaper och gör modeller där utfallsvariabeln är ‘loyalty’, vilket här innebär att 
anstränga sig att använda cykel i framtiden och att påverka andra att cykla. Deras respondenter är från 
en cykelklubb, 97 procent är singlar och 59 procent kvinnor, de flesta med god utbildning. 
Cykelturistens attityder, värderingar och beteenden bör studeras men också relationer och samverkan 
för olika grupper av cykelturister, anser författarna. De studerar även beslutsprocesser med hjälp av 
TPB för att generera egna modeller för cykelresande (Meng and Han, 2016 och Han et al., 2017b). 
Även cykeluthyrning studeras med avancerade hypotesprövande statistiska metoder, där länken mellan 
uppfattad nytta och tillfredställelse studerades (Liu et al., 2018). Med hjälp av TPB studeras även 
cykeluthyrning till turister (bike-sharing) i Köpenhamn, Danmark (Kaplan et al., 2015). De fann bland 
annat ett stort intresse för cykeluthyrning, koppling mellan fritidscykling och att bo i ett cykelvänligt 
land, tidigare cykelerfarenhet och vardagscykling. 
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5.3.3.  Cykelturismens beteende  
Cykelturismen påverkar den lokala näringen samt lokalbefolkningen. Lundberg (2015) har gjort en 
jämförande studie om förhållandet mellan utvecklingen av turismen och de bosattas attityder på tre 
resmål i Västsverige. The tourism area life cycle (TALC) diskuteras för att förstå skillnader mellan 
olika destinationer. Eftersom lokalbefolkningen inte är en homogen grupp, tillämpades klusteranalys 
för att dela lokalbefolkningen i grupper med olika uppfattningar; utvecklingssupportrar, försiktiga 
utvecklare, ambivalenta/försiktiga och skeptiker. Resultaten visar att turismens negativa effekter 
uppfattas av en större andel av befolkningen på destinationer med lägre nivåer av turismutveckling. 
Destinationernas livscykel föreslås vara mer komplex, kaotisk och beroende av destinationens 
specifika sammanhang. Traditionella mätningar av inhemska attityder innehåller inte erforderliga 
komponenter, vilket begränsar omfattningen av vår förståelse för invånarnas attityder. I studien 
används ett boendes perspektiv för att illustrera hur bofasta och andra husägare värderar effekterna av 
turism, inklusive ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga konsekvenser. Detta tillvägagångssätt 
kombinerat med traditionella mätmetoder kan bidra till att förbättra förvaltningen av turistmål. Studien 
framhäver också effekten av invånarnas lokala engagemang, vilket har en större betydelse när de 
lokala gruppernas attityder diskuteras. 

Lamont (2009) presenterar  en modellstudie av cykelturism ur  ett systemperspektiv, där  turismen  är  ett  
öppet  system bestående av fem element;  turister, region, destination, transitväg och turistindustri. 
Dessa element  påverkas av externa krafter såsom ekonomi, politik och teknologi. Genom  e-post-
intervjuer och enkäter insamlades  svar på  frågor  om  hur cykelturister planerar  för cykelturer, vilka  
faktorer på destinationen som påverkade  mest, vilken information de  använt samt  krav på säkerhet  och 
infrastruktur. Studien rekommenderade förändringar av modellen samt  betonade vikten av att  
planerare är  medvetna om de speciella behov och resebeteende som  hör  samman  med cykelturism.  

5.3.4.  Ändrade attityder och  beteende  
I en studie av Forward (2014) undersöktes potentialen för ökad vardagscykling. Studien visade att 
förändringsprocessen är svårare i det första steget, då man väljer färdsätt automatiskt. Bilisterna tyckte 
att det var svettigt, obekvämt och för långsamt, men att det hjälpte till att förbättra miljön. Spotswood 
et al. (2015) analyserade cykling med hjälp av Social Practice theory (SPT) där cykling ses som ett 
socialt snarare än ett individuellt fenomen. Nytto-cykling är stort i Holland (27 procent) och Danmark 
(18 procent) medan UK endast har 2 procent. Fritids och turistcyklingen är däremot större i UK och 
Tyskland. Spotswood et al. (2015) anser att man bör ha en interdisciplinär strategi för att skapa 
beteendeförändring. Pucher et al. (2010) genomförde en internationell review över 
förändringsprogram för ökad cykling och pekar på att ’public policy’ är avgörande för att uppmuntra 
cykling. Det behövs flera integrerade åtgärder såsom förbättrad infrastruktur, cykeluppmuntrande 
program, stödjande planering för markanvändning och restriktioner för bilanvändning. Även Persson 
et al. (2014) skriver i Trivectors rapport att det behövs en proaktiv cykelpolitik, där åtgärder som ger 
cykeln fördelar på bekostnad av bilen, är de starkaste åtgärderna, Det krävs en nationell cykelpolitik 
och mer statlig finansiering av cykling, där finansieringen följer önskad reseandel, för att bli 
framgångsrik. 
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Figur 3. Man cyklar till jobbet efter sin cykelsemester. Foto: Christina Stave 

I en europeisk rapport om hur cykelturism bör utvecklas (Gantar et al., 2012) framförs att fritids och 
cykelturism kan öppna dörren till ökad nyttocykling, genom ärenden i vardagen. Författaren ger en 
beskrivning av olika typer av cykelturister, infrastrukturen, standarder för cykelturismservicen, 
cykling som en turistprodukt med de tjänster som behövs, marknadsföring och guidade cykelturer. Hur 
branschen kan attrahera turister och positiva synergier med cykelturism. Cykelturismen är 
mångfacetterad och utgörs av sport- och rekreationscykling, dagscykelturer, cykling längs leder över 
flera dagar, mountainbike och familjecykling. För att utveckla en verksamhet som skapar mervärde för 
turisten är det viktigt att ha en förståelse för vad det är som är mervärde för turisten. 

Sammanfattande reflektion 

Cykelturisten utgörs av många olika grupper i olika konstellationer då själva cykelaktiviteterna är 
mycket varierande; allt ifrån dagsturer på leder till tävling och sport i bergig natur. Turisten efterfrågar 
god service och aktiviteter med god standard och flera internationella studier pekar på att här finns 
möjligheter för den lokala besöksnäringen att utvecklas. Ett flertal studier påpekar att cykelturistens 
behov är av central betydelse för att utveckla framgångsrika destinationer samtidigt som insikten om 
cykelturistens heterogenitet gör det besvärligare. Man behöver även ta hänsyn till befolkningen på 
turistorterna så att utvecklingen blir positiv för ett flertal. Mätningen av cykelturisternas beteende 
behöver förbättras både med kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna följa upp och utvärdera. 
Om man vill åstadkomma en beteendeförändring mot ökad cykling, kanske cykelturismen kunde vara 
en ingång, här saknas dock studier. 
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6.  Tematiska o mråden  inom  cykelturism  

6.1.  Cykelturism fö r  hälsa  och välmående   
De flesta forskningsstudier om hälsoeffekter av cykling har ett samhällsekonomiskt perspektiv och 
handlar i de flesta fall om nyttocykling. Studier av fritidscyklingens och cykelturismens påverkan på 
hälsan är få. Vid ett nordiskt seminarium (Naturvårdsverket, 2005) var deltagarna eniga om att 30 
minuters cykling per dag är nödvändig för att uppnå hälsofördelar. Kopplingen mellan åtgärder för att 
förbättra cykling och aktivera inaktiva människor är dock ganska svag och fler studier behövs för att 
styrka detta antagande. Schantz (2015) skriver i Trafikverkets rapport Om gång och cykling, hälsa och 
en hållbar utveckling att vi behöver uppgifter om volym, frekvens och intensitet för att få klarhet i 
vilken grad cykling kan bidra till en bättre hälsa. Rapporten utgår ifrån cykelpendling men 
turistcykling varierar förmodligen i ännu högre grad beroende på cykeltur och individ. En av 
rapportens slutsatser är att gång och cykling utgör basen i den rörelsepyramid som kan bidra till ökad 
folkhälsa. Schantz (2015) skriver också om behovet av att höja medvetandegraden bland allmänheten, 
förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner, landsting och myndigheter. Det krävs 
utbildningsinsatser om hälsa och säkerhet och de positiva hälsoeffekterna av cykling och gång. 

I ambitionen om ökad och säker cykling ingår även att ökad hälsa uppnås enligt regeringens 
miljökvalitetsmål (Nationell cykelstrategi, 2017). Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt (Persson et al., 2014). De skriver 
också att turistcykellederna förväntas ge positiva effekter för hälsan samtidigt som cykeltrafiken ökar 
kommer också biltrafiken att göra det. Man är tveksam till om dagens cykelpolitik bidrar till bättre 
miljö och hälsa på nationell nivå. Cykling bidrar med stora vinster till folkhälsa genom att öka nivåer 
av fysisk aktivitet, som minskar kostnader för ohälsa, vilket i förlängningen minskar 
sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro. Dessa samhällsvinster behöver avspeglas bättre i den fysiska 
planering och regleringen av cykeltrafiken samt i normsättning och beteendepåverkan. Ett samarbete 
mellan folkhälsa och trafikplanering kan underlättas av att det finns viss förståelse av samarbetspartens 
område. 

Trafikverket har varit med och finansierat en stor internationell forskningsstudie om sambandet mellan 
stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi. Studier har genomförts i sju europeiska
städer: London, Rom, Wien, Zürich, Antwerpen, Barcelona och Örebro, av forskare från de aktuella 
länderna. I Sverige ansvarar Trivector (2017b) för den svenska delen av studien. Studien visar att 150 
minuter i veckan av fysisk aktivitet, minskar riskerna för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, diabetes 
typ 2, olika cancerformer, Alzheimer och andra sjukdomar. Vinsterna med att människor lever längre 
har jämförts med kostnader för trafikolyckor, större exponering för förorenad luft och andra negativa 
faktorer vid ökad aktivitet utomhus. Beräkningarna visar sammantaget att de positiva effekterna 
överväger och att det totala samhällsekonomiska resultatet ger betydande vinster. Ett 
hälsokonsekvens-verktyg har tagits fram inom studien, som även använts för att uppdatera och 
komplettera världshälsoorganisationen WHO:s Health Economic Assessment Tool, (HEAT) for 
walking and cycling. En artikel har publicerats från studien med longitudinell design (Avila-Palencia 
et al., 2018), där två enkäter besvarades av flera tusen deltagare i de sju städerna. Cykelanvändning 
hade den mest tydliga hälsoeffekten i analyserna som visade sig ha signifikanta samband med 
egenskattad fysisk och mental hälsa samt mindre känsla av ensamhet. 

Det finns ett växande intresse för hälsa i politiska strategier, som styrs av icke-hälsosektorer 
(Kahlmeier et al., 2010). Medan ekonomisk bedömning är en etablerad praxis inom transportplanering, 
beaktas hälsoeffekter sällan. Ett internationellt projekt genomfördes för att utveckla vägledning och 
verktyg för praktiker för att kvantifiera hälsoeffekterna av cykling och vandring. Deras resultat visar 
att man kan förvänta stora vinster och konkluderar att det behövs mer konsekventa metoder för att 
beräkna hälsovinster av att cykla. I Cavilles et al. (2008) studie granskades 16 publicerade och 
opublicerade studier avseende ekonomiska värderingar av transportinfrastruktur samt hälsoeffekter av 
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gång och cykel. Studierna hade stor variation i metoder och var otydligt beskrivna. Ett mer 
standardiserat tillvägagångssätt behövs menar författarna. Mueller et al., (2015) genomförde en 
metaanalys av 30 studier med fokus på hälsoeffekter (HIA; health impact assessment) och risker med 
att gå över till aktiva transporter (AT) såsom cykling. Analysen utgjordes av cost-benefit analyser 
samt jämförande riskbedömningar. Resultaten visade att cykling gav ökad fysisk aktivitet som 
resulterade i betydande hälsoeffekter, vilka starkt övervägde effekten av trafikolyckor eller 
motortrafikens utsläpp (luftförorening). 

I Gotschi’s (2011) artikel analyserades hur Portland, Oregon i USA, påverkats av tidigare 
investeringar i cykling med avseende på hälsa och andra fördelar. Det är en ekonomisk analys där 
författarna studerar monetära investeringar i förhållande till sjukvårdskostnader och kostnader för 
olyckor. Antalet cyklister beräknas från olika modeller. Genom cost-benefit analyser visade resultaten 
att vid år 2040 så är besparingarna för sjukvård 3,8 vid investeringen 1. Även Oja et al. (2011) 
studerade hälsoeffekter av cykling. En metaanalys av 16 artiklar visade på ett starkt samband mellan 
cykling och kondition, måttliga samband med kardiovaskulära riskfaktorer men icke övertygande 
samband med alla orsaker av dödlighet, sjuklighet och död i kranskärlssjukdomar, cancerrisk och 
övervikt och fetma. Mer interventionsforskning behövs för att belysa samband mellan cykling och 
hälsa anser Oja et al., (2011). 

Överväger hälsovinsterna riskerna med att cykla, frågar De Hartog et al., (2010). De studerade 
hälsovinster och risker med att byta transportsätt till cykling eller gång, genom litteraturstudier av 
luftföroreningar, trafikolyckor och fysisk aktivitet. De kvantifierade effekten av 500 000 människors 
övergång från bil till cykel för korta dagliga resor i Nederländerna. För personer som byter från bil till 
cykel var de fördelaktiga effekterna av ökad fysisk aktivitet, väsentligt större än den potentiella 
mortalitetseffekten av ökade doser för inandning av luftföroreningar eller ökningen av trafikolyckor. 
Uppräknat på samhällsnivå blir fördelarna ännu större genom en minskning av luftföroreningar och 
växthusgasutsläpp och trafikolyckor. 

Då det gäller cykelolyckor kan även alkohol och cykling nämnas men det finns relativt lite kunskap 
inom ämnet. Genom analys av Trafikverkets djupstudiedata över omkomna cyklister (Wallén Warner 
et al., 2017) fann man att de som varit alkoholpåverkade oftare var män, omkom i singelolyckor, 
cyklade utan hjälm, främst på natten. De genomförde även intervjuer där 29 av 34 respondenter 
uppgav att de cyklat alkoholpåverkade. Flera ser fördelar med att cykla trots att de är 
alkoholpåverkade och att de inte alltid tänker på riskerna. Många tror att andra människor tycker att 
det är acceptabelt att cykla trots alkoholpåverkan, och det känns inte pinsamt att berätta att man gjort 
det, om man inte cyklat omkull under påverkan. Det finns en låg acceptans för införande av en 
promillegräns för cykling. Vi har inte funnit någon studie av alkohol och cykelturism men här kan 
finnas risker då alkoholkonsumtionen skulle kunna öka på fritid och semester. Cyklar man avskilt från 
trafiken skulle upplevelsen att vara trafikant kunna försvagas. I detta sammanhang kan även 
användande av cykelhjälm lyftas fram, men har inte, enligt vår vetskap, studerats specifikt för 
cykelturister, 

Cykelturism är en växande och viktig nischsmarknad i Australien konstaterar Faulks et al. (2008b) 
men det är brist på forskning inom området. Med hjälp av fritidsteori studerade Faulks et al. (2008) 
cykelturisters motivation i att delta i evenemang och om det gav återhämtning (restoration). Totalt 
medverkade 749 Great Victorian Bike Ride deltagare som utfrågades efter tävlingen genom både 
kvalitativa och kvantitativa analyser. Resultaten pekande på vikten av social interaktion, personlig 
utmaning och hälsa/träning, såsom viktigt för välbefinnande och återhämtning. Skillnader i motiv 
hittades i socio-demografiska faktorer hos respondenter såsom cyklingshistorik, färdighetsnivå och 
sannolikhet att rekommendera turen till andra. 

Hälsa är inte bara kondition utan även psykisk balans. Inom miljöpsykologin framför man att naturen 
utgör en positiv påverkan på vår hälsa (Kaplan, 1995). Många studier beskriver betydelsen av 
naturupplevelser, att känna dofter, uppleva lugn och god luftkvalitet kan skapa återhämtning från 
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negativ stress. Därför är det av vikt att cykelvägen/leden skiljs från motortrafiken. Mountainbiking 
kan ge upplevelse av orörd natur, djurliv och äventyr samt kunna ge tillgång till naturområden som 
inte kan nås på annat sätt. Turistcykling kan också vara turer till kulturupplevelser och 
kulturbyggnader som kan vara svåra att nå på annat sätt (Gleave, 2008) 

Turistupplevelsens påverkan på välbefinnande och livskvalitet, eller sökandet efter densamma har 
beskrivits i några studier. I Pykes et al. (2016) studie användes fokusgrupper för att förstå hur 
turisminvesterare ser på begreppet välbefinnande (Quality of life, QOL) i relation till turismoch 
möjligheten att använda det som en turistproduktresurs. Resultaten validerades av en större grupp som 
visade på hinder och möjligheter för att genomföra turistsatsningar för välbefinnande. Möjligheterna 
för företag och beslutsfattare att omvandla dessa hinder till möjliggörare identifierades. Av resultaten 
skapades en modell i en turistkontext, utifrån systemteori med grund från folkhälsovårdssektorn. 
Resultaten är ämnade att stödja turismens affärspraxis och utveckling genom att bädda in en 
välfärdsfilosofi för turistmålens strategier. En litteratursammanställning om livskvalitet och 
välbefinnande i turistnäringen (Uysal et al., 2016) syftar till att ge vägledning och för att stimulera 
framtida forskning. Två grupper studerades, lokalsamhället och turister som besöker det. Den 
övervägande delen av studierna som relaterade till dessa två grupper visade att turismserfarenheter och 
aktiviteter har en betydande inverkan på både turisternas övergripande upplevelse och välbefinnande 
hos invånarna. Även McCabe och Johnson (2013) studerade relationen mellan turism och begreppen 
quality of life (QOL) och subjective well-being (SWB). Studien utvecklar mätning av SWB och 
rapporterar resultat från en tvåstegsundersökning som uppmätt förändringar i välbefinnande bland 
låginkomsttagare. Grundtanken i (Prettys et al., 2005) undersökning är att naturens kvalitéer påverkar 
vår mentala hälsa, vilket inte har påverkat stadens planering eller folkhälsans prioriteringar. Så kallad 
grön träning såsom mountainbiking genomfördes och resultaten visade på hälsofördelar såsom 
förändrad självkänsla, samt färre depressiva tankar och mentala spänningar. 

Sammanfattande reflektion 

Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet vid daglig transportcykling har studerats på samhällsnivå men 
hälsoeffekter av turistcykling är svårare att generalisera då det är mycket olika typer av aktiviteter som 
oftast sker under en begränsad tid. En fysiskt aktiv semester, nära naturen kan förhoppningsvis 
påverka balansen i livet och ge återhämtning och en förbättrad livskvalitet. Det kan möjligen leda till 
ett ändrat beteende så att man sänker tröskeln för cykling även i vardagen, på fritiden och till helgen. 
Kanske skapas en nyfikenhet på att sportcykla eller tävla under cykelsemestern. Forskning med sådana 
hypoteser har inte hittats inom turistcyklingen. Hälsa är också avsaknad av olyckor, skador och 
säkerhet kring vägar med motortrafik samt hjälmanvändning. 

6.2.  Cykelturism fö r  träning och  sport  
Lamont (2009) diskuterar definitionen av cykelturism och man kan se att vissa länder såsom 
Australien, Nya Zeeland och Kina i hög grad inkluderar cykelsport och cykeltävlingar i begreppet 
cykelturism. I EU har vi en tendens att se cykelturism som cykling längs leder men även dagsturer för 
fritid och att cykeln används som ett aktivt fysiskt sätt att uppleva natur och kultur. Cykelturister kan 
således sägas ingå som en del av det större området sportturism. Däremot ska inte åskådare till 
tävlingar och cykelevent räknas in som cykelturister då de inte cyklar själva. Cykeltävlingar finns 
också i velodromer eller ’tracks’ eller bicycle motorcross (BMX), ytterligare en typ är blandtävlingar 
är triathlon (simning, cykling och löpning). Det finns även landsvägscykling med racercykel som har 
smala däck. Exempel på evenemang är tävlingen Tour de France och motionsloppet Vätternrundan. 
Landsvägscykling är en gren inom cykelsport där loppen cyklas på asfalterade vägar. Den som tränar 
landsvägscykling (road) använder det befintliga vägnätet (Tillväxtverkets, 2018a). 

Inom rekreationscykling finns bike packing och adventure biking men mountainbiking (MTB) är den 
största och en övergripande definition för flera former av sporter/rekreationscykling. Som en 
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undergrupp till mountainbike finns även downhill biking. Där används en annan cykeltyp som inte 
fungerar att cykla uppför med, utan används för snabba nedförslöp i cykelparker, t.ex. Hafjell 
Bikepark i Norge, Järvsö, Vallåsen, Gersunda i Sverige. Vintersportanläggningar får möjligheter att 
utveckla sportaktiviteter med cykel även utanför vintersäsongen och samtidigt utnyttja befintliga 
anläggningar och servicemöjligheter. Ytterligare en sport är Enduro MTB, där används oftast ’all 
mountain bike’. En svensk benämning för MTB är stigcykling, en form av rekreationscykling och ofta 
finns det flera lokala stigar där klubbar anordnar turer t.ex. Göteborgs stigcyklister. Cykelfrämjandet 
skriver på sin hemsida att MTB är en av Sveriges största friluftsaktiviteter. Isaberg är ett exempel som 
erbjuder familjeaktiviteter för MTB (personlig intervju med Kazmierczak, 2019). 

Inom sport  och rekreationscykling används  informationen och kommunikationen på  nätet i  olika  
kanaler.  Hemsidorna är viktiga och sociala media såsom Instagram och Facebook.  www.happyride.se  
är ett  svenskt  forum  för cykelsport med tips  över turer i hela  världen. Utanför Sverige finns  flera  orter 
för cykelsport  och rekreationscykling, oftast där det  är  bergigt,  t.ex. Norge, Skottland, Österrike,  
Italien, Frankrike,  Spanien,  Slovenien  och  Tjeckien. Kanada är ursprungslandet  och  här finns  det  
mycket  avancerade  friluftsporter  i orörd natur  med vilda djur. Ett exempel är North share, norr  om  
Vancover, där  freeride biking ka n utövas. I USA finns  det  flera orter t.ex. Moab/Utah, Colorado, 
Oregon med både MTB  och trail-bike. En app för att hitta sportcykelstigar över hela världen är  
Trailforks. Många cyklister  önskar  också  spänning  och  äventyr  på sällsynta  platser.  I  Sydamerika  finns  
det  guidade turer  i t.ex.  Peru, Guatemala  och  Chile. I Afrika  finns det turer i Marocko, Sydafrika  och  
Botswana.  I Asien  kan nämnas  Nepal, Indien, Kina, Taiwan (här tillverkas många av  världens cyklar). 
Det  finns även poddar och  böcker med reseberättelser  från denna typ av cykelturism. För en del  
cyklister är  det  viktigt att kunna ta med sig sin sportcykel på tåg, vilket är ett problem i Sverige.  På  
flyget packar  resenären  ned cykeln i  en särskild väska. Det  kostar dock extra. På vissa orter  är det  
möjligt att  hyra  sportcyklar av olika slag.  (personlig intervju med Kazmierczak, 2019)  

I Wisconsin, en delstat i USA belägen vid de stora sjöarna, finns det omfattande nätverk av cykelleder 
för olika typer av cykelturism (2019). Där finns det 1 500 miles (2 414 km) av ’rails to trails’ dvs. 
gamla järnvägsvallar återanvända som cykelvägar och sammanbundna med naturleder för MTB i 5,7 
miljoner hektar parker och skogar kallat green circle trail. Ett antal flerdagsturer med entréavgifter 
visar att turisterna stannar vid noder såsom Stevens Point där även ett flertal cykeltävlingar utgår ifrån. 
En studie från Colorado USA, undersöker förändringar i inkomster och kostnader för MTB beroende 
på ledernas karaktär, avgifter och inhägnad. I studien skapades hypotetiska leder, där MTB cyklister 
fick göra val utifrån ovan parametrar, och med hjälp av en modell räknades sedan förändringar i 
inkomster och utgifter för lederna fram (Morey et al., 2002). 

