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förord

Backa bandet tio år. En tid då det var tämligen tyst om cykling i Sverige. I media, i de 
beslutsfattande rummen och för all del i fikarummen också. Branschorganisationen Svensk Cykling 
har målmedvetet arbetat för att vända utvecklingen.

Till stora delar har arbetet varit framgångsrikt. Cyklandets status har definitivt höjts rejält. Cykling 
ses sannerligen inte längre som endast ett fritidsnöje eller en angelägenhet för barn och ungdom. 
I den politiska sfären är det heller inte längre möjligt att styvmoderligt behandla cykling som ett 
tredje klassens fortskaffningsmedel. 

Något har alltså hänt. Att ta cykeln till jobbet, eller att använda cykeln en del av sträckan, betraktas 
idag som den självklarhet det är, och som en viktig del i utvecklingen av en hållbar urban stads-
kultur. Cykling som motionsform har formligen exploderat på senare år. Det märks inte minst i 
det rekordstora intresset för de svenska cykelmotionsloppen. Som flera av våra spaningar i Cykel-
trendrapporten 2014 visar märks detta på f lera sätt, som exempelvis det faktum att många svenska 
cyklister idag köper en andracykel och att f ler ser förmånscykel som en tänkbarhet.

Färsk försäljningsstatistik, som vi redovisar i denna rapport, visar också att det säljs allt f ler cyklar 
i landet. De senaste tre åren har cykelförsäljningen ökat med nära 17 procent.

I takt med vi blivit mer benägna att såväl pendlings- som motionscykla, har svenskens medvetenhet 
och kunskap om cyklandets villkor också ökat.

På det personliga planet, för den individuella cyklisten, handlar det om insikten att man behöver 
bra kvalitet i såväl cykel som utrustning. Vi köper också i allt högre utsträckning bra och lite mer 
påkostade cyklar än tidigare. 

På ett samhälleligt plan ser man bland våra beslutsfattare en tydlig vilja att öka cyklandet i landet, 
stor benägenhet i våra svenska kommuner att satsa på ökad cykling, och det är förstås positivt. 
Men trots att mellan 10–20 procent av befolkningen cyklar regelbundet, och att såväl regering som 
regioner säger sig vilja öka cyklingen, så kommer statens satsningar de kommande tio åren inte att 
räcka för att nå godtagbar standard. Och utan utbyggd cykelinfrastruktur, ingen ökad cykling. 

Mycket positivt finns alltså att säga om utvecklingen för cykling i landet. Andra aspekter menar vi 
i branchorganisationen Svensk Cykling kräver ett kritiskt perspektiv.  Spaningarna och trenderna 
i Cykeltrendrapporten 2014 bygger på en rad olika källor, varav huvudsakligen enkäter med och 
statistik från våra medlemmar gett oss kunskap och material som hjälpt oss att identifiera de viktigaste 
trenderna och spaningarna om cykling i Sverige 2014. 

Trevlig läsning!

Klas Elm

Ordförande Svensk Cykling
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Fortsatt uppåt för cykelbranschen

Cykelförsäljningen fortsätter att öka enligt färska  
siffror från FoG, Svenska Cykelfabrikant och 
Grossistföreningen. Cykelförsäljningen ligger stabilt  
högt, och ökar cirka fem procent till 584 000 sålda 
cyklar säsongen 2013/2014, vilket kan jämföras 
med föregående säsong då 555 000 cyklar såldes.

– Försäljningen är stabil och fortsätter att öka, 
även om det sker från en redan hög nivå då för-
säljningen ökat flera år i rad, säger Klas Elm, ord-
förande i Svensk Cykling.

Säsongen 2010/2011 såldes 501 000 cyklar, under 
2012/2013 var antalet sålda cyklar 540 000 och 
föregående säsong alltså 555 000. Med senaste 
säsongens 584 000 sålda cyklar ger det totalt en 
ökning på nära 17 procent . 

– Cykling har blivit ett allt mer naturligt inslag i 
många svenskars vardagsliv, allt fler kostar på sig 
en andracykel som komplement till sin pendlar-
cykel, och inget tyder på att det intresset skulle 

Det säljs allt f ler cyklar i landet. Det visar 
nya siffror från cykelfackbranschen. Cykel- 
försäljningen ligger stabilt högt, och ökar  
till 584 000 sålda cyklar säsongen 2013/2014. 
Det innebär en ökning med cirka fem procent 
från föregående säsong. De senaste tre åren har 
cykelförsäljningen ökat med nära 17 procent.

