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Värdering av restidsbesparingar vid cykelresor 

av Gunilla Björklund och Björn Carlén 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Bakgrunden till föreliggande studie är att Trafikverket vill utveckla samhälls-
ekonomiska kalkylmetoder för cykelåtgärder, bland annat för att kunna jämföra den 
samhällsekonomiska lönsamheten av sådana med den för andra åtgärder, till exempel 
väginvesteringar. En tung post i sådana kalkyler är ofta restidsvärdet. Syftet med 
studien är att skatta restidsvärden för cykelresor som är geografiskt generaliserbara över 
landet. Vidare görs ett försök att analysera effekterna av cyklisters hälsomedvetenhet på 
restidsvärderingen och om möjligt föreslå en dekomponering av restidsvärdet i 
hälsoeffekt respektive övrigt tidsvärde/bekvämlighetsvärde. I rapporten redovisas en 
teoretisk modell samt inledande analyser och skattningar av restidsvärden som gjorts 
utifrån materialet. Resultaten visar att det finns en skillnad i storlek på restidsvärdet 
beroende på om respondenterna har bil eller kollektivtrafik som alternativt färdmedel 
till cykel. Ett annat resultat är att restidsvärdet tenderar att minska ju mindre riskfylld 
och obekväm cykelvägen är, främst vid förflyttning från blandtrafik/cykelfält till 
cykelbana (invid väg eller ej i anslutning till väg). Studien indikerar även att personer 
som inte tar med hälsoaspekter i deras val att cykla har högre restidsvärden än personer 
som anser att hälsoaspekter är av betydelse. Störst effekt verkar hälsoaspekten ha vid 
cykling på cykelbana. En slående aspekt av de skattningar som gjorts är att respon-
denterna (som är cyklister) uppgav svar som resulterade i restidsvärden för cykel som 
vida överskrider motsvarande värden för det alternativa färdmedlet. Även om värdena är 
höga så ligger de någorlunda i linje med tidigare studier, i varje fall när det gäller 
personer med kollektivtrafik som alternativt färdmedel till cykel. 
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Valuation of travel time savings in bicycle trips 

by Gunilla Björklund and Björn Carlén 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping 

 

 
Summary 

The background to this study is that the Swedish Transport Administration wants to 
develop methods for benefit-cost analyses of infrastructure investments for bicycling. 
An important item in such appraisals is often the travel time value. The aim of this study 
is to estimate travel time values for bicycle travel that is geographically generalizable 
across the country. Further, an attempt is made to analyse the effects of bicyclists’ 
health awareness on the travel time value and, if possible, propose a decomposition of 
the travel time value in two parts: health effects and time value/comfort value. The 
report presents a theoretical model and preliminary analyses based on the data material. 
The results show that there is a difference in the size of the travel time value depending 
on whether the respondents have car or public transport as alternative modes to bicycle. 
Another result is that the travel time value tended to decrease the less risky and 
uncomfortable the bike path was, mainly when moving from mixed traffic/bicycle field 
in the road way to bicycle lane (next to the road or not in connection with the road). The 
study also indicates that people who do not take health aspects into considerations in 
their choice of cycling have higher travel time values than people who believe that 
health aspects are important. Health aspects seem to have the greatest effect when riding 
on a bike lane. A striking aspect of the estimates is that the respondents (who all are 
bicyclists) reported answers that resulted in travel time values for bicycle that far 
exceeded the corresponding values for the alternative mode of transport. Although the 
values are high, they are in line with previous studies, at least when it comes to people 
with public transport as alternative mode to bicycle. 
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1 Inledning 

Bakgrunden till föreliggande studie är att Trafikverket vill utveckla samhälls-
ekonomiska kalkylmetoder för cykelåtgärder, bl.a. för att kunna jämföra den samhälls-
ekonomiska lönsamheten av sådana med den för andra åtgärder, t.ex. väginvesteringar. 
En tung post i sådana kalkyler är ofta restidsvärdet. Naturvårdsverket publicerade 2005 
en rapport som lade grunden för samhällsekonomiska kalkyler av cykelåtgärder i 
Sverige. I avsaknad av empiriska studier av svensk efterfrågan på cykelresor fördes där 
ett indirekt resonemang som landade i ett förslag till restidsvärden för befintliga 
cyklister som var 90 kr/tim i blandtrafik och 70 kr/tim på cykelväg. Man diskuterade i 
rapporten även separata värdeposter såsom väntetid, riskexponering och hälsoeffekt. 
Den senare menar man är betydande och något som individerna endast i en begränsad 
omfattning beaktar när de väljer färdmedel. WSP (2007) förordade att hela hälso-
effekten av cykling ses som obeaktad av individerna och att den behandlas separat 
genom användandet av WHO:s beräkningsmodell (WHO, 2007). Man påpekade avsak-
naden av direkt empiriskt underlag för uppskattning av svenska cyklisters restidsvärde-
ringar. På uppdrag av Trafikverket genomfördes en enkätstudie där cyklisters värdering 
av restids- och bekvämlighetsförbättringar skattades utifrån så kallade stated preference-
val (WSP, 2009). Studien, som fokuserade på cyklister i Stockholm, gav relativt höga 
restidsvärden: 159 kr/tim för cykling på bilväg och 105 kr/tim för cykling på separata 
cykelbanor. Rapporten argumenterade även för att hälsoeffekterna till stor del beaktas 
av cyklisterna och därmed fångas upp av deras restidsvärdering. 

Föreliggande studie är en vidareutveckling av studien av WSP (2009) och Börjesson 
och Eliasson (2012), med ett större och bredare urval (fler och mindre städer). Syftet är 
att skatta restidsvärden för cykelresor som är geografiskt generaliserbara över landet. 
Vidare görs ett försök att analysera effekterna av cyklisters hälsomedvetenhet på 
restidsvärderingen och om möjligt föreslå en dekomponering av restidsvärdet i 
hälsoeffekt respektive övrigt tidsvärde/bekvämlighetsvärde. I rapporten redovisas en 
teoretisk modell samt de inledande analyser och beräkningar av restidsvärden som 
gjorts utifrån materialet.  

Rapporten baseras på en enkätstudie med stated preference-metodik, dvs. hypotetiska 
val. Sådana har även använts internationellt för att uppskatta restidsvärden för cykling 
och val mellan cykelmiljöer. Ramjerdi et al. (2010) redovisade i en norsk studie ett 
genomsnittligt restidsvärde för cykling på 130 norska kronor per timme (i 2009 års 
prisnivå). Tilahun et al. (2007) genomförde en datorbaserad anpassad stated preference-
studie i USA där individer fick ta ställning mellan olika miljöer med goda 
cykelförhållanden och miljöer med sämre cykelinfrastruktur men med kortare restid. 
Den förbättring som värderades högst i jämförelse med att cykla i blandtrafik med bilar 
parkerade i körbanan var ett eget cykelfält i körbanan. Det bör noteras att, till skillnad 
från cykelfälten i Sverige, var detta cykelfält markerat med heldragna linjer och var 
endast till för cykeltrafik. Att slippa parkerade bilar i körbanan värderades näst högst 
och cykelbana utanför körbanan värderades lägst av de förbättringar som presenterades. 

När man analyserar färdmedelsval med diskreta valmodeller brukar man skilja på 
attribut som tillhör de olika färdmedlen och attribut hos individerna, s.k. socio-
ekonomiska variabler. På senare tid har man även börjat intressera sig för latenta 
variabler, dvs. variabler som inte är direkt observerbara (t.ex. attityder) utan mäts 
genom indikatorvariabler. Vredin Johansson et al. (2006) studerade färdmedelsval hos 
en grupp pendlare, där de även inkluderade de latenta variablerna miljövänliga 
preferenser, säkerhet, komfort, bekvämlighet och flexibilitet. Temme et al. (2008) fann 
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att de latenta variablerna flexibilitet, bekvämlighet/komfort och säkerhet, som mätte 
personers attityd till olika färdmedel, påverkade personernas färdmedelsval och ökade 
modellens förklaringsgrad. Yáñez et al. (2010) integrerade latenta variabler i form av 
komfort/säkerhet och tillförlitlighet i diskreta valmodeller och fann att modellerna 
förbättrades av detta. Hälsomedvetenhet, som undersöks i föreliggande studie, är ett 
annat exempel på en latent variabel. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs en enkel modell över trafikanters val av färdmedel. Syftet är att 
illustrera vad individens värdering av en restidsbesparing består av och under vilka 
förutsättningar den kan antas fånga alla relevanta värden av en cykelåtgärd. Vi utgår 
från att individen söker maximera sin egen tillfredsställelse och att hon är förmögen att 
göra någorlunda välavvägda val. Därmed inte sagt att individen alltid väljer det bästa 
alternativet, men givet den information som finns tillgänglig vid beslutsögonblicket 
väljs det alternativ som bedöms ligga i det egna intresset. Det är väl känt att egen-
intresset inte behöver leda till utfall i linje med det samhälleliga intresset. Sådana 
diskrepanser kan bl.a. uppstå om de priser hushåll och företag möter inte avspeglar den 
faktiska resursåtgången, exempelvis pga. externa effekter. Vi bortser för stunden från 
sådana förhållanden. Mot slutet av avsnittet diskuterar vi kort effekterna av vissa 
incitamentsproblem som uppstår under sjuk- och hälsoförsäkringen samt bristande 
information om hälsovärdet av fysisk aktivitet.  

Låt individens nytta av att företa en given resa med färdmedel i ges av  

 (1)  Ui = B – Ci  

där B anger nyttan av att komma fram till resmålet (t.ex. arbetsplatsen) och Ci är 
reskostnaden. Nyttan antas vara oberoende av sättet resan sker på. Så behöver 
naturligtvis inte vara fallet. Exempelvis kan en uttröttande transport påverka produk-
tiviteten under arbetsdagen. Här bokför vi emellertid eventuella sådana effekter, positiva 
eller negativa, på resans kostnadskonto. Ci betecknar alltså resans nettokostnad. En resa 
tar tid (T) och pengar (M) i anspråk, är mer eller mindre obekväm (OB) och riskfylld 
(R). De två senare antas här vara proportionella mot restiden. Nyttoeffekter som inte 
fångas av ovan nämnda variabler är möjliga. Sådana konsekvenser utanför resan 
betecknar vi KU. (Denna variabel kommer strax att fyllas med konkret innehåll.) Vi har 
därmed följande utseende på vår kostnadsfunktion. 