Kulczycki och Halpenny, (2014) undersökte vad som motiverar turister att delta i kanadensiska 
cykelevent. Studiens syfte var att skapa goda förutsättningar för hållbara turistevents. Undersökningen 
gjordes på ett event i Banffs nationalpark. Det viktigaste för den gruppen cyklister var tävling och 
fysisk aktivitet, därefter kom naturen och bergen och slutligen spänning och stimulans. Andra 
variabler som lyftes fram i studien var kopplingen till orten, nöjdhet med orten och 
tävlingsarrangemanget samt tävlarens preferenser för andra typer av tävlingsupplägg. En studie från de 
Baleariska öarna (Rejón-Guardia et al., 2018) studerade också motiv för att delta i cykelevent. För att 
finna nya marknadssegment använde de en sorts klassanalys av 1281 deltagare i ett årligt endagslopp 
på landsväg. Resultaten visade att individer bör segmenteras utifrån förtrogenhet och 
prestigerelaterade faktorer för att se vad de spenderar. Upplevelser och fysiska och säkerhetsrelaterade 
motiveringar påverkar längden på vistelsen. Likaså visade det sig att ålder och kön var viktiga 
faktorer, då de flesta som deltog i cykeltävlingar var medelålders och äldre män. 

Det finns grupper av MTB-cyklister som tar aktiviteten mycket seriöst och lägger mycket tid och 
ambition på sporten. För att ge utvecklare av destinationer i Nya Zeeland information om MTB 
cyklister, utfördes en kvalitativ studie för att utforska samband mellan serious leisure, ett koncept som 
syftar på en fritidsverksamhet som är central för utövarens identitet och livsstil, och MTB cyklisters 
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beteende och preferenser (Moularde och Weaver, 2016). MTB kräver tekniska färdigheter och sporten 
utövas ibland i avlägsna, okända terränger. Det omsatte 26 miljarder dollar i USA 2018 och flera 
specialanläggningar ökar utövandet (Taylor, 2010). Moularde och Weaver (2016) förordar att 
kunderna segmenteras för att bättre förstås och för att möta ’seriösa’ MTB cykelturister önskemål. 
Emotionella upplevelser av MTB terräng studerades också av Hagen och Boyes (2016) med hjälp av 
fenomenologisk metod. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 12 mycket rutinerade MTB 
cyklister och resultaten visade att de starkaste upplevelserna kommer genom ackumulerade 
upplevelser av olika hinder på spåret. De peka även på enskilda hopp, fall och snabba sektioner av 
spåret. De avsnitt som gav mest effekt var de som var besvärliga, svåra, tekniskt snabba eller 
överväldigande, som skapade en upplevelse av ’flow’. 

En studie från Schweiz, Heer et al., (2003) undersöker 126 MTB cyklisters och 239 vandrares kunskap 
om naturen genom intervjuer. Resultaten visade att vandrare och cyklisters kunskap om naturen var 
god och berodde främst på ålder och utbildning. Cyklisterna insåg fritidsaktiviteters negativa påverkan 
på omgivningen, de var också medvetna om de sociala konflikter som MTB medförde. 57 procent av 
vandrarna hade negativa erfarenheter av MTB. Pröbstl-Haider et al., (2018) lyfter den polariserade och 
heta frågan om MTB cyklister i Österrikes skogar. Den ena sidan vill tillåta cykelturism i alla 
Österrikes skogsvägar, den andra, såsom vandrare, jägare och landägare vill ha restriktioner. En 
litteraturstudie över denna problemställning visar att båda sidor har förenklat en komplex fråga. 
Artikeln innehåller djupintervjuer med 12 experter inom området i Österrike och resultaten visar att 
cykelturismen kommer att öka p.g.a. ny cykelteknologi, elcyklar och handhållen digital 
ruttinformation. De ser inte att fler leder bör skapas men kvalitén på de befintliga behöver höjas t.ex. 
hyrcyklar, service och reparation, attraktiva lägen och logi anpassade för MTB cyklisternas behov. En 
ökad samverkan med alla parter vid planeringen, bättre ledkonstruktionsstandards, som utgår från 
olika cyklistgrupper. Likaså standarder för cykelturistutveckling och styrning för att nå en hållbar 
cykelturism. 

En studie  från Portugal  (Campelo et al.,  2016) har  fokus på skyddade naturområden och 
fritidsaktiviteter såsom MTB.  Här jämför författarna  GPSies med  Wikiloc.com, för att studera  bästa 
sätt att lokalisera MTB cyklister i  Sintra-Cascais naturpark.  Slutsatsen är  att  frivillighet bör användas  
för att få  information för att  övervaka  cyklister i  skyddade områden, sådan data kan vara till hjälp vid  
studier av  cyklisters rörlighet i känslig terräng.  I flera  länder används guider  för  MTB-turer. H ur  dessa 
kan skapa  mervärde och positiva  upplevelser för  turismen undersöktes  av Rokenes et al.  (2015) i  USA. 
Genom  intervjuer  med kunder och guider  samt observationer av deras samspel studerades  hur  
guiderna använde  sin kunskap om  aktiviteten, området, säkerheten och organisationsförmåga. 
Resultaten visade hur guiderna balanserade spännande och säkra aktiviteter utan att skapa rädsla.  
Studien visade på att guiderna hade en potential  att bidra med att koreografera upplevelser, tolka 
naturen och att lära sig ett hållbart beteende.  Olyckor och risker vid sportcykling  lyfts av   Jeys et al.  
(2001), som skriver att det  finns  en betydande  risk för livshotande skador på alla nivåer  av deltagande. 
Därför är det viktigt  att använda skyddsutrustning för att  minska  effekten av skador. Det är få som  
cyklar  MTB utan hjälm.  

Skillnader mellan amatörlöpare och aktiva MTB cyklister avseende motivation, engagemang, 
tävlingserfarenheter studerades av Getz och McConnell (2014). Genom en webbenkät efter event fann 
författarna skillnader avseende kön, då det var betydligt fler kvinnor i löparevenemanget. Den 
dominerande motivationen för både kvinnor och män var personlig utmaning, där fokus är på fysiskt 
utmanade sporter snarare än på särskilda sportevents. Detta leder till en ”eventresenärskarriär”. Det 
säger en del om olika grupper av sportcykelturister. Allt ifrån aktiviteter för alla åldrar och i 
familjegrupper till enskilda unga, i de flesta fall män, med stort intresse för fysiska utmaningar och 
spännande upplevelser. Då sportcyklar kan vara mycket dyra, är det ofta en grupp av användare med 
god inkomst men som inte spenderas på bilen utan på cykel och resor i spännande natur. 
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Många av studierna inom cykelsport har relativt smala fokus, ofta på utbud, efterfrågan eller 
kundanalyser inom en specifik del av cykelsporten. Lamont och McKay (2012) studerade Tour de 
France och skriver att forskningen inom sportturism är spirande men är ofta deskriptiv och föråldrad. 
De efterlyser mer koppling mellan sportturism och andra relaterade akademiska perspektiv såsom det 
sociologiska. Bull (2006) skriver att det lilla som forskas på inom cykelturism tycks bara fokusera på 
ekonomiska utfall medan deltagarna sällan studeras. Han studerade en liten grupp tävlingscyklister i 
östra Kent, UK, och deras attityder ihop med deras socio-ekonomiska och demografiska profil. 
Resultaten visade att destinationen och upplägget var oviktigt medan kvalitén på tävlingens omgivning 
var viktig. Deltagarna gillade att besöka nya och annorlunda ställen med sin familj. Den sociala 
samvaron med familj och vänner var en viktig del i tävlingsresan. Weed (2009) gjorde en metaanalys 
av sportturismens utveckling och pekade på undermålig beteendevetenskaplig forskning och att 
forskningen till största delen inriktas på vissa ämnen och eller discipliner. Han efterlyser att 
forskningen inom detta fält ska mogna genom att den akademiska kvalitén höjs och att forskarna 
reflekterar och är mer självkritiska. 

Figur 4. Mountainbike cykling. Foto: Andreas Sjöblom 

Sammanfattande reflektion 

Den övervägande delen av forskningen inom cykelsport- och rekreationsturism som vi har funnit 
handlar om MTB och deras preferenser för att utveckla destinationer ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Gruppen cykelsportturister är inte homogen utan innefattar allt ifrån familjer till mycket seriösa 
långväga äventyrare. Vissa konflikter framkommer mellan MTB och naturvård samt andra 
fritidsutövare i naturen. Andra grupper av cykelsport såsom tävlingar på vägar eller andra sätt är 
mindre utforskade. Det finns en önskan om att fokusera mer på de olika cyklisterna och en bättre 
kvalitet på forskningen inom fältet. 

6.3.  Cykelturism  och  hållbarhet  
Många artiklar om cykelturism tar upp hållbarhetsaspekter såsom hållbar ekonomi, hållbar hälsa, 
cykelsporter som bör ske med ett hållbart perspektiv på naturen, social hållbarhet på turistorter, grön 
turism, geoturism, naturturism etc. Detta kapitel avser rapporter och artiklar där huvudvikten läggs på 
hållbarheten, de områden som behandlas är minskade växthusgaser till följd av cykling istället för 
annat färdmedel, naturskydd och social hållbarhet på och utmed turistcykelstråk. Trafikverket skriver i 
rapporten Turismens samhällsekonomiska effekter (WSP, 2017) att cykelturismens miljömässiga 
hållbarhet skulle kunna attrahera de miljömedvetna och globala resenärerna. Om Sverige utvecklar 
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cykelturismens hållbarhet så skulle VisitSweden starkare kunna marknadsföra Sverige som ett 
miljövänligt land. Det finns behov av att vidareutveckla riktlinjer, rutiner och stöd för planeringen av 
hållbara turistresor samt av bättre samordning inom och mellan olika områden och planeringsnivåer 
(Heldt, Robertson, & Wikberg, 2017). Ansvaret är dels nationellt och regionalt men även ett lokalt 
ansvar för kommunerna. 

Pettersson et al. (2005) studerade de målkonflikter som finns på nationell nivå kopplade till 
naturturism. Exempel på miljömässiga målkonflikter är utveckling av turismen och det som kallas för 
landskapsmålen, önskan om att bedriva turistverksamhet i områden där det finns andra 
rekreationspolitiska mål och motsättningen som finns mellan att kommersialisera naturområden och 
naturvårdspolitikens motstånd mot att belägga naturområden med inträdesavgifter. Cykelturism och 
vandring har utpekats som de mest miljövänliga alternativen. Målkonflikterna beror här till stor del på 
de olika intressen och infallsvinklar på området som finns mellan politikområdena natur, kultur och 
turism. Ett exempel på en sådan konflikt som behandlats lokalt är anläggandet av en cykelväg runt 
Öland och bevarandeintressen för Borgholms slottsruin. Författarna menar också att dessa konflikter 
borde behandlas i ett tidigare skede genom ökat samarbete mellan intressenterna. Samt att man kan se 
en positiv utveckling på området som på sikt kan leda till en hållbar tillväxt och utveckling av 
turismen. I rapporten påpekas att det finns en brist på helhetssyn eftersom politik med fokus på 
ekonomisk tillväxt främst fokuserar på ekonomiska möjligheter, men inte på svårigheterna som turism 
i känsliga miljöer. 

Hållbar turism och samhällets betydelse för utvecklingen av hållbar turism beskriver Richards, och 
Hall (2003). De problematiserar även begreppet samhälle och menar att det behöver redas ut. Frågor 
som hur samhället ska definieras, vem som ska få del av värdet turismen skapar och vilken bild av 
samhället som ska ges till turisterna. 

Samhället är en viktig del i skapandet av hållbar turism, men när samhällena blir allt mer komplexa i 
sammansättning, struktur och relation till varandra blir deras roll i utvecklingen mer svår att hantera. 
Här beskrivs hur strukturen hos lokalsamhällen kan bidra med lösningar, men också problem i arbetet 
med hållbar utveckling. Artikeln har även en sammanställning av de motsättningar som ett utbyggande 
av turismen kan leda till i lokalsamhällen. 

Richards och Hall (2003) menar att ökad turism föds ur de ekonomiska drivkrafter som finns och som 
verkar för samhällets fortlevnad. Samhället använder de resurser som finns för att försörja sig och utan 
turism skulle vissa mindre samhällen dö ut. Detta innebär att frågan om hållbar turism är komplex och 
nära sammankopplad med flera hållbarhetsområden som social, kulturell och politisk hållbarhet. 
Författarna menar här som Pettersson et al. (2005) att turismens hållbarhet är beroende av det samhälle 
som lever på turismen. För att skapa en hållbar utveckling som är samhällsdriven krävs också en 
förståelse både för förhållandet mellan det lokala samhället och dess omgivning, och de motsättningar 
som finns politiskt, kulturellt och ekonomiskt. 

Saarinen (2006) analyserar hur man på lokal nivå ska förhålla sig till de gränser för tillväxt som finns 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt artikeln finns det tre hållbarhetstraditioner: den resursbaserade som 
fokuserar på bevarandet av naturen och naturen som resurs, den aktivitetsbaserade traditionen 
fokuserar på turism som en ekonomisk drivkraft och de resurser som efterfrågas av industrin för att 
kunna bibehålla det kapital som investerats i turistnäringen och slutligen samhällsbaserade 
hållbarhetstraditioner som lägger vikt vid delaktighet från ett flertal intressenter men med huvudfokus 
på lokalbefolkningen som humankapital. Huvudtemat är hållbar turism och gränserna för tillväxt och 
hur synen på detta påverkas av de tre lokala traditionerna. Saarinen (2006) diskuterar även 
konsekvenser av att använda de tre traditionerna och skillnaderna som de ger i synsätt på hållbarhet. 
Artikeln tar sin utgångspunkt i det lokala, men belyser även den forskning som berör den problematik 
som finns på global nivå när det gäller tillväxt och hållbarhet, samt betonar att det för ekonomiska och 
politiska beslutsfattare är viktigt att i relationen mellan globalt och lokalt lägga större fokus på etik och 
mänskliga relationer. 
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På en mindre turistort i Texas utförde Choi och Sirakaya (2005) en studie i syfte att ta fram ett 
mätverktyg i form av en skala (SUS-TAS) som kan användas för att utvärdera de boendes inställning 
till hållbar turism i deras samhälle. Studien gjordes genom mätning av attityder genom 51 parametrar, 
och antalet deltagande hushåll var 800. Komponenterna i skalan hade valts ut efter studier av litteratur 
i ämnet samt med hjälp av forskare på området, efter utvärderingen konstaterades att mätskalan hade 
en hög tillförlitlighet. Den kan vara relevant att använda för planerare inom turism, forskare och 
beslutsfattare på lokal nivå. Detta för att kunna utvärdera turismen, men också för att skapa bättre 
förutsättningar för utvecklingen av ny turism. Choi och Sirakaya (2005), menar dock att det 
fortfarande finns ett behov av att utvärdera verktyget i fler sammanhang, så som stadsmiljö eller i 
andra mångkulturella miljöer. I en fallstudie i Vålådalens naturreservat i Jämtland (Andersson, 2016) 
handlar det om leder, konflikter och samförvaltning. Området var tidigare anpassat för främst 
långdistansvandrare men idag är det en arena för mer sportinriktade aktiviteter, som cykling och 
löpning. Områdets besökare ökar årligen, med framförallt de sportinriktade aktiviteterna. Besökarnas 
fjällkunskap har förändrats och försämrats och det nya sättet att använda lederna har lett till att leder 
slits snabbare och på ett annat sätt än tidigare, Förändringar har också lett till att olika typer av 
konflikter och missförstånd mellan olika aktörer och intressegrupper, t.ex mellan olika 
aktivitetsgrupper, som cykling och vandring, eller mellan olika aktörsgrupper, som t.ex. naturvård och 
turistverksamhet/besöksnäring, rennäring och turistverksamhet, eller mellan naturvård och förvaltning. 
Andersson (2016) drar slutsatsen att ledsystemet i Vålådalens naturreservat skulle gynnas av 
samförvaltning, där lokala aktörer blir mer involverade. Det skulle gynna miljön, förbättra underhållet, 
minska konflikterna och situationen skulle underlättas för många. 

I en studie av Chang och Changs (2003) analyserades förhållandet mellan utvecklingen av cyklar och 
turistindustrin genom en fallstudie av ett framgångsrikt exempel i Kwanshan Town of Taitung County. 
Fallstudien undersöker sociala, miljömässiga, industriella och politiska aspekter och föreslog en 
modell för utveckling av cykelturism i andra områden än i Taiwan. Ytterligare en studie från Taiwan 
(Lee, 2013) visade att samhällskontakter och engagemang är kritiska faktorer som påverkar styrkan på 
lokalbefolkningens stöd för hållbar turismutveckling samt de fördelar som lokalbefolkningen 
upplevde. McAndrews et al. (2018) diskuterar cykelturismen på macronivå t.ex. utbildning av lokala 
tjänstemän, men även sociologiska frågor som rättvisefrågor. Studien fokuserar på landsbygd och 
mindre städer och byar då de anser att det finns en kunskapslucka inom det området. I studien 
genomfördes djupintervjuer med ansvariga för cykelplanering i tio lokala kommuner i Colorado som 
tilldelades medel för att planera för cykling. Syftet var att studera deras strategier, svårigheter och 
behov. Resultaten visade på en konflikt mellan två olika förhållningssätt, den ena med fokus på att få 
folk att röra på sig och den andra med att ersätta bil med cykling. De första arbetade i huvudsak med 
att skapa cykelleder/stigar, cykling i parker och fritidsbehov medan den andra ägnade sig åt att 
förbättra cykling på gator och att ta bort parkering till förmån för cyklister. Flera såg cykeln som ett 
komplement till bilen, inte en ersättare för den. Landsbygden kan inte applicera stadens cykelplanering 
utan behöver andra verktyg och ett större stöd. 

Lumsdon (2000) skriver om hur den tidigare forskningen mest fokuserat på transport i avseende att ta 
sig till en plats där turistandet sker, men att författaren här istället valt att fokusera på transport som en 
del av själva turismen. Artikeln fokuserar på utvecklandet av ett nationellt cykelnätverk för transport i 
Storbritannien, National Cycle Network (NCN), och om den modell de tagit fram genom de slutsatser 
från resultatet av detta arbete som kan användas vid utvecklandet av liknande nätverk i framtiden. För 
att cykelturism ska vara framgångsrikt krävs att man skapar de upplevelser som potentiella turister 
efterfrågar, det kan vara allt ifrån utmanande cykling till cykelupplevelser som syftar till att skapa 
återhämtning och välbefinnande. Av projektet NCN och liknande som genomförts i andra länder, har 
man lyckats skapa en stor efterfrågan på cykelturism genom att skapa infrastrukturmässiga 
förutsättningar, som cykelvägar utan annan trafik. Lumsdon (2000) har tagit fram en modell i fyra steg 
som beskriver tillvägagångssätt för planering av ett turisttransportnätverk som är hållbart. Slutligen 
efterfrågar Lumsdon (2000) mer forskning inom området. 
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En hållbarhetsaspekt är det direkta slitaget eller förändringar av den ekologiska påverkan som uppstår 
som en konsekvens av att fler människor vistas i intressanta (och ofta mer eller mindre unika och 
känsliga miljöer), dvs. där t.ex. ekologiska mönster kan bli störda av invasiva arter, ökad erosion och 
markslitage. Pickering et al. (2010) studerade mountainbikers påverkan på vegetation och mark i 
skyddade områden både i Australien och USA. Påverkan innefattar skador på befintliga stigar, 
jorderosion, komprimering och nutrifiering, förändringar i hydrologi, spridning av spår, exponering av 
rötter, stenar och berggrund. Det kan också vara skador på växter, inklusive minskning av 
vegetationshöjd och biomassa, förändringar i artskomposition samt skapande av informella spår och 
spridningen av ogräs och växtpatogener. Resultaten visade att mountainbikecyklingen påverkade 
genom mark- och vegetationsskador på grund av slirning och genom konstruktion av obehöriga 
cykelstigar, hopp, broar och andra tekniska förändringar för cyklingen.  

Hagen et al. (2016) skriver i sin fältstudie om de effekter som cykling och ridning har på naturen, när 
det gäller slitage på terräng och påverkan på vegetationen. Studien gjordes på skogsområden och fjäll i 
Norge. Författarna genomförde mätningar gällande de studerade ledernas egenskaper som har 
dokumenterad påverkan på slitagets storlek, som användningsgrad, markfuktighet och lutningsgrad. 
Resultaten av studien visade att både i skogsmark och fjäll var det på leder med hög grad av 
markfuktighet där användandet gjorde lederna dubbelt så breda. Bredden ses här som ett mått på 
slitage, där stor bredd innebär högt slitage. Slitaget från hög användning var större i marker med högre 
fuktighetsgrad jämfört med leder i torrare områden. De undersökta lederna användes även för annat än 
cykling och ridning, men studien fastslår att det är det samlade användandet som avgör storleken på 
slitaget. Påverkan från friluftsliv och aktiviteter som cykling kommer enligt denna studie att ställa krav 
på ökad förvaltning av områden kring stigar och leder. 

Exempel på ekosystemtjänster är klimatkomfort som kan uppnås genom naturlig påverkan från vatten, 
växter och vind, sus från träd och fågelsång. För att bestämma hur nytta och värde av detta påverkas 
krävs samverkan mellan flera discipliner, bl. a. naturvetenskapliga och psykologiska perspektiv. Att 
cykelturism genererar växthusgaser och att människors närvaro och utövande av sport/turism påverkar 
ekologiska system ska hanteras inom miljö- och hållbarhetsperspektivet anser Andersson-Sköld, et al. 
(2015) som presenterar en metodik för att bedöma och värdera ekosystemkomponenter. Forskningen 
inom ekossystemtjänster innefattar stadsplanering och grönytor men även upplevelser såsom tystnad, 
lukt och estetiska värden (Andersson-Sköld et al., 2017). Hose (2018) undersökte möjligheterna att 
skapa geoarkeologiska cykelleder i Europa.  Därför studerades vilka primära behov som kan 
förknippas med fritidscyklister och vad som karaktäriserar dem och hur de kunde knytas till 
geologiska och historiska intressepunkter runt vilka cykelrutter kan skapas. 