FORTSATT 
UPPÅT FÖR  
CYKEL- 
BRANSCHEN

avta. Dessutom har svenska cyklister blivit allt-
mer kvalitetsmedvetna och kostar man på sig 
dyrare och bättre cyklar med mer tillbehör, och 
snittpriset per cykel har fortsatt att öka, säger 
Klas Elm.

Den stora motions- och träningscyklandet har också  
fortsatt ökat, vilket bidrar till den stora cykel- 
rushen i Sverige. Men Klas Elm passar ändå på att 
leverera en brasklapp till ansvariga beslutsfattare:

– Vill vi på allvar satsa på att göra Sverige till en cykel- 
nation så återstår mycket att göra, främst handlar 
det om bristen på en rejäl långsiktig satsning på 
utbyggd cykelinfrastruktur, drift och underhåll av 
befintliga cykelvägar, men även väl tilltagna och 
säkra cykelparkeringar vid knutpunkter.

Säsongen 2010/2011 såldes 501 000 cyklar, 
under 2012/2013 var antalet sålda cyklar 
540 000 och föregående säsong alltså 
555 000. Med senaste säsongens  
584 000 sålda cyklar ger det totalt  
en ökning på nära 17 procent. 

Fortsatt uppåt för cykelbranschen
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Fem cykelspaningar

CYKELN SOM PROBLEMLÖSARE

Branschorganisationen Svensk Cykling 
gör en årlig trendspaning som baseras på 

intervjuer med landets ledande cykelfackhandlare 
och sportkedjor.

För sjunde året i rad lät Svensk Cykling kartlägga 
trender och beteenden hos cykelköparna i landet. 
Analysen av branschorganisationens intervjuer  
med landets ledande cykelfackhandlare samt 
sportkedjor som är återförsäljare av cyklar visade 
en ny tydlig trend:

– 2014 börjar allt fler betrakta cyklandet som en 
smart problemlösare. För alla som har möjlighet 
att cykelpendla finns det tid och pengar att spara, 
och motionen får man på köpet. Som bonus bi-
drar man till ett mer hållbart samhälle, säger Klas 
Elm, ordförande i Svensk Cykling.

45 procent av bilresorna i vårt land är kortare än 
fem kilometer, en sträcka man cyklar på en kvart, 
och här finns många vinster att göra på två hjul:

– Många människor upplever att tiden inte riktigt 
räcker till: jobb, hämtning av barn, bilköer och 
försenad kollektivtrafik. Cykelns status har höjts 
de senaste åren, och i och med det får nu svensken  

CYKELSPANINGAR
1

Fem

upp ögonen för att cykeln kan lösa många vardags- 
problem, säger Klas Elm.

Att hinna med regelbunden träning blir tyvärr en 
lyx som inte alla hinner med, men för den som 
cykelpendlar dagligen kommer vardagsmotionen 
på köpet. Det märker inte minst arrangörerna 
bakom det stora motionsloppet Vätternrundan:

– För några år sen pratade vi om månader och 
dagar, nu är det minuter och sekunder som gäller 
om man vill ha en plats i de större motionsloppen,  
Vätternrundan fylldes inför 2014 på drygt tio 
minuter, säger Eva-Lena Frick, VD för Vättern-
rundan, som tror sig veta varför motionscykling 
på senare år blivit en stor nationalsport:

– Allt fler upptäcker den fysiska aktivitetens be-
tydelse för sin hälsa och vill ha en utmaning för 
sin träning – Vätternrundan är målet för många.

Trenden bekräftas också av statistiken. När 
Svensk Cykling lät Sifo undersöka svenska folkets  
cykelvanor i höstas visade sig att var femte 
svensk cykelpendlar dagligen, och nästan hälften  
av alla svenskar använder cykeln för motion 
under sommarhalvåret.

Fem cykelspaningar

ANDRACYKELN HAR KOMMIT  
FÖR ATT STANNA.

Fenomenet andrabil är ett väl bekant 
fenomen sedan många decennier. Såväl svenska 
städer som landsbygd har under lång tid byggts 
och planerats för bilismen, vilket satt sin prägel 
på hela vår syn på hur man bäst förflyttar sig själv 
och sin familj. Men vem hade för tio år sedan trott 
att fenomenet andracykel skulle bli aktuellt? Men 
nu är det ett faktum. Trenden började skönjas 
för ett par år sedan, men att skaffa sig en andra- 
cykel har för allt fler svenskar blivit en naturlig 
sak och enligt den samlade cykelfackbranschen är 
det fortsatt stort intresse för att skaffa en andra, 
och kompletterande cykel.