(2)  Ci = (aT + aOBi + aRi )Ti + aMMi + KUi  

där aT anger individens marginalvärdering av tid per se, aM marginalnyttan av inkomst, 
aOBi och aRi individens marginalvärdering av obekvämligheten respektive riskexpo-
neringen med färdmedel i. För enkelhetens skull antar vi att dessa marginalvärderingar 
är konstanta, åtminstone inom de intervall vi här rör oss.  

Individen väljer att cykla framför alternativ A (kollektivtrafik/bil) om UC – UA = CA – 

CC = ΔC  ≥ 0.  

(3)  ΔC = k + (aT + aOBC + aRC)ΔT + aMΔM + ΔKU ≥ 0 

där k = [(aOBA - aOBC)+(aRA - aRC)]TA, ΔT = TA-TC, ΔM = MA-MC, ΔKU = KUA-KUC. 
Betänk nu en marginell ökning av restiden för cykel. Hur mycket behöver den monetära 
kostnaden för det alternativa färdmedlet (MA) öka för att lönsamheten att välja cykel-
alternativet (ΔC) ska vara oförändrat? Om ΔKU är oberoende av dessa förändringar ges 
individens värdering av en restidsförkortning av dMA / dTC = (aT + aOBC + aRC) / aM.  

Betydelsen av skillnaden i fysisk aktivitet mellan olika färdmedel har diskuterats flitigt 
under senare år, se exempelvis Naturvårdsverket (2005), WSP (2007, 2009), Schantz 
(2008) och Andersson och Fransson (2011). Epidemologiska studier visar på att 
cyklister tenderar att ha en bättre hälsa än de som åker bil eller kollektivtrafik (se t.ex. 
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Andersen et al., 2000), något som har medfört förslag om att staten av folkhälsoskäl bör 
främja cyklande. Det är dock inte uppenbart att det är cykling i sig som förklarar den 
observerade hälsoskillnaden. Den kan ju även förklaras av att det är hälsosamma 
människor som väljer att cykla snarare än att de blir hälsosamma av cykling, något som 
Andersen et al. (2000) inte kontrollerar för. För de flesta finns flera möjligheter till 
fysisk aktivitet lätt tillgängliga. Vidare kan individer som är informerade om vad en 
lagom portion fysisk aktivitet betyder för livskvaliteten (idag och i framtiden), antas 
välja den totala aktivitetsnivå där deras nytta av ytterligare fysisk aktivitet är lika med 
kostnaden för detta. En individ som till följd av en förbättrad cykelmiljö börjar cykla till 
och från arbetet kan alltså öka sin totala aktivitetsnivå, men också välja att minska sina 
övriga fysiska aktiviteter något.  

För en individ som väljer att hålla den tid hon lägger ned på fysisk aktivitet någorlunda 
konstant vid nivån TFA uppstår ingen större hälsoeffekt av att cykla. Hennes beslut att 
använda cykel vid resor som ändå måste utföras ger istället en fördel i form av en 
tidsbesparing. Totalt sett går mindre tid åt till att ta sig till och från arbetet och att 
aktivera sig. Denne individ ser alltså följande konsekvens utanför cykelresan,  
KUC

 = (aT + ej)(TFA - TC), där ej anger ansträngningen förknippad med den fysiska 
aktiviteten j, relativt cykling. För kollektivtrafik-/bilalternativet är motsvarande kostnad 
KUA

 = (aT +ej)TFA. För denna individ har vi alltså ΔKU = (aT +ej)TC varvid 
betalningsviljan för en marginell restidsförkortning blir dMA / dTC = (aOBC + aRC - 
ej)/aM.1 Att aT inte uppträder i restidsvärderingen beror på att en kortare cykelresa 
medför ökad tidsåtgång för annan fysisk aktivitet. 

En individ som ser ett motionsvärde i att vara på cykeln värderar alltså en given 
restidsförkortning lägre än en som inte gör det. Betrakta nu i stället en individ som i 
stället låter mängden fysisk aktivitet och därmed sin hälsa (H) variera med valet av 
färdmedel. Vid kollektivtrafik-/bilalternativet upplever hon ett hälsotapp motsvarande 
Hmax-HA, där Hmax anger maximal hälsonivå och HA hälsonivån vid kollektivtrafik-
/bilalternativet. Låter vi aH ange individens marginalvärdering för hälsa har vi  
KUA = aH(Hmax-HA). Vid cykelalternativet upplever individen KUC = aH(Hmax-HC), 
varvid ΔKU = -aH(HA-HC). Denna individs betalningsvilja för en restidsförkortning 
uppgår till  

dMA / dTC = (aT - aH 
C

C

T

H




 + aOBC + aRC) / aM.2 Då vi kan anta att aH och 
C

C

T

H




 > 0 

säger detta uttryck oss att en individ som låter färdmedelsvalet styra mängden fysisk 
aktivitet och som tillmäter hälsa ett högt värde värderar en förkortning av restiden lägre 
än någon som inte beaktar eller värderar hälsa lika högt.  

Oavsett om individen skulle motionera mer på annat sätt om hon inte cyklade eller ej, så 
har vi att KUA > 0. En individ upplever paketet kollektivtrafik-/bilalternativet plus extra 
motion som mer kostsamt än paketet kollektivtrafik/bil plus hälsoförsämring om  
(aT +ej)TFA > aH(Hmax -HA). Vi kan alltså förvänta oss hälsoeffekter för cyklister med 
hög värdering av tid per se (aT).3 Det är för sådana individer som beslutet att cykla ger 
ökad fysisk aktivitet. De andra individerna väljer att hålla aktivitetsnivån och därmed 
hälsan konstant över färdmedelsalternativen. 

                                                 
1 Detta uttryck erhålls genom att addera ΔKU = (aT +ej)TC till (3) och sedan beräkna dMA / dTC. 
2 Här har vi adderat ΔKU = -aH(HA-HC) till (3) och sedan beräknat dMA / dTC. 
3 Även starkt ogillande av annan fysisk ansträngning (högt ej) ger samma resultat. Denna drivkraft synes 
dock inte helt förenlig med valet att cykla.  
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Det bör noteras att det är individens egen uppfattning om bl.a. värdet av tid, ansträng-
ning och hälsa som styr hennes färdmedelsval. Om individen har skäl och förmåga att 
beakta alla relevanta effekter så skulle hennes val även vara samhällsekonomiskt väl 
avvägt. Det finns dock skäl till varför så inte är fallet. Ett sådant har att göra med den 
kollektiva finansieringen av den svenska sjukvården och sjukförsäkringen som medför 
att individen inte bär den fulla kostnaden av ohälsa. Ytterligare ett skäl är att individen 
inte är fullt informerad av värdet av fysisk aktivitet alternativt att hon är det men lever 
under ”vanans makt”.4 Individer som inte förstår eller inte känner till det fulla värdet av 
fysisk aktivitet kan väntas aktivera sig ”för lite” och i förlängningen få sämre hälsa. 
Byggandet av en cykelbana skulle här kunna resultera ett samhälleligt mervärde 
realiseras, ifall de individer som härigenom börjar cykla också ökar sin totala fysiska 
aktivitet. Individernas oförmåga till välavvägda val gäller dock sannolikt inte bara 
cykling utan all fysisk aktivitet. Det är därmed möjligt att de väljer att minska sina 
övriga fysiska aktiviteter nu när de börjat cykla, med resultatet att cykelbanans 
nettoeffekt på den samlade aktivitetsnivå är oklar. Denna diskussion visar på att det är 
viktigt att ha en klar uppfattning av vad som är grundproblemet. Är problemet att folk 
inte förstår sitt eget bästa, så torde information och upplysning vara mer träffsäkra 
åtgärder än att subventionera cykling eller att genom extra kalkylposter förbättra den 
samhällsekonomiska kalkylen för byggandet av cykelbanor. 

                                                 
4 Se Andersson och Fransson (2011) för en mer utförlig diskussion kring dessa och ytterligare argument. 
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3 Studiens upplägg  

I denna studie används en modifierad variant av den undersökningsdesign och enkät 
som användes av WSP (2009) och Börjesson och Eliasson (2012). De största 
skillnaderna gentemot den tidigare studien är att vi även ställde frågor kring attityder 
kring cykling, bl.a. gällande hälsa/motion, och att stated preference-frågorna innehöll 
fyra olika typer av cykelmiljöer istället för två. Vidare undersöker vi inte värdering av 
cykelställ, planöverbyggda korsningar och trafiksignaler. Efter synpunkter från personer 
som fick prova att fylla i enkäten så kortades resorna ner några minuter. Varje respon-
dent fick i tolv olika situationer ta ställning till om de skulle ha cyklat eller tagit det 
alternativa färdmedlet, dvs. bil eller kollektivtrafik. Personerna fick själva uppge vad 
som skulle vara ett lämpligt alternativ för dem innan de gjorde sina val. För att respon-
denterna inte skulle behöva ta ställning till fler situationer än tolv skapades tre olika 
varianter av enkäten. I varje variant presenterades tre av de fyra olika cykelmiljöerna 
blandtrafik, cykelfält i körbanan, cykelbana vid väg och cykelbana ej i anslutning till 
bilväg (skog). Cykeltiden bestod av nivåerna 20, 25 och 35 minuter medan tiden för det 
alternativa färdmedlet bestod av nivåerna 10, 13 eller 18 minuter, och var därmed alltid 
det snabbare färdmedlet. Kostnaden för det alternativa färdmedlet varierades mellan 10, 
16 och 32 kronor, medan kostnaden för cykel antogs vara noll. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

I delstudie 1, pilotstudien, delades enkäterna ut till 166 cyklister i Stockholm. Enkäterna 
fick tas hem och fyllas i och 82 ifyllda enkäter skickades tillbaka. Pilotstudiens syfte 
var, förutom att testa enkäten, att möjliggöra en mindre jämförelse med resultaten från 
studien av WSP (2009). Några mindre justeringar gjordes i enkäten inför delstudie 2 där 
enkäten delades ut till sammanlagt ca 3 000 cyklister i städerna Karlstad (932 st.), Luleå 
(440 st.), Norrköping (778 st.) och Västerås (831 st.), i fortsättningen kallat KLNV. 
Anledningen till att just dessa fyra städer valdes var att få med två medelstora städer där 
den ena enligt vissa kriterier har satsat lite mer på cykelinfrastruktur (Västerås) än den 
andra (Norrköping) samt två lite mindre städer med någorlunda jämförbara satsningar 
på infrastruktur men där en stad ligger i norr (Luleå) och den andra längre söderut 
(Karlstad). Antalet inkomna och ifyllda enkäter från delstudie 2 var 1 518 st. I både 
pilotstudien och delstudie 2 ställdes frågor till cyklisterna om den aktuella resan de 
genomförde när de blev tillfrågade om att delta i studien. I delstudie 3 skickades 
enkäten hem till slumpmässigt utvalda personer i samma fyra städer som ovan. Denna 
studie redovisas dock inte i föreliggande rapport. 