Vägtrafikens andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp var ca 29 procent 2011. Cirka hälften av alla 
långväga fritidsresor inom Sverige och ca. tre fjärdedelar gjordes med bil enligt den nationella 
resvaneundersökningen 2005–2006 (Robertson et al. (2013). Författarna ser en potential i att utveckla 
hållbarheten i turistresandet genom att överföra bilresor till allmänna kommunikationer, cykel och 
gång och har analyserat intervjuer med turister, företag och myndigheter på fem turistmål i Sverige. 
De lämnar en rad åtgärdsförslag och pekar på vikten av bättre planeringsprocess med samordning 
mellan olika parter, även på nationell nivå. I en artikel av Weston och Mota (2012) skriver de hur 
växande turism kommer att bidra till ett ökat krav på turism med lågt koldioxidutsläpp. Här lyfts gång 
och cykling farm som de bästa formerna av resor med avseende på lågt koldioxidutsläpp. Det finns två 
olika typer av resor, de som handlar om korta förflyttningar inom en stad som exempelvis kan ske 
genom cykelpooler och långresor där resan i sig är aktiviteten. Båda pekas ut som positiva ur ett 
hållbarhetsperspektiv på turism, både ekonomiskt och miljömässigt. Cykelturism ses som ett starkt 
kort i utvecklandet av hållbar turism, men Weston och Mota (2012) menar även att det finns en rad 
hinder. Dessa hinder kan vara att infrastrukturen är upprättad på ett sådant sätt att det finns varierande 
möjligheter för cykling och att det är låg samordning mellan cykelturismen och kollektivtrafiken. 
Efterfrågan på cykelturism finns där det finns ett utbyggt nätverk av cykelleder. Detta är en del i en 
serie av sex artiklar som tar upp positiva aspekter av gång, cykling, och utbyggnad av leder för detta. 
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Turismens påverkan genom växthusgasutsläpp (GHG) har studerats från flera håll, men få har tagit 
med utsläpp från flyget. I studien av Sharp et al. (2016) gör författarna en ’input/output-baserad hybrid 
livscykelanalys (LCA), och en metod har utvecklats för att ta med CO2 från konsumtion. Genom 
metoden bedöms den genomsnittliga turistens fulla koldioxidavtryck, liksom de totala 
växthusgasutsläppen som turismen ger till Island under perioden 2010–2015. All internationell 
cykelturism till Island behöver ta sig dit med flyg. Det är viktigt att cykelturismens flygresor ingår i 
hållbarhetskalkyler. 

Turistens påverkan och intresse av hållbarhet tas upp i flera artiklar. Ett exempel på stor optimism är 
att se cykelturism som ett konkret uttryck för hållbar turism då det möjliggör låg konsumtion av 
naturresurser och en nära anknytning till landskapet (Gazzola et al., 2018). Syftet med studien var att 
utforska cykelturismens utveckling i norra Italien för att identifiera de kopplingar som finns mellan 
hållbarhet och gruppen av cykelturister som föredrar att spendera sin semester med att upptäcka kända 
eller avlägsna bergsområden. Navtratil et al. (2016) undersökte turisters intresse av att använda gröna 
hotell vid vistelser i känsliga, skyddade naturområden i Tjeckien. Resultaten visade ett lågt intresse för 
denna typ av boende. De som visade intresse var personer med stort intresse för hållbarhet, cykling 
och i större utsträckning kvinnor än män. Robertson et al. (2013) skriver att turisters ökade 
klimatmedvetande ändrar bara marginellt deras val av transportmedel. Trots att turisterna anser sig 
vara miljömedveten vill de exempelvis inte utesluta lågprisflyg, utan ser beskattning och ny teknik 
som lösningen på problemen med utsläpp. Därför är det av betydelse att de tjänster som erbjuds 
underlättar för ett hållbart val och att samordning sker för hela resor.  

Dickinson och Lumsdon (2010) skriver i sin bok ’Slow travel and tourism’, att begreppet ‘slow’ har 
sina rötter i slow food-rörelsen på 80-talet, vilket innebar att man tog hänsyn till närproduktion, 
ekologi och livskvalitet. Det långsamma resandet karakteriseras av kortare avstånd, låg CO2 
förbrukning och av större tonvikt på reseupplevelsen. Långsamt resande är ett fundamentalt 
annorlunda tillvägagångssätt för turismen, som kommer att bli mer utbrett i framtiden anser Dickinson 
och Lumsdon (2010). Dickinson et al. (2010) lyfter den negativa påverkan som fritidsresande har på 
växthuseffekten och att en reaktion har varit framväxten av ’slow travel’. Det är ett resande som pekar 
på alternativ till flygande och bilkörning, där man istället reser långsammare och mindre distanser över 
land. Djupintervjuer genomfördes med 15 personer från Storbritannien, före och efter en semester i 
Europa, för att utröna förklaring till valt färdsätt i relation till klimatförändringar. Genom en modell 
utforskades resenärernas val både utifrån personliga faktorer men även utifrån den struktur som finns 
inom resande och turism. Resultaten visade att alla deltagare var medvetna om klimatförändringarna 
men vissa saknade makten att handla och förnekade ansvaret i en turistkontext som de försvarade. De 
som förespråkade att inte förändra beteende argumenterade att det var politik som stoppade 
utvecklingen eller var skeptiska till vetenskapen, och de delegerade ansvaret till ansvariga 
myndigheter. Flygandet försvarades genom andra hållbara handlingar i vardagen. Det finns ett 
automatiskt tänkande att välja flyg till turistdestinationer, dessutom är hållbart resande svårt att boka. 
De långsamma resenärerna tänker därför först på färdsättet före målet. Dickinson et al (2010) skriver 
att det behövs mer vetenskaplig upplysning för de flesta är bekymrade men osäkra och hittar 
undanflykter. Dickinson et al. (2011) anser att vi behöver titta över strukturer och få turistindustrin att 
leverera långsamma alternativ. Även forskningen behöver mer insiktsfulla studier av turism närmare 
hemorten. Dickinson et al. (2011) analyserar utvecklingen av ‘slow travel’ och skapar ett ramverk för 
ett alternativt sätt att semestra i framtiden. Resandet svarar för 50–97,5 procent av den sammanlagda 
påverkan av de flesta turistresor. Djupintervjuer utfördes med självutnämnda långsamresenärer, som 
kunde delas upp i två grupper, mjuka eller hårda, där hårda var de som t.ex. aldrig flög medan de 
mjuka kunde kompromissa mer. Studien utforskade tiden som en social institution, tidlös tid och 
fragmenterad tid. Resa som en integrerad del av turistens erfarenhet och kopplingarna mellan turism 
och resenärernas självidentitet och livsstil. Författarna beskriver engagemanget i människor och orter, 
till beteende och beslutsfattandepsykologi samt rollen av växande grupper på nätet. Vandring, cykling, 
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resor med buss och tåg gör det lätt för långsamt resande, medan flyg och bilresor gör det inte, för 
långsamt resande kräver val både av semestertyp och färdsätt. 

Slutligen bör även cyklande turister i stadsmiljö tas med och om hur stadsmiljöns utformning påverkar 
cyklandet. Bussière et al. (2010) ger exempel på städer som har gjort satsningar för att bli mer 
cykelvänliga och författarna undersökte om detta är något som kan överföras på städer i Latinamerika 
där cyklingen länge minskat men nu kanske är på väg upp igen. Författarna diskuterar även hur detta 
skulle kunna påverka turismen och utsläppen av växthusgaser. En undersökning har gjorts i den 
mexikanska staden Puebla genom en opinionsundersökning på icke motordrivna transporter. Studien 
fastslår att implementeringen av cykelvänliga policys är möjliga i Sydamerika och den positiva 
inverkan det skulle kunna ge när det gäller hållbarhet, ekonomi och turism. 

Social hållbarhet handlar inte bara om livskraftiga destinationsorter eller konflikter kring natur och 
tillgänglighet. Det handlar även om vilka som inkluderas och är del av cykelturismen. Den grupp som 
i första hand behöver stöd för att öka sin cykling är unga och utrikesfödda (Nationella cykelbokslutet, 
2017. Trafikverket, 2018). Niska et al. (2017) skriver om cykling bland barn och unga och att det finns 
sociokulturella skillnader som påverkar cyklandet, vilket innebär kopplingar till kön, etnicitet och 
socio-ekonomi. De skriver även om genus och cykelkultur och att cykling kopplas samman med 
risktagande och sportighet som ett skäl till att kvinnor cyklar mindre än män. Kvinnor kalkylerar i 
högre grad än män kring risker och kan därför välja bort avskilda cykelvägar till förmån för 
trafikerade. De förde även fram att vissa etniska grupper cyklar mindre än andra p.g.a. kulturella 
skillnader. De konstaterar att det är ett underprioriterat område i forskningen, vilket stöds av de 
sökningar som genomförts för denna litteraturstudie. 

Sammanfattande reflektion 

Hållbarhet ligger i tiden och många cykelturister vill vara miljövänliga, några vill utveckla idén om 
’slow travel’, dvs. en medveten livsstil. Flera studier och rapporter skriver om cykelturism som en 
självklart hållbar aktivitet. Det behöver uppmärksammas att resor med flyg och transport av turister, 
cyklar och bagage med bil inte är hållbart medan möjlighet att ta med cykel på kollektivtrafik vore 
bättre för hållbarheten. Cykelturism är en del av naturturismen där flera målkonflikter förekommer. Då 
cykelturism ibland utövas i känslig miljö där både natur och kultur behöver värnas kan det uppstå 
konflikter, samtidigt som lokalbefolkningen önskar utveckling och arbetstillfällen. Det behövs 
samverkan och långsiktig planering för att uppnå social hållbarhet. Social hållbarhet avser även allas 
inkludering i cykelturismen såsom kön, etnicitet och socio-ekonomi. Det saknas studier inom hållbar 
cykelturismen, framförallt avseende flygtransporter, skydd av natur och samhällen samt med 
uppmärksamhet på att unga och utrikesfödda bör stödjas inom cyklingen. 
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7.  Geografiska  områden  för  cykelturism  

7.1.  Cykelturism i Sverige   
I det nationella  cykelbokslutet  för 2017 (Trafikverket, 2018)  beskrivs  generellt  hur cyklandet utvecklas  
i Sverige. Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för ökad  
och säker  cykling i Sverige, där Trafikverket  är  ordförande. Sverige behöver lägga  mer resurser  på att  
mäta och följa upp cyklingen, och se till så att det  sker  på ett enhetligt och systematiskt sätt.  I 
Cykelbokslutet redovisas resultat  från projektet PASTA  (Physical Activity Through Sustainable  
Transport Approaches),  som  visar att cykling  sammantaget är bra för hälsan,  trots att individen utsätts  
för dålig luft och olyckor. Sveriges första nationella cykelstrategi presenterades i april 2017,  då även 
regeringen  delade ut ett tiotal uppdrag till flera  myndigheter,  däribland VTI som  2018 blev värd för  ett  
nationellt kunskapscentrum för  forskning och utbildning om cykling.  Bestämmelserna för de så 
kallade stadsmiljöavtalen förändrades i mars 2017, så  att  stöd får ges till cykelåtgärder.  Ett område 
som behöver utvecklas är kunskapen om effektsamband mellan olika typer  av åtgärder  och hur stort  
antal cyklister  som åtgärden genererar  (Wethje m.fl., 2016).  Åtgärder specifikt  för  fritidscykling eller  
cykelturism adresserades inte  i PASTA,  däremot i  publikationen Cykelleder för rekreation och turism  
–  klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, som  gavs  ut av Trafikverket  (2017).  

Cykelturismen i Sverige är både inhemsk och utländsk, och vid sökning på Visit Swedens hemsida 
(2019) återfinns information om cykelhyra i de tre största städerna men även om allemansrätten. 
Likaså om olika cykelleder, mountainbike, cykelevent och stadscykling. Följande leder presenteras; 
Kattegattleden, Sydostleden, Gotlandsleden, Mälardalsleden och Dalslandsleden. De har även ett 
koncept för hållbarhetsutveckling kallat Swedish Welcome, där företag genom rådgivning kan få hjälp 
att identifiera sin verksamhets styrkor och förbättringsområden. Tillväxtverket (2018a) skriver att idag 
är tre av 82 leder som de identifierat, godkända av Trafikverket. Dessa är Kattegattleden, Sydostleden 
och Sjuhäradsrundan som är regional. De flesta av lederna saknar kvalitetsdefinitioner och det är stora 
variationer i säkerhet och underhåll där skyltningen är olika utformad eller saknas helt. 

Koucky och Partner (2017) som genomfört inventeringen av lederna skriver att utbudet av leder för 
cykelturism är bredast i södra Sverige, Örebro, Halland och Västra Götalands län. Trafikverket har en 
enhetlig märkning av cykelleder där de nationella är över 200 km och de regionala över 65 km långa 
och där olika kvalitetskriterier behöver uppfyllas (se tabell 1 nedan samt kap 3.1 ovan). 

Några korta fakta om några av våra större cykelleder: 

Kattegattleden (https://kattegattleden.se/)  är ca 39  mil  lång och sträcker  sig mellan Göteborg och  
Helsingborg, hela  kustvägen genom Halland.  Det är  Sveriges första nationella cykelled och årets 
cykelled i Europa 2018.  

Sydkustleden  (https://sydkustleden.se/)  sträcker sig 26  mil från Simrishamn till Helsingborg, den 
invigs i juni 2019.  

Sydostleden  (https://sydostleden.se/) är ca 27 mil lång och sträcker sig mellan Växjö och  Simrishamn  
och går genom  tre regioner  (Småland, Blekinge, Skåne). Den invigdes  2016 och med anslutning till  
Sydkustleden och Kattegattleden innebär det ca 90 mil  cykelled.  

Ölandsleden  (http://www.olandsleden.se/) sträcker sig utefter hela Ölands kust från fyr  till fyr. Här  
finns 87 naturreservat, 1 v ärldsarv, 6 riksintressen och 1 ekopark längs leden. Leden kostade 27,5 
miljoner  och samfinansierades av två kommuner, Regionförbundet, Trafikverket och ERUF 
Tillväxtverket. Genom  Ölandsleden startades  LOK-gruppen (en intresseorganisation för  cykelturism).  

Sjuhäradsrundan  (http://cykelledensjuharadsrundan.se/) invigdes i slutet av maj 2013 och är  totalt 15 
mil varav 12 mil är en  helt bilfri sträcka (tidigare  banvall).  
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Tabell 1. Hämtad från Koucky och partner (2017) avseende cykelturistiska leder som är godkända, 
har ansökt eller planerar att ansöka om att bli nationell eller regional led. 
Utmärkning 
Trafikverket Namn Längd (km) Status Huvudman 

Godkänd 
Kattegattleden 370 Befintlig Region Halland 
Sydostleden 261 Befintlig Region Skåne 

Ansökt 
Sydkustleden 225 Planerad Region Skåne 
Ätradalsleden 197 Befintlig Näringsliv Ulricehamn 

Planerad ansökan 

Göta Kanal (Motala -Mem) 120 Befintlig Göta Kanal bolag 
Göta Kanal (Sjötorp-Karlsborg) 75 Befintlig Göta Kanal bolag 
Hjälmareleden 245 Planerad Ej fastställt 
Hjälmaren runt 150 Befintlig Örebro/Arboga 
Kustnära cykelturismled genom 
Blekinge 220 Utreds Ej fastställt 

Näckrosleden 650 Befintlig Regionförbundet Sörmland 

Unionsleden 300 (total längd 400 km, varav 100 
km i Norge) Planerad Gränskommittén Värmland-

Østfold 
Ölandsleden 450 Befintlig Ölands kommunalförbund 

Godkänd Sjuhäradsrundan 150 Befintlig Borås Stad 

Planerad ansökan 

Bolmen runt 105 Befintlig Ljungby kommun 
Cykeltur Runn runt 70 Befintlig Falun kommun 
Hylteslingan 165 Befintlig Ej fastställt 
Kalmarsundsleden 200 Befintlig Finns ej 
Lelångenbanan 150 Utreds Dalslands turistbyrå 

Trafikverket skriver (2017) att förutom att cyklingen ger positiva hälso- och miljöeffekter så främjar 
den lokal och regional utveckling. Det svenska landskapet är väl anpassat för cykelturism och 
rekreationscykling. Trafikverket har givit ut publikationen Cykelleder för rekreation och turism för att 
ledhuvudmannen eller projektledaren för en led ska hitta tillvägagångssätt att initiera och ansöka om 
utmärkning av leden som lokal, regional eller nationell cykelled (Trafikverket, 2017). Tillsammans 
med andra aktörer vill Trafikverket förbättra förutsättningarna för cykelturism och rekreationscykling. 
I detta fall är det Referensgruppen för cykelturism som står bakom publikationen. Gruppen ansvarar 
tillsammans med Trafikverket för att förvalta och utveckla kriterierna. Dokumentet anger 
klassificerings- och kvalitetskriterier för de olika typerna av cykelleder. Trafikverket anger även en 
enhetlig utmärkning av dessa. Genom dokumentet vill Trafikverket ge stöd till dem som vill peka ut 
en cykelled för rekreation- eller cykelturism och bidra med information om vad som krävs för att få en 
cykelled utmärkt. Klassificering av leder för mountainbike- och tävlingscyklister ingår inte här 
(Trafikverket, 2017). 

Cykelturismen skiljer sig åt i norra och södra Sverige utifrån landskapets och vägnätets 
förutsättningar. I Sverige finns flera olika turistanläggningar för cykelturism, några är för cykling 
längs sammanhängande cykelleder, andra är dagsturer och några är för sportturism och tävlingar. 
Några exempel nedan: 

•  Göta  Kanal (https://www.gotakanal.se/sv/cykelsemester/) har ett  flertal paketlösningar där  
man cyklar på den gamla dragvägen längs Göta kanal. Totalt 87 km  bilfri väg.  

•  Bergslagen Cycling är  ett samarbete  mellan Örebro läns 4 destinationer, kommuner och 
Region Örebro län,  (www.bergslagencykling.com)  med fokus på  mountainbike.  

•  Biking Dalarna  med över 213 mil uppmärkta  leder, XC-cykling, downhill-, leisure- och 
landsvägscykling.  

•  Åre by bike  (https://aresweden.com/se-gora/cykla/)  med MTB, downhill och cross-country  
cykling  

•  Isaberg mountain  resort i Småland (https://www.isaberg.com)  för mountainbike  
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•  På SLAO:s hemsida (http://slao.se/fakta/sommar/)  skriver de att cykelutvecklingen på  
skidorter är i  ett  inledningsskede. D e har ett  20-tal medlemmar  som erbjuder downhill-cykling 
under den gröna perioden.  (SLAO är  Svenska Skidanläggningars Organisation).  

Det finns  också olika event  såsom Vätternrundan  (http://vatternrundan.se/sv/), världens största 
motionscykellopp. V ätternrundan är 300 km  vägcykling  runt sjön Vättern. Likaså finns cykelvasan  
som går  i skogsmiljö och  ett flertal andra olika lopp runt  om  i landet.  

Det finns ett antal destinationer och aktörer  i Sverige idag som paketerar och säljer cykelpaket både till  
en svensk och internationell målgrupp där  cyklingen tydligt representerar reseanledningen som  t.ex.  
hos  Cycling Sweden  eller  Nordic Trails. På  cykelturistkonferensen i Göteborg 2018 berättade Katarina  
Bergstrand om Sweden by bike  som säjer paketlösningar  med boende, mat och föreslagna  turer, 
https://swedenbybike.com/. Hon berättade  om  vikten av att hantera de cyklandes bagage  och att kunna  
ta  med cykeln på  kollektivtrafiken. 80 p rocent  av kunderna var svenskar  och 20  procent, utländska. En 
ny grupp a v kunder var de  utan cykelvana.  

Turism i Skåne satsar på cykelturism, vilket de redovisade på cykelmässan i Göteborg 2018. De är 
100 procent offentligägda, där politikerna är helt eniga om att satsa på turism och cykelpendling. Här 
kombineras cykel och vandringsturism. Trender som påverkar cykelturismen är självmaximerande och 
multidimensionella turister. Upplevelser fortsätter att öka i värde, mer hållbara beteenden och 
livsstilar, ökat fokus på hälsa och välbefinnande och mer aktiv och åldrande befolkning, 
urbaniseringen driver en ökad längtan till naturen, från tilldelade till självvalda gemenskaper, 
digitaliseringen fortsätter med full kraft, delningsekonomi och ett nytt vardagstjänstelandskap och nya 
mikroauktoriteter dyker upp. Trender inom cykelturismen är ökad konkurrens, fler och mer nischade 
cykelsegment och cykelevenemang som attraktionsmagnet. Turism i Skåne har haft svårt att få fram 
bra mätmetoder och hittade till slut en metod från Tasmanien. Deras kundundersökning visade att 
50 procent av cykelturisterna besöker Skåne igen efter 1–2 år. Nio av tio säger att naturen är en viktig 
drivkraft för ett återbesök. Den vanligaste boendeformen är den med hög standard. Cyklisten reser fler 
gånger utomlands per år jämfört med den vanlige turisten. Många av cykelturisterna i Skåne besökte 
även Göteborg, Stockholm, Småland och Gotland. Cyklisterna reser i hög grad runt och bor på olika 
ställen och resan bokades ofta från en bokningssajt. Det behövs regionala leder som binder samman de 
nationella lederna och med lokala leder byggs ett finmaskigt nät av cykelvägar. Man kan slå ihop 
cykel- och vandringsturism för att satsa på forskning, innovation och kunskapsspridning. Turist Skåne 
efterlyste till sist politisk mobilisering runt utvecklingen av cykelturism. Även huvudmannen för 
Sydostleden önskade bättre metoder för att mäta antal brukare vid noder, möjligen med ny teknik att 
mäta från cyklisternas mobiler. 

På samma mässa (2018) redogjorde Koucky och Partners om cykelturistleder i Västra 
Götalandsregionen, VGR. Utgångspunkten för utvecklingen är ”noder” med god tillgänglighet som är 
ett besöksmål i sig, är välkända och har stort eget befolkningsunderlag. Ett nordiskt nät av turistiska 
cykelleder bör knyta ihop dessa viktiga noder. Det får inte vara för långt mellan service, mat och 
boende. Det behövs något att se och göra. Helst ska det finnas kollektivtrafik längs vägen för att kunna 
avbryta eller hoppa av delsträckor. I VGR finns det 49 leder, ca 390 mil med mycket varierande 
kvalitet och säkerhetsstandard (Koucky och Partners, 2017). 

