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Sammanfattning
Förtätning är en vanligt förekommande devis inom dagens stadsbyggnad med avsikt att uppnå en 
hållbar utveckling. För att uppnå hållbarhet krävs också att förutsättningarna för hållbara 
transportsätt är goda, däribland förutsättningarna att cykla. Denna uppsats visar att det uppstår 
motsättningar mellan vad som eftersträvas inom idealet den täta staden och vad som eftersträvas 
inom cykelplaneringen. Det vill säga att det kan finnas nackdelar med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv. Exempelvis kan det folkliv som eftersträvas i den täta stadens begränsade 
gaturum motverka cyklisternas framkomlighet.

Uppsatsen visar vidare att de motsättningar som kan uppstå mellan cykelplaneringen och 
idealiseringen av den täta staden varken uppmärksammas inom forskningen eller av de 
myndigheter som arbetar med frågor som rör cykelförutsättningarna i den täta staden. Inom 
forskningen uppmärksammas dock två mer övergripande motsättningar i denna fråga som har att 
göra med i vilken utsträckning tätheten kan främja cykling, och vilken betydelse den täta stadens 
korta avstånd mellan olika målpunkter har för cyklisternas reella restid. Uppsatsen visar också att 
de myndigheter som studeras i denna uppsats; Boverket, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket, 
till viss del har olika uppfattningar om förutsättningarna att cykla i den täta staden.

Avslutningsvis visar denna uppsats att det kan vara svårt att som myndighet arbeta med riktlinjer 
i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden, vilket delvis beror på att planeringen enligt 
idealet den täta staden får olika uttryck beroende på hur det tolkas, och att människor har olika 
uppfattningar om vad en god cykelmiljö innefattar. Detta innebär i sin tur att det ur ett generellt 
perspektiv inte är helt oproblematiskt att påstå att den täta staden främjar cykling.



Förord
Detta är ett examensarbete på masternivå och är en del av Masterprogrammet för Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Den täta staden är ett vanligt förekommande koncept inom stadsbyggnad idag. Grundtanken är 
att bygga staden inåt och förtäta, att uppnå en jämn spridning av olika typer av service och 
funktioner samt att främja hållbar transport, däribland gång och cykling. Eftersom dessa färdsätt 
är relativt långsamma har avståndet betydelse för valet att gå eller cykla. Med denna 
utgångspunkt antas den täta stadens korta avstånd mellan olika målpunkter underlätta för dessa 
transportsätt.

Att den täta staden främjar hållbara transporter kan beskrivas som en allmänt utbredd 
uppfattning. Samtidigt finns det också ett ifrågasättande av detta synsätt. Kritiken riktas inte mot 
om de korta avstånden främjar hållbara transportsätt eller inte, utan mot om även den täta 
stadens innehåll gör det. Anledningen är att det inom idealet den täta staden även eftersträvas ett 
folkliv och en aktivitet på stadens gator, som i sin tur kan göra det problematiskt att som cyklist ta 
sig fram på ett smidigt sätt. Att gatan i den täta staden på detta sätt har två funktioner framgår 
bland annat av Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030, där det står att den täta staden ställer 
krav på att vägar och gator ska vara levande platser samtidigt som fler ska kunna transporteras här 
(Firth, 2012, s. 9).

Med utgångspunkt i denna kritik är avsikten med denna uppsats att mer specifikt undersöka vilka 
föreställningar som finns i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden. Avsikten är inte i 
första hand att undersöka om cykelförutsättningarna är bra eller dåliga i den täta staden, utan att 
ta reda på hur det talas om denna fråga. Det vill säga vilka diskurser som kan påträffas. Att åsikterna 
går isär kan också göra det problematiskt för de som arbetar med riktlinjer inom detta område, 
däribland myndigheterna. Därför undersöks i denna uppsats hur det talas om 
cykelförutsättningarna i den täta staden inom den svenska myndighetsvärlden.

1.2 Problemformulering
Problemets kärna är att det, till följd av att det kan finnas nackdelar med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv, blir problematiskt att arbeta med riktlinjer i frågor som rör cykling i den täta 
staden. Eftersom tjänstemän och politiker på kommunal nivå använder myndigheternas 
dokument som underlag i strategiska frågor är myndigheternas sätt att tala om cyklistens 
förutsättningar i den täta staden särskilt angeläget att undersöka. Studien kan också vara till hjälp 
för de berörda myndigheterna i deras fortsatta arbete och