 
3.2 Modeller 

Logitmodeller skattades i Stata 11.0 (StataCorp, 2009) för att erhålla tids- respektive 
kostnadskoefficienter. För att ta hänsyn till upprepade mätningar för varje individ 
skattades random-effects modeller (med maximum likelihood-estimering). Dessa 
innehåller en term som tillåter de individspecifika effekterna att variera. 

Mer precist så skattade vi den logaritmerade oddskvoten för att cykel väljs som 
färdmedel. Låter vi Y=1 (Y=0) beteckna utfallet cykel (alternativt färdmedel) och för 
enkelhets skull ignorerar indexeringen gällande individer samt varje individs 12 olika 
val kan vi skriva den som  
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(4) 
 











AltMAltAltTCCT MTT
Y

Y
__0)0Pr(

)1Pr(
log  

där TC är cykeltiden, TAlt är tiden för det alternativa färdmedlet, MAlt är den monetära 
kostnaden för det alternativa färdmedlet och ε = εAlt-εC, dvs. feltermen. Värdet av en 

liten restidsförkortning för cykelalternativet ges av 
M

T

C

Alt C

dT

dM




 .5 Det ska noteras att 

(4) var den enklaste skattningsmodellen. Vi skattade även modeller som beaktade olika 
typer av cykelmiljöer, socio-ekonomiska variabler och latenta variabler såsom hälso-
medvetenhet.  

 

 

                                                 
5 Som vi argumenterar för i Kapitel 2 utgör  summan av värderingarna av flera förhållanden, såsom 
värdering av tid per se, obekvämligheten i att befinna sig i/på färdmedlet, riskexponering och fysisk 
aktivitet. 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivande statistik 

I Tabell 1 redovisas bakgrundsstatistik över respondenterna i de fem städerna.  

 

Tabell 1  Beskrivande statistik över respondenterna i de fem städerna.  

 Karlstad 

(n=485) 

Luleå 

(n=228) 

Norrköping 

(n=371) 

Västerås 

(n=421) 

Stockholm 

(n=81) 

Medelålder (år) 
(min; max) 

48,1 
(18; 84) 

48,4 
(18; 87) 

47,1 
(19; 83) 

46,2 
(18; 86) 

44,3 
(18; 71) 

Andel kvinnor 59,7% 62,7% 59,8% 66,5% 65,4% 

Verklig genomsnittlig 
restid (minuter) ‡ 
(min; max) 

16,8 
(1; 90) 

18,0 
(2; 120) 

16,9 
(3; 60) 

16,9 
(3; 120) 

25,7 
(6; 60) 

Verklig genomsnittlig 
reslängd (km) ‡ 
(min; max) 

4,6 
(0,25; 45) 

4,7 
(0,5; 35) 

4,0 
(0,4; 20) 

4,4 
(0,5; 35) 

7,0 
(1,5; 19) 

Andel med högskole-
/universitetsutbildning 

60,0% 50,9% 50,1% 65,0% 89,0% 

Andel som bor i 
radhus/kedjehus/villa 

45,3% 40,8% 26,4% 48,7% 30,9% 

Andel med barn upp till 
12 år 

23,4% 15,6%  19,6%  23,9%  35,4% 

Medelinkomst (kr)* 27 827 

  

24 600  23 940 28 421  32 683 

‡De restider och reslängder som innebar en hastighet på mindre än 5 km/tim eller mer än 30 km/tim 
ansågs orimliga och togs därför bort. 

*Beräknad på klassmitten i de inkomstklasser som fanns i enkäten, där den högsta klassen som var en 
öppen klass begränsades till 55 tkr/mån. Den lägsta klassmitten var 5 tkr/mån. 

 

Det kan noteras att andelen med högskole-/universitetsutbildning är lägre i Luleå och 
Norrköping än i de övriga städerna, även medelinkomsten är lägre. Högst andel med 
högskole-/universitetsutbildning och även högst medelinkomst har respondenterna i 
Stockholm. Andelen som bor i radhus/kedjehus/villa är mycket lägre i Norrköping och 
Stockholm än i övriga städer och andelen med barn upp till tolv år är lägre i Luleå och 
Norrköping än i de övriga städerna. Den verkliga reslängden och restiden är mycket 
högre i Stockholm än i övriga städer. Andelen arbetsresor i hela KLNV är 73,5 %. 
Motsvarande andel i pilotstudien i Stockholm är 81,3 %. 

 
4.2 Restidsvärden beroende på alternativt färdmedel 

Eftersom det visade sig att skattningarna skilde sig åt kraftigt beroende på om 
personerna hade uppgett bil eller kollektivtrafik som alternativt färdmedel redovisas 
dessa värden var för sig. När det gäller pilotstudien var det endast fem personer som 
uppgett bil som alternativt färdmedel och en person inget alternativt färdmedel alls. 
Dessa personer togs därför bort ur analysen. Även WSP (2009) omfattade 
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huvudsakligen cyklande respondenter som betraktade kollektivtrafik som alternativt 
färdmedel. 

Den enklaste analysen ger ett skattat restidsvärde för cykling, oavsett cykelmiljö. För de 
personer i KLNV som uppgett bil som alternativt färdmedel var restidsvärdet för bil  
123 kr/tim6 och för cykel 292 kr/tim7 (Tabell 2). För de som uppgett kollektivtrafik som 
alternativt färdmedel var restidsvärdena 51 kr/tim respektive 149 kr/tim (Tabell 3). De 
värden som framkom i pilotstudien var 228 kr/tim för cykel och 168 kr/tim för 
kollektivtrafik (Tabell 4).  

 

  

                                                 
6 Beräknat genom 60

_

_ 
bilKostnad

bilTid


  

7 Beräknat genom 60
_

_ 
bilKostnad

cykelTid
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Tabell 2  Modell över tid och kostnad för de personer som uppgett bil som alternativt 
färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 5,218 0,234 22,30

Tid_bil 0,081 0,010 8,31

Tid_cykel -0,193 0,006 -32,50

Kostnad_bil 0,040 0,004 11,14

n 789 

Antal val 9260 

Log likelihood -3881,996 

 

Tabell 3  Modell över tid och kostnad för de personer som uppgett kollektivtrafik som 
alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 4,885 0,271 18,01

Tid_koll. 0,054 0,011 4,71

Tid_cykel -0,158 0,006 -24,32

Kostnad_koll. 0,063 0,004 14,34

n 665 

Antal val 7860 

Log likelihood -2910,538 

 

Tabell 4  Modell över tid och kostnad för de personer som uppgett kollektivtrafik som 
alternativt färdmedel, pilotstudie Stockholm. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 5,124 0,810 6,33

Tid_koll. 0,170 0,036 4,71

Tid_cykel -0,231 0,022 -10,29

Kostnad_koll. 0,061 0,013 4,65

n 76 

Antal val 893 

Log likelihood -331,144 

 

Som beskrevs i Kapitel 3 skattar modellerna logoddset för att respondenterna väljer 
cykel som färdmedel och tecknen på koefficienterna ser därför ut som förväntat. Ju 
längre restiden är för det alternativa färdmedlet, och ju dyrare det alternativa färdmedlet 
är desto högre är sannolikheten att cykel väljs (positiva koefficienter). Ju längre restid 
det är med cykel desto lägre är sannolikheten att cykel väljs (negativ koefficient). 
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Konstanten är mycket hög och positiv, vilket innebär att det finns andra saker, utöver tid 
och kostnad, som påverkar personernas val att välja cykel. 

För KLNV är koefficienten för cykeltid i absoluta tal större för de med bil som alter-
nativ än för de som anger kollektivtrafik som alternativ. Samtidigt går skillnaden i 
koefficienten för kollektivtrafikens pekuniära kostnad (marginalnyttan av inkomst) åt 
andra hållet. Dessa två förhållanden talar för att värderingen av en restidsbesparing 
skiljer sig åt betydligt mellan de två grupperna. Vidare kan det noteras att restidskoeffi-
cienten för Stockholmscyklisterna är betydligt större än den för KLNV-cyklisterna.  

 

4.3 Restidsvärden beroende på cykelmiljö 

I nedanstående modeller (Tabell 5–7) har cykeltiden delats upp på de fyra olika typerna 
av cykelvägar. Koefficienterna, och därmed även restidsvärdena (se Tabell 8), för 
cykling i blandtrafik och i cykelfält är i stort sett identiska för KLNV. Respondenterna 
tycks alltså inte se någon skillnad mellan att cykla i blandtrafik och i ett cykelfält i 
körbanan. Koefficienterna för de två typerna av cykelbanor var dock signifikant lägre än 
för de andra cykelmiljöerna. Däremot så överlappar de 95-procentiga konfidensinter-
vallen för koefficienterna för cykelbana vid väg och cykelbana i skog varandra, vilket 
innebär att dessa värden ej skiljer sig åt. När det gäller Stockholm så finns det tendenser 
till att respondenterna skiljer mellan blandtrafik och cykelfält. Däremot ser de ingen 
större skillnad mellan cykelfält och cykelbana vid väg. 