Från ovannämnda konferens om cykelturismen i Sverige (Göteborg, 2018) sammanfattar (Koucky & 
Partners AB) de viktigaste resultaten under sju punkter; kommunikation, tydlig organisation och 
samverkan, kunskap, trender, verktyg, infrastruktur, och cyklingens sociala värden. Några övriga 
punkter var angelägna och lyftes fram: 

•  Det saknas  en tydlig organisation med en gemensam vision på nationell nivå.  
•  Cykelturism  innehåller alla tre hållbarhetsaspekter  (social, e kologisk, ekonomisk hållbarhet).  
•  Kunskap och intresse bland beslutsfattare och besöksnäring behöver höjas.  
•  Cykelturism behöver analyseras på  nationell nivå för att kunna  föra en gemensam  diskussion.  
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•  Det  behövs  utbildning för guider  och underhåll av leder.  
•  Det behövs kunskap om planering, verktyg och olika presentationssätt för  marknadsföring.  
•  Forskning måste göras mer tillgänglig och behöver  knytas ihop bättre  med de  operativa  

aktörerna.  
•  Det behövs bra fakta och enhetliga system  för  att  mäta och följa upp cykelturism.  

Redan 2007 skrev Koucky att Sverige i dagsläget saknar ett internationellt dragplåster för att locka till 
sig den internationella cykelturismen. Vi har dock möjligheten att bli en intressant cykeldestination, 
men då måste infrastrukturen förbättras kraftigt. Det som talar för Sverige är våra hav, sjöar, skogar, 
behagligt sommarklimat, ljusa sommarnätter samt närhet till stora cykeldestinationer t.ex. 
Nederländerna och Tyskland. Utvecklingspotentialen för den europeiska cykelturismen antogs vara 8– 
11 miljarder euro till år 2025 (Koucky, 2007). Om Sverige behåller samma marknadsandel för turism i 
övrigt år 2025, så skulle detta årligen motsvara intäkter om 210–290 miljoner euro dvs. drygt 2 
miljarder kronor. Förmodligen kommer dock andelen cykelturister att vara mer ojämnt fördelad då 
länder som tidigt satsar, kan kapa åt sig en större bit av kakan. Sveriges intäkter av cykelturism kan 
således i framtiden antingen bli högre eller lägre än den gjorda uppskattningen (Koucky, 2007) 

I Tillväxtverkets rapport, Fakta om svensk turism (2018b) redovisas att Sverige 2017 omsatte 317 
miljarder kronor på turismen, vilket var en ökning från året innan med 7,4 procent och den kraftigaste 
ökningen sedan 2006. Av de 317 miljarderna stod de utländska turisterna för 42 procent. Turismen 
växer och det finns en potential för fortsatt utveckling och tillväxt, samtidigt som företag i 
besöksnäringen och destinationer står inför många utmaningar. Det kan röra sig om gemensamma 
beslutsprocesser samt hållbarhet och digital- och transportinfrastruktur. Tillväxverket (2018b) skriver 
även att det behövs en ökad förståelse för globala trender och utländska besökares behov. 
Cykelturismen i Sverige uppskattas vara värd 200 miljoner kronor årligen (SGI, 2017). Heldt och Liss 
(2013) visade att varje gästnatt, genererar intäkter på 466–1233 SEK, beroende på typ av cykelturist. 
Vid en uppskattning av antalet cykelturister på Gotland till 50 000–60 000 årligen, så skulle 
potentialen bli 26–69 miljoner kronor per år, enligt Kågeson (2007a). Ramböll (2010) uppskattade 
antalet cykelturister på Öland till cirka 29 000 per år, som spenderade 2,8 dygn på Öland och ungefär 
565 kronor per dygn. Cykelturismen genererar då en årlig omsättning av 40–57 miljoner, vilket 
motsvarar över 4 procent av den årliga omsättningen av hela Ölands turism (Ramböll, 2010). I 
Tillväxtverkets rapport om svenskarnas resande (2018c) avhandlas det inhemska turistresandet, men 
då fritidsresandet beaktas är den endast uppdelad i bil och mc, flyg, båt och övriga och cykelresorna är 
inte särredovisade. Även Holmström et al. (2005) ifrågasätter den svenska turiststatistikens 
användbarhet. Turistnäringen särskiljer sig genom att vara geografiskt rörlig och definieras som något 
som måste vara minst 10 mil lång, inte heller i denna rapport särredovisas cykelturismen. 

Det finns många utvärderingar och sammanställningar av konsulter samt rapporter och förstudier för 
städer och regioner. Mycket få vetenskapliga internationellt publicerade studier från eller om Sverige 
fanns i de databaser som nyttjades för att sökta efter litteratur om cykelturism. En studie i Sverige med 
vetenskaplig grund är gjord av Heldt och Liss (2013) som inleder med en litteraturgenomgång samt 
fallstudie av cykelturismen i Varberg och på Gotland. Den empiriska studien har tre delsyften: 

1)  att analysera  metoden för att uppskatta  en cykelturistisk effekt i relation  till 
samhällsekonomisk analys,   

2)  att  exemplifiera uppskattandet av en  cykelturistisk  effekt med data insamlat från  två typiska 
turistorter, Varberg och Gotland  

3)  att med  hjälp av  ett stated-preference scenario  (SP-spel),  studera viktiga faktorer vid  
cykelturistens val av destination.  

Studien vill belysa hur efterfrågan på cykling påverkas av faktorer såsom cykelledens längd och 
attraktioner utmed cykelleden. Varberg valdes för sitt läge vid Kattegattleden och kusten och Gotland 
för att den ansetts vara den destination som har en tillräcklig omfattning av cykelturism för att den ska 
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anses vara en näringsgren. Resultaten pekar på betydelsen av att ha kunskap om vilken typ av 
cykelturist som besöker området för att kunna förstå turistens val av destination. 

Turistforskningsinstitutet ETOUR, som är en del av Mittuniversitet i Östersund, utvecklar kunskap om 
turism och resande genom forskning, utbildning, dialog och samverkan med turistnäringens aktörer. I 
en rapport från ETOUR, skriver Fors et al. (2010) att utländska besökare lockas till Sverige av den 
orörda naturen och möjligheten att kunna ströva fritt i den. Den vanligaste aktiviteten för 
internationella turister är vandring, andra dagsaktiviteter kan vara cykling, fiske eller snöskoteråkning. 
Sverige marknadsförs bl.a. via internet och mässor men Sveriges natur marknadsförs spretigt och det 
finns ingen bra helhetsbild över Sveriges naturturism. En viktig satsning hos aktörerna har annars 
blivit att försöka förlänga turistsäsongerna så att många destinationer kan vara attraktiva året om. Det 
är viktigt att marknadsföra både plats och aktivitet samtidigt, det är kombinationen mellan dem som 
lockar utländska besökare. En utvecklad ’nature-light’-produkt så som cykelsemester i kombination 
med mat- och kulturupplevelser i naturområden som ligger i anslutning till städerna skulle kunna bli 
ett lockande alternativ, för de som inte har ett utpräglat naturintresse. Här kan paketerade resor bli 
aktuella som vill ge baskunskaper i olika naturaktiviteter som t.ex. cykling. Nya målgrupper kan nås 
via Facebook. Marknadsföringen bör vara sådan att rätt produkt visas upp för rätt målgrupp. Sverige 
bör marknadsföras som en helhet men med olika aktiviteter var för sig (Fors et al, 2010). 

Kronenberg et al. (2014) redogör i en annan ETOUR rapport för projektet Tourism Economic Impact. 
Visionen är att identifiera och mäta betydelsen av de ekonomiska relationerna inom turistnäringen, 
liksom effekten turismen har på andra, mer eller mindre besläktade näringar i Jämtlandsregionen. I 
Naturvårdsverkets rapport Friluftsliv 2018, utförd av ETOUR, redovisar Fredman et al. (2019) en 
nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv, baserat på riksdagens mål för 
friluftspolitiken. Resultaten visar att hela 80 procent av svenskar över 16 år säger sig vara ute i naturen 
ganska eller mycket ofta på längre ledigheter men cirka 50 procent till vardags. De vanligaste 
aktiviteterna är promenader, vistelser ute i skog och mark, utomhusbad, trädgårdsarbete och cykling. 
Andelen har dock minskat för en del aktiviteter under åren 2007–2018, därav cykling på väg. De som 
har barn under 16 år är mindre i naturen till vardags, men oftare vid längre ledigheter. Boman et al. 
(2013) studerade socioekonomiska faktorer och frågar om friluftsliv är en nödvändighet eller lyx. Här 
studeras inte cykling specifikt men författarna påpekar att endagsfärder och de med övernattning bör 
särredovisas. Godtman Kling et al. (2017) har gjort en review-artikel om leder för turister och 
friluftsliv. Här återfinns MBT cykling på stigar i naturen. Författarna ser ett behov av ökad forskning 
inom det sociokulturella området med fokus på arv och folkhälsa och välkomnar en tydlig definition 
av begreppet led (trail). 

Naturturism är ett begrepp som även innefattar cykelturism men i detta avseende är naturen i fokus. 
Visit Sweden genomförde en förstudie (2016) om hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden, 
som framhåller Sverige som ett land för naturupplevelser. De vill vända sig till de globala resenärerna 
och ser fyra trender: semestern som en tid för personlig utveckling, ökad efterfrågan på bekväma och 
tillrättalagda naturupplevelser, längtan till naturen och äkta upplevelser i en stressad värld, samt ökad 
insikt om vikten av en hälsosam livsstil. 

På många håll i södra Sverige är förutsättningarna för cykelturism mycket goda anser Kågeson 
(2017a). Det största hindret för vidare utveckling av cykelturismen är bristen på väl fungerande 
infrastruktur av bra kvalitet. Det behövs skyltade cykelleder som är bilfria och väl underhållna. Dessa 
leder kan användas till annat än bara cykling, t.ex. för inline-åkare och rullstolsburna och kan få stor 
betydelse för utvecklingen av landsbygdens småskaliga turistnäring. Bornholm har en välfungerande 
infrastruktur men samma förutsättningar skulle även kunna gälla för Gotland, Österlen och Halland. 
Undersökningar från England har visat att förbättrade villkor kan få oerfarna att börja cykla och 
hälsoeffekten av detta blir markant. Sverige skulle behöva ta efter Nederländerna, England och 
Danmark då det gäller att utveckla väl sammanhållna cykelleder. Kågeson (2007a) skriver att 2007 
omsatte cykelturismen troligtvis 150 till 200 miljoner kronor årligen. Om investeringar i ett halvt 
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dussin leder genomfördes och ca. tio slingor för dagsutflykter, skulle det efter några år leda till en 
omsättning av ca. 500 miljoner kronor och på längre sikt uppemot 1,5 miljarder. Investeringsbehovet 
är beräknat till ca 600 miljoner, varav staten troligtvis skulle behöva bidra med hälften. Att betala 
vägföreningar för att få möjlighet att skylta upp deras enskilda vägar till cykelled skulle var ett 
ekonomiskt sätt att bygga ut cykelnätverket (Kågeson, 2007b). 

"Öresund som  cykelregion" var ett EU projekt och samarbete  mellan 13 olika parter i Skåne och på  
Själland för att öka och stärka cyklingen i regionen. Projektet pågick 2010 till 2012, och parter  var  
bl.a. Region Skåne och Region Hovedstaden. En gemensam cykelkarta knyter samman hela 
Öresundsregionen. För att locka cykelturister till området har  Fjärilsleden  skapats  som  består av två 
vingar;  den röda och gröna  vingen är  292 km och går på Själland medan den blå och gula vingen löper  
runt  hela Skåne och är  494 km. Det finns  en stor potential att  öka cyklingen i  regionen 
(https://www.skane.se/Public/Protokoll//Regionala). I  jämförelse med andra länder  är Sverige och 
Skåne bara i början  av  att etablera och utveckla cykelturismen  (Nilsson, 2011). Mycket okunnighet  
råder om cykelturismen när det handlar  om dess roll och värde. Danmark är ett av de länder som har  
utvecklat cykelturismen med stor framgång under de senaste åren. Nuvärdet av cykelturismen på den 
skånska sidan av Öresundsregionen beräknas  till  67 miljoner  kronor, medan värdet  för den danska  
sidan (Region Själland och Hovedstaden) är beräknad till 570 miljoner  danska kronor  (ca 710 miljoner  
kronor). Hur cykelturisterna värderar och upplever den totala servicen  är beroende av om den  totala 
cykelprodukten innehåller  alla  de delar som cykelturisten förväntar sig och i vilken omfattning varje  
del svarar  mot de kvalitetskriterier och standarder som  turisten har satt upp. Region Skåne  skulle  
kunna etablera sig som  en cykeldestination genom långsiktiga satsningar på cykelinfrastruktur, ökade  
tjänster och produkter för cykelturister samt ökade marknadsföringssatsningar  (Nilsson, 2011).  

Region Dalarna vill öka cykelturismen kring Siljan- och Orsasjön och Larsson et al. (2012) gjorde en 
inventering av olika delsträckor. Deras rekommendationer var att inledningsvis satsa på de kortare 
dagsturerna för att sedan utveckla dessa till en större paketresa. Flera städer och regioner har gjort 
cykelplaner där även cykelturism ingår. Annika Skoglund skriver i en rapport (2011) om cykelturism i 
Norrtäljeregionen, om hur en cykelväg blev det praktiska målet för ett Quadruple Helix (QH) projekt. 
QH är samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer, akademi och medborgare. Hur arbetet med 
cykelvägen har drivits framåt från idé till praktik visar på praktiska slutsatser som är viktiga för hur 
QH- projekt fungerar som ett innovationssystem (Skoglund, 2011). En förstudie genomfördes av 
Svedin (2017) för att finna utvecklingspotentialen för cykelleder i Sörmland där Näckrosleden 
identifierades som en tänkbar nationell cykelled. Även andra städer satsar på cykelleder såsom 
Näckrosleden kring Eskilstuna (2019). Södertälje vill också attrahera cykelturister och skapa 
förutsättningar för rekreativ cykling (Svedin, 2018).  

Ökningen av andelen cyklister är ett mål för både regioner, kommuner och städer och en väg som 
syftar till att skapa ett mer hållbart transportsystem (Sjögren, 2014). Gemensamt för 
storstadsregionerna är den otydliga rollen hos de regionala aktörerna i de tre storstadsregionerna. Det 
gör att även deras ansvarsområden blir otydliga och det skapar stora hinder för den mellankommunala 
cykelplaneringen. Trafikverkets roll är också otydlig anser många kommuner men Trafikverket vill 
samtidigt ta ett ökat ansvar i två av tre storstadsregioner och få ett tydligare direktiv för 
cykelplanering. Det har visat sig att vid cykelplanering över kommungränserna efterfrågas en stark 
aktör som kan styra arbetet i en gemensam utveckling. Förståelsen för hur kommunernas aktörer 
arbetar med cykelplanering behöver ökas så att ett framgångsrikt samarbete kan komma till stånd i 
frågan (Sjögren (2014). 

Intresset för cykling fortsätter att växa och Stockholm har potential att utveckla cykelturism 
(Petersson, 2012). Många turister är vana cyklister och Stockholm har mycket av de kultur- och 
naturvärden som efterfrågas. Ett regionalt samarbete, samt att cykelturismen får en större prioritet hos 
kommun och myndighet, skulle innebära att cykelturismen kan utvecklas. Det är viktigt att inte bara 
titta på den ekonomiska tillväxten då planering för turism sker, utan också ta hänsyn till ekologiska 
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och sociala aspekter. Eftersom cykelturismen inverkar positivt på en hållbar utveckling, livskvalitet 
och image, samverkar dessa faktorer till att destinationen blir hållbarare och mer attraktiv (Petersson, 
2012). Länsstyrelsen i Stockholm (2018) startade 2014 en förstudie kring rekreations- och cykelturism 
i länet. Den syftade bl.a. till att underlätta för befintliga aktörer att arbeta över kommungränserna. 
Länets unika natur- och kulturmiljö gör att det kan utvecklas som en destination för cykelturism. I den 
senaste länsplanen för 2014–2025, har betydande medel avsatts till cykelinfrastruktur, vilket bl.a. ska 
underlätta arbetspendlingen. Därför finns ett behov av att behandla förutsättningarna för cykelturismen 
separat. Länsstyrelsen har konstaterat att rekreations- och cykelturismen är ganska outvecklad, i 
jämförelse med andra regioner, både nationellt och internationellt. Samtidigt kan man ta fasta på att 
det finns en stor potential att utveckla länets landsbygder kring cykelturism. Vidare skriver författarna 
i rapporten (2018) att den tätortsnära landsbygden har potential att attrahera cykelturister, men mycket 
återstår för att samordnat kunna verka för att stärka bilden av Stockholms län som cykeldestination. 
Det gäller emellertid att sammanställa och göra tillgänglig information i NVDB (Den 
cykelinfrastruktur som kan sägas vara mer specifik för cykel registreras i den nationella vägdatabasen, 
NVDB), kompletterat med kommunernas information. Detta ger både privata och offentliga aktörer ett 
bättre beslutsunderlag. Cykelleder är dyrt enligt Trafikverkets standard och därför är det bättre att satsa 
på ett begränsat antal ’pärlor’. Eftersom cykellederna löper över kommungränserna, krävs ökad 
samordning och samarbete på regional nivå. Att via en bilfri ringled knyta ihop tätortsnära 
landsbygder mellan stationer och pendeltågslinjer kan underlätta både för cykelturism och 
cykelpendlare. Samordningsvinster kan skapas genom att kombinera satsningar på cykel- och 
vandringsleder (Länsstyrelsen Stockholm, 2018). 

Figur 5. Cykla på fritid. Foto: Christina Stave 

I en rapport från Trafikkontoret i Göteborgs stad (2013) utvärderades vad göteborgarna tycker om att 
cykla i Göteborg. Här konstateras att många viktiga samhällsmål som bättre miljö, tillgänglighet, 
folkhälsa och sysselsättning kan nås genom ökad och säker cykelanvändning. Alla de nationella mål 
som cykling har potential att bidra till försöker man också att arbeta för, även på kommunal och 
regional nivå. Åtskilliga regioner och kommuner har en målsättning att cyklingen och/eller cyklingens 
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andel av antalet totala resor ska öka. Detta ska kompletteras med ett etappmål, gällande cykling i 
tätort. För att uppnå en god bild av de lokala resvanorna, krävs fördjupade urval eller kompletterande 
lokala undersökningar. Om fler kommuner mäter cykeltrafik under hela året och för ett bredare 
åldersintervall kommer kunskapen om cyklismens utveckling att öka och kan man dessutom använda 
en gemensam metod, så kommer det att underlätta vid jämförelser av resultaten från olika 
undersökningar. 

Redan 2005 i Turistdelegationens rapport om svensk cykelturism efterlystes en gemensam 
kunskapsbas. Det behövdes ett handfast material som skulle kunna användas för att utveckla turistisk 
verksamhet och för att stimulera investering och internationellt konkurrenskraftig produktion. 
Rapporten pekade på behov av professionell kunskap om potentiella kunder, konkurrenters utbud, krav 
på infrastruktur, kvalitet, service, information till resenärer m.m. 

Persson et al. (2014) på Trivector genomförde en framtidsstudie av cykling på 20 till 30 års sikt på 
uppdrag av Trafikanalys. Studien ska ligga till grund för diskussion och analys av kommande 
transportpolitiska utmaningar med cykelturismen i fokus. Papporten ställer upp två scenarier; ett med 
oförändrad cykelpolitik och ett med en proaktiv cykelpolitik. I det första fallet kommer inte andelen 
cykling att öka fram till 2040 med dagens politik och trender. Faktorer som påverkar cykling är 
komplexa och arbetet med ökad cykling måste bedrivas på många fronter samtidigt. Detta innebär att 
trender som inte stöds med infrastruktur och kampanjer etc., kommer inte att leda till ökad cykling. 
Det finns även krafter som motverkar ökad cykling och främjar bilanvändandet, t.ex. olika stöd till 
motoriserade fordon. De transportpolitiska målen bidrar till ökad trafiksäkerhet, men inte till övriga 
mål. Persson et al. (2014) skriver vidare att en proaktiv cykelpolitik innehåller styrmedel som 
underlättar för kommunerna att göra det bra för cyklisterna samtidigt som de håller tillbaka biltrafiken. 
De insatser som ger fördel till cyklismen på bilismens bekostnad är de mest effektiva åtgärderna 
(’Push & Pull’). 

Sammanfattande reflektion 

Cykelturismen är mångfacetterad i Sverige och består av olika typer av aktiviteter allt ifrån cykling i 
bergiga naturområden till cykeltävlingar på väg samt turer på leder. Tre av de 82 leder som 
identifierats är godkända av Trafikverket; Kattegattleden, Sydostleden och Sjuhäradsrundan som är 
regional. Cykelturismen i Sverige är både inhemsk och utländsk men det är svårt att mäta eftersom det 
saknas statistik och beräkningsmodeller. För att attrahera utlandet behöver kvalitén förbättras och 
många regioner gör studier för att utveckla cykelturismen då man ser en framtida potential. En 
proaktiv nationell och regional cykelpolitik efterlyses med professionell kunskap och tydligare roller 
mellan olika aktörer. Forskningen inom den svenska cykelturismen är liten men ETOUR har 
producerat ett flertal rapporter 

7.2.  Cykelturism i övriga Norden  

7.2.1.  Danmark:  
På cykelturistkonferensen i Göteborg 2018 berättade Jesper Pørksen från Dansk Cykelturisme, att de är 
en medlemsorganisation som ska koordinera och utveckla cykelturismen i Danmark. Organisationen 
arbetar med att göra Danmark till ett av världens bästa cykelsemesterländer, både för utländska och 
danska turister. En analys från föreningen visar att 20 procent av alla danskar har varit cykelturister 
under de senaste två åren. Av dessa var 20 procent på en egentlig cykelsemester med cyklingen i 
centrum, medan 80 procent cyklade dagsturer. Två av tre cyklade i Danmark. I genomsnitt cyklade 
turisterna förvånande långt; 29 km om dagen och i snitt 216 km under hela semestern. Dansk 
Cykelturisme samarbetar med offentliga och privata aktörer över hela landet för att tillsammans höja 
kvalitén på cykelvägarna, infrastrukturen, skyltning samt övernattningsmöjligheter (Pörksen, 2018 
samt 2017). 
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På  Denmark by bikes  hemsida  (2019)  framgår  att Danmark var ett  av de första länderna med ett  
sammanhängande nationellt cykelvägnät. Det sammanhängande nätverket utgörs  av elva  leder med en 
sammanlagd  längd på 4 00 0 km. Digital cykelkarta  finns på  www.cyclistic.dk. Cykel  i Danmark 
friluftsguiden (http://www.friluftsguiden.dk/)  

Nedan följer en kort beskrivning av de nio mest  betydelsefulla  lederna  från Denmark by bikes  
hemsida:  

•  Östersjöleden, nationalled 8 (946,12 km) är Danmarks längsta  cykelled. Den går tvärs  över  
den sydliga delen av landet  mellan Jylland och Själland och binder ihop fem  färjeförbindelser  
och åtta  broar  i form av en liggande åtta. Bra  skyltning har skapat förutsättningar  för en rejäl  
marknadsföring samt att kunna utveckla paketerbjudanden, invigning skedde 2018-05-05.  

