
Att cykla till jobbet

Inledning
Jag har valt problemet att många åker bil till och från jobbet trots att de bor så nära så att de skulle 
kunna cykla istället. Jag valde problemet för att bilen släpper ut mycket avgaser, vilket inte cykeln 
gör. Dessutom får man när man cyklar bättre hälsa och det kostar mycket mindre att cykla än att ta 
bilen.

Bakgrund
Många åker bil till och från jobbet trots att deras arbete ligger på ett sådant avstånd så att de skulle 
kunna cykla istället. Orsaker till detta är framförallt bekvämlighet och vana. Konsekvenserna det 
blir av att åka bil till jobbet istället för att cykla handlar om miljö, hälsa och ekonomi.

När man cyklar till och från jobbet förbättras ens hälsa, då det räcker med trettio minuters 
motion fem till sex gånger i veckan för att förbättra sin hälsa. Detta halverar risken för att bli sjuk 
och dö i förtid av hjärtinfarkt eller andra hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den största dödsorsaken 
i Sverige. Det minskar även risken för bröstcancer, tjocktarmscancer och typ 2-diabetes, 
åldersdiabetes, vilken kan leda till försämrad syn, blindhet, amputationer, bensår, njurskador och 
även dålig blodcirkulation. Risken för benskörhet och fallolyckor hos äldre minskar när man 
motionerar regelbundet. Motionen lindrar också ledsmärtor och andra besvär från rörelseorganen, 
vilken är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Den lindrar och förebygger ångest, oro, lättare 
depressioner och sömnsvårigheter. Även övervikt och fetma, vilket är ständigt ökande i västvärlden, 
motverkar motionen. Regelbunden motion ökar också kroppens syreupptagningsförmåga och 
påverkar hjärnans arbetskapacitet positivt.

Till skillnad från bilen släpper cykeln inte ut några avgaser. Avgasutsläppen i städer skapar 
stora problem med astma, allergier och andra sjukdomar. Ungefär 500 personer per år dör som en 
direkt följd av avgasutsläpp från biltrafik. Motordrivna fordon ger även upphov till farliga partiklar. 
Dessa uppstår vid förbränning i motorerna och som slitagepartiklar från däck, väg och bromsar. 
Partiklarna orsakar hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar och beräknas bidra till flera tusen för tidiga 
dödsfall i Sverige.

En annan konsekvens som kommer av bilar men inte av cyklar är buller. Utsätts man för 
buller under en lång tid kan man drabbas av ökad stress vilket leder till en höjd risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Buller nattetid medför att sömnen blir störd. Då människan för att fungera, både 
fysiologiskt och mentalt, behöver ostörd sömn leder buller om natten till trötthet, nedstämdhet, 
olustkänsla och minskad prestationsförmåga. Buller dagtid kan störa samtal.

Kartläggningar över buller visar att ungefär två miljoner människor i Sverige utsätts för 
buller som är högre än riksdagens mål, vilket är en medelnivå på buller på 30 dB inomhus och 55 
dB utomhus och en maximal gräns på 55 dB inomhus och 70 dB utomhus.

Som jag tidigare nämnt släpper bilar ut avgaser och bidrar på så sätt till växthuseffekten och 
den globala uppvärmningen, vilken i sin tur orsakar höjda havsnivåer och smälta polarisar vilket 
leder till översvämningar.

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och under de första fem kilometerna av 
en bilfärd är bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen 35 % högre. Under de första 3 km är 
utsläppen 50 till 60 % högre. Har man 5 km till jobbet och kör bil denna bit släpper man ut ungefär 
0,7 ton koldioxid på ett år.

Ungefär 30 procent av alla utsläpp i Sverige kommer från trafiken och i städer kommer runt 
90 procent av utsläppen från trafiken.

Tidigare har jag berättat vilka skador avgaser gör på människor och även på jorden i stort, 
men avgaser påverkar även den närliggande naturen och byggnader och broar. Kväveoxider från 
utsläppen bidrar tillsammans med kolväten till att marknära ozon bildas. Denna har en negativ 
effekt på växter och kan begränsa deras tillväxt och skadar viktiga funktioner i deras celler. Detta 
orsakar stora kostnader för jordbruket då växterna åldras i förtid och ger mindre skördar av sämre 
kvalitet. Det marknära ozonet bidrar också till övergödning av sjöar och hav och försurning av mark 



och vatten. Material som metall, gummi, plast och kalksten bryts ner snabbare av marknära ozon, 
vilket bland annat gör att kulturhistoriska byggnader och föremål skadas. Även människor påverkas 
av det marknära ozonet då det kan irritera slemhinnor och lungor.

Eftersom en cykel tar betydligt mindre plats i trafiken trängseln mindre. Då trängseln blir 
mindre blir det även mindre köer och tomgångskörningen minskar och även så utsläppen. Det blir 
också mer framkomligt och säkerheten i trafiken ökar.

Förutom att det påverkar miljön och människors hälsa när man kör bil till jobbet kostar det 
även pengar för den enskilde. För någon som har fem kilometer till jobbet och kör bil denna bit blir 
bara bensinkostnaden runt 3000 kronor per år.

Metod
För att förändra beteenden tänkte jag anordna en cykeldag som jag annonserar ut med hjälp av 
affischer. Jag tänkte även lämna ut informationsblad i folks brevlådor som berättar fördelar med att 
cykla till jobbet jämfört med att köra bil dit. Då jag också gör en symbol för cykeldagen på 
affischerna som jag även sätter på informationsbladet tänker jag att man känner igen symbolen från 
affischerna och när man sedan får informationsbladet känner man igen symbolen och tar sig då tid 
att läsa det.