 

Tabell 5  Modell över tid, kostnad och cykelmiljö för de personer som uppgett bil som 
alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 5,959 0,267 22,35

Tid_bil 0,101 0,011 9,41

Tid_blandtrafik -0,257 0,008 -33,28

Tid_cykelfält -0,258 0,008 -33,03

Tid_cykelbana_väg -0,194 0,007 -28,08

Tid_cykelbana_skog -0,184 0,007 -27,51

Kostnad_bil 0,046 0,004 11,74

n 789   

Antal val 9260   

Log likelihood -3542,651   
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Tabell 6  Modell över tid, kostnad och cykelmiljö för de personer som uppgett 
kollektivtrafik som alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 5,551 0,313 17,74

Tid_koll. 0,078 0,013 6,12

Tid_blandtrafik -0,220 0,008 -26,06

Tid_cykelfält -0,222 0,009 -25,84

Tid_cykelbana_väg -0,153 0,008 -19,77

Tid_cykelbana_skog -0,134 0,008 -17,83

Kostnad_bil 0,076 0,013 6,12

n 665   

Antal val 7860   

Log likelihood -2591,346   

 

Tabell 7 Modell över tid, kostnad och cykelmiljö för de personer som uppgett 
kollektivtrafik som alternativt färdmedel, pilotstudie Stockholm. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 6,204 0,974 6,37

Tid_koll. 0,219 0,042 5,19

Tid_blandtrafik -0,342 0,034 -10,20

Tid_cykelfält -0,291 0,030 -9,79

Tid_cykelbana_väg -0,264 0,029 -9,18

Tid_cykelbana_skog -0,236 0,027 -8,78

Kostnad_koll. 0,075 0,015 5,00

n 76   

Antal val 893   

Log likelihood -295,455   

 

I Tabell 8 presenteras skattningar av restidsvärdering uppdelat på alternativt färdmedel 
och cykelmiljö. Vid en första anblick förefaller resultaten något spretiga men efter en 
stunds betraktande framträder vissa mönster. Som nämnts tidigare så uppvisar de från 
KLNV som anger att de skulle åkt bil om de inte hade cyklat ett betydligt högre 
restidsvärde än de som anger kollektivtrafik som alternativt färdmedel. Det förra är 
genomgående omkring dubbelt så hög som den senare. Stockholmscyklisterna sticker ut 
med genomgående högre restidsvärdering. Skäl till detta kan stå att finna i högre 
inkomster och därmed högre tidsvärdering (se WSP, 2009) och högre frekvens av 
trängsel i kollektivtrafiken.  
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Tabell 8  Cykelrestidsvärden (kr/timme) uppdelat på alternativt färdmedel och 
cykelmiljö. 

 KLNV 

Bil 

KLNV 

Kollektivtrafik 

Stockholm 

Kollektivtrafik 

Alternativt färdmedel 132   62 175 

Blandtrafik 338 174 275 

Cykelfält i körbanan 339 176 233 

Cykelbana vid väg 255 121 211 

Cykelbana ej i anslutning till väg 241 106 189 

 

En andra observation är att oavsett alternativt färdmedel och lokalisering så varierar den 
skattade restidsvärderingen påtagligt över den trafikantmiljö cyklingen sker i. Cykling i 
blandtrafik (och i cykelfält för respondenterna i KLNV) ogillas starkt. Betalningsviljan 
för att istället få cykla på cykelbana ej i anslutning till väg uppgår till 68–97 kr per 
cykeltimme, beroende på ort och alternativt färdmedel.  

Stockholm skiljer sig från de övriga städerna i ytterligare ett avseende, nämligen när det 
gäller cykelfält. Cyklisterna i de andra städerna verkar inte göra någon skillnad på 
cykling i blandtrafik och cykling i cykelfält i körbanan. Detta kan bero på att cykelfält 
inte är lika vanligt i andra städer och att respondenterna i KLNV därför inte ser någon 
skillnad på dessa två typer av cykelmiljö. En annan förklaring kan vara att det är mer 
trafik i Stockholm och att cyklisterna där därför ser cykelfält som ett snabbare alternativ 
än cykling i blandtrafik.  

För att kontrollera för skillnaden i tidsvärdering mellan de som anger bil respektive 
kollektivtrafik som alternativt färdmedel och därigenom underlätta jämförelser 
presenterar vi i Tabell 9 resultaten som procent av restidsvärderingen för det alternativa 
färdmedlet. I tabellen framträder en intressant och någorlunda robust struktur. Oavsett 
om man ser bil eller kollektivtrafik som alternativet så värderar man cykeltid 
någorlunda lika i olika miljöer. Återigen sticker Stockholm ut från de andra städerna.  

 

Tabell 9  Relativa cykelrestidsvärden (% av alternativt färdmedel) uppdelat på 
alternativt färdmedel och cykelmiljö. 

 KLNV 

Bil 

KLNV 

Kollektivtrafik 

Stockholm 
Kollektivtrafik 

Alternativt färdmedel 100 100 100 

Blandtrafik 257 281 144 

Cykelfält i körbanan 258 282 132 

Cykelbana vid väg 193 195 120 

Cykelbana ej i anslutning till väg 183 171 107 

 

De relativa cykelrestidsvärdena i WSP (2009), som enbart omfattade Stockholms-
cyklister, var 183 procent för cykling på bilväg och 121 procent för cykling på separata 
cykelbanor.  
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4.4 Restidsvärden beroende på socioekonomiska variabler 

I nästa steg lades olika socio-ekonomiska variabler in i modellen. Den positiva 
koefficienten för ålder i Tabell 10 innebär att ju äldre respondenterna är desto större är 
sannolikheten att de väljer att cykla. Att ha barn upp till tolv år i hushållet minskar dock 
sannolikheten för cykling, likaså om den aktuella resan var en resa till/från arbetet. 

 

Tabell 10  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö och socio-ekonomiska variabler för de 
personer som uppgett bil som alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 5,491 0,628 8,74

Tid_bil 0,100 0,011 9,18

Tid_blandtrafik -0,259 0,008 -32,67

Tid_cykelfält -0,260 0,008 -32,42

Tid_cykelbana_väg -0,195 0,007 -27,69

Tid_cykelbana_skog -0,186 0,007 -27,19

Kostnad_bil 0,047 0,004 11,71

Ålder 0,022 0,010 2,28

Barn upp till 12 år -0,459 0,277 -1,66

Resa till/från arbetet -0,507 0,285 -1,78

n 764   

Antal val 8961   

Log likelihood -3402,551   

 

Vi testade även inverkan av kön, inkomst (beräknad som klassmitten i de inkomst-
klasser som fanns i enkäten, där den högsta klassen som egentligen var en öppen klass 
sattes till 55 tkr/mån), förvärvsarbetande/egenföretagande, boende i radhus/kedjehus/-
villa och högskole-/universitetsutbildning. Dessa var dock inte signifikanta på  
10 %-nivå för de respondenter som uppgett bil som alternativt färdmedel. 

I modellen för kollektivtrafik nedan (Tabell 11) var det endast ålder och barn upp till 
12 år i hushållet som var signifikanta av de studerade socio-ekonomiska variablerna. 
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Tabell 11  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö och socio-ekonomiska variabler för de 
personer som uppgett kollektivtrafik som alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 3,815 0,510 7,47

Tid_koll. 0,079 0,013 6,16

Tid_blandtrafik -0,220 0,008 -25,91

Tid_cykelfält -0,222 0,009 -25,72

Tid_cykelbana_väg -0,152 0,008 -19,64

Tid_cykelbana_skog -0,134 0,008 -17,74

Kostnad_koll 0,076 0,005 15,27

Ålder 0,037 0,009 4,32

Barn upp till 12 år -0,578 0,349 -1,66

n 654   

Antal val 7736   

Log likelihood -2551,102   

 

I modellen över data från pilotstudien (Tabell 12) var ålder den enda signifikanta socio-
ekonomiska variabeln. 
 

Tabell 12  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö och socio-ekonomiska variabler för de 
personer som uppgett kollektivtrafik som alternativt färdmedel, pilotstudie Stockholm. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 3,631 1,701 2,13

Tid_koll. 0,219 0,043 5,13

Tid_blandtrafik -0,345 0,034 -10,09

Tid_cykelfält -0,298 0,031 -9,73

Tid_cykelbana_väg -0,269 0,029 -9,17

Tid_cykelbana_skog -0,240 0,027 -8,76

Kostnad_koll 0,075 0,015 4,94

Ålder 0,063 0,034 1,84

n 75   

Antal val 881   

Log likelihood -287,400   

 

I Tabell 13 redovisas restidsvärden för de modeller som presenterades i Tabell 10, 11 
och 12. 
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Tabell 13  Cykelrestidsvärden (kr/timme) uppdelat på alternativt färdmedel och 
cykelmiljö där socioekonomiska variabler ingår i modellerna. 

 KLNV 

Bil 

KLNV 

Kollektivtrafik 

Stockholm 

Kollektivtrafik 

Alternativt färdmedel 129   62 175 

Blandtrafik 334 173 276 

Cykelfält i körbanan 335 174 238 

Cykelbana vid väg 252 120 215 

Cykelbana ej i anslutning till väg 240 106 192 

 

En jämförelse mellan Tabell 8 och 13 visar att restidsvärdena inte påverkas nämnvärt av 
att socioekonomiska variabler läggs in i modellerna.  

I resterande del av rapporten fokuserar vi enbart på resultaten från delstudie 2, dvs. de 
enkäter som delades ut till cyklister i KLNV. 

 

4.5 Restidsvärden beroende på hälsomedvetenhet 

I enkäten tillfrågades cyklisterna om deras motionsvanor, om de skulle motionera mer 
om de inte hade cyklat samt frågor kring attityder gällande cykling och bland annat 
hälsa (s.k. latenta variabler). Vi börjar här med att redovisa svaren på de förra och går 
därefter över till att presentera analysen av de latenta variablerna.  