•  Helsingör–Gedser, nationalled 9 (321,40 km)  är den danska delen av den internationella  
cykelvägen från Berlin till  Köpenhamn och Helsingör  (bike-berlin-copenhagen.com)  

•  Bornholm runt, nationalled  10 (123,07 km)  (se  mer under Bornholm nedan)  
•  Limfjordsleden, nationalled 12 (655,89 km)  går  runt Limfjorden på norra  Jylland.  
•  Fjordstigen, regionalled 40 (237,37 km) går runt Roskilde  fjord och Isefjord  
•  Fjorden runt, lokalled 760 (91,97 km) går  runt  Ringkøbings fjord  
•  Eurovelo 10, Danmark (568,95 km) det är den danska  delen av den internationella Eurovelo 

10 leden och är ett EU projekt  med en led som går vidare genom Tyskland och Polen.   
•  Västkustleden, nationalled  1 (562,52 km), är en av Danmarks längsta skyltade cykelleder,   
•  Härvägsleden (453,92 km )  

Danmark anses vara ett världsledande cykelland, men cyklingen minskade i landet med 10 procent 
1990–2013. Samtidigt har bilinnehavet stadigt ökat från 1970 till 2014, skriver Persson et al. (2014). 
För att öka antalet cyklande i landet ska Danmarks cykelstrategi från 2014 hjälpa till. Cykelstrategin är 
uppdelad på tre områden: vardagscykling, aktiv semester och rekreation samt nya och säkra cyklister. 
Inom området aktiv semester och rekreation gäller det att öka cyklandet för att ge nya perspektiv och 
en sundare livsstil. En expertgrupp har tillsats för att utveckla landet till en bra destination för 
cykelsemester och goda exempel ska lyftas fram. Goda cykelleder behöver skapas med bra skyltning 
(Persson et al., 2014). 

Det danska Transport- og Energiministeriet (2007) skriver att cyklingen i Danmark sker mestadels på 
det kommunala vägnätet. Danska staten har tagit över 2 000 km av vägar som tidigare varit 
kommunala. Vägarna är till skillnad mot ’normala’ statliga vägar, som oftast utgörs av motorvägar, 
även avsedda för cykeltrafik. Vägarna löper ofta igenom städer och tätorter med betydligt mer 
cykeltrafik än på landsbygden. För att kunna säkerställa att förhållandena är tillfredsställande på dessa 
vägar krävs en riktad insats från staten. De skriver vidare att det finns ett ansvar för en förbättrad 
cykelsäkerhet samt att hantera frågan om cykeln i kollektivtrafiken. De ska även inspirera 
kommunerna att förankra trafiksäkerhetsarbetet regionalt, verka för ökad cykelturism och skapa en 
internetbaserad kunskapsportal Cykelviden (2019). 

Även om Danmark ligger i topp när det gäller vardagsbruk av cyklar, så halkar cykelturismen efter. En 
antropolog (Daugbjerg 2013), gav sig därför ut på cykel för att ta reda på vad som kännetecknar en 
god cykelupplevelse. På fem utvalda platser vid landsvägar i Danmark och andra länder genomförde 
Daugbjerg tillsammans med sitt team av fältarbetare intervjuer med turister. De använde videos, foton, 
vykort och dagböcker från turister som metod för att få en kvalitativ kunskap om cykelturisterna. 
Resultaten visade att några cyklister fann en tillfredsställelse i cyklingens själsliga aspekt, för andra 
var den fysiska prestationen viktig. Gemensamt för många turister var att de fann en glädje i att 
uppleva exklusiva städer, och att de såg cykelsemestern som ett sätt att uppleva det goda livet. Många 
ansåg att upplevelsen av frihet vara en kärnkvalité i cykling.  Den mest överraskande slutsatsen var att 
den goda cykelupplevelsen upplevdes som en rörelse och var inte kopplad till en plats. Den andra 
slutsatsen var glädjen av det ’exklusiva’ rummet. Resultaten användes av turistaktörer som en 
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språngbräda till att utveckla nya cykelsemesterkoncept där ett av de nya cykelkoncepten heter 
’Hemmelige cykeloplevelser på Vibroregnen’ (Daugbjerg, 2013). 

I rapporten från projektet Powered by Cycling (2014) skriver de att uttrycket ’Cykelturismen 
indeholder et uforlöst potentiale’ har blivit ett mantra i Danmark, där det liksom i andra länder 
investerats miljoner i cykelturismen, medan skyltarna längs de nationella cykellederna bleknade. Ingen 
tog initiativ till att ta vara på den nationella potentialen. Därför skapades det ett intresse 2011, när en 
innovativ tanke tog form och formulerades som: Använd cyklingen som ett medel att skapa innehåll i 
kustturismen. Skapa produkter där turisterna är och visa dem hur vackert Danmark är att cykla i. Tre år 
senare finns det nya skyltar i starka färger längs de två nationella cykelvägarna Västkustleden och den 
danska delen av Köpenhamn-Berlin rutten. Uttrycket ’Cykellandet Danmark’ berättar att det i landet 
finns en infrastruktur och en trafikkultur, som främjar cykling. Många analyser har visat att cykeln 
användes som ingång till naturupplevelser. En huvudkonklusion är att för att fullt ut kunna utnyttja 
cykelturismens potential, så krävs parallell utveckling av infrastruktur, service och försäljning 
(Powered by cycling, 2014). 

Med projektet ’Fjorden runt’ vill Ringköping och Skjerns kommun skapa cykelturism i världsklass. 
Projektet stöttas av Vejdirektoratet och är en del av en nationell satsning för att främja cyklismen. 
Jensen och Hankelbjerg (2015) skriver om projektet som ska sammanbinda kommunens sevärdheter i 
ett finmaskigt cykelbanenätverk, med flera olika guidade cykelturer. En intressant del av projektet är 
att Vestjysk Tandemklubb som består av blinda eller människor med starkt nedsatt syn fått möjlighet 
att cykla på tandemcykel tillsammans med vägledare. De använde sig av känna/röra aktiviteter och 
med vinden i håret och fågelkvitter fick deltagarna en annorlunda cykelupplevelse. För att nå ut till en 
bredare målgrupp beslutade de sig för att ordna en cykeltur för landets nyaste medborgare, flyktingar 
och invandrare. Cykelturen organiserades på tre språk och naturvägledaren berättade på danska och 
engelska, som sedan översattes till arabiska. Extra cyklar hyrdes in då många inte ägde en egen cykel. 
Oavsett vilket land de kom ifrån var det tydligt att alla fick både historia, kultur, språk, natur, 
cykelben, samvaro och glädje med sig hem. Genom succén fortsatte samarbetet kring Fjorden runt på 
cykel under 2016, genom att främja cykelvägarna, samt att tänka in nya målgrupper (Jensen och 
Hankelbjerg, 2015). 

I Danmark finns forskningsinstitutet CRT Center for Regional- og Turismeforskning. I en omfattande 
rapport från CRT skriver Marcussen (2017) om omfattningen av cykelturister i Danmark. Han 
konstaterar att avgränsningarna av cykelturism är problematisk då cykling omfattar så många olika 
aktiviteter. De flesta övernattande cykelturister i Danmark bor på samma ställe alla nätterna. Detta kan 
hänga samman med semesterhusens stora betydelse i Danmark som hyrs ut veckovis (Marcussen, 
2017). 

Pucher och Buehler (2007) har studerat de främsta cykelstäderna och funnit att Köpenhamn och 
Odense representerar några av de allra bästa i fråga om samordnade strategier och program för att göra 
cykling säker, bekväm och attraktiv. Inte bara antalet cyklister är utomordentligt stort i dessa städer, 
men praktiskt taget alla cyklar; kvinnor och män, gamla och unga, rika och fattiga. Dessutom cyklar 
de dagligen för praktiska resor och inte främst för rekreation. 

I Köpenhamn kan du låna s k bycykel gratis och på VisitCopenhagens hemsida (2019) finns 
information för turister. Här går det att ladda ned en app för att hyra cykel, cykelturer, kartor m.m. Här 
finns också information om cykelkulturen, trafikregler för cykling och filmer. Richard Lööf skriver på 
SVT nyheter 2016 att Köpenhamn sedan lång tid tillbaka har satsat på att få fler och bättre cykelbanor. 
Det har fallit mycket väl ut. Tyvärr har det inneburit att det inte längre finns tillräckligt med plats för 
cyklisterna. En utredning föreslår därför att man ska ta plats från bilisterna. I Köpenhamn har de på 
senare tid investerat 100 miljoner danska kronor årligen i ett ökat antal cykelbanor men en utredning 
föreslår att beloppet minst ska fördubblas. (Lööf, 2016) 
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I Danmarks näst största stad Odense, utvecklades idén om att bli Danmarks nationella cykelstad och 
startade ett projekt med målet att invånarna i Odense efter eget välbefinnande skulle uppleva en 
förbättring i trivsel och välbefinnande (Troelsen et al., 2015). Kommunen fick finansiering på 10 
miljoner danska kronor och resultatet blev att Odenseborna cyklade mer än den generella utvecklingen 
och var mer fysiskt aktiva än de som inte cyklade. Det finns därför anledning att tro att projektet 
Odense Cykelby har påverkat folkhälsan i Odense positivt (Troelsen et al, 2015). 

Bornholm 

Bornholm har i många år varit ett attraktivt turistmål för cyklister. De har en cykelhandbok på svenska 
som inkluderar turer, för länkar se Bornholm (2019) i referenslistan. Den vanligaste citerade artikeln 
är Simonsen och Jörgensens (1996) från Bornholms Forskningscenter, som skrivit en omfattande 
rapport om cykelturismen i Danmark. Deras studie utvecklade demografiska och resandeprofiler av 
cykelturismen och trots att den är 20 år gammal finns den med i internationella artiklar. I övrigt från 
Danmark finns det ett antal rapporter inom den grå litteraturen från olika områden och leder. Simonsen 
och Jörgensen (1996) skriver att det som formar utbudet på Fyn och Bornholm, är de viktigaste öarnas 
traditionella sevärdheter och attraktioner, samt naturen med skog, vatten och strand. Marknadsföringen 
framhäver naturen, bra cykelvägar o.s.v, medan de direkta miljöaspekterna inte framhävs. 
Internationellt används konkreta miljöförbättrande åtgärder på destinationen och för verksamheten 
som ett extra säljargument. Samtidigt vädjas det till turistens ansvar för miljön när det gäller att hålla 
naturen ren och oförstörd. Danmarks roll som föregångsland på miljöområdet är välkänt och kan med 
fördel användas i marknadsföringen av cykelturismen som ju allmänt brukar anses som en miljövänlig 
form av turism (Simonsen och Jörgensen, 1996). 

På Bornholm finns över 200 km bilfri cykelled (Kågeson, 2007a) och ön är Danmarks mest kända 
destination för cykelturister skriver Lázardo Morales et al. i en rapport från Kairos Future (2015). 
Cirka 150 000 besökare cyklar årligen på ön. Av dem har 18 procent cyklandet som huvudaktivitet 
och kan därför betraktas som cykelturister. En viktig orsak är att man 1980 omvandlade Bornholms 
tågspår till cykelleder. Dessa löper nu genom vackra landskap. Att Bornholm är en ö gör att 
medborgarna är mycket mer angelägna om att samarbeta. Samarbetet mellan privat och offentlig 
sektor har varit viktig för de lyckade satsningarna. Cyklisternas krav och behov står alltid i fokus, och 
kunskapsuppdateringar sker regelbundet. Bornholms Regionskommune är den ledande aktören då det 
gäller utveckling av cykelturismen. Förutom kommunen arbetar den ideella organisationen 
Destination Bornholm med turistnäringens utveckling och marknadsföring. Två viktiga 
intresseorganisationer i Danmark är Danska Cyklist Federation (DCF) som främjar bättre villkor och 
cykelupplevelser (denna organisation är dock inte så viktig för Bornholm) samt det europeiska 
projektet Panorama- Powered by cykling, som nämnts tidigare. Projektet är finansierat av europeiska 
regionala utvecklingsfonden och är partner med Visit Danmark, Naturstyrelsen och andra turistorgan. 
Projektet Panorama syftar till att skapa 17 cykelleder runt hela landet, förbättra infrastruktur, skapa 
cykelvänligt boende, laddstationer för elcyklar etc. Bornholm har 235 km bilfria cykelleder och öns 
storlek för en veckas cykelsemester framhålles av experterna som en framgångsfaktor. Inte bara 
infrastrukturen utan också skapandet av vackra rastplatser med utsikt har bidragit till framgången. 
Turisterna erbjuds både boende på en eller flera platser under vistelsen på ön och kan få hjälpa med att 
transportera bagage mellan övernattningsställena. De offentliga bussarna kan ta med sig upp till sex 
cyklar i en speciell cykelhållare (Lázardo Morales et al., 2015). 

Marcussen och Cross (2009) rapporterar  från ett EU-projekt om cykelturism  i nordvästra Polen, på  
Bornholm och södra Sverige. Syftet var att stödja hållbarheten och utvecklingen i  den sydbaltiska  
regionen genom att  skapa en gemensam gränsöverskridande  tematisk cykelled ”Vikings and Slavs  –  in 
search  for a common heritage”. (http://www.project-united.eu/  Cycling tourism in north-western  
Poland, on Bornholm  and in southern Sweden). Det finns ett antal båtförbindelser till Bornholm från  
dessa länder och antalet polska cykelturister är stort på  Bornholm,  däremot är det  färre danskar  och 
svenskar  som skulle vara intresserade att  ta en tur genom de tre länderna.   
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7.2.2.  Norge  
Norge är ett land med en lång bergig kust, 1 190 fjordar, 1 176 tunnlar, 17 500 broar och 130 
färjelinjer, dvs. en helt annan natur än de andra nordiska länderna och har således en utmaning med 
topografin och infrastrukturen för sina nationella cykelleder. Detta redogjorde Marit Espeland, från 
Statens vegvesen, för på cykelturistmässan i Göteborg 2018. Hon berättade att eftersom det finns få 
alternativ får man cykla i de flesta tunnlar. Det finns problem med hög trafik på mindre vägar, där kan 
det vara förbjudet att cykla. Det finns inte möjlighet att ta med cykel på tåget i Norge. En expertgrupp 
för cykelturism skapades 1995 och idag har Norge tio nationella cykelleder. Statens vegvesen 
utvecklade 2018 en ArcGis karta. För en säker cykelled behövs lite motortrafik och låg hastighet, så 
utmaningar finns på riksväg 1 som också är EuroVelo 1 till Lofoten med en tunnel 32 m under vattnet. 
En undersökning i Norge visade att 81 procent cyklade på semester och fritid, de flesta cyklade nära 
hemmet och till hyttan. Av turisterna hade 11 procent cykelsemester med övernattning i Norge och 
14 procent utomlands. 

Statens vegvesen skriver på hemsidan i sin officiella information Nasjonale sykkelruter att Norges tio 
cykelleder ska göra det möjligt att cykla från samhälle till samhälle på lågtrafikerade vägar. 
Cykellederna skyltas både på vägar och cykelvägar, men det kan variera från område till område hur 
stor del av cykelleden som är skyltad. Skyltarna är bruna med gröna nummer från 1–10. Vissa 
delsträckor är inte öppna under hela året. Eftersom alla cykelleder inte är skyltade bör kartan studeras 
för att hitta egna rutter. På många platser är det möjligt att kombinera cykling på de nationella 
cykellederna med regionala och lokala cykelleder. Någon av de nationella cykellederna är också del av 
det europeiska cykelnätverket EuroVelo. De flesta sträckor går på vägar med blandad trafik. Vissa 
sträckor passar alla medan andra är mer krävande. Lederna är inte alltid lämpliga för cykling med de 
yngsta barnen. Några tunnlar kan ha cykelförbud och vissa, där cykling är tillåten, är kanske inte 
anpassade för cykling. En del tunnlar har en varningsknapp som cyklisten ska trycka på då man cyklar 
in, så att bilisterna görs uppmärksamma på att det finns cyklister där. Ett stort antal tunnlar är mörka, 
så cykelbelysning och reflexväst är viktigt. Vid cykling på de nationella cykellederna, kan man 
kombinera cyklandet med andra transportmedel som tåg, färja eller buss, men det bör kontrolleras i 
förväg. 

I juli  2016 togs  den nationella  cykelvägen nr.1 mellan Kristiansund och Ålesund officiellt  i bruk och 
har  fått  namnet  Atlanthavsleden (Atlanthavsruta). Den är  20 mil lång och går  över flera  öar, städer och 
ger cyklisterna  en unik närkontakt  med kustlandskapet  och det öppna havet  
(https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/syklist/Kart/nr.1-kystruta/aalesund-kristiansund). 
Eftersom cykelvägen går längs kusten, så  innehåller den också färje- och motorbåtsanslutningar  och 
löper längs hela den nationella turistvägen. Atlanterhavstunneln är  en nära  6 km lång tunnel under  
vattnet  mellan  Averöy och Kristiansund.  Eftersom  det inte är tillåtet att  cykla i tunneln  har man  på 
prov möjliggjort cykeltransport  med taxi. Cykelvägarna  ska  visa attraktiva områden och ge cyklisterna 
fina upplevelser både när det gäller natur, kultur och attraktioner. Statens vegvesen genomför  en 
trafiksäkerhetsrevision för att säkra upp  att  cykellederna  kan rekommenderas  för cyklister. Andra  
viktiga informationslokaler är  Syklistenes landsforening  (slf.no), Syklist velkommen  
(cyclingnorway.no)  och Reiseplanlagger (en-tur.no).  

Att cykla i Norge betyder tuffa sträckor i bergen och stora event som Arctic Race - men även lugna 
turer genom idylliska byar och storslagen natur, skriver man på Visit Norways hemsida (2019). En av 
Norges mest kända cykelleder är Rallarvegen, som slingrar sig upp och ner för berg, förbi vattenfall 
och grönskande dalar i regionen Fjord Norge. Andra stora cykeldestinationer är Valdres, Telemark, 
Helgeland och Lofoten. Förutom cykelleder finns också möjligheter till sportcykling, som 
mountainbike på sommarhalvåret. Det finns ett flertal uppsatser om cykelturism. Här är några 
exempel: 

•  Håvik och Trosvåg (2015)  har skrivit en kandidatuppsats  om just  stigcykling i  Sogndal, där  de  
studerade  utvecklingen av MTB i Kaupangerskogen. Resultaten visade att  besöksnäringen vill  
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satsa på stigcykling men behöver mer  kunskap.  Författarna framhåller  att  det saknas nordisk  
forskning om stigcykling.  

•  Motivet till  mountainbikecykling i Norge  jämfördes av Skår  et  al.  (2008)  med mer  
traditionella utomhusaktiviteter. En undersökning, visade att fysisk aktivitet rankades högst, 
därefter avkoppling, natur och plats, hastighet och spänning, hantera utmaningar, sociala  
relationer samt utrustning.  Slutsatsen  är att ett  teoretiskt perspektiv som  inkluderar både  
utveckling och stabilitet behövs för att förstå utvecklingen av norskt  friluftsliv.  

•  En  uppsats  (Fidjeland, 2014), studerade cykelturisternas upplevelse av  landskapet  utmed  
Kanalleden i Telemark. Metoden som användes var  landskapsresursanalys  och resultaten 
visade att  vid  design av  en cykelled bör  kopplingen mellan de lokala  attraktionerna  och andra  
viktiga turistattraktioner  beaktas.  

Cykelturismen ökar i popularitet och är ett bra sätt för att leva sig in i det speciella och säregna på en 
plats. Med bilen åker man mellan landskap men med cykel reser man i landskapet. Nofima 
forskningsinstitut i norra Norge publicerade en rapport (Borch, 2013) om kustturism och naturturism. 
Rekommendationen för ön Senja är att de utvecklar cykelturismen kopplad till Cykkelled No1 och att 
färjor till och från ön ingår i ett bike and boat koncept. 

Telemarksforskning-Bö har under flera år byggt upp en kunskapsbas kring ökad användning av lokala 
resurser, stadsutveckling, landskapsturism och kulturekonomisk resemålsutveckling. Cykelturism 
handlar i ett kulturekonomsikt perspektiv om att odla och utveckla det unika med utgångspunkt från 
cykling i landskapet (Jörund Lönning och Svardal, 2005). Författarna vill minska den stora 
fokuseringen på att utveckla och lägga tillrätta fastlagda rutter mellan bestämda punkter. En sådan 
satsning ligger inte i turistens egna möjligheter till nya upptäckter, anser de. Det är avgörande att fästa 
uppmärksamhet på detta för att bli framgångsrik. Utgångspunkten måste vara att framhålla det som 
väcker intresse för Norge som resmål; fjäll, fjordar och orörd natur. Att vara på resa med cykel handlar 
om mer än att förflytta sig från A till B. Det handlar om att kunna styra sin egen färd, att uppleva och 
upptäcka med många sinnen. Som cyklist ser du inte bara landskapet fara förbi på avstånd, du befinner 
dig mitt i landskapet. I den kulturekonomiska strategin är det upplevelsen av det kulturella landskapet 
som är i fokus. Detta är mycket mer än ett upplevelselandskap, det är ett landskap som engagerar, 
inkluderar och skärper våra sinnen. Som transportmedel kan cykel vara idealisk för att skapa sådana 
identifikationsprocesser mellan det kulturella landskapet och resande (Jörund Lönning och Svardal, 
2005). 

Innovation Norway är den norska regeringens viktigaste instrument för innovation och utveckling av 
norska företag och industri. De skriver i en rapport (Innovation Norway, 2016) om andra länders 
(USA, Danmark, Tyskland, Holland och Sverige) syn på Norge som cykelturistdestination. Norges 
huvudsakliga utmaningar för att lyckas utveckla cykelturismen, är t.ex. höga priser och kostnader 
jämfört med övriga Europa, mycket kort säsong samt väderleken. Förutom detta saknas det ofta 
kunskap bland operatörerna samt svårigheter med att hitta de bästa produkterna. Turoperatörer är 
beroende av lokala företag som kan hantera bagagetransporter, hjälp vid nödsituationer o.s.v. Några 
turoperatörer har problem med att hitta norska företag som är villiga att dela på intäkterna och lämna 
provision. Det kan verka som om de norska företagen har tillräckligt med kunder eller ingen 
tillgänglig kapacitet. I rapporten (Innovation Norway, 2016) skriver de att utmaningarna för Norge 
som destination för cykelturism kan delas upp i två områden: utmaningar för turoperatörerna och 
utmaningar mot konsumenten. Turoperatörerna nämner följande utmaningar när det gäller att sälja in 
Norge som land för cykelturism: 

•  avsaknad av tillgängliga produkter  i Norge,   

•  avsaknad av kunskap gällande  turcykling i  Norge,   
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•  svårigheter  att komma  i kontakt och samarbeta  med norska företag, vilket  de  behöver för att  
kunna  skapa paket,   

•  hög prisnivå,   

•  Norge som  cykelland uppfattas av de utländska kunderna som ett kuperat  land och därför  
mycket utmanande samt  som ett ödsligt land (Innovation Norway, 2016).  

Trondheim utsågs 2018 till Norges bästa cykelstad. Ivar Arne Devik, leder cykelgruppen i Trondheims 
kommun genom samverkan med Statens Vegvesen. Som turist i Oslo går det att hyra citybikes för att 
ta sig runt i staden (Visitoslo, 2019). 

