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Svar på fråga från (MP) och (V) angående 
attitydpåverkan gällande cykling 
 

Vid trafiknämndens sammanträde den 23 september 2021 inkom (MP) och (V) med fråga 
till trafikkontoret: 

Hur skulle ett fortsatt attitydarbete inom cykel-området kunna se ut och vilken 
omfattning/kostnad skulle detta innebära? 

Trafikkontoret har tidigare bedrivit ett attitydarbete inom cykel-området för att få fler att 
ta steget och börja cykla och inse fördelarna med cykling. Potentialen är stor då nästan 
hälften av Göteborgarna har mindre än 30 minuters cykelväg till arbete/studier. Utifrån 
Trafikkontorets tidigare erfarenheter av åtgärder kring attitydpåverkan och andra 
kommuners arbete vore det värdefullt att få förslag på de mest effektiva sätten till fortsatt 
arbete.   

Trafikkontorets arbete med att få fler att cykla genom kommunikation och 
beteendepåverkande arbete har förändrats till följd av att mindre resurser idag läggs på 
kampanjer som syftar till att förändra attityder jämfört med för tio år sedan. 
Förutsättningarna att driva kampanjer och attitydpåverkan har också försvårats genom att 
kommunikationslandskapet ser annorlunda ut jämfört med för tio år sedan men också att 
trafikkontoret inte ser att de resurser som har lagts på attitydförändrande kampanjer har 
skapat reellt förändrat beteende. Trafikkontoret skiljer på arbete med attitydpåverkan och 
arbete med beteendepåverkan.   

Aktiviteter som har försvunnit eller minskat sedan 2015 är kampanjer, anordnande eller 
deltagande i olika event såsom trafikantveckan, Göteborgsgirot, cykeluppmuntran vid 
cykelbanor, dialog på stan med cyklister, annonsering och egen webbsida för cyklister 
med mera. Dessa aktiviteter faller i stort inom ramen för det attitydpåverkande arbetet. 
Kommunikationen görs istället i mindre omfattning och uteslutande genom egna kanaler 
såsom sociala medier (exempelvis Facebook och Trafik Göteborg) och goteborg.se. 
Typen av cykelkommunikation har därmed också förändrats och där fokus idag nästan 
uteslutande ligger på produktkommunikation, det vill säga vi kommunicerar 
cykelinfrastruktur som vi fysiskt bygger, tjänster som appen cykelstaden och Styr & ställ, 
eller hur vi sköter drift och underhåll. Trafikkontoret kommunicerar också mål och planer 
för cyklingen och resultat av studier som kan vara av intresse. Vi är mer aktiva med att 
svara på debattartiklar och insändare idag än tidigare. 

Trafikkontoret har utvecklat och drivit beteendepåverkande arbete mot olika målgrupper; 
arbetsgivare, skolor och direkt till göteborgaren genom åren. Detta arbete har minskat i 
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omfattning och ändrat fokus. Deltagandet i koncept som cykelvänlig arbetsplats och På 
egna ben har minskat. I vilken grad detta beror på minskat intresse från potentiella 
deltagare eller på minskade resurser för aktiv införsäljning är svårt att säga. Det finns 
fortfarande intresse för prova-på-kampanjer som testcyklister och Vintercyklisten. Dessa 
är effektiva men når en begränsad grupp.  

I och med minskade resurser till det beteendepåverkande arbetet över åren är strategin 
idag främst att verka genom andra. Det innebär att vi erbjuder arbetsgivare rådgivning 
och stöd i att driva frågan kring ett ökat hållbart resande bland deras medarbetare. Det 
handlar om att kartlägga nuläge, hitta potentialer, planera för åtgärder och stötta vid 
genomförandet. Att verka via andra genom rådgivning är ett arbetssätt som indirekt når 
en stor målgrupp och skulle kunna utvecklas. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att 
utöka företagsrådgivningen till att även arbeta strukturerat med rådgivning till 
fastighetsägare, främst befintliga fastigheter för att få med ett ”hela resan”-perspektiv. 
Arbetssätten skulle också behöva utvecklas för att bättre koppla samman kommunikation 
och rådgivning med förändrade och förbättrade förutsättningar att resa. Tajmingen är 
viktig i detta sammanhang. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att om trafikkontoret kommunicerar och därmed 
skapar förväntningar på Göteborg som cykelstad som sedan inte infrias, exempelvis 
genom att vi brister i beläggningsarbete eller drift, så åstadkommer vi ingen 
beteendeförändring utan skapar istället besvikelse. I dagsläget ser trafikkontoret inget 
behov av förstärkt attitydpåverkande arbete. Det beteendepåverkande arbetet i form av 
bland annat företagsrådgivning har på många sätt varit på sparlåga under corona-
pandemin. Trafikkontoret behöver intensifiera och utveckla det arbetat för att kunna 
avgöra om ytterligare resurser eller utvecklade arbetssätt behövs. Ett sådant arbete 
bedöms kunna omhändertas inom ramen för kommunfullmäktiges budgetuppdrag för 
2022, Trafiknämnden får i uppdrag att införa ett pilotområde för ökad verkställighet av 
cykelprogrammet.  
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