 
4.5.1 Respondenternas motionsvanor 

I Tabell 14 redovisas antal personer som svarat att de skulle ha ägnat sig mer åt andra 
motionsformer eller inte om de hade cyklat mindre, beroende på typ av alternativt 
färdmedel de uppgett. 

 

Tabell 14  Antal personer i varje grupp utifrån alternativt färdmedel och svar på frågan 
om de hade ägnat sig mer åt andra motionsformer om de cyklat mindre. 

 Annan motion: Ja Annan motion: Nej 

Bil 153 464 

Kollektivtrafik 187 309 

 

Tabell 14 visar på en skillnad mellan de som uppgav bil respektive de som uppgav 
kollektivtrafik som alternativt färdmedel när det gäller om de skulle ha ägnat sig mer åt 
andra motionsformer om de hade cyklat mindre (x2=21,58, p < 0,001). De potentiella 
bilförarna verkar mer ovilliga att motionera mer om de cyklade mindre. Som diskuteras 
i kapitel 2 kan en förklaring till detta vara att de med bil som alternativ har en 
förhållandevis hög tidsvärdering (aT).  
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I Tabell 15 redovisas antal personer i varje kategori av träningstimmar i veckan 
beroende på vilket alternativt färdmedel de uppgett. 

 

Tabell 15  Antal personer i varje grupp utifrån alternativt färdmedel och antal 
träningstimmar per vecka. 

 Motionerar  
< 1 tim/vecka 

Motionerar  
1–4 tim/vecka 

Motionerar  
5 tim eller mer/vecka 

Bil 120 544 117 

Kollektivtrafik 118 453 88 

 

Ett Chi-två test av Tabell 15 påvisar ingen signifikant skillnad mellan de som valt bil 
som alternativt färdmedel och de som valt kollektivtrafik när det gäller antal timmar i 
veckan som de motionerar. 

 
4.5.2 Latenta variabler 

En explorativ faktoranalys med Maximum Likelihood-estimering (och Promax rotering, 
vilken tillåter korrelation mellan faktorerna) av attitydfrågorna i enkäten genomfördes 
för att ta fram lämpliga indikatorer till de latenta variablerna i den konfirmatoriska 
faktoranalysen. Eftersom attitydfrågorna mättes på en ordinalskala grundades analysen 
på en matris med Spearman rangkorrelationer (n=1382). Syftet med den explorativa 
faktoranalysen var endast att få en indikation om vilka frågor som hör till vilken latent 
variabel. Analysen visade att det var lämpligt med en fyrfaktor-struktur av frågorna. 
Den explorativa faktoranalysen genomfördes i Stata 11.0 (StataCorp, 2009). Se 
Appendix Tabell B1 för en tabell över attitydfrågorna och deras faktorladdningar i de 
fyra faktorerna. 

Resultatet från den explorativa faktoranalysen användes sedan i en konfirmatorisk 
faktoranalys som testar hur väl vissa observerade (i detta fall, självrapporterade) 
variabler fungerar som indikatorer för en underliggande, latent, variabel. Eftersom det är 
tveksamt om man kan anta att personernas inställning till kostnaden för det alternativa 
färdmedlet är uttryck för en underliggande latent variabel togs kostnadsfrågorna ej med 
i den konfirmatoriska analysen. De latenta variabler som undersöktes var därmed 
Säkerhetsmedvetenhet, Hälsomedvetenhet och Flexibilitet/bekvämlighet, alla med 
avseende på cykling. Den konfirmatoriska faktoranalysen genomfördes i LISREL 8.80 
(Jöreskog & Sörbom, 1996), vilket är ett program för strukturekvationsmodellering. 
Faktorvärden för de latenta variablerna sparades och användes sedan i de diskreta 
valmodellerna. Proceduren för detta ska utvecklas ytterligare i framtida analyser.  

I Figur 1 presenteras resultatet från den konfirmatoriska faktoranalysen. Den fråga som 
gällde betydelsen av cykel som det snabbaste färdmedlet (19e) var från början med som 
indikatorvariabel till Flexibilitet/bekvämlighet, men eftersom den hade mycket låg 
förklaringsgrad i jämförelse med de andra frågorna togs den bort som indikatorvariabel. 
Detta förbättrade modellen signifikant (Dx2 = 45,82, Ddf = 13, p < 0,001). Chi-två-
värdet för den valda modellen är 601,31(df = 74), p < 0,001, RMSEA = 0,072, CFI = 
0,98 och SRMR = 0,74. Som man kan se är p-värdet för Chi två-testet fortfarande 
signifikant, vilket innebär att den skattade modellen skiljer sig från data. Detta är dock 
mer regel än undantag, särskilt när man har ett stort sampel, och därför finns det en 
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mängd andra ”Goodness of fit”-test att använda. De ovan nämnda tillhör de vanligaste 
och visar att den skattade modellen är acceptabel.  

 

 

Figur 1  Konfirmatorisk faktoranalys över frågorna gällande betydelse för val att cykla. 
Siffrorna i rektanglarna är frågornas nummer. 

 

Korrelationskoefficienterna mellan de latenta variablerna är 0,55 mellan Säkerhets-
medvetenhet och Hälsomedvetenhet, 0,44 mellan Säkerhetsmedvetenhet och 
Flexibilitet/bekvämlighet och 0,42 mellan Hälsomedvetenhet och Flexibilitet/-
bekvämlighet.  

I Tabell 16 och 17 redovisas modeller över tid, kostnad, cykelmiljö, socioekonomiska 
och latenta variabler för de respondenter som uppgett bil respektive kollektivtrafik som 
alternativt färdmedel. 
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Tabell  16 Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, socioekonomiska och latenta variabler 
för de personer som uppgett bil som alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 2,676 0,898 2,98

Tid_bil 0,103 0,011 9,40

Tid_blandtrafik -0,258 0,008 -32,36

Tid_cykelfält -0,259 0,008 -32,10

Tid_cykelbana_väg -0,195 0,007 -27,40

Tid_cykelbana_skog -0,185 0,007 -26,94

Kostnad_bil 0,046 0,004 11,42

Ålder 0,017 0,010 1,74

Barn upp till 12 år -0,528 0,267 -1,98

Säkerhetsmedvetenhet -0,840 0,126 -6,66

Hälsomedvetenhet 0,980 0,149 6,55

Flexibilitet/bekvämlighet 0,456 0,129 3,55

n 752   

Antal val 8819   

Log likelihood -3311,442   

 

Respondenterna verkar uppleva cykel som ett mer riskfyllt färdmedel än bil. Den 
negativa koefficienten för säkerhetsmedvetenhet innebär att ju större betydelse respon-
denterna uppger att säkerhetsaspekter har, desto lägre är sannolikheten att de cyklar. De 
positiva koefficienterna för de andra två latenta variablerna innebär att ju större 
betydelse hälsa/motion har för valet att cykla desto större är också sannolikheten att 
personerna cyklar, och detsamma gäller betydelsen av flexibilitet/bekvämlighet. 
Samtliga nya variabler har en signifikant inverkan. Cykeltidskoefficienterna har dock 
inte påverkats alls av inkluderandet av dessa tre latenta variabler (jämför med Tabell 
10).  
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Tabell 17  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, socioekonomiska och latenta variabler 
för de personer som uppgett kollektivtrafik som alternativt färdmedel, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 2,786 0,850 3,28

Tid_koll. 0,079 0,013 6,15

Tid_blandtrafik -0,219 0,009 -25,59

Tid_cykelfält -0,223 0,009 -25,49

Tid_cykelbana_väg -0,151 0,008 -19,38

Tid_cykelbana_skog -0,134 0,008 -17,53

Kostnad_koll 0,076 0,005 15,06

Ålder 0,038 0,009 4,35

Barn upp till 12 år -0,640 0,342 -1,87

Säkerhetsmedvetenhet -0,933 0,138 3,90

Hälsomedvetenhet 0,635 0,163 3,90

Flexibilitet/bekvämlighet 0,430 0,141 3,05

n 641   

Antal val 7591   

Log likelihood -2475,158   

 

De latenta variablerna är signifikanta även för de som uppgett kollektivtrafik som 
alternativ. Koefficienterna har även samma tecken som för de som uppgav bil. Notera 
att inte heller här förändrades koefficienterna för tid och kostnad nämnvärt (jämför med 
Tabell 11). 

Då varken restidskoefficienterna eller kostnadskoefficienterna påverkas nämnvärt av att 
inkludera latenta variabler i analysen, finner vi i Tabell 18 ungefär samma 
restidsvärderingar som tidigare (i Tabell 13). 

Tabell 18  Cykelrestidsvärden (kr/timme) uppdelat på alternativt färdmedel och 
cykelmiljö där socioekonomiska och latenta variabler ingår i modellerna. 

 KLNV 

Bil 

KLNV 

Kollektivtrafik 

Alternativt färdmedel 136   63 

Blandtrafik 339 173 

Cykelfält i körbanan 340 176 

Cykelbana vid väg 256 120 

Cykelbana ej i anslutning till väg 244 106 

 

Följande tabeller (Tabell 19–22) redovisar modeller där hälsomedvetenhet har intera-
gerats med tiden för att på det sättet ta hänsyn till hälsoaspekter direkt i restidsvärdet. 
Den latenta variabeln Hälsomedvetenhet har dikotomiserats till en dummyvariabel 
genom att vi delade den kontinuerliga variabeln i tre ungefär lika stora delar och sedan 
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använde de tredjedelar som tog minst respektive mest hänsyn till motion/hälsa. 
Eftersom flertalet personer tog hänsyn till hälsa/motion i mer eller mindre grad innebär 
detta att även i den grupp där hälsoaspekten sägs vara låg så finns det personer som 
beaktade dessa frågor. 

Eftersom det visade sig att olika socioekonomiska variabler var signifikanta i de olika 
modellerna togs alla de socioekonomiska variablerna bort ur analyserna som redovisas 
nedan. Detta gjordes för att få jämförbara restidsvärden mellan grupperna. Likaså 
plockades säkerhets- och flexibilitetsvariablerna bort ur analyserna eftersom dessa var 
högt korrelerade med hälsovariabeln, och det var den sistnämnda som stod i fokus i 
studien. Den kontinuerliga hälsovariabeln tilläts dock vara kvar i modellen för att inte 
tvinga all hälsovariation att gå genom interaktionsvariablerna mellan hälsodummyn och 
tiden som tillbringades i de olika cykelmiljöerna. 