7.2.3.  Finland  
Tre av Eurovelos leder går genom Finland (Eurovelo, Finland, 2019). Information om cykelturism kan 
sökas på Outdoor Finlands webbsida (2019) som ger information om leder, men är till största delen på 
finska. Cykelturism är inte lika vanligt i Finland som längre söderut i Europa, säger Berit Mariani-
Cerati från Visit Southpoint Finland (2019) och hoppas nu att man ska kunna locka både finländare 
och andra nationaliteter att fira cykelsemester i Västnyland (Visit Southpoint Finland är en 
researrangör i sydvästra delen av Finland). Cykelturismen i Finland har fått sig ett lyft genom en ny 
guidebok (Fillariopas) med tillhörande webbsida har tillkommit för att locka både inhemska och 
utländska semesterfirare att använda cykeln. Guideboken med tillhörande karta, där cykellederna finns 
utmärkta, finns fortfarande endast på finska. Pirjo Räsänen från Outdoors Finland säger att de försökt 
att undvika de stora vägarna. Cykelguiden och nätsidan ska i framtiden även finnas tillgänglig på 
svenska, ryska och engelska. 

Förväntningarna är stora på att cykelturismen i Finland också ska bli en stor business säger Pirkko 
Räsänen på Outdoors Finland, som testat den nya Kustrutten som löper mellan Raseborg och Hangö i 
Västnyland och Kimitoön och Salo. För cykelturisten är det viktigt att rutten är ordentligt skyltad, då 
och då bjuder på sevärdheter samt erbjuder god mat längs vägen. Cykelturisterna är intresserade av att 
motionera och uppleva naturen men också av upplevelser som ligger lite utanför de vanliga rutterna. 
Tursterna är inte intresserade av döda byar, det måste finnas människor, evenemang och affärer, säger 
Räsänen. I Sommarfinland störs många av dålig skyltning av rutterna. Det är inte roligt att behöva 
fråga någon om vägen mitt i skogen eller i en okänd by, ofta finns det ingen att fråga. Det kan bli en 
omväg på flera kilometer om man har kört fel. Kustrutten är utmärkt med bruna skyltar och de visar 
avståndet till nästa huvudpunkt. De senaste delsträckorna är bäst skyltade men även här upplevs 
skyltarna som för få. Bristen på vägmärken och skyltar är ett statligt problem. Vägtrafiklagen och 
tillståndsmyndigheterna begränsar vilka skyltar som är tillåtna att sättas upp vid vägrenen. 
Projektledaren Pirko Räsänen nämner att i Tyskland finns stora färggranna skyltar som är lätta att 
följa, varför cyklisten inte regelbundet måste stanna och titta på kartan. Det blir flyt i cyklandet på 
detta vis. Målet var 1 500 cykelturister på rutten under sommaren 2018. Den siffran kan ökas om man 
lyckas locka till sig utländska turister. Men naturen får inte ta skada, så rutten måste planeras och 
marknadsföras på naturens villkor, anser Räsänen. Fördelen med cykelresor är att cyklisterna cyklar 
efter varandra, det påverka inte naturen på samma sätt som en vandrande folkmassa. Sommaren 2019 
startas marknadsföringen av paketresor mot utländska grupper. Det finns inte någon riktig cykelnäring 
i Finland, men det finns stora förhoppningar på att cykelturismen även där ska bli stor, säger Räsänen 
(Jämsen, 2018). 

I ett förslag till Stadsrådet skriver de att cykelturismen ökar i Europa och är särskilt viktig på 
landsbygden då den stärker dess livskraft. I Finland utvecklas cykelturismen inom ramen för Visit 
Finlands tillväxtprogram Outdoors Finland som bland annat arbetar med att utveckla 
sommaraktiviteter för den internationella marknaden. Under senare år har vissa kommuner och 
regioner lyckats med att utveckla cykelturismen genom produktifiering och tematiska rutter, men 
marknadsföringsstöd behövs både nationellt och internationellt. Det behövs märkning av EuroVelo-
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rutter och  andra nationella cykelleder  med skyltar anpassade enligt den nya vägtrafiklagen och utnyttja 
digitaliseringen till att  förbättra  marknadsföringen av rutterna (Statsrådet, 2018).  

I Helsingfors kan turister hyra de gula cyklarna och ta  sig runt i staden 
(https://kaupunkipyorat.hsl.fi/en) men de är  inte  tillgängliga  under  vinterhalvåret.    

7.2.4.  Island  
Island är unikt som cykelland på många sätt och det är säkert att cykla där om man är ordentligt 
förberedd, informerar EuroVelo (Eurovelo, Island, 2019). Det går att planera sin resa själv men det 
finns också några företag som är specialiserade på guidade cykelturer. De flesta vägar är asfalterade, 
dock med en någon ojämn yta, men det finns fortfarande många grusvägar som också är de vägar som 
har minst trafik. Den stora huvudvägen Route 1 cirklar runt landet och är ca. 140 mil lång. Så fort 
cyklisten lämnar sydvästra delen av Island så minskar trafiken, men fordonen färdas fortfarande i hög 
hastighet. Vägarna blir också smalare speciellt om man lämnar Route 1. Det är mycket mindre trafik 
på grusvägarna men man får räkna med långa sträckor med ’potthål’, ’tvättbrädor’ eller lös sand. 

Cykling är tillåten på alla vägar förutom i Hvalfjördur tunneln. Emellertid är inte de 
motorvägsliknande vägarna i Reykjavikregionen lämpliga för cykling. Det är tillåtet att cykla på 
trottoarer och gångstigar men cyklister ska visa hänsyn mot fotgängare. Det är inte tillåtet att cykla 
’off-road’ eller ’off-track’. Hjulspåren kan orsaka erosion och växterna växer mycket långsamt på 
Island. Cyklister ska ha cykellyse när det behövs men inte i normalt dagsljus. Barn, 14 år eller yngre 
ska bära cykelhjälm. Cyklisten måste ta med sig tillräckligt med mat och dryck när man färdas kring 
ön. Det kan vara 10–20 mil mellan affärerna t.o.m. på Ringvägen. Vatten kan dock lätt införskaffas 
från bäckar och älvar, men med viss försiktighet. Normalt är det tillräckligt att ta med sig två liter 
vatten. Cykeln kan tas med på flygplan eller färja, liksom på öns busslinjer (EuroVelo, 
informationsblad, 2019). 

The Islandic Cyclists’ Federation  (LHM) har tre av Islands mest aktiva cykelklubbar  som  medlemmar.  
Samanslutningen etablerades  1995 som  en paraplyorganisation för turcyklism, pendlings- och 
sportcyklism  i samarbete med ett nationellt organ för icke konkurrensutsatt sport under Islandic Sport  
Assosiation. L HM främjar  cykling som  ett hållbart  och hälsosamt transport- och rekreationsmedel, en  
konkurrenskraftig och familjevänlig,  icke tävlingsinriktad sportaktivitet.  LHM  (2019)  representerar  
cyklisterna både på  lokal och nationell nivå. På LHMs hemsida finns även goda råd,  Advice on bicycle  
touring in Iceland. I  Reykjavik är det möjligt att  hyra cykel och cykla på  turer  runt Island.  
(https://icelandbike.com/)  

Sammanfattande reflektion 

Danmark är det nordiska land som har mest välutvecklad infrastruktur för cykelturism, med ett flertal 
cykelleder längs kusterna och leder som binds samman i nätverk. Bornholm är utmärkande som 
cykeldestination särskilt med CERT institutet som forskningscentrum för cykelturism. Vi har dock 
inte funnit så många aktuella artiklar i internationella tidskrifter. Norge är ett land med en helt annan 
topografi där cykellederna utmärker sig genom att gå mellan öar, på broar och i tunnlar. De utvecklar 
även stigcykling och naturturismen. Island är på samma sätt mer inriktat på cykling i vild natur medan 
Finland är i inledningsskedet och utvecklar cykelleder längs sydkusten. Det finns rapporter och 
examensarbeten men mycket av systematisk cykelforskning saknas där effektsamband studeras. 

7.3.  Cykelturism i EU  

7.3.1.  ECF och Eurovelo  
ECF är en förkortning av European Cyklists’ Federation som är en global paraplyorganisation för både 
transport- och fritidscykling. Sammanslutningen arbetar proaktivt för att stödja cykelturismen på 
grund av dess ekonomiska, sociala, miljömässiga, kulturella samt hälsofördelar. ECF främjar 
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cykelturismen genom att t.ex. bedriva lobbying för mer stöd från EU och genom att bygga goda 
relationer med turistindustrin, t.ex. the European Union Federation of Youth Hostels Associations. 
Man anordnar dessutom ett flertal konferenser. 

I Bodor et al. (2016) anges att ECF:s mål för EuroVelo-projektet är: 

•  att säkerställa genomförandet  av cykelvägar  av mycket hög kvalitet i  alla europeiska länder,  

•  att  föra vidare bästa europeiska praxis över gränserna och på detta sätt harmonisera standarder,  

•  att  kommunicera förekomsten av dessa vägar  till beslutsfattare och potentiella användare,   

•  att främja och marknadsföra deras användning och att  tillhandahålla en viktig portal för  
information om cykling i  Europa,  

•  att på så sätt uppmuntra  ett stort antal europeiska  medborgare att prova på  cykling och 
därigenom  främja en övergång till hälsosamt  och hållbart  resande - för dagsturer och 
cykelturism.  

En karta med information  över alla EuroVelo leder finns på deras  hemsida (2019). En bild över deras  
sträckningar visas nedan, se figur  3. (http://www.eurovelo.com/en/ev-images/eurovelo-map)  

Ytterligare information finns  på: http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/EuroVelo-
Strategy-2012-2020.pdf  

Figur 6. Karta över Eurovelos olika cykelleder. Källa: EuroVelo 

VTI rapport 1014 67 

http://www.eurovelo.org/wp-content/uploads/2011/08/EuroVelo
http://www.eurovelo.com/en/ev-images/eurovelo-map


   

       
     

 
   

      
     

     
     

        
 

    
  
  

    
   

   
     

     
   

  
   

  
 

   
      

    
 

  
    

     
     

      
    

     
  

      
     

   
     

   
  

    
 

   
    

   
 

    
    

   

I en ECF rapport av Neun och Haubold (2016) uppger de att all cykling inom EU skapar intäkter på 
totalt 513 miljarder euro, vilket är högre än den årliga belgiska bruttonationalprodukten. Posterna 
fördelar sig på: miljö och klimat, energi och resurser, hälsa, ekonomi, teknologi och design, tid och 
utrymme, sociala aktiviteter, rörlighet samt kulturell mångfald (Neun och Haubold, 2016). Beträffande 
cykelturismen uppskattade Weston et al. (2012) i en studie som beställts av Europaparlamentet, att det 
förekommer 2,3 miljarder cykelturistresor årligen i Europa till ett värde som överstiger 44 miljarder 
euro. 20,4 miljoner turister stannar en eller flera nätter längs vägen och dessa övernattande turister 
spenderar ungefär 9 miljarder euro årligen. Om EuroVelo är fullt utbyggt som ett europeiskt transport-
och turistnätverk till 2020, uppskattade studien cirka 60 miljoner cykelresor varje år (Weston et al., 
2012). 

Lumsdon et al. (2009) utvärderade utmaningarna och möjligheterna vid utvecklandet av EuroVelo, 
som då hade 12 långdistansvägar. Studien analyserade marknaden för cykelturism i Europa och 
presenterade en efterfrågemodell för EuroVelo. Denna artikel behandlar också cykeltransporter med 
tåg och utvärderar slutligen potentialen för Iron Curtain Trail (ICT). Ett annat namn för denna är 
EuroVelo 13. Cykelvägen löper längs hela den gamla järnridån (Lumsdon et al., 2009). Weston et al. 
(2012) uppdaterade Lumsdons studie från 2009. Författarna skriver att utformningen av rutter för 
långdistanscykling ska omfatta principerna för utveckling av hållbar turism; de som planerar för 
cykelturism måste vara medvetna om nödvändigheten att bevara naturtillgångar, genom att höja den 
lokala kompetensen och förmågan att minimera utnyttjandet av naturresurser och nedskräpning och 
föroreningar. Transporten till en cykelled kan vara en av huvudkällorna till den negativa 
miljöpåverkan och destinationsproducenten måste därför vara medveten om detta genom att erbjuda 
attraktiva nära-hemmet-resor med anslutning till järnväg, buss eller båt vid längre avstånd. Det finns 
ofta ett behov av att olika transportsätt är integrerade på vägen till det slutliga resmålet. Ett problem 
kan vara att tågoperatörer har olika regler för att ta med cyklar. Förbättringar sker långsamt och man 
räknar med att det ska ge en ökad efterfrågan på tåg/cykelturism. Weston et al. (2012) skriver vidare 
att ett mindre antal cykelturister tog med cykeln på bussen, denna möjlighet var fortfarande mycket 
begränsad. När det gäller färjetransporter av cyklar, visade det sig att färjebolagen både vill och kan 
transportera stora mängder cyklar, men inte marknadsför denna möjlighet. Fortfarande är inte 
EuroVelo någon stor turisttillgång i de flesta länder, då det inte är utbyggt med ett utbud på resmål. 
Det har heller ännu inte blivit ett starkt varumärke. Nätet har en stor potential men det behövs 
engagemang och stora resurser för att kunna bygga ut nätet under de närmaste tio åren. Studien 
bedömer t.ex. att det finns en stor potential i EuroVelo 13 (Järnridåleden) som ska passera 20 länder 
på vägen från Svarta havet till Barents hav (Weston et al., 2012). 

Eftersom olika studier definierar vad som räknas som cykelturism på olika sätt bör försiktighet 
iakttagas vid jämförelser (Koucky, 2007). Det är stora skillnader mellan länder då det gäller 
cykelturism men generellt är trenden stigande. Det är lättare att jämföra länderna i Europa om man 
tittar på organiserade cykelresor. Då finner man att, i fallande storleksordning Tyskland, Österrike,
Italien, Frankrike, Schweiz och Nederländerna är de största destinationerna. Tyskland och Österrike 
stod 2007 ensamma för 40 procent av de organiserade cykelresorna, Sverige hade endast 1 procent. 
Det är svårt att kunna prognosticera intäkterna från en viss rutt. Detta beror på bl.a. ledens kvalité, 
tillgänglighet och marknadsföring. Dessutom inverkar hela regionens popularitet. Författaren 
påpekade att det i Sverige saknades ett enhetligt nationellt system för cykelskyltning medan sådana 
system fanns i Storbritannien, Schweiz, Nederländerna och Danmark. Några länder använder sig av 
siffersystem för att markera rutterna liknande de för bilvägarna. Låga siffror för nationella vägar och 
högre för regionala och lokala cykelvägar (Koucky, 2007). 

I länder som Storbritannien, Österrike, Spanien, Schweiz, Tyskland och Danmark utvecklas olika 
former av upplevelseindustrin snabbt skriver Kågeson (2007a). Bland några av länderna utgör 
semestercykling huvudmotivet för 2–4 procent av det totala antalet semesterfirare. Denna andel tros 
fördubblas inom en period av tio år. Om man ser cyklingen endast som en del av flera komponenter i 
semestern, är andelen ännu högre, skriver Kågeson (2007a). I Europa har förutsättningarna för 
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cykelturism förbättrats under senare år. Inte bara de kända cykelländerna Danmark och Nederländerna 
satsar på bilfria leder, utan stora investeringar görs även i Storbritannien, Belgien, Luxemburg, 
Österrike, Frankrike och Tyskland. Också i USA och Spanien görs omfattande satsningar. I många 
länder finns en stark vilja att få fram fler produkter för turismen som arbetar för kondition och hälsa. 
Därför utvecklas strategierna inom affärsutveckling i denna riktning. Det är en fråga om livsstilar som 
vinner i popularitet (Kågeson, 2007a). Författaren skriver vidare att det är hård konkurrens mellan de 
främsta destinationerna och de internationella cykelturisterna ställer höga krav på service, infrastruktur 
och attraktioner. Nya trafiksäkra cykelleder bör byggas framförallt i områden som har höga 
naturvärden. En lämplig längd för turister som primärt vill förflytta sig med cykel är 200 km, vilket 
ger 4–5 dagsetappet i maklig hastighet. Cykelvägen bör anläggas minst 10–20 m från en motoriserad 
väg för att minimera avgaser, buller och risk för nedstänkning. Vidare ska ytbeläggningen vara av god 
kvalité och väl underhållen. Det är bättre med asfalt än grus. För att man ska kunna mötas på 
cykelvägen eller cykla två i bredd, bör den vara 2,5–3 m bred, skyltningen måste vara enhetlig och 
tydlig och rastplatser ska förekomma med god regelbundenhet. För att cykellederna ska bli 
uppskattade av turisterna krävs inte bara en attraktiv infrastruktur utan också möjligheter till 
övernattning, cykeluthyrning etc. Många övernattar numera på hotell, vandrarhem och Bed & 
Breakfast, och det är viktigt att cykelleden innehåller övernattningsmöjligheter i olika prisklasser. En 
cykeldestination bör erbjuda cykelpaket men också bra information till dem som vill planera sin rutt 
själv. Välbeställda cykelturister förväntar sig goda måltider vilket erbjuds i Tyskland och Frankrike 
medan andra länder har ett enklare utbud, här finns det en utvecklingspotential. Framgångarna i många 
europeiska länder hänger delvis samman med skicklig marknadsföring av lederna (Kågeson, 2007a). 

Cykelturisten finns även i städer och Pucher och Buehler (2008) skriver i en artikel om lärdomar från 
Holland, Danmark och Tyskland om hur man gör cyklingen till ett säkert, enkelt och praktiskt sätt att 
ta sig runt i staden. Deras analyser baserar sig på nationella data samt fallstudier av små och stora 
städer i varje land. Deras resultat visar att framgången består i att tillhandahålla separata cykelbanor 
vid kraftigt trafikerade gator och korsningar i kombination med trafikdämpande åtgärder, företräde för 
cyklister, cykelparkering integrerad med kollektivtrafik, utbildning av cyklister och 
motorfordonstrafikanter samt ett flertal kampanjer för att skapa engagemang och stöd för cykling. 
Dessutom har de tre länderna gjort bilkörning dyrt och opraktiskt i stadskärnorna genom skatter och 
restriktioner. Policys för markanvändning har också påverkat förtätning som resulterar i kortare och 
mer cykelvänliga turer. Det är kombinationen av dessa olika åtgärder som bäst förklarar framgången 
för Holland, Danmark och Tyskland med avseende på att ha blivit så framgångsrika cykelländer. 
Artikeln adresserar inte cykelturismen direkt men gör förhoppningsvis att turister har lättare att cykla i 
städerna och uppfattar dessa städer som cykelvänliga. 

Nedan presenteras kortfattat cykelturismen i några av EUs medlemsländer; 

7.3.2.  Tyskland och Österrike  
ADFC är Tysklands förening för cyklister med över 160 000 medlemmar. De ger råd om alla aspekter 
av cykling: lagar, teknik och turism. Med nio EuroVelo-rutter och cirka 230 cykelvägar är Tyskland 
ett stort cykelland i Europa. Genom Bett+Bike kan turisten hitta cykelvänligt boende. Många av 
cykellederna längs de stora floderna har internationella turister. Tyskland erbjuder 100 längre 
cykelrutter som är 50–1 100 km långa. De mest populära lederna följer de större floderna, t.ex. Rhen, 
Mosel och Elbe (Koucky, 2007). Tyskland har flera leder längs floderna som även flyter in i Österrike 
och andra grannländer. Donau Radweg är förmodligen Europas mest utnyttjade cykelturistled och 
Mosel Radweg är en av Tysklands mest populära bilfria cykelturistleder (Kågesson, 2007). Den börjar 
i den tyska gränsstaden Passau och följder Donau till Wien. Leden har senare förlängts och fortsätter 
nu ända till Budapest. 

Österrike har ett omfattande nätverk av mer än 10 000 km väl utvecklade cykelleder. I Österrike är 
cyklingsinformation lättillgänglig, strukturerad och organiserad både på nationell och regional nivå 
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och  cykelvägarna  presenteras på deras turistportal.  http://www.austria.info/. Det finns även en  speciell  
cyklingswebbsida för hela  landet  (Österrike, 2019),  (Gantar et al, 2012). Meschik (2012)  skrev  om  
cykelleden  Donau och att 80 000  cyklister  passerade staden Krems.  Studien  visar att cykelturister  
njuter  av samma bekvämligheter som andra turister utan att orsaka miljöföroreningar vilket kan vara  
en förebild för andra cykelvägar  och för hållbar turism.  

7.3.3.  Schweiz  
I Schweiz drivs cykelinfrastrukturen nationellt och marknadsföringen sköts av en nationell stiftelse, 
Veloland Schweiz (Koucky, 2007). Stiftelsen har som uppgift att tillsammans med privata och 
offentliga aktörer skapa ett nationellt baserbjudande för cyklister som sedan löpande uppdateras. 2007 
fanns det nio nationella cykelrutter på totalt 3 300 km. Dessutom tillkommer en lång rad regionala 
rutter som ofta använder lågtrafikerade vägar. Veloland Schweiz samarbetar med bolagen inom 
kollektivtrafiken, framförallt med SBB, det statliga järnvägsbolaget. Cykeln kan tas med på nästan 
samtliga tåg, ca. 450 000 cyklar transporteras årligen med tåg. Cykel kan även tas med på de flesta 
bussar. På 120 järnvägsstationer går det att hyra cykel som kan återlämnas på en annan tågstation. 
Schweiz har en enhetlig vägskyltning som är viktig för cykelturismen, då slipper man att använda 
karta och skyltarna gör reklam för leden. En enhetlig grafisk profil skapar dessutom en 
igenkänningsfaktor som leder till olika produkter kopplade till cykelturismen (Koucky, 2007). På 
cykelturistkonferensen i Göteborg 2018, redogjorde Lukas Stadtherr för Veloland Schweiz (2019), för 
cykelvägar på nationell, regional och lokal nivå. Staten investerade inledningsvis i lederna men nu är 
även näringslivet med i utvecklingen. I Schweiz görs många endagsturer och det finns tillgång till 
detaljerade kartor gratis. 

7.3.4.  England/Storbritannien  
På EuroVelos hemsida skriver man att det brittiska National Cycle Network (NCN) består av mer än 
14 000 miles (22 500 km) cykelvägar. Omkring en tredjedel av nätverket är trafikfritt, oavsett om det 
är på tidigare järnvägslinjer, längs kanaler eller nya vägar genom parker och städer. Kågesson (2007) 
skriver att 1995 invigdes Sea to Sea Cycle Route som sammanbinder Irländska Sjön 
(Whitehaven/Workington) med Nordsjön (Newcastle/Tynemouth) och är 230 km lång. Stiftelsen 
Sustrans samordnar det nationella cykelnätverket där hundratals kommuner deltar samt de fyra 
EuroVelo rutterna. Sustrans skriver (2019) att med stöd från gräsrötterna och med politiskt ledarskap 
får de saker att hända snabbt. NCN är Sustrans längsta projekt och de har en vision om att det ska bli 
tillgängligt för så många som möjligt och passera genom alla städer. Det ska också föra kommuner 
samman, med länkar till affärer och skolor, Det är säkert och motortrafikfritt, vilket ska inspirera en ny 
generation att cykla. Manchester Metropolitan University driver forskning kring cykeltursmens 
ekonomi och University of Lancashire har utvecklat en ’Cycle Route Economic Impact Model för att 
beräkna det ekonomiska utfallet för cykelturism och fritidscyklingens användning av cykelleder. 