I korthet skulle man kunna förklara fenomenet så 
här: man vill ha en cykel för pendling till jobbet 
och en för motion. Utvecklingen med ökat cykel- 
pendlande har pågått under flera år i de stora 
svenska städerna. I tider av biltullar och rekord- 
höga bensinpriser får cykeln en alltmer naturlig 
roll som transportredskap. Hälften av alla svenskar  
har mindre än fem kilometer till jobbet och hälften  
av alla bilresor som görs är kortare än fem kilo-
meter. Det tar femton minuter att cykla i lugn 
takt, det klarar alla.

På senare år har även cykelmotionerandet exploderat,  
något som anmälningarna till de stora cykelloppen  
visar med all önskvärd tydlighet. Det går förvisso 
utmärkt att motionera med en stabil pendlarhoj, 
men ju mer medvetna de svenska cyklisterna blir, 
desto mer kunniga och specialiserade blir de. 

2
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Fem cykelspaningar

CYKELSTÖLDERNA HAR  
HALVERATS PÅ TJUGO ÅR

Ryktet om cykelstöldernas ökning är be-
tydligt överdrivet. Åtminstone om man tittar på 
fenomenet något mer långsiktigt än bara jämför 
från år till år. Det betyder inte för en sekund att 
man ska förringa dels det personliga besvär det 
medför att bli bestulen på sin cykel, dels det fak-
tum att mycket mer går att göra för att ytterligare 
minska antalet cykelstölder på sikt. Men faktum 
kvarstår. Under de senaste tjugo åren har antalet 
cykelstölder nära nog halverats. 

1994 stals 119 802 cyklar i hela landet, under 2013 
stals 66 089 cyklar, en minskning med 45 procent, 
nästan en halvering av cykelstölderna på tjugo år 
alltså. Under det senaste decenniet, mellan åren 
2004–2013 minskade andelen cykelstölder med 
sju procent i hela landet.

Idag ligger nivåerna under 70 000 anmälda cykel-
stölder, alltså en halvering sedan 1990-talet. Det  
har heller inte stulits så få cyklar sedan mätningarna  
började göras 1975. Det är Brottsförebyggande rådets  
(BRÅ) som för statistik för anmälda cykelstölder 
i landet, som Svensk Cykling gått på djupet med.

På senare år ligger siffrorna för cykelstölderna re-
lativt jämnt. Vissa år ökar cykelstölderna i några 
län och minskar samtidigt i andra län. 

Enligt Brå är det nämligen vanligare att cykeln 
stjäls på allmän plats, snarare än i hemmet. Allra  
vanligast är cykelstölder i städer med högskola 
och universitet.

SÅ VARFÖR HAR DÅ DET SKETT EN SÅDAN  
DRASTISK MINSKNING UNDER ETT PAR 
DECENNIERS TID?

Allt fler cyklar oftare, och cykeln har blivit ett 
viktigt transportmedel snarare än fritidsnöje. 
Därmed har vi helt enkelt blivit duktigare på att 
ta hand om våra cyklar, lärt oss hur man låser fast 
cyklarna med mer stöldsäkra lås.

Att många kommuner och arbetsgivare skapar 
fler och säkrare cykelparkeringar är helt klart 
också gynnsamt för utvecklingen.

Den långsiktiga trenden är glädjande, men det 
går att göra mer för att minska antalet stölder. 
Kommunerna som på allvar vill se ett ökat cyklande 
måste både utveckla och bygga ut cykelinfra- 
struktur, och hygienfaktorer som rejält tilltagna 
cykelparkeringar måste vara en självklarhet.

Malmö Stads satsning på cykelgaraget Bike & Ride 
vid Centralstationen är föredömligt, och man kan 
hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet.

1. Lås fast cykeln ordentligt, ramen ska 
vara fastlåst i cykelstället.

2. Använd ett bra lås som är godkänt av  
Stöldskyddsföreningen. Fråga din lokala  
cykelfackhandlare om du är osäker.

3. Lås fast lättstulna delar.

4. Registrera och stöldskyddsmärk cykeln.

Det finns några vik- 
tiga saker att tänka 
på för cyklister som 
vill göra livet svårare 
för cykeltjuvar. Här 
är checklistan:

Fem cykelspaningar

FÖRMÅNSCYKEL HÄR  
FÖR ATT STANNA

Att svenskarna har blivit ett cyklande 
folk visar inte minst det faktum att var femte 
svensk cykelpendlar. Intresset för förmånscyklar  
har nu också börjat öka hos såväl  arbetsgivare  
som bland anställda. Svensk Cykling gjorde 
själva under 2014 en  undersökning hos några av 
landets ledande cykelfackhandlare, och bilden  
av ett trendbrott blev tydlig. 