I Tabell 19 redovisas modellen över de som uppgav kollektivtrafik som alternativt 
färdmedel och som skulle ha motionerat mer om de inte hade cyklat. 

 

Tabell 19  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, hälsovariabel och interaktionsvariabler 
mellan tid och hälsa för de personer som uppgett kollektivtrafik som alternativt 
färdmedel och som skulle ha motionerat mer om inte cyklat, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 10,287 2,930 3,51

Tid_koll. 0,068 0,033 2,07

Tid_blandtrafik -0,312 0,037 -8,46

Tid_cykelfält -0,280 0,035 -8,08

Tid_cykelbana_väg -0,217 0,033 -6,51

Tid_cykelbana_skog -0,219 0,034 -6,50

Kostnad_koll. 0,084 0,013 6,41

Hälsomedvetenhet -0,873 0,573 -1,52

Hälsa*Tid_blandtrafik 0,109 0,037 2,95

Hälsa*Tid_cykelfält 0,094 0,036 2,63

Hälsa*Tid_cykelbana_väg 0,104 0,036 2,88

Hälsa*Tid_cykelbana_skog 0,131 0,036 3,63

n 120   

Antal val 1429   

Log likelihood -411,548   

 

I Tabell 20 redovisas motsvarande modell för de respondenter som inte skulle ha 
motionerat mer om de inte hade cyklat. 
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Tabell 20  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, hälsovariabel och interaktionsvariabler 
mellan tid och hälsa för de personer som uppgett kollektivtrafik som alternativt 
färdmedel och som inte skulle ha motionerat mer om inte cyklat, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 6,782 1,352 5,02

Tid_koll. 0,054 0,022 2,41

Tid_blandtrafik -0,244 0,018 -13,88

Tid_cykelfält -0,258 0,019 -13,91

Tid_cykelbana_väg -0,208 0,016 -11,49

Tid_cykelbana_skog -0,185 0,016 -11,49

Kostnad_koll. 0,081 0,009 9,13

Hälsomedvetenhet -0,073 0,298 -0,25

Hälsa*Tid_blandtrafik 0,060 0,023 2,67

Hälsa*Tid_cykelfält 0,041 0,024 1,75

Hälsa*Tid_cykelbana_väg 0,101 0,024 4,30

Hälsa*Tid_cykelbana_skog 0,075 0,022 3,32

n 221   

Antal val 2620   

Log likelihood -847,149   

 

I Tabell 21 presenteras en modell över de som uppgav bil som alternativt färdmedel och 
som skulle ha motionerat mer om de inte hade cyklat. 
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Tabell 21  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, hälsovariabel och interaktionsvariabler 
mellan tid och hälsa för de personer som uppgett bil som alternativt färdmedel och som 
skulle ha motionerat mer om inte cyklat, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 14,139 4,205 3,36

Tid_bil. 0,065 0,033 1,93

Tid_blandtrafik -0,273 0,041 -6,72

Tid_cykelfält -0,281 0,041 -6,91

Tid_cykelbana_väg -0,232 0,039 -6,02

Tid_cykelbana_skog -0,246 0,041 -5,96

Kostnad_bil. 0,041 0,012 3,42

Hälsomedvetenhet -1,334 0,817 -1,63

Hälsa*Tid_blandtrafik 0,037 0,043 0,85

Hälsa*Tid_cykelfält 0,043 0,044 0,97

Hälsa*Tid_cykelbana_väg 0,077 0,041 1,87

Hälsa*Tid_cykelbana_skog 0,115 0,044 2,61

n 104   

Antal val 1240   

Log likelihood -384,971   

 

Slutligen, i Tabell 22 redovisas motsvarande modell för de som inte skulle ha 
motionerat mer om de inte hade cyklat. 
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Tabell 22  Modell över tid, kostnad, cykelmiljö, hälsovariabel och interaktionsvariabler 
mellan tid och hälsa för de personer som uppgett bil som alternativt färdmedel och som 
inte skulle ha motionerat mer om inte cyklat, KLNV. 

Variabel Koefficient St.avvikelse z-värde

Konstant 7,667 1,116 6,87

Tid_bil. 0,114 0,017 6,68

Tid_blandtrafik -0,309 0,015 -20,05

Tid_cykelfält -0,312 0,016 -19,90

Tid_cykelbana_väg -0,260 0,014 -18,51

Tid_cykelbana_skog -0,254 0,014 -18,61

Kostnad_bil. 0,047 0,006 7,68

Hälsomedvetenhet -0,390 0,245 -1,59

Hälsa*Tid_blandtrafik 0,069 0,018 3,74

Hälsa*Tid_cykelfält 0,075 0,019 3,98

Hälsa*Tid_cykelbana_väg 0,100 0,018 5,64

Hälsa*Tid_cykelbana_skog 0,121 0,017 7,00

n 314   

Antal val 3686   

Log likelihood -1413,267   

 

I alla modeller där vi lagt in en hälsodummy-variabel som interagerar med tidsvariabeln 
för cykel finner vi att den kontinuerliga hälsovariabeln inte är signifikant skild från noll. 
Det kan noteras att interaktionsvariablerna erhöll förväntat tecken och var signifikanta i 
nästan alla situationer. Restidsvärdena utifrån ovanstående modeller presenteras i Tabell 
23 och 24. 
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Tabell 23  Restidsvärden (kr/timme) uppdelat på hälsodummy, cykelmiljö och annan 
ersättande motion eller ej, alternativt färdmedel: Bil. 

 Skulle ha motionerat på 
annat sätt om cyklat 
mindre‡ 

Skulle inte ha motionerat 
på annat sätt om cyklat 
mindre 

 Hälsa liten 
betydelse 
för cykling 

(n = 26) 

Hälsa stor 
betydelse 
för cykling 

(n = 78) 

Hälsa liten 
betydelse 
för cykling 

(n = 182) 

Hälsa stor 
betydelse 
för cykling 

(n = 132) 

Alternativt färdmedel   94   94 144 144 

Blandtrafik  3968  3439 391 304 

Cykelfält i körbanan 407 345 395 300 

Cykelbana vid väg 337 225 329 203 

Cykelbana ej i anslutning till väg 357 191 321 168 

‡ Interaktionerna blandtrafik*hälsa och cykelfält*hälsa ej signifikanta på 10 %-nivå. 

 

Som visas i Tabell 23 så är restidsvärdena lägre för de personer som uppgett att 
hälsoaspekterna har en stor betydelse för att de väljer att cykla än för de som uppgett en 
liten betydelse. Det kan noteras att ”hälsodummyns” effekt tenderar bli större ju 
trevligare cykelmiljön är. Att de som säger att de inte skulle motionera mer om de hade 
cyklat mindre uppvisar en högre restidsvärdering för det alternativa färdmedlet än de 
som säger att de skulle motionera mer kan förstås i termer av den modell som 
presenterades i kapitel 2, dvs. att den förra gruppen av individer tenderar att ha en högre 
tidsvärdering än den senare.  
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Respondenter som uppgett att de skulle ha motionerat mer ifall de hade cyklat mindre 
kan antas erhålla en mindre hälsoeffekt av cyklingen än de som uppgett att de inte 
skulle ha motionerat mer. Samtidigt uppstår det för den förra gruppen en extra 
tidsåtgång(-kostnad) för det alternativa färdmedlet, något som kan antas påverka valet 
av färdmedel och därmed skattningarna av restidsvärderingen. Skillnaden mellan 
”motionerat mer” och ”inte motionerat mer” behöver således inte enbart isolera ut en 
hälsoeffektsvärdering. Detta kan möjligen förklara varför det med några få undantag 
inte uppvisas några större skillnader i restidsvärderingen mellan dessa grupper.  

Ett annat sätt att isolera respondenternas värdering av eventuella hälsoeffekter som 
följer valet av cykel som färdmedel är att jämföra de som uppgett att ”hälsa haft en stor 
betydelse för valet att cykla” och de som uppgett att ”hälsa haft en liten betydelse för 
valet att cykla”. Den senare gruppen ser ett relativt lågt (eller obefintligt) hälsovärde 
med cykling, oavsett om en sådan faktiskt uppträder eller inte. De uppvisar därmed 
högre restidsvärden. Denna effekt är med ett par undantag signifikant. Störst effekt 
verkar hälsoaspekten ha vid cykling på cykelbana.  

Om man fokuserar på de respondenter som uppgett kollektivtrafik som alternativt 
färdmedel (Tabell 24) och ”Cykelbana ej i anslutning till väg” erhålls på detta sätt en 
”hälsoeffektsvärdering” om 93 kr/tim (=156-63) för de som uppgett att de skulle ha 
motionerat mer på annat sätt om de cyklade mindre. Motsvarande värde för de som 
uppgett att de inte skulle ha motionerat mer uppgår till 55 kr/tim (=137-82).  

 

Tabell 24  Restidsvärden uppdelat på hälsodummy, cykelmiljö och annan ersättande 
motion eller ej, alternativt färdmedel: Kollektivtrafik. 