I Skottland finns ett koncept för cykeltursboende som kallas Welcome Schemes, övernattningen kan 
vara på allt från enkla självhushåll till exklusiva slott. Skottland har ett flertal erbjudanden för 
cykelturister (Visitscotland, 2019). Zovko (2013) har på uppdrag av Sustrans Skottland gjort en 
sammanställning av cykelturismen i Skottland. Studien identifierade ett ekonomiskt tillskott från 
cykelturismen i Skottland på mellan 117,2 miljoner och 239 miljoner kronor per år, beroende på 
vilken källa som används. För framgångsrik cykelturism behövs ett gott ledarskap, samarbete, att lära 
känna sin marknad och cyklistens resa samt hållbarhetsaspekter (Zovko, 2013). Även MTB är populärt 
i Skottland och Wales. Hardiman och Burgin (2013) har skrivit en utförlig artikel om trender för MTB 
och erfarenheter av konflikter mellan olika grupper, genom en fallstudie i Storbritannien. Författarna 
bedömer att MTB kommer att utvecklas och öka i popularitet samt kan ge inkomster till landsbygden. 
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7.3.5.  Irland  
Trots att cykelturismen är en etablerad industri i stora delar av Europa och att cykelturisterna 
spenderar minst lika mycket och ibland mer än andra turister, så cyklade endast 2 procent av alla 
turister på Irland år 2009, skriver Manton och Clifford (2011). Jämförelsevis var samma siffra för 
Tyskland och Nederländerna över 20 procent. En påverkande faktor är avsaknaden av säkra 
cykelvägar som är fria från trafik. Detta skulle kunna lösas genom en kombination av cykelvägar på 
väg och cykelvägar utanför väg, där cyklister kunde använda stigar längs kanaler och gamla banvallar. 
Cykelturismen på Irland skulle kunna revolutionera hela den irländska turistnäringen framförallt på 
landsbygden. Mullinger-Galwaylinjen, från inlandet och ut till västkusten, skulle kunna erbjuda 2 000 
km kostnadseffektiva cykelvägar och är en del av den irländska nationella cykelstrategin. NCN 
(National Cycle Network) har föreslagit ett genomförande av en cykelkorridor mellan orterna ovan. 
Tre fallstudier visar på utmaningarna och möjligheterna vid byggandet av cykelrutter på Irland 
(Manton och Clifford, 2011). 

7.3.6.  Holland  
På EuroVelos hemsida finns information om att Landelijke Fietsroutes (LF-rutter) utgör ett nationellt 
nätverk av cirka 4 500 kilometer av långrutter, skyltade i två riktningar. Några LF-rutter är en del av 
det internationella Eurovelo-nätet. Holland är Europas största cykelland, där en stor del av 
befolkningen cyklar dagligen och infrastrukturen är anpassad för cykling. Stora parkeringar finns vid 
järnvägsstationer och landets platta topografi gör det lätt att ta sig fram. På två hemsidor i Holland 
(2019) finns information för cykelturisten. Vid NHTV Breda University of Applied Sciences, Centre 
for Sustainable Tourism and Transport, bedrivs forskning om cykelturism och Pikets et al. (2013) 
presenterade en ekonomisk modell baserad på direkta utgifter för Europas cykelvägar. Deras viktigaste 
resultat var att cykelturisternas dagliga utgifter är jämförbara med andra turister och att cykelturister 
speciellt kan bidra till landsbygdens ekonomi. Resultaten visar på totalt direkta utgifter i Europa på 
nästan 44 miljarder euro, varav 35 miljarder euro för dagsturer och 8,94 miljarder euro för 
övernattande turister. Vid beräkning av turisternas direkta utgifter för Eurovelo cykelvägar, visade 
resultaten en ekonomisk potential på 7 miljoner euro (Piket et al., 2013). Även universitet i Twent 
bedriver cykelforskning, men få artiklar har hittats i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

7.3.7.  Belgien  
Cykelrutten Vennbahn är Europas längsta cykelväg som går på en nedlagd järnvägsbanvall med 
tillhörande tunnlar och broar och går genom traktens natur- och kulturarv. Vennbahn sträcker sig 125 
km, från Aachen i västra Tyskland, genom östra Belgien och slutar i Luxemburg. Det finns ett 
omfattande regionalt cykelnätverk (Vennbahn plus) i anslutning till huvudleden med längder från 30 
till 50 km och i olika svårighetsgrader. Cox (2012) beskriver att framgångsfaktorerna var naturmiljön, 
infrastrukturen, servicen samt marknadsföringen. Ett väldefinierat varumärke har skapats och är 
kärnan i all marknadsföring och skyltade aktiviteter längs Vennbahn. Marknadsföringsåtgärderna 
omfattar en hemsida, en app som kom 2016 med användbar information om rutter, skyltning, 
rastplatser, bra övernattningstips etc., en ’Vennbahn Pluss’ turplanerare, karta, informationstavlor samt 
tydlig och konsekvent skyltning längs hela vägen. Vennbahn har också gjort berättande (storytelling) 
till ett kärnelement i besökarens upplevelser, genom att varje del av rutten porträtteras med anpassade 
komiska illustrationer och historiska berättelser, 2015 uppmättes 354 300 cykelturer (Visit England. 
2016). 

I en artikel av Cox (2012) skriver författaren att Belgiens omedelbara närhet till Nederländerna och 
dess geografiska och topografiska identitet inom lågländerna inbjuder till en jämförelse med holländsk 
cykelkultur. Men detta är missvisande, då nivån på cykelanvändningen i Nederländerna har varit 
odelbar från statlig policy och inblandning, som syftar till att uppmuntra och behålla 
transportcyklingen både som aktivitet och identitet. I skarp kontrast till detta har tävlingscykling 
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praktiskt taget varit Belgiens nationalsport, t rots att  man saknar en kultur av vardagscykling. En ’låt-
gå-attityd’ har  synts både i  Flandern och Vallonien fram till de  senaste t vå decennierna,  med historiskt  
låga nivåer  av nyttocykling. Det är dock stora  skillnader mellan regionerna  idag, där Flandern har  12,9  
procent  nyttocykling medan siffran för Vallonien och  Bryssel är endast  1,5  procent. För Vallonien kan  
en mer  relevant  jämförelse  göras med policy och utövande i Frankrike. I Vallonien har Spa varit den 
stora symbolen för turismen, men en strategi  för att främja cykelturism utvecklades från år 2000  
genom bildandet av frivilligorganisationen Rando-Vélo som ska  uppmuntra och underlätta  för  
cykelturismen. I Flandern har cykling förknippats med cykelsport  alltsedan 1930-talet och en bild av 
tävlingscyklisten  som en ’tuff  man’. Man körde  på vägar  med dåligt underlag eller helt  utanför  
vägnätet. Den första  viktiga innovationen för cykelturismen i Flandern var  förlängningen av det  
holländska LF vägnätverket genom regionen. Likt Rando-Vélo var detta en produkt av frivilligarbete  
som först  kopplade ihop vandrarhem, senare  utgjorde ett  stöd till  de flamländska turistmyndigheterna. 
De numrerade cykelvägarna var  huvudsakligen ett  avskilt vägnät som ofta  drogs  längs kanalerna och  
därför  erbjöd raka  vägar  och därigenom  snabb bilfri  cykelåkning. Dessa vägar drog också nytta  av att  
kunna  erbjuda sammankopplingar  mellan de större städerna. Dessa kanalvägar används både för  
fritids-, sport- och transport-cyklism. Det är typiskt  för  Flandern att de olika  typerna av cyklism  
överlappar varandra på olika sätt, skriver  Cox (2012). Mer information  finns på  två hemsidor  
(Flandern, 2019).  

7.3.8.  Italien  
På EuroVelos hemsida skriver de att i Italien kan det ibland vara svårt att hitta cykelvägar och/eller 
lågtrafikerde leder. Italien har två organisationer för cykelturism, dels Italy Bike Hotels konsortium, 
dels Trek & Bike Hotels under konsortiet Green Italy, vilket är en organisation med hotell och företag 
som gemensamt marknadsför cykling och vandringsturism i Italien (Gantar et al., 2012). För vidare 
information se (Italy, 2019). Italien erbjuder sportcykling såsom MB samt cykling utefter leder (Italy, 
2019). Lugeri och Farabollini (2018) studerade Italiens geo-turism och för fram den komplexa länken 
mellan Jorden och Samhället som behöver återupptäckas. Författarna skriver att det bästa sättet att ta 
itu med hållbar utveckling, är att anta ett metodiskt tillvägagångssätt som inkluderar grundläggande 
delar av kommunikation, allmän utbildning och utbildning i geo-turism, En bra integrering mellan 
cykling, turism och landskap kan ge nya möjligheter för den lokala ekonomin. 

7.3.9.  Frankrike  
Eurovelo skriver  på sin hemsida  att  Frankrike  har ett nationellt, 21 0 00 km långt  cykelnätverk. Det  
omfattar även de  åtta  EuroVelo-sträckorna som passerar Frankrike genom  mer än 8 000 km. «Accueil  
Vélo» är det franska nationella cykelvänliga servicesystemet. som  ger information om logi, 
cykeluthyrning och reparation, turistinformation och turistplatser. Accueil Vélo-systemet finns  över  
hela Frankrike och  har  mer än  2  000 cykelvänliga tjänster nära  långa cykelvägar. Frankrike har en 
informationssida för cykelturism  (francovelotourism, 2019). Loire á Velo är en 800 krm lång regional  
cykelväg i längs Loiredalen, ett UNESCO  världsarvsområde. Det är den första helt skyltade  
cykelleden i  Frankrike (www.cycling-loire,com).  Frankrike har även  vägcykling i hela  
paketerbjudanden  med slottsbesök, god mat och kultur  i flera regioner  exempelvis  från Rivieran  
(2019).  Dessutom har Frankrike en  av världens  största vägcykeltävlingar, Tour  de France  som  
studerats av  Lamont och McKay (2012). Många turister följer  i Tour de France spår i  de franska 
bergen. Några vetenskapliga artiklar  om cykelturism  i internationella  tidskrifter har vi inte funnit  av  
franska författare.  

7.3.10.  Portugal  
En studie från Portugal gör  en profil av den  typiska cyklisten. De Oliveira Neves och Esperança 
(2012) skriver  att cykling och andra  former av hållbar turism växer snabbt på grund av en ökad hälso- 
och miljömedvetenhet hos  många turister. Även om grupper  inom turistnäringen fortfarande betraktar  

VTI rapport 1014 72 

www.cycling-loire,com


   

   
  

   
    

       
  

      
  

   
    

    
   

       
  

      

         
      

      
     

     
   

     
   

     
       

      
   
     

     
      

   
         

     

cyklisterna som  medlemmar av budgetmedvetna backpackresenärer,  finns det en  växande medvetenhet  
om att  denna uppfattning kan vara fel. Studien  har  använt den portugisiska fritids- och 
transportcykelförbundets databas FPCUB, för att  bedöma ålder, kön, bostadsort och professionella  
mönster för cykelanvändare. Resultaten visade att den typiska  portugisiske  cyklisten är en man i 40-
års åldern,  med medel eller  hög inkomst.  Algarvekusten erbjuder cykelleder och  Statens Vegvesen i  
Norge gjorde en studieresa  till Portugal för att  se hur de planerade  för  cykelturism i ett sårbart 
landskap. Lindsaas och Skagestein (2017)  redovisar studieresans resultat med  avseende på  olika  
lösningar för cykelleder  såsom  skyltning, tillrättaläggning, infotavlor, rastplatser, service och hur  
cykellederna är marknadsförda på nätet och  i andra medier.   

7.3.11.  Spanien  
Spanien har sedan 1993 anlagt bilfria cykelleder på ett sextiotal banvallar. De omfattar 980 km och 
marknadsförs både inom och utom landet som turistleder skriver Kågeson, (2007a). Tre av Eurovelos 
rutter går genom Spanien och ConBici heter koorderingscentret för Eurovelo. Mallorca har 
cykelturism samt forskning på densamma (Rejón-Guardia et al., 2018). 

7.3.12.  Grekland  
I Grekland används cykeln generellt mycket sparsamt, trots att cykling ger förbättrad hälsa, 
miljövinster och är ett billigt transportmedel. I Preveza, en mindre turiststad i nordvästra Grekland har 
de med gott resultat ökat cyklingen genom olika främjande åtgärder. I första steget är det dock fråga 
om cykling som transportmedel. Detta är kopplat till den ekonomiska krisen i Grekland 2008 som drev 
upp kostnaderna för de allmänna kommunikationerna samt bilanvändningen (Karanikola et al., 2018). 
I Grekland finns även miljöprojekt kopplade till cykelturism (Forsberg, 2014). STARTER 
(Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction) är ett projekt finansierat av 
Europeiska kommissionen och har som mål att sänka energianvändning och utsläpp av växthusgaser 
med 10 procent. Detta ska ske genom lokala nätverk. En av destinationerna som är med i STARTER 
är den grekiska ön Kos. Här liksom på de andra destinationerna har de periodvis mycket turism vilket 
skapar trafikproblem som de försöker hitta hållbara lösningar på (Forsberg, 2014). 

7.3.13.  Serbien  (ej EU)  
Srem är en serbisk regional cykelled som ligger i en region med samma namn inom Danube-Serbien 
regionen där de vill bygga en hållbar infrastruktur för cykelturism, som en del av utvecklandet av 
turistsektorn. Bogdanovic et al. (2016) skriver i en rapport att den totala längden ska bli 142 km. Detta 
är en del av landet med lite turism, men innehåller ett stort antal sjöar, vinstigar, kloster och andra 
turistattraktioner. På huvudcykelleden saknas skyltar eller nödvändig service till cyklisterna. Det 
saknas även kartor eller annat material för att informera cykelturisten om vägen och viktiga 
turistanläggningar. Genom att använda resultatet från denna studie hoppas de kunna öka ledens 
attraktivitet och i förlängningen utvecklandet av cykelturismen i Serbien. Vujko och Gajic (2014) hade 
för avsikt att finna faktorer för att förbättra cykelturismen, längs Donau i ett avsnitt mellan Serbien 
och Kroatien. Deras hypotes var att det befintliga utbudet var relativt dåligt utvecklat, men i denna del 
av regionen kunde en långsiktigt positiv effekt uppnås om man ville förbättra kvaliteten. Vujko et al. 
(2017) studerade även cykelturismens påverkan på hälsa och ekonomisk utveckling för destinationer, 
genom att undersöka turisternas attityd till att utveckla Fruška Gora Mountain för cykelturism. 

7.3.14.  Kroatien  
I en studie av Kovačić (2015) har inhemska Kroatiska cykelturisters efterfrågan studerats. Syftet var 
att få fram värdefull marknadsinformation från olika grupper av cyklister. Metoden var en webbenkät 
riktad till ett socialt nätverk med både en deskriptiv och explorativ design. Resultaten gav information 
om denna lokala grupp av cyklister, men data borde jämföras med internationell cykelturism och 
trender inom området. Med ett logistiskt perspektiv i sin forskning, visade Mrnjavac et al. (2014) att 
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cykelturisterna främsta fokus är på tillgänglig information och att denna ofta saknades. Författarna 
pekade på att studier av utbud och efterfrågan av information saknas i forskningen om cykelturism. 

Figur 7. På cykel jorden runt. Foto: Katja Kircher 

Sammanfattande reflektion 

EuroVelo är ett betydelsefullt nätverk av cykelleder över hela Europa, som ständigt utvecklas då 
cykelturismen ökar i omfattning. Studier visar på goda ekonomiska möjligheter för besöksnäringen 
utefter lederna som behöver utvecklas för att möta kundernas efterfrågan. Cykellederna följer 
kuststräckor eller längs floder och kanaler, eller på nedlagda banvallar. Viktigt är att lederna knyts 
samman och kan erbjuda säker cykling. De tysktalande länderna har den största andelen cykelturister 
men andelen cyklande är inte alltid kopplat till andelen cykelturister. Så verkar det vara även inom den 
internationellt publicerade forskningen, då vi inte funnit många studier från Tyskland, Schweiz eller
Österrike, möjligen publiceras forskningen endast på det egna språket. Även i länder som Grekland, 
Serbien och Kroatien börjar utvecklingen av cykelturism ta form och hållbarhetsfaktorerna framhålls. 

7.4.  Cykelturism i övriga världen  
Det internationella  organet  för  turism är Förenta Nationernas världsturismorganisation UNWTO  
(United Nations World Tourism Organisation). Organet  är  baserat  i Madrid och  samlar in,  analyserar  
och publicerar data om turismens utveckling på global  nivå. (www2.unwto.org/) En rapport med 
framtidsutsikter för turismen globalt, gavs ut 2011. Det USA baserade Adventure Travel T rade 
Association (ATTA)  är den ledande  internationella organisationen för hållbar, global naturturism. 
ATTA har över 1 000 medlemmar i hundratals  länder, ATTA redogjorde för den globala  
cykelturismen  i en undersökning 2014 med närmare 300 cykeltursorganisatörer. Undersökningen 
visade att branschen håller  på att bli  mer organiserad och framträdande. Av  organisatörernas intäkter  
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kom 45 procent från cykelturism, medellängden på resorna var 7 dagar med en medelkostnad på 257 
dollar/dag och 81 procent hade kontrakt med guider för sina turer. Den största andelen var cykelturer 
längs asfalterade leder med hög boendestandard där 93 procent av företagen hyrde ut cyklar men bara 
55 procent även cykelhjälmar. 42 procent av bokningarna kom från Nordamerika och 38 procent från 
Europa. För mer information se länken (ATTA, 2019). 

7.4.1.  USA  
I USA utnyttjas över 1 400 banvallar som cykelleder: Totalt omfattar de mer än 22 000 km. Därtill 
kommer 1 200 km på kanalbankar. Lederna används främst för cykling men också för vandring och 
in-lines samt i viss utsträckning för ridning och längdskidåkning (Kågeson 2007a). Cykelturismen har 
varit i den europeiska mittfåran medan den har varit kvar på marginalen av den nordamerikanska 
turistnäringen, skriver Pratte (2006). Ökningen av cykelturismen i Kanada och USA har emellertid 
blivit uppmärksammad och nu ser man cyklister som en potentiellt lukrativ kundkrets. I Minnesota 
började utvecklingen av ett system av cykelvägar på 1970-talet och flera leder har utvecklats till 
populära turistställen och cykelturism har blivit en stor framgång. Prattes artikel diskuterar de 
viktigaste ingredienserna i cykelturismen och undersöker ledernas betydelse i turismutveckling, med 
Minnesota som en fallstudie. I en artikel av Pesses (2010) används teorier om automobility på 
cykelturer för att utforska på vilket sätt den amerikanska medelklassen kopplas till den dominerande 
bilismen i USA. Med kvalitativ metod kopplas bilvägar till diskurser om mobilitet. Förlorat utrymme i 
städer på grund av bilar ses som en kraft som påverkar flykten på två hjul ut i det genuina amerikanska 
landskapet, skriver Pesses (2010). De långdistanscyklande turisterna upplever det fysiska landskapet 
på ett nytt sätt och tanken på ett förlorat allmänt landskap utmanas av att cykelturisten kan komma till 
klarhet över sin plats i mobilitetens sammansättning av människa och maskin. 

Det finns  forskning i många av  USA:s  delstater. Ett  exempel är Forskarna Turnbull and Griffin (2012)  
vid Texas Transportation Institute  (TTI) som skriver  i sin rapport om  länken mellan transporter och  
turism. Frågor om  cykling  och vandring diskuteras,  men även e konomi och lokala initiativ, 
infrastruktur som stödjer turism och nationsövergripande cykelleder såsom U.S. Bicycle Route System  
USBRS. Ett stort cykelevent ’The San José Bike party’ i Kalifornien med 1  000–4 000   deltagare  
rapporterades av  Johnson et  al.  (2018). Data från intervjuer, fokusgrupper  och fältobservationer  
analyserades för att  få information  om  eventets betydelse för deltagarna. Syftet  var att studera 
gemenskapen och motiv till  att delta. I USA finns ett cykelnätverk  ’Bicycle Tour Network’  (BTN)  
(http:/www.bicycletourbetwork.org/) som håller nationella  cykelturistkonferenser. Äventyrscykling är  
stort och de  ekonomiska  möjligheter som  följer av turismen diskuteras i media  
(http:/adventurecycling.org/).  Shafer  och Scott (2013) studerade medlemmarna  i Texas Mountain  Bike 
Racing Association  (TMBRA), för att  undersöka  bakomliggande faktorer till  utvecklingen av tävlande  
mountainbikers. De  skriver att MTB  är  en mogen sport och de aktiva utvecklas stegvis till högre  
nivåer, vilket är  mycket lite utforskat. V ad som påverkar individens beslut att cykla  undersöktes  av 
Akar och Clifton (2009)  som studerade  studenter  på Marylands U niversitet.  Resultaten visade att  
människor är känsligare  för  transporttid för icke-motoriserade transportsätt. De som uppfattade  gång  
och cykling  som en form av träning samt  önskade  flexibilitet kring  avgångstiden som en viktig faktor, 
var mer  benägna att  cykla.  

7.4.2.  Kanada  
Kanada är ett stort sportcykelland på grund av sin topografi (se även kapitel om träning och sport). 
Quebec är internationellt känt för sitt 500 mil långa cykelnätverk, ‘La Route Verte’, som löper kors 
och tvärs genom de flesta av provinsens delar. Detta gör den till Nordamerikas längsta cykelväg. Men 
de senaste två decennierna, då Quebecs regering och det icke affärsdrivande Vélo Québec först 
började att arbeta med vägen, är den fortfarande en ovanlighet i Kanada. De driver inte bara 
cykelvägen men organiserar också turer, producerar kartor och bedriver forskning på cykling i 
provinsen. Waterfront trail, är en 140 mil lång led som sträcker sig kring Lake Erie, Lake Ontario och 
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St. Lawrencefloden. I Kanada saknas en nationell plan för att skapa cykelvägar, men Quebec lyckades 
övervinna alla hinder och skapa ett stort nätverk, mycket tack vare stöd från provinsregeringen, men 
den första kampen bestod i att övertyga människor att ett cykelnätverk var finansiellt försvarbart. När 
man idag reser på provinsens cykelvägar inser handeln värdet av detta och välkomnar cyklisterna. 
(CBC, 2014). Den officiella guiden La Route Verte är en originalidé från Vélo Québec, som innehåller 
bl.a. 530 mil cykelväg, 229 detaljerade kartor, olika val av vägar, tips om speciellt vackra vägar och 
områden, information om turistinformationscenter, certifierade övernattningsställen som passar 
cyklister och deras speciella behov samt information om olika transportmöjligheter för att kunna ta sig 
till önskad plats på Route Verte (2019). Burns et al. (2014) har studerat marknadseffekterna på 
cykelturismen i Ontario och gjort en sammanställning för att området ska kunna utvecklas till en 
världsdestination för cykelturism. Genom intervjuer och enkät samlade McFarlane (2004) in uppgifter 
om cykelburna campare i Alberta, Canada. Studien undersökte sambandet mellan beteendemässiga, 
kognitiva och affektiva dimensioner av hur specialiserade intressen påverkade val av plats för 
fritidscyklister. 