För att få folk intresserade av cykeldagen tänkte jag anordna tävlingar och även lotta ut 
priser till de som den senaste månaden har cyklat till jobbet alla dagar i veckan. Denna tävling får 
deltagarna själv fylla i huruvida de cyklat eller använt något annat transportmedel till jobbet. På 
cykeldagen tänkte jag även att det skulle finnas en avdelning där man kan komma med sin cykel 
och få den fixad och upprustad. Under denna dag tänkte jag även dela ut de informationsblad som 
jag tidigare lagt i folks brevlådor.

Anledningen till att jag tror att idén med en cykeldag skulle få folk intresserade av cykling 
och sedan välja cykel när de åker till jobbet i fortsättningen är bland annat att gratis priser och 
tävlingar alltid lockar folk. Utlottningen sker till de som cyklat till jobbet varje dag och det tänker 
jag skulle locka fler till att välja cykeln under den månaden. När månaden är slut tror jag att många 
kommer fortsätta att cykla då de under den månaden vant sig vid att ta cykeln till jobbet och vant 
sig av vid att ta bilen.

Under cykeldagen tänkte jag även anordna en plats dit man kunde ta sin cykel och få den 
fixad och uppfräschad. Jag tänkte även sätta upp tipsrundor där rundan är av den längden att det blir 
en lagom lång tur cykla. Andra tävlingar och aktiviteter, som stafett på cykel, tänkte jag även 
anordna under dagen. Informationsbladen tänkte jag sätta upp på lite olika ställen där aktiviteterna 
finns. Jag gör allt detta för att få folk intresserade av cykling och inse hur viktigt det är och hur stor 
skillnad det faktiskt gör om man tar cykeln till jobbet istället för bilen.

Informationsbladet innehåller argument om hur bilen påverkar miljön och människorna och 
hur man genom att cykla kan undvika dessa. För att få folk att läsa bladet sätter jag samma symbol 
på dem som jag har satt på affischerna som annonserar om cykeldagen. Med utlottningstävlingen 
tänkte jag få folk intresserade av cykeldagen och koppla den med något positivt. På affischerna 
sitter en symbol som även sitter på informationsbladet. När man sedan har sett symbolen på 
affischerna känner man igen den på informationsbladet, kopplar det till något bra och förmodligen 
läser man sedan förmodligen informationen.



Cykla istället för att ta bilen till jobbet!
Motionen ger dig bättre hälsa – du halverar risken för att drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar vilket är den vanligaste dödsorsaken i Sverige

30 minuters motion 5-6 gånger i veckan räcker för att förbättra sin hälsa och minska 
risken för att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, man får en bättre 

prestationsförmåga och lindrar även ledsmärtor.

Du sparar drygt 3000 kronor om året
Att cykla kostar betydligt mindre än att ta bilen, kör du bil och har fem kilometer till 

jobbet kostar enbart bensinen runt 3000 kronor.

Du släpper inte ut några avgaser – ca 500 personer dör årligen som en 
direkt följd av bilavgaser

Avgaser orsakar allergier, astma och andra sjukdomar. Motordrivna fordon ger också 
upphov till farliga partiklar, till exempel slitagepartiklar från däck, väg och bromsar, 
vilka orsakar hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar och beräknas bidra till flera tusen 

för tidiga dödsfall i Sverige.

Buller som orsakas av bilar kan leda till ökad stress vilket ger höjd risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar

2 miljoner människor i Sverige är utsatta för buller som är över riksdagens mål.
Buller kan också orsaka minskad prestationsförmåga.

Avgaser bidrar till övergödning och försurning
Försurning kan göra så att vissa växt- och djurarter försvinner. Övergödning bidrar

till algblomning och även till att sjöar och vattendrag växer igen.
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Källresonemang
Hemsidorna från Kungälvs komun respektive Göteborgs stad har som uppgift är att informera 
allmänheten om vad som händer i kommunen respektive staden. De informerar bland annat om 
trafiken och om konsekvenser av den på ett opartiskt sätt och detta är anledningarna till att jag 
tycker att dessa hemsidor både är trovärdiga och relevanta för mitt arbete.

Då vägverket och även trafikverket som äger vägverket är statliga verksamheter som bland 
annat ansvarar för planering av transportsystem i Sverige och underhåll och byggande av vägar och 
järnvägar tycker jag att den fakta de presenterar är pålitlig och relevant för detta arbete.

Nationalencyklopedin jobbar med att sprida kunskap och att deras information ska vara 
vetenskapligt korrekt och objektiv. Informationen är också granskad och bearbetad och detta är 
anledningarna till att jag anser att Nationalencyklopedin är en trovärdig källa. Jag anser även att 
denna källa är relevant då det finns fakta om flera olika saker här och det jag slagit upphandlar om 
cyklar, vilket är en stor grund i mitt arbete.

Forskning.se är en webbplats som samlar material om forskning och de samlar 
forskarartiklar och har en utförligt kontaktinformation. Jag tycker att denna sida är trovärdig och 
relevant för mitt arbete.

Chalmers tekniska högskola är en högskola där de bland annat forskar om olika saker. På 
denna hemsida presenterar de bland annat fakta om ljud, hur ljud och buller påverkar hälsan och hur 
man mäter trafikbuller. Därför tycker jag att denna sida är trovärdig relevant för mitt arbete.

Då alla källornas fakta stämmer bra överens med varandra ökar detta trovärdigheten för alla 
källorna.