 Skulle ha motionerat på 
annat sätt om cyklat 

mindre 

Skulle inte ha motionerat 
på annat sätt om cyklat 

mindre 

 Hälsa liten 
betydelse 
för cykling 

(n = 29) 

Hälsa stor 
betydelse 
för cykling 

(n = 91) 

Hälsa liten 
betydelse 
för cykling 

(n = 135) 

Hälsa stor 
betydelse 
för cykling 

(n = 86) 

Alternativt färdmedel   48   48   40   40 

Blandtrafik 223 145 180 136 

Cykelfält i körbanan 201 134 191 160 

Cykelbana vid väg 155   81 154   79 

Cykelbana ej i anslutning till väg 156   63 137   82 

 

Värdena i Tabell 24 kan inte lika lätt som Tabell 23 förklaras i termer av den enkla 
beslutsmodell som beskrevs i kapitel 2. De som anger att hälsoaspekter har stor 
betydelse för val att cykla uppvisar dock även här lägre restidsvärdering. Och även här 
växer hälsodummyns betydelse med cykelmiljöns trevlighet, dock med vissa undantag 
och inte lika tydligt som i Tabell 23.  
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5 Diskussion 

Det är tydligt att det finns fler faktorer än tid och monetär kostnad som påverkar 
cyklisters restidsvärden för cykling. Denna studie indikerar att  restidsvärdet beror på 
om respondenterna har bil eller kollektivtrafik som alternativt färdmedel till cykel. Detta 
har i litteraturen tillskrivits det förhållande att personer med hög tidsvärdering tenderar 
att välja bil i större utsträckning än de med lägre tidsvärdering. Mycket av denna 
variation elimineras när vi uttryckte de skattade restidsvärdena som procent av alterna-
tivets restidsvärde. I genomsnitt fann vi restidsvärden för cyklister som för vissa cykel-
miljöer låg 2–3 ggr högre än motsvarande värden för alternativen bil och kollektivtrafik. 
Dessa värden är höga, men ligger någorlunda i linje med vissa tidigare studier (t.ex. 
WSP, 2009). Ett annat resultat är att restidsvärdet tenderar att minska ju mindre riskfylld 
och obekväm cykelvägen är, främst när man flyttar sig från blandtrafik/cykelfält till 
cykelbana. Studien indikerar även att personer som inte tar med hälsoaspekter i deras 
val att cykla har högre restidsvärden än personer som anser att hälsoaspekter är av 
betydelse. Störst effekt verkar hälsoaspekten ha vid cykling på cykelbana. Man måste 
dock vara medveten om att detta är ett av de första försöken i att separera individens 
egen värdering av en tänkt eller faktisk hälsoeffekt från restidsuppskattningen. En av de 
saker som är med och ”stör” resultaten är att även i den grupp personer som uppger att 
hälsoaspekter har liten betydelse för deras val att cykla finns det personer som uppger 
att hälsa har betydelse till viss del. Genom att dela in respondenterna i tre grupper 
utifrån hälsovariabeln och endast analysera extremgrupperna har vi dock lyckats 
separera grupperna (och även restidsvärdena) mer än om vi endast delat in dem i två 
grupper, även om detta ledde till att antalet personer i dessa analyser blev färre. Vi har 
dessutom inte kontroll över hur personerna uppfattade frågorna kring hälsa och motion 
och om de har någon realistisk uppfattning om hur cyklingen påverkar deras hälsa nu 
och i framtiden. I framtida forskning kring cykling och hälsoeffekter bör man lägga stor 
vikt vid att försöka reda ut dessa frågor.  

En slående aspekt av ovanstående skattningar är att de svaranden (som är cyklister) 
anger svar som resulterar i restidsvärden för cykel som vida överskrider motsvarande 
värden för det alternativa färdmedlet. I vissa fall tycks de indikera att de svarande skulle 
uppleva det som en förbättring att inte cykla. Med andra ord, svaren på de hypotetiska 
frågor som ställs i dessa enkätstudier förefaller ibland vara inkonsistenta med faktiskt 
beteende. Detta är inte unikt för denna studie utan något som även uppträder i andra 
studier. Möjligen är detta ett utslag för s.k. hypothetical bias. Andra förklaringar som 
förts fram i litteraturen är s.k. strategiska överväganden, dvs. att individen genom att 
inte uppge sanningsenliga svar tror sig kunna påverka politiken (här cykelpolitiken) till 
sin fördel (Fosgerau et al., 2010). Vi borrar inte i dessa frågeställningar utan antar att 
eventuella skevheter i svaren är konstant över olika alternativa färdmedel och 
trafikantmiljöer. Vi vill dock betona att detta är frågor viktiga att studera framöver.  

De värden som framtagits gällande bil och kollektivtrafik kan jämföras med värdena 
från den svenska nationella tidsvärdesstudien (WSP, 2010). Där visade det sig att för 
regionala arbetsresor med bil var tidsvärdet 107 kr/timme och för övriga regionala 
bilresor 69 kr/timme. För regionala arbetsresor med buss var tidsvärdet 52 kr/timme och 
för övriga regionala bussresor 31 kr/timme. Restidsvärdena för bil i föreliggande studie 
ligger högre än värdena i den nationella studien. Detta har vi ännu ej någon förklaring 
till. När det gäller kollektivtrafik ligger våra skattningar i någorlunda paritet med andra 
studier, se Tabell 25. I likhet med tidigare studier finner vi även att värderingen av 
cykelrestid i hög grad beror på cykelmiljön.  
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I föreliggande rapport har vi presenterat inledande modeller och restidsvärden för 
cykling beroende på cykelmiljöer, socioekonomiska variabler och hälsomedvetenhet. I 
kapitel 6 redovisas de slutsatser vi dragit av de analyser som genomförts hittills. 
Analyser av datamaterialet kommer att fortsätta med utveckling av modellerna och med 
jämförelser av data från delstudie 3, dvs. där enkäten skickades hem till slumpmässigt 
utvalda personer. 

 

 



 

 

Tabell 25  En jämförelse av restidsvärden för de som uppgett kollektivtrafik som alternativt färdmedel i föreliggande studie med restidsvärden 
från tidigare studier och rapporter. 

     Kr/timme       

 NV (2005)1  ASEK 42 B&E13 B&E24 Koll_KLNV Koll_Sthlm

Koll_hälsa 
liten 

betydelse‡

Koll_hälsa 
stor 

betydelse‡

Koll_hälsa 
liten 

betydelse*

Koll_ hälsa 
stor 

betydelse* 

Alternativt 
färdm.  51   87   93   62 175 

 

  48 

 

  48   40   40 

Blandtrafik 90 98 159 176 174 275 223 145 180 136 

Cykelbana 

(vid väg/skog) 70 76 105 122 121/106 211/189 

 

155/156 

 

81/63 154/137 79/82 

           

          

Blandtrafik rel. alt. färdm. 1,92 1,83 1,89 2,81 1,57 4,64 3,02 4,50 3,40 

Cykelbana rel. alt. färdm. 1,49 1,21 1,31 1,95/1,71 1,21/1,08 3,23/3,25 1,69/1,31 3,85/3,43 1,98/2,05 

           

Cykelbana rel. 
blandtrafik 0,78 0,78 0,66 0,69 0,70/0,61 0,77/0,69 0,70/0,70 0,56/0,43 0,86/0,76 0,58/0,60 

1 Naturvårdsverket (2005) 
2 SIKA (2008) 
3 Börjesson & Eliasson (2012), modell utan socioekonomiska variabler. 
4 Börjesson & Eliasson (2012), modell med socioekonomiska variabler, genomsnittlig inkomst för samplet (3100 EUR/mån) och verklig restid upp till 40 minuter. 
‡Skulle ha motionerat mer om cyklat mindre, KLNV. 
* Skulle inte ha motionerat mer om cyklat mindre, KLNV. 
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6 Slutsatser  

Studiens huvudslutsatser kan sammanfattas med nedanstående punkter.  

1. Värderingen av en given restidsbesparing vid cykelresor beror på vilket 
alternativt färdmedel cyklisten har uppgett. De som skulle ha åkt bil om de inte 
hade cyklat har generellt sett en betydligt högre värdering av restids-
förkortningar än de som anger att alternativet är kollektivtrafik.  

2. Restidsvärderingen beror på i vilken miljö cyklingen sker. Cyklister tycks starkt 
ogilla att befinna sig i eller i direkt anslutning till annan (väg-)trafik. För cykling 
i blandtrafik och i s.k. cykelfält värderas en restidsbesparing mer än 2,5 ggr så 
högt som för det alternativa färdmedlet. För cykelbana bredvid väg har 
värderingen av restidsbesparing sjunkit till knappt 2 ggr den för alternativet. För 
cykelbana separerad från väg faller värderingen ytterligare, ner till omkring  
1,7 ggr. Att värderingen av restidsbesparingar sjunker när vi rör oss bort från en 
ganska ogästvänlig cykelmiljö (otrygg, bullrig och luft fylld med avgaser) är 
kanske studiens mest robusta resultat. Vi vill betona att de angivna 
förhållandena gäller oberoende av om alternativet är bil eller kollektivtrafik.  

3. Studien visar också att individers inställning till hälsa och motion har betydelse 
för deras cykeltidsvärdering. Värderingen av restidsbesparingar är lägre för dem 
som uppger att hälsoargumentet har varit tungt i valet att cykla.  

4. För de som anger att de skulle motionera mer på annat sätt om de cyklade 
mindre och som anger att hälsoaspekter har stor betydelse för valet att cykla 
framträder en värdering av restidsbesparing för cykling på bana ej i anslutning 
till väg som ligger på nivån 1,3–2,0 ggr den för alternativet (kollektivtrafik eller 
bil). Motsvarande värdering för de som anger att hälsoaspekter har en liten 
betydelse är 3,3–3,8 ggr. 

5. För de som anger att de inte skulle motionera mer på annat sätt om de cyklade 
mindre och som anger att hälsoaspekter har stor betydelse för valet att cykla är 
värderingen av restidsbesparing för cykling på bana ej i anslutning till väg  
1,2–2,1 ggr den för alternativet (kollektivtrafik eller bil). Motsvarande värdering 
för de som anger att hälsoaspekter har en liten betydelse är 2,2–3,4 ggr. 
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Enkäten 

En av de tre versioner av enkäten som delades ut till cyklisterna (i detta fall i Luleå). De 

tre versionerna skilde sig åt enbart gällande alternativen i stated preference-frågorna. 

 



 



Luleå_1    

1 

Trafikantundersökning 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomför på uppdrag av Trafikverket en 

undersökning för att öka kunskapen om cyklisters resvanor och val av cykelväg. Genom att 

fylla i denna enkät kan du hjälpa oss i detta arbete och vi hoppas att du kommer finna det 

intressant att medverka! 

Svara gärna på enkäten så snart som möjligt medan du har din cykelresa i färskt minne. 