7.4.3.  Australien  
The Munda Biddi Trail (betyder ‘väg genom skogen’ på det lokala aboriginska språket), är en off-road 
cykelupplevelse. Leden löper genom västra Australiens Darling Range och söderns skogar, genom 
busklandskap med eucalyptusträd, granitklippor och unikt våtmarkslandskap. Det finns få platser i 
världen där 100 mil led kunnat byggas genom en outvecklad naturkorridor. Leden kan enkelt nås med 
bil så man kan börja cykla var man vill. Vissa sektioner av leden lämpar sig för alla men det är bra att 
ha en viss erfarenhet av mountainbikecykling. The Munda Biddi Foundation administrerar också en 
rad av cykelledrelaterade events, samordnar volontärer, svarar på förfrågningar och stödjer det större 
Munda Biddi gemenskapen i västra Australien (Munda Biddi Trail Foundation, 2019). 

Cykelleden Murray to the Mountains Rail Trail (Victoria), är en av de mest utvecklade lederna, byggd 
på en gammal banvall som brukar delas upp i tre sträckor. Den längsta sträckan är 97 km och kallas 
‘The mountain section’. Den går från Wangratta till Bright och Beechworth. Leden följer den 
pittoreska Ovens Valley och har en fin vy över Mountain Buffalo. ‘The Murray section’ är 9 km och 
löper genom ett berömt vindistrikt från Rutherglen till Wahgunyah och denna del är i motsats till den 
tidigare mestadels plan. Den tredje sträckan är också 9 km och kallas ‘The Heritage section’, och löper 
från Wangratta till Oxley. Sträckan passerar genom ett mestadels platt jordbrukslandskap. Man kan 
uppleva leden sektionsvis eller cykla hela leden under ett veckoslut. Det finns intressanta, men ibland 
utmanande vägalternativ (Mountains Rail Trail, 2019). 

Cykelturism beskrevs i Australiens federala regerings Tourism White Paper 2003, som en 
nischmarknad med en potential att kunna lyfta Australiens konkurrenskraft på den globala 
marknadsplatsen (Lamont och Buultjens, 2011). Om landet skulle kunna etablera sig som en 
internationellt erkänd cykelnation så måste regeringen öka samarbetet med olika myndigheter samt 
förbättra den strategiska planeringen för att öka tillhandahållandet av infrastruktur och de 
bekvämligheter som cykelturisterna vill ha. Lamont och Buultiens (2011) påpekar att det fortfarande 
endast finns en begränsad del systematisk forskning som undersökt Australiens effektivitet när det 
gäller att understödja cykelturism. 

7.4.4.  Nya Zeeland  
Redan 1998 undersökte Ritchie (1998) cykelturismen på Nya Zeelands sydö, ur ett 
efterfrågeperspektiv. Studien beskriver egenskaper, infrastruktur och resebeteende och påpekar att 
man behöver se till cyklisternas efterfrågan för att få en bra planering och hantering för en framtida 
hållbar cykelturism. Resultaten utmynnar i rekommendationer som kan användas för andra länders 
framtida utveckling (Ritchie, 1998). 
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Cykelsport är stort i Nya Zeeland och turister kommer från Australien, UK, USA, Tyskland och med 
en potential för Kina, skriver Tourism New Zealand (2013). Det finns 21 stora cykelsportleder  genom  
hela landet och ca 4  procent  av alla internationella turister utför någon cykelsport  under  sitt  besök. 
Cirka hälften deltar i  cykling on-road  och den andra hälften i mountainbiking off-road. De spenderar  
mer än den genomsnittlige  turisten och 57  procent  är  i åldrarna 15–34  år och könsfördelningen är  
jämn. De  flesta stannar 30 dagar eller mer och 94  procent  reser  självständigt  och skaffar sig  
information på newzealand.com.  

7.4.5.  Asien  
I Taiwan som är ett stort exportland av cyklar finns forskare som studerar cykelturismens och 
destinationernas attraktivitet utifrån utbudssidan (Lee and Huang, 2014 samt Lee et al., 2014). Deras 
resultat pekar på att klimat, cykelfaciliteter och vägbeläggning samt boende var de viktigaste 
faktorerna för en destinations attraktivitet, men även utbudet av matvaror och förnödenheter längs 
leder. Chen och Chen (2013) använde data från 232 fritidscyklister i Taiwan. Resultaten pekade på 
efterfrågan av grundläggande faciliteter med verktyg för underhåll, informationscenter samt 
attraktioner var viktigt. Utländska cykelturisters nöjdhet med cykeluthyrning (Lin and Chen, 2018) 
och vad som påverkar fritidscyklares val av väg har också studerats. Även Kina har forskning på 
cykelturism, se kapitel om cykelturistens attityder, värderingar och beteenden. 

I ett samarbete mellan Singapore och Sydkorea gjorde forskarna Chiu och Leng (2017) en explorativ 
fallstudie i Singapore genom att använda 409 cykelturisters omdömen på TripAdvisor. Resultaten 
visade på fem teman; turer, cykel, guide, erfarenhet och cykling. Cykelturisterna gav bra betyg på sin 
upplevelse av att cykla i Singapore. Hyrcyklarna behöver dock vara väl underhållna och tillgängliga 
och guider bör vara uppmärksamma och kunniga, då dessa faktorer påverkade cykelturisternas 
nöjdhet. En studie från Thailand (Watthanaklang et al., 2016) belyser att flera organisationer 
kampanjar för att fler ska cykla men att de flesta thailändare inte vill cykla. 798 inhemska turister 
studerades och faktoranalyser (CFA) visade på sex faktorer: personlig utveckling, begrundande, 
utforskande, fysisk utmaning, äventyrssökande och social kontakt som motiv för att cykla. De fann 
även att cykelturistdestinationer i bergen och vid havet borde utvecklas olika, då cyklisterna hade olika 
preferenser. Cykeluthyrning har studerats i Surakarta där författarna intervjuade turister vid olika 
shoppingcenter. De faktorer som var viktiga för att de skulle välja att hyra cykel var väder, 
luftföroreningar, topografin och distans. 

Sammanfattande reflektion 

Cykelturism i övriga världen visar att cykelturism, och forskningen om den, är representerad på de 
engelsktalande kontinenterna. I vissa delar av Asien, är den på väg att utvecklas. I Australien och Nya 
Zeeland är cykeln som transportmedel inte stor och cykelturismen antar mer formen av sport och 
aktiviteter i vildmarken. Det är svårt att få en klar bild av cykelturismen globalt, UNWTO redovisar 
inte cykelturism separat och medlemmarna i ATTA är främst från Europa och Nordamerika vilket inte 
gör deras statistik heltäckande. De redovisar dock en trend av att cykelturismen ökar. 
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8.  Diskussion   
Ett flertal utredningar har gjorts genom åren som konstaterat att fritids- och turismcyklingen behöver 
utvecklas. Regeringen har uttryckt en önskan om ökad och säker cykling (Cykelstrategin, 2017), där 
de bl.a. pekar på behovet av ökad kunskap om vad som utmärker framgångsrika cykelleder samt behov 
av förslag på hur området kan utvecklas. Flera förslag presenterades i Tillväxtverkets utredning (2018) 
som innehöll fem strategiska områden för cykelturism. Den första av dessa var att öka kunskapen och 
förbättra metoder för uppföljning och att stora hinder var låg kunskap om potentialen, brist på 
finansiering och tillfredsställande infrastruktur. Här visar studien tydligt på kunskapsluckor för 
forskningen att fylla. Frågan kvarstår dock hur regeringen vill gå vidare, vilka som ska driva frågan 
och hur det ska finansieras. 

Denna litteratursammaställning innehåller dessutom en analys som mer specifikt beskriver vad som 
behöver göras för att detta strategiska område ska utvecklas. Dels beskrivs vilka organisatoriska, 
strukturella och praktiska aspekter som behöver utvecklas för att implementera de kunskaper som 
existerar idag samt den nya kunskap som förhoppningsvis genereras på en bredare front. Dels beskrivs 
vilka vetenskapliga aspekter som primärt behöver utvecklas, stödjas, och finansieras för att skapa den 
kunskap som området behöver. 

En möjlig tolkning av detta är att cykelturism som begrepp i dagsläget är för komplext för att 
definieras på ett användbart sätt. Det behöver nog utvecklas olika definitioner för olika typer av 
frågeställningar. Vem som är cykelturist och vilka aktiviteter som ska inkluderas bör nog styras av 
specifika forskningsfrågor. Det som driver en MTB turist som åker till Åre är troligen väsensskilt från 
det som driver en individ som åker Kattegattleden. En framkomlig väg är att utveckla en förståelse för 
de väsensskilda aktiviteterna var för sig för att därefter genomföra någon form av meta-analys för att 
erhålla en mer samlad bild av hur olika cykelturistaktiviteter ska stöttas, utvecklas och implementeras. 

Praktiska och Vetenskapliga behov 

En viktig slutsats är att en bredare grupp behöver få kunskap om cykelturismens nuläge och 
ekonomiska potential, såsom tjänstemän, politiker och beslutsfattare eller kunniga inom cykel (som 
oftast har fokus på vardags/transportcykling). Många aktiva inom cykelturism pekar just på behovet av 
samverkan mellan olika intressenter och aktörer och för det behövs kunskap. Men det handlar också 
om ansvarsfördelning och vem som ska betala och vem som skulle kunna få fördelar av en utveckling. 
Mycket pekar på att landsbygdens utvecklingsmöjligheter borde kopplas mer till cykelturismens 
utveckling och att olika regioner har olika förutsättningar. Hållbar naturturism måste ha långa 
perspektiv och samverkan inom och mellan kommunerna är viktigt. 

Cykelturismen studeras framförallt utifrån ett turismperspektiv, men det är ett brett område med 
kopplingar till transport, ekonomi, hälsa, hållbarhet, sport etc. Cykelturismen studeras utifrån många 
olika perspektiv som delvis överlappar varandra. Det saknas övergripande vetenskapligt väl upplagda 
studier vilket kan bero på olikheter mellan de olika perspektiven. Mycket av den litteratur vi funnit 
tillhör den s.k. grå litteraturen (publikationer som inte når upp till nivån av vetenskaplighet) och 
många studier efterlyser mer och bättre kvalitet på forskningen. Detta kan kopplas till finansieringen 
som i många fall inte har ett forskningsmål. Utformningen av infrastruktur, regler, maktförhållande, 
teknik och cyklistbeteendefrågor behöver ökade anslag för att kunna leverera god forskning. Vi ser 
också att flera rapporter i Norden publiceras på det egna språket, vilket också är fallet med denna 
litteratursammanställning, förmodligen gäller detta även övriga världen. 

Publicerade forskningsresultat för cykling generellt är betydligt flera än för cykelturism och 
fritidscykling specifikt. Det kan bero på att cykelturismen och dess effekter inte har prioriterats i 
forskningsfinansieringen och därför ej studerats i tillräcklig grad. Viktiga områden att lyfta är att 
sammanhängande turistcykelstråk saknas, där standarden, servicen, skyltningen och säkerheten är 
tillfredställande. Planläggningen för fristående cykelvägar och leder behöver underlättas och 
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transporten av cyklar på kollektivtrafiken behöver utvecklas även för cykelturisterna. De flesta 
vetenskapliga studier av cykelturism har ett ekonomiskt fokus men det finns svårigheter att mäta och 
beräkna effekterna samt att skilja cykelturism från turism generellt. Dels på grund av icke tillgänglig 
statistik, dels på grund av utvecklingen av metoder och variabler som bör ingå och vad man ska 
jämföra med. 

Ett flertal studier påpekar att cykelturistens behov är av central betydelse för att utveckla 
framgångsrika destinationer samtidigt som insikten om cykelturistens heterogenitet gör det 
besvärligare. Mätningen av cykelturisternas beteende behöver förbättras både med kvantitativa och 
kvalitativa metoder för att kunna följa upp och utvärdera. Man behöver även ta hänsyn till 
befolkningen på turistorterna så att utvecklingen blir hållbar och positiv för ett flertal. Inom 
sportcyklingen, framförallt MTB, finns ett flertal internationella studier. Här finns dock ett område för 
konflikter med andra turister, naturintressen och lokalbefolkningen som kan kopplas till social 
hållbarhet, där vidare forskning behövs för att stödja en hållbar sportcyklingsturism. 

Hållbarhet och hållbar semester ligger i tiden och cyklingens hållbarhet tas ibland för given, men då 
har man förbisett transporten till/från destinationen eller frakt av bagage. Dessutom har 
hälsoeffekterna av fysisk aktivitet vid daglig transportcykling studerats på samhällsnivå, men 
hälsoeffekter av turistcykling saknas. Även psykiska hälsoeffekter av cykelturism och fritidscykling 
behöver lyftas, då ledighet, natur och kultur är viktiga hörnstenar i cykelturismen. Om man vill 
åstadkomma en beteendeförändring för ökad cykling, kanske cykelturismen kunde vara en ingång. 
Askar och Clifton (2009) studerade påverkansfaktorer på valet att cykla, men studier huruvida fritids-
och cykelturism kan vara vägen att ta sig över tröskeln till ett vardagscyklande, har inte studerat. 
Deltagare på cykelturistdagarna 2019 uttryckte denna hypotes; ”goda vanor startar på semestern” och ” 
det börjar med en trevlig cykelled och sedan tar man cykeln till jobbet”. 

Svensk cykelturism är inte lika utvecklad som de stora cykelturistnationerna, exempelvis Tyskland, 
men det är intressant att se att cykelturismen kan vara större än vardagscyklingen såsom i England. I 
länder där cyklingen är ett mer självklart eget transportslag exempelvis Danmark och Holland kanske 
turistcyklingen får en annan roll, då infrastrukturen redan är utvecklad för cykel och tankesättet 
speglar vardagen snarare än semestern. I Australien och Nya Zeeland är nyttocyklingen liten, 
cykelturism ses oftast som en sport eller en tävling. Deltagare i studier från dessa länder är därför ofta 
medlemmar i cykelsportklubbar, vilket skiljer sig från studier i andra länder. Däremot finns ett 
vaknande intresse för hållbarhetsaspekterna i Asien. Den internationella forskningen om cykelturism 
behöver tas till vara för att omsättas till praktisk hjälp i Sverige. 

Vad ser forskningen i framtidens cykelturism? Nordin (2005) skriver i en rapport från ETOUR om 
trender i morgondagens turism och delar upp dem i tekniska, hållbarhets-, ekonomiska, politiska och 
oväntade faktorer. Dagens trend och debatt om flygskam kanske kan leda till fördelar för inhemsk 
turism på cykel. Persson et al. (2014) skriver att elcyklar kan göra det möjligt för nya grupper att 
börja, eller fortsätta cykla. Idag ser vi att cykelarrangörer köper in elcyklar till uthyrning, vilket kan 
underlätta vid backig terräng, göra det möjligt med tyngre bagage samt att människor med lägre fysisk 
kapacitet och/eller funktionsnedsättningar, kan cykla utan större ansträngning. Möjlighet att låna cykel 
ger också möjligheter till de som inte äger en cykel. Idag då nästan alla har en mobil med sig och 
tillgång till nätet på sin cykelsemester, blir det möjligt att i realtid mäta beteende och aktiviteter samt 
att utveckla kundundersökningar. Lexhagen vid ETOUR arbetar med digitaliseringen och olika 
verktyg som kan analysera data som turister lämnar efter sig, samt att använda appar för utvärdering 
av evenemang. 

På senaste cykelturistdagarna 2019 frågade en talare om den svenska cykelturismen var på väg mot ett 
genombrott. En annan sa att nu var alla överens, men svårigheten är att gå från mål till handling. En 
tredje tyckte att man behöver visa upp bättre nyttokalkyler, visa hårda fakta på vad det ger och en 
fjärde framhöll att – ”Vi behöver samla oss nationellt!” Många enades om att cykelturismen har 
framtiden för sig men en av stötestenarna är att SJ inte tar med cyklar på tåget. Det framkom att det är 
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konsensus om EU:s förslag att alla tåg ska ha åtta cykelplatser, man får åtta år på sig att möjliggöra 
det. Redan på cykelmässan i Göteborg 2018 önskade deltagarna att VTI skulle utveckla mätformer för 
hur man praktiskt skulle kunna räkna användare men även kvalitativt utvärdera cykellederna. 2019 
konstaterar konferensdeltagarna att det finns mycket att göra för att se hur många som cyklar, det 
behövs ett förbättrat kunskapsunderlag. Denna text kan summeras i ett antal punkter. Dessa punkter är 
mer eller mindre sammankopplade men i synnerhet är de mer eller mindre av en organisatorisk 
karaktär eller drivna av ett vetenskapligt behov. Nackdelen med att lyfta fram ett antal viktiga behov 
på detta sätt är att de kan uppfattas som separata aspekter. Men verkligheten är komplex och många 
behov måste beaktas samtidigt. 

Praktiska behov 

•  Kunskap till fler aktörer   
•  Samverkan mellan olika aktörer  
•  Ansvarsfördelning för  cykelturismområdet  
•  Cykelturism och landsbygdsutveckling  
•  Olika  regioner har olika förutsättningar  
•  Hållbar turism har långa  perspektiv  
•  Verktyg för att  mäta, värdera och följa upp cykelturismsatsningar  
•  Planläggningen för fristående cykelvägar och  leder behöver underlättas  
•  Cyklar på kollektivtrafiken behöver utvecklas  
•  Beakta lokala förutsättningar och befolkning  
•  Transporter ToR destinationer  

Vetenskapliga behov 

•  Högre kvalité på studier om cykelturism  
•  Kvalitativa såväl som kvantitativa angreppssätt  
•  Finansiering  av studier med f orskningsmål  
•  Ökad grad av finansiering för prioriterade områden  
•  Utveckling av  mätinstrument för specifika  frågeställningar  
•  Mer engelskspråkig  litteratur  
•  Förståelsen av  cykelturistens behov  
•  Separering av turism  och cykelturism  
•  Sportcykling  och social hållbarhet  
•  Hälsoeffekter (fysiska  och psykologiska)  av cykelturism  
•  Beteendeförändring för ökad cykling  t.ex.  ”goda vanor  startar på semestern”  
•  Elcykelns betydelse  för cykelturismen  
•  Cykelturism i ljuset av ett ökat miljömedvetande  
•  Social hållbarhet  och cykelturism  

De vetenskapliga behov som lyft fram är givetvis inte oberoende av varandra, tvärtom är flera av dessa 
nära kopplade till varandra. Att skapa fler studier med hög vetenskaplig kvalité är säkerligen nära 
kopplat till finansieringsproblematiken för att ta ett exempel. Cykelturismen har troligen hamnat 
mellan stolarna (mellan cykel och turismforskare) vilket gör att kunskapsläget av förklarliga skäl har 
mycket att önska. När den politiska agendan formuleras om något blir avsaknaden av kunskap mer 
uppenbar. Om den politiska viljan är att utveckla en hållbar turism är cykelturism en potentiell väg 
framåt både utifrån sociala (t.ex. etnicitet och genus), hälsomässiga (t.ex. fysiologiska och 
psykologiska) och ekonomiska perspektiv (företags- och samhällsmässiga vinster). Miljö, ekonomi 
och sociala hållbarhetsmål samvarierar i cykelturism, dvs cykelturismen kan skapa förutsättningar för 
att uppnå många av uttryckta mål politisk. 
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Området är således fortfarande omoget och det gör att det finns en efterfrågan av kunskap som inte 
existerar. Kunskapssammanställningar och utredningar i all ära men detta område behöver 
kunskapsutvecklas. Det kommer att ta tid och kraft. I synnerhet behövs troligen en uttalad 
ansvarsfördelning där en offentlig aktör får en tydlig roll för kunskapsutvecklingen. Det kompliceras 
naturligtvis återigen av områdets karaktär eftersom området faller mellan olika stolar där befintliga 
aktörer inte agerar så gränsöverskridande som troligtvis krävs. 

Avslutning 

Under årens lopp har en rad utredningar genererat en liknande bild av cykelturismområdet, dvs. vad 
som behövs för att området ska växa för att uppnå den potential många av författarna bedömer finns. 
Möjligen är nutidens miljödiskussion och individers intresse för hållbara produkter och god hälsa 
aspekter som kan ge området en högre prioritering. Intensifieringen av antalet utredningar och dess 
samklang i många avseenden kan bära frukt över tid. Det krävs dock ett samspel mellan olika aktörer 
(med olika intressen) vilket troligen kräver en tydlig ansvarsfördelning. De som har, eller tilldelas, ett 
ansvar bör också tilldelas resurser för att beakta de primära behov som existerar. Cykelturismen verkar 
ha en framtid även i en hållbar värld. Frågan är dock med vilken hastighet området ska utvecklas. 
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Bilaga 1 Sökningar i databaser och på Google 
Svenska sökord; cykelturism, cykel  + fritid, cykel  + hälsa, cykelturism + näring, cykelleder, 
cykelturism  + stad, cykelturism +  landsbygd, lånecykel hyra cykel, cykel +  kollektivtrafik, cykel  + tåg,  

Engelska sökord: cycle tourism, recreation cycling, leisure  cycling, downhill, mountain bike,  

Sökning genom  VTI:s bibliotekstjänst innefattar tidsperiod: år 2000 och till  nutid, Nedan redovisas  
databas och sökord:   

1. VTI:s bibliotekskatalog https://bibliotek.vti.se/ *turis*, Touris*, recreat*, leisur*, holiday*, 
vacation*. *c ykel*, *cykl*, bicycl*, cycl* eller  allt  i biblioteketskatalogen som vi  har klassifierat på  
ämnet cykelresor  

2. Swepub http://swepub.kb.se/  turistcyk*, upplevelseturis*, cykelturis*, Cykling*, cykl*, cykel*, 
turis*, Bicycl*, cycling, cycle*, cyclist*, touris*, touring   

3. Libris http://libris.kb.se/ Cykelturis*, Cykling, turism  

4. VTT Publications http://www.otalib.fi/vtt/jure/wwwjure-en.htmtouris*  

5. finna.fi https://www.finna.fi/ cycle tourism, cykelturis*, bicycle touring, bicycl*, cycling, cycle, 
touris*  

6. Academic  renewal: innovation in leisure and tourism: theories and methods:  phenomenological   

7. Bibliotek.dk Cykelturis*, bicycl*, cycling, mountainbik*, touris*  

8. Statens vegvesen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/search?vid=BIBSYS&sortby=rank&lang=no_NO, sykkelturi*, sykkel*, turis*  

9. TØI https://www.toi.no/  sykkel, sykling, turisme   

10. Fahrradportal http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/tourism  

Även bidrag från branschen  t.ex. lokala rapporter  har  ingått  i studien samt information från 
konferenser, konsulter, organisationer  och nätverk.  
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