Från att tidigare nästan varit en okänd möj-
lighet märker landets största cykelhandlare att 
kunderna nu i allt större utsträckning börjat 
upptäcka och intressera sig för avdraget.

Exempel från landets kommuner visar också på 
ett trendbrott. I början av året inledde till exempel  
Göteborgs Stad ett försök med ett nytt system för 
personalcyklar. Det kunde ske efter att kommun- 
fullmäktige beslutat att införa en cykelförmån  
för anställda i kommunen. Förmånen består av 
två delar – ett cykelbidrag som arbetsgivaren 
betalar och en personalcykel som man själv 
bekostar via en månadsavgift. Andra exempel 
finns från Linköping och Jönköping.

Som anställd är det alltså fullt möjligt att få fri 
cykel som förmån från arbetsgivaren. Man be-
talar då enbart skatt på förmånen och sparar 
en rejäl slant. Arbetsgivaren kan även stå för 
rörliga kostnader som reparationer, service och 
försäkring. Vad förmånen är värd på öret beror 
på vad cykelköparen betalar i skatt och värdet 
på cykeln, men det finns pengar att spara för 
den anställde.

Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling tycker 
inte att trendbrottet för förmånscyklar kommer 
en dag för tidigt:

– Förmånscykeln är ju en win-win! Förutom att 
den anställda sparar pengar så är vinsten fram-
för allt att arbetsgivare får friskare personal.

FAKTA/FÖRMÅNSCYKEL  
– ETT RÄKNEEXEMPEL.

Inhandlas exempelvis en cykel till ett värde av 
7 000 kronor betalar konsumenten endast 2 800 
kronor och detta över fem år vilket ger en månads- 
kostnad på 47 kronor som dras från lönen (vid 
32 procent skatt). Konsumenten har alltså i det 
här fallet sparat 4 200 kronor.
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Fem cykelspaningar

DUBBDÄCK OCH VINTERSERVICE  
REKORDÖKAR

Trots att förra årets vinter var osedvanligt  
kall och snöig runt om i landet minskade inte 
vintercyklandet, tvärt om. Mellan 2012 och 2013  
noterade Sifo till och med en liten ökning – hela  
18 procent av svenskarna vintercyklar numera 
minst en dag i veckan. 

Att vintercyklandet etablerat sig i Sverige är ett 
faktum, och nu märks också en större medveten- 
het hos vintercyklisterna. Inte minst syns det 
på den under f lera år ökande försäljningen av 
dubbdäck. 

– Våra medlemmar säger entydigt att det blev 
rekordförsäljning av dubbdäck även den gångna 
vintern, och så har det sett ut under tre–fyra 
år, säger Berit Gibbs på branschorganisationen 
Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Ett annat tecken på att allt färre svenskar ställer 
in cykeln för vinterförvaring är det ökade in-
tresset för att lämna in cykeln för vinterservice 
hos fackhandeln.

– Kunderna har blivit bättre på att planera sina 
servicearbeten inför vintern. Över huvud taget 
tar kunderna bättre hand om sina cyklar numera.  
Lägger man mycket pengar på en cykel ser man 
till att underhålla den, det ökar cykelns livs-
längd, säger Berit Gibbs.

Förutom dubbdäck och service säljer sådant som  
belysning, reflexvästar, hjälmar, varma handskar  
och tunna vindmössor att ha under hjälmen extra  
bra denna vinter.

Trenden är särskilt tydlig i de större städerna.

Klas Elm, ordförande i branschorganisationen 
Svensk Cykling är glad men knappast förvånad 
över utvecklingen:

– Att cykla är ett smart och hälsosamt sätt att 
ta sig fram på, och det vill man göra året runt. 
Men i takt med att allt f ler vintercyklar märker 
man att rätt utrustning är a och o för att det ska 
fungera bra, säger Klas Elm.

Tio praktiska tips: Så gör man ett smart cykelköp

SÅ GÖR MAN ETT 
SMART CYKELKÖP 

tio praktiska tips:

1. ANVÄNDNING
Tänk efter hur ofta och när du  
ska använda cykeln. Varje dag? Är  
cykeln för transport eller motion? 
Året runt eller sommarsäsong. 10. NJUT!

Njut av ditt liv som cyklist.

2. BEHOV
Fundera över vilka behov cykeln ska 
lösa. Många köper idag en andra- 
cykel för att slippa kompromissa.

9. EFTERJUSTERA
Återvänd till butiken efter 30 tim-
mars cyklande för efterjustering.

3. ANLITA PROFFS
Välj en cykelfackhandlare med 
omsorg – de är proffs med kunskap  
och erfarenhet.

8. REGISTRERA CYKELN
Registrera cykeln, se över dina för-
säkringar och kolla vilka garanti- 
och servicevillkor butiken tillämpar.

4. PROVCYKLA
Förklara för säljaren vad du vill 
använda cykeln till och hur ofta. 
Provcykla ett par cyklar på en liten  
runda. Det är inte bara typ och 
modell som ska väljas, utan även 
ramstorlek.

7. BRA LÅS
Köp ett bra godkänt lås som du kan  
låsa fast cykeln med.

5. JUSTERA
Cykelhandlaren justerar cykeln 
efter dina behov. Att sitta rätt 
minskar skaderisken och ökar 
bekvämligheten.

6. TILLBEHÖR
Tänk igenom vilka tillbehör och 
vilken utrustning du behöver. 
Resonera gärna med säljaren. 
Hjälm är att föredra, för barn är 
det ett måste.

s13
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Tre cykeltrender

DEN BEKVÄMA LÄTTCYKLADE  
CITYHYBRIDEN

Att ligga med ryggen krökt över styret 
är inte längre lika inne. 2014 års cykelmodell 
ska istället vara bekväm för att skona ryggen.  
Utvecklingen är, sett till att f ler cyklar till jobbet  
och för motionens skull, ganska naturlig – vi vill 
att cykeln ska vara bekväm.

Särskilt viktigt är det när man ska få så mycket 
som möjligt av sig själv under långa cykelturer 
då de f lesta behöver sitta mer upprätt för att 
inte slita på rygg och axlar. Enligt cykelhandeln 
efterfrågar kunderna allt oftare en professionell 
”bike fit”.

EN PERSONLIGT STYLAD CYKEL 

Att personifiera cykeln är en trend i 
hela cykelvärlden. Från att ha handlat om  

entusiaster som byggt om eller förbättrat sina extra- 
utrustade mountainebikes eller hipstriga fixie- 
cyklar har nu den stora cykelindustrin hakat på. 

Gjord på beställning är snarare standard än 
standard självt. Flera cykeltillverkare erbjuder 
oss att både klicka i vilken färg och vilken typ 
av styre vi vill ha på vår nya cykel. 

Men trenden att personifiera cykeln syns kanske 
främst hos de många cykelhandlarnana runt om 
i landet, både i butikerna och på nätet. Aldrig 
förr har det sålts så mycket tillbehör som just 
nu. Lampor, ringklockor, korgar finns i en upp-
sjö olika former och storlekar och är alla enkla 
accessoarer att förändra utseendet på den serie-
tillverkade cykeln med.

HIGH VISIBILITY CLOTHING 

Det finns cyklister och så finns det cyklister  
– de som med åtsmitande och själv- 

lysande kläder susar fram längs landsvägarna. 
Eller? Ja så enkelt särskilja de hängivna cykel-
sportarna från övriga motionärer är det inte 
längre. 

High Visibility clothing är nämligen på upp-
gång. Den klart lysande ”high vis”-gula färgen 
bärs numera alla möjliga cyklister. Fördelarna 
med denna trend är inte bara att man ses som 
trendriktigt av cykelfolket – du syns avsevärt 
mycket bättre av alla trafikander, bilister som 
cyklist. High vis-gula plagg kan dessutom ses 
som en markör för hög kvalitet och förenar 
funktion och säkerhet.

Bild
Flera cykeltillverkare erbjuder oss att både 

klicka i vilken färg och vilken typ av styre vi 
vill ha på vår nya cykel.

Tre

CYKELTRENDER

En rubrik andra rad

1
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Oreda i storstädernas cykelstatistik Storstadscykelstatistik

Cyklar verkligen varannan 
göteborgare? Och hur många är 
det egentligen som cykelpendlar 
varje dag i Stockholm? 

Hur ser verkligheten ut bakom 
statistiken för cykling i landets tre stor- 

städer? Svensk Cykling beslöt sig för att 
bena ut den frågan. Här är vad vi fann.

OREDA I STOR- 
STÄDERNAS 
CYKELSTATISTIK

Att stockholmare, göteborgare och malmöiter 
cykelpendlar i högre utsträckning än övriga 
svenskar råder det ingen tvekan om. Trafik-
kontoren i våra tre största städer gör också sitt 
yttersta för att alla framstå som cykelvänligt 
moderna. De berättar gärna om sina respektive 
cykelsatsningar och det ökande cyklandet.  Men 
när vi ville ta reda på hur många det är som 
cyklar och om cyklingen faktiskt ökat i städerna  

I Malmö uppger trafikkontoret att cykeltra-
fiken ökat med 12,7 procent mellan 2011 och 
2013. Siffrorna kommer från de mätstationer 
som mäter antalet cykelpassager runt om i staden. 
I en resevaneundersökning som gjordes 2013 kan 
också konstateras att 27 procent av malmöiternas 
samtliga arbetsresor, både inom och utanför 
Malmö, sker på cykel. Dessutom ligger andelen 
arbetsresor på cykel inom Malmö på 38 procent 
– och är därmed fler än de som sker med bil (38 
respektive 34 procent).  I Stockholm mäter man 
också cykelpassager – 62 640 stycken gjordes 
i snitt per dygn i Stockholms innerstad under 
2013. Fast här är det inte statistik från mätsta-
tioner som fungerat som underlag. Istället är 
det så kallade trafikobservatörer som under 6 
timmar, klockan 7–9, 12–14 och 16–18 under 
en vardag räknat antalet passerande cyklister 
vid f lera platser runt om i Stockholm. 2013 
gjordes mätningarna under maj och halva juni.

Mätningarna i Stockholm visar vidare att det 
skett en ökning på 2,5 procent av cykelpassagerna 
jämfört med snittsiffran under åren 2009–2013.

 

I Göteborg är det inte lika lätt att avgöra hur 
cyklingen mår. Här uppskattar trafikkontoret 
att det sker 80 000 cykelresor i genomsnitt varje  
vardag sett över ett helt år – men siffrorna kommer  
från den nationella resevaneundersökningen 
som gjordes 2011. Efter det har inga mätningar 
gjorts i Göteborg.  

– Kommunerna borde satsa på att göra åter-
kommande resvaneundersökningar vilket skulle  
ringa in andelen cykeltrafik. Därutöver borde 
de satsa på fasta, maskinella, mätstationer på ut-
valda cykelstråk för att mäta f lödet av cyklister  
året runt, dygnet runt, säger Trafikplaneraren 
och cykelexperten Krister Isaksson, som menar  
att bristerna i mätningarna av cykeltrafiken speglar  
de övriga brister som finns i storstädernas  
cykelsatsningar.  Som exempel på dessa brister  
lyfter Krister fram det faktum att enbart en  
procent av de regionala cykelstråken i Stockholm  
uppfyller grundläggande utformningsprinciper.   
– Det är helt enkelt inte ett prioriterat område,  
säger Krister Isaksson.

de senaste åren blev det svårt. Stockholm, Göteborg  
och Malmö städer har nämligen helt olika system 
för att mäta mängden cykeltrafik och cyklister. 
I vissa fall finns inga mätningar alls. Trots att 
statistik över cyklingen och cykelpendlandet är 
det mest effektiva sättet att avgöra om städernas 
egna insatser fungerat, så har detta viktiga styr- 
instrument negligerats under lång tid.
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”Att få det här priset känns 
som ett kvitto på att det går 
framåt. En cykelvänlig stad 
är en trevlig stad.”

Karolina Skog (MP)

Svensk Cykling har sedan 2010 delat ut ett politiker- 
pris årligen till en politiker som under det gångna 
året utmärkt sig särskilt för att ha verkat för att lyfta  
fram cyklingens positiva effekter för folkhälsa, 
miljö och trafiksituation.

2014 års mottagare av svensk Cyklings politikerpris  
heter Karolina Skog (MP) och är kommunalråd  
i Malmö och själv en trogen cykelpendlare.  

Karolina Skogs politiska arbete i Malmö präglas  
av stor omsorg om att påverka staden i en hållbar 
riktning med klimatsmarta och yteffektiva trans-
portmedel, där cykeln har en självklar roll i den 
utvecklingen. Hennes engagemang för cykling  
är omvittnat och respekterat i vida politiska 
kretsar, och har definitivt aktivt bidragit till att 
Malmö tagit ledartröjan som en fullt utvecklad 
cykelstad i Sverige.

– Det är väldigt roligt att det arbete som gjorts 
med framkomlighet för cykling i Malmö upp-
märksammats, att få det här priset känns som 
ett kvitto på att det går framåt. En cykelvänlig 
stad är en trevlig stad. Men jag ska fortsätta för 
att Malmö ska vara ledande i Sverige, och vara 
en av de europeiska städer som nämns som före-  
döme på cykelområdet, sade Karolina Skog, i 
samband med att priset delades ut.

SVENSK CYKLINGS MOTIVERING 
TILL VALET AV ÅRETS PRISTAGARE:

Karolina Skog har ett omvittnat starkt en-
gagemang i cykelfrågor, som tar sig uttryck 
i ett resultatorienterat politiskt arbete med 
en övergripande ambition att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för cykling i Malmö.  
I detta arbete har hon på satt cyklandets sam-
hällsekonomiska förtjänster som energi- 
effektivt, hälsosamt och ekonomiskt trans-
portmedel i sitt rätta sammanhang.

Barnperspektivet är en viktig aspekt för 
varje modern cykelstad med självaktning. 
Karolina Skog har föredömligt formulerat 
sin vision om att tolvåringar i Malmö ska 
kunna cykla själva till skola, vänner och 
fritidsaktiviteter. Hennes driv i frågan om 
att stärka cykelpendling mellan Malmö och 
grannstaden Lund är ett annat exempel  
på hur hennes politiska arbete verkat för 
cykling i ett bredare sammanhang.

Att hon är en av de tongivande krafterna 
som profilerat Malmö som landets främsta  
cykelstad råder det inget tvivel om, och det  
gör henne till en värdig mottagare av Svensk  
Cyklings årliga politikerpris.

Årets politikerpris till Karolina Skog (MP):

TONGIVANDE  
POLITIKER I  
CYKELFRÅGOR
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”Staten satsar småsmulor på cykling”

Trots att mellan 10–20 procent av befolkningen 
cyklar regelbundet, och att såväl regering som 
regioner säger sig vilja öka cyklingen, så kommer  
statens satsningar de kommande tio åren inte att 
räcka för att nå godtagbar standard. Och utan  
utbyggd cykelinfrastruktur, ingen ökad cykling:

Staten satsar 522 miljarder 
kronor på infrastruktur 
de kommande tio åren. Av 
den summan får cyklingen 
mindre än tio promille.
Regeringen och regioner 
säger sig vilja öka cyklan-
det, men erbjuder bara 
småsmulor för att åstad-
komma detta, säger Klas 
Elm, ordförande i Svensk 
Cykling. Svensk Cykling har 
hela listan på statens cyk- 
lingssatsningar, län för län.

Svensk Cykling: 

”STATEN SATSAR 
SMÅSMULOR PÅ 
CYKLING” 

– Regeringen och regioner säger sig vilja se ett 
ökat cyklande, men erbjuder bara småsmulor 
för att åstadkomma detta, det är mycket illa-
varslande, säger Klas Elm, ordförande Svensk 
Cykling.

Staten kommer att satsa 522 miljarder kronor 
på transportinfrastrukturen 2014–2025. 2013 
tog Trafikverket och länsplaneupprättarna fram 
planer för hur pengarna ska användas i enlighet 
med riksdagsbeslutet. Men bara en försvinnande  
liten del, mindre än tio promille, kommer att 
gå till cykelvägar. Det visar den genomgång av 
de 21 länstransportplanerna och den nationella  
transportplanen som trafikexperten Krister 
Spolander gjort med bidrag från Svensk Cykling.

– Då har bedömningen ändå varit generös när 
det gäller diffusa siffror som är ganska vanliga 
i dessa planer. Regeringens expertorgan Trafik- 
analys som varit mer restriktiv kommer fram 
till en ännu lägre siffra för cykelvägar, säger 
Krister Spolander.

Räknar man på cykelsatsningar i kronor per 
invånare och år kan konstateras att Gotland, 
Jämtland och Västernorrland satsar mest. Minst 
satsar Västmanland, Värmland och Östergötland. 
I folkrika län som Stockholm och Skåne ligger 
satsningarna på 28 kronor per invånare och år 
respektive 26 kronor per invånare och år, vilket 
placerar båda länen långt ner i tabellen. I de två 
fallen syns också tydliga exempel på avståndet 
mellan behoven och de tilldelade pengarna:
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– I Stockholms län uppskattar man att det skulle  
kosta 2,2 miljarder kronor att bygga ut det regi-
onala cykelnätet till lägsta godtagbara standard. 
Den statliga satsningen i Stockholms läns plan 
fram till 2025 uppgår till drygt 0,7 miljarder 
kronor – knappt en tredjedel av behovet.

– I Skåne läns transportplan sägs att 3–4 miljarder  
kronor krävs för att göra Skåne till en cykel- 
region, inkluderat såväl statliga som kommunala 
vägnätet. Men den planerade statliga satsningen  
uppgår bara till en tiondel.

Hälften av alla satsningar ligger först efter 
2020, vilket också får allvarliga konsekvenser.

– Erfarenheten talar för att cykelpengarna då för-
svunnit till annat och krympt med en fjärdedel,  
i en del län med hälften, pengarna är således 
inte ens säkrade, säger Klas Elm.

Några län utmärker sig särskilt, då de förlagt 
större delen av sina insatser till de sex sista 
åren: Västmanland (100 procent), Kalmar län 
(75 procent), Västra Götaland (74 procent), 
Halland (70 procent), Östergötland (69 procent)  
och Gävleborg (64 procent).

I många län krävs kommunal medfinansiering 
för cykelvägar i det statliga vägnätet, detta trots 
att det egentligen är statens ansvar. Men på senare  
år har det vuxit fram en praxis i många län att 
kräva kommunerna på pengar. Annars blir det 
ingen cykelväg. Detta krav finns uttalat i följande  
län: Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, 
Blekinge, Skåne, Halland och Västmanland.

L Ä N T O T A LT

F Ö R Ä N D R I N G
I  M I L J O N E R 
K R O N O R 

F Ö R Ä N D R I N G
I  P R O C E N T

K R O N O R / 
I N V Å N A R E 
O C H  Å R K O M M E N T A R

K R A V  P Å  
K O M M U N A L  M E D - 
F I N A N S I E R I N G

Gotland 102,6 55,6 118 149 Nämns inte

Jämtland 148 22 17 98 Nämns inte

Västernorrland 190 30 19 65 Nämns inte

Norrbotten 183,4 20,4 13 61 Nämns inte

Dalarna 177 68 62 53 Nämns inte

Uppsala 210 82 64 51 Nämns inte

Västerbotten 145,6 2,6 2 47 Nämns inte

Gävleborg 134,5 -20,5 -13 40 Minskning från rel. hög nivå Nämns inte

Sörmland 128 68 113 39 Ökning från låg nivå Ja

Kronoberg 82,5 -65,5 -44 37 Nämns inte

Örebro 108 11 11 32 Nämns inte

Jönköping 120 26 28 29 Ja

Stockholm 713 313 78 28 Ökning från rel. låg nivå Nämns inte

Kalmar 77 4 5 27 Ja

Halland 100 0 0 27 Ja

Skåne 400 -208 -34 26 Ja

Blekinge 46 -20 -30 25 Ja

Västra Götaland 454 86 23 24 Nämns inte

Värmland 72 42 140 22 Ökning från mkt låg nivå Nämns inte

Östergötland 94 -48 -34 18 Ja

Västmanland 47 27 135 15 Ökning från mkt låg nivå Ja

S U M M A : 3 733

Statens cykelsatsningar samtliga län
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VAR FEMTE SVENSK 
cykelpendlar dagligen 
till jobb eller skola/ 
universitet.

NÄSTAN HÄLFTEN  
av alla svenskar använder cykeln som 
motionsredskap under sommarhalvåret.

44  %

av befolkningen cykel- 
pendlar dagligen under 
vinterhalvåret.

11  %

av befolkningen cykel- 
pendlar till jobb eller  
skola/universitet även 
under vinterhalvåret.

18  %
EN KNAPP 
FEMTEDEL

svensk cykelpendlar 
till jobb eller skola 
minst en dag i veckan.

28  %
NÄRA VAR TREDJE

(Statistik: Sifo/Svensk Cykling)

CYKLAR SVENSKEN
Så mycket

Cykeltrendrapporten 2014 är framtagen av Svensk Cykling. 
Svensk Cykling består av branschens ledande aktörer,  
tillverkare, importörer, återförsäljare samt Vätternrundan.  
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Så mycket cyklar svensken
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