Posta den i det frankerade kuvertet du fick av rekryteringspersonalen. 

Alla svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer endast redovisas som statistiska data 

och du, som enskild person, är naturligtvis helt anonym. 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att kontakta projektledare 

Gunilla Björklund, VTI, 08-55 53 65 04, gunilla.bjorklund@vti.se 

Först några frågor om den cykelresa du gjorde när du blev 

kontaktad 

1. Vad var ditt huvudsakliga ärende? 

 Resa till/från arbete 

 Resa till/från skola 

 Resa i tjänsten 

 Inköp eller serviceärende  

 Hämta eller lämna barn 

 Till/från fritidsaktivitet 

 Enbart motion/rekreation 

 Hälsa på släkt eller vänner 

 Annat, nämligen………………………………………………………………. 

 

2. Var du på väg till eller från ditt huvudsakliga ärende? 

 Till 

 Från 

 

3. Om du inte hade cyklat denna resa, vilket färdmedel hade du använt då? 

 Till fots/gång 

 Motorcykel/moped/vespa  

 Bil – som förare  

 Bil – som passagerare  

 Buss, tunnelbana, spårvagn   

 Tåg/pendeltåg  

 Annat, nämligen…………………………………. 

 Jag hade ställt in resan 



 

2 
 

4. Hur lång tid tog resan (enkelresa), om du bortser från eventuella stopp för andra ärenden 

på vägen?_________ minuter 

 

5. Ungefär hur lång var din cykelresa?_________ km 

 

6. Ungefär hur lång sträcka av din cykelresa bestod av: 

- Blandtrafik, dvs cykling sker bland den övriga trafiken på bilväg ____ km  

 
 

- Cykelfält i körbanan, dvs eget fält för cyklister på bilväg _____ km  

 
 

- Cykelbana invid bilväg _____ km 

 
 

- Cykelbana ej i anslutning till bilväg ____ km  
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Val av färdmedel 

Vägar och cykelbanor kan byggas om, kollektivtrafiken kan förändras och priser kan gå upp 

eller ner. Det betyder att restider och reskostnader kan förändras. 

Tänk dig att du innan du påbörjade din resa idag valde mellan att cykla eller att ta ett 

alternativt färdmedel. Det alternativa färdmedlet kan vara bil eller kollektivtrafik. Vilket hade 

passat dig bäst av dessa två? 

 Bil 

 Kollektivtrafik 

I nedanstående frågor ställs du inför val mellan att cykla och att ta det alternativa färdmedlet 

under olika förutsättningar när det gäller restider, reskostnader och typ av cykelväg. Försök 

att tänka dig in i situationen även om den kanske inte stämmer helt och hållet med din 

aktuella resa. Observera att reskostnaderna och restiderna avser hela sträckan du cyklade. 

 

 7.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 20 min Resan tar 10 min 

 

   Resan sker i blandtrafik 

 

Resan kostar 16 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 8.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 35 min Resan tar 18 min 

 

   Resan sker på cykelbana invid 

bilväg 

 

Resan kostar 32 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  
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 9.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 20 min Resan tar 18 min 

 

   Resan sker i cykelfält i 

körbanan 

 

Resan kostar 10 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 10.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 20 min Resan tar 13 min 

 

   Resan sker på cykelbana invid 

bilväg 

 

Resan kostar 32 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 11.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 35 min Resan tar 13 min 

 

   Resan sker i cykelfält i 

körbanan 

 

Resan kostar 16 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  
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 12.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 25 min Resan tar 13 min 

 

   Resan sker i blandtrafik 

 

Resan kostar 10 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 13.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 20  min Resan tar 10 min 

 

   Resan sker på cykelbana invid 

bilväg 

 

Resan kostar 16 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 14.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 35 min Resan tar 10 min 

 

   Resan sker i cykelfält i 

körbanan 

 

Resan kostar 10 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  
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 15.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 25 min Resan tar 13 min 

 

   Resan sker på cykelbana invid 

bilväg 

 

Resan kostar 10 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 16.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 35 min Resan tar 18 min 

 

   Resan sker i blandtrafik 

 

Resan kostar 32 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

 17.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 25 min Resan tar 18 min 

 

   Resan sker på cykelbana invid 

bilväg 

 

Resan kostar 16 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  
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 18.  Cykel Alternativt färdmedel  

 
 

 
Resan tar 25 min Resan tar 10 min 

 

   Resan sker i cykelfält i 

körbanan 

 

Resan kostar 32 kr 

 

 Jag väljer:   Cykel  Alternativt färdmedel  

    Jag ställer in resan  

 

 

Faktorer för betydelse för valet att cykla 

19. Hur stor betydelse har var och en av följande faktorer när du väljer cykel som färdmedel 

(i allmänhet, inte enbart inför den resa då du blev kontaktad)?  

 

 

    1  2  3  4   5 

a) För dyrt att åka med kollektivtrafiken         

b) Ett tidseffektivt sätt att få motion      

c) Avgiftsbelagd parkering för bil vid målpunkten      

d) Separerad cykelbana från gångbana      

e) Det snabbaste färdmedlet      

f) Miljövänligt      

g) Slipper bilköer      

h) Sträckan är inte för backig      

i) Slipper trängsel på kollektivtrafiken      

j) Är inte beroende av tider/avgångar      

k) Egen kontroll över restiden      

l) Lätt att parkera      

m) Det billigaste färdmedlet      

Ingen 

betydelse 

alls 

Mycket 

stor 

betydelse 
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  1  2  3  4  5 

n) Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner i vikt      

o) Separerade cykelbanor från motortrafik      

p) Förbättrar konditionen      

q) Sträckan känns trafiksäker att cykla      

r) Upplysta cykelbanor      

s) Bra/säkra cykelparkeringar vid målpunkten      

t) Möjlighet att duscha vid målpunkten      

u) Bra väder      

v) För höga bensin-/dieselpriser      

w) Bra för den egna hälsan      

  

 

Några frågor om dina res- och motionsvanor 

20. Har du körkort för personbil? 

 Ja   

 Nej   

 

21. Hur många bilar har ditt hushåll tillgång till?________ st 

 

22. Hur många personer har körkort i ditt hushåll? Räkna även med dig själv. ____ personer 

 

23. Hade du tillgång till bil för din resa idag? 

 Ja   

 Nej   

 

24. Har du period-/rabattkort för kollektivtrafik? 

 Ja   

 Nej   

Ingen 

betydelse 

alls 

Mycket 

stor 

betydelse 
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25. Hur många timmar i veckan ägnar du dig åt andra motionsformer än cykling? 

 Mindre än 1 timme per vecka 

 1 – 2 timmar per vecka 

 3 – 4 timmar per vecka 

 5 – 6 timmar per vecka 

 Mer än 6 timmar per vecka 

 

26. Skulle du ägna dig mer åt andra motionsformer om du cyklade mindre?  

 Ja   

 Nej   

 Vet ej   

 

27. Cyklar du någon gång under vinterhalvåret (oktober-mars)? 

 Ja   

 Nej   

 

 

Till sist några frågor om dig själv och ditt hushåll 

28. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna  

 Man 

 

29. Vilket år är du född? 19……… 

 

30. Fördela personerna i ditt hushåll på följande åldersklasser. Räkna även med dig själv. 

  0 –   6 år   __________ personer 19 – 39 år   _________ personer 

  7 – 12 år    __________ personer 40 – 64 år  _________ personer 

13 – 18 år   __________ personer 65 – år      _________ personer 

 

31. Hur bor du? 

 I hyresrättslägenhet 

 I bostadsrättslägenhet 

 I radhus/kedjehus 

 I villa 

 Annat:_____________________________________________ 
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32. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

 Förvärvsarbete 

 Studier 

 Egenföretagande 

 Arbetssökande 

 Pensionär 

 Föräldraledig 

 Värnpliktig 

 Annat:_____________________________________________ 

 

33. Hur stor är din egen månadsinkomst före skatt? 

Med inkomst avses lön, pension, studiemedel, ersättning från försäkringskassa inkl. 

barnbidrag/vårdnadsbidrag etc, inkomst av eget företag eller jordbruk. 

 0 – 10 000 kr 

 10 001 – 20 000 kr 

 20 001 – 30 000 kr 

 30 001 – 40 000 kr 

 40 001 – 50 000 kr 

 Mer än 50 000 kr 

 

34. Vilken är din högsta utbildning? 

 Grundskola/folkskola/realskola 

 Gymnasium 

 Högskola/universitet 

 Annat:____________________________________________ 

 

Synpunkter och kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 
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Resultat från den explorativa faktoranalysen 

 

Tabell B1. Attitydfrågorna och faktorladdningar i de fyra faktorerna. N=1382 

 Säkerhet Motion/ 

hälsa 

Kostnad Flexibilitet/ 

bekvämlighet 

För dyrt att åka med kollektivtrafiken   0,593  

Ett tidseffektivt sätt att få motion  0,762   

Avgiftsbelagd parkering för bil vid målpunkten   0,604  

Separerad cykelbana från gångbana 0,566    

Det snabbaste färdmedlet    0,339 

Miljövänligt     

Slipper bilköer    0,335 

Sträckan är inte för backig   0,365  

Slipper trängsel på kollektivtrafiken    0,325 

Är inte beroende av tider/avgångar    0,835 

Egen kontroll över restiden    0,911 

Lätt att parkera    0,532 

Det billigaste färdmedlet   0,513  

Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner i vikt  0,717   

Separerade cykelbanor från motortrafik 0,836    

Förbättrar konditionen  0,867   

Sträckan känns trafiksäker att cykla 0,909    

Upplysta cykelbanor 0,783    

Bra/säkra cykelparkeringar vid målpunkten 0,559    

Möjlighet att duscha vid målpunkten     

Bra väder   0,305  

För höga bensin-/dieselpriser   0,792  

Bra för den egna hälsan  0,791   

Notera: Faktorladdningar under 0,300 har ej redovisats i tabellen för tydlighetens skull. Faktorn 
”Kostnad” togs inte med i den konfirmatoriska faktoranalysen eftersom det är tveksamt om dessa frågor 
är uttryck för en underliggande latent variabel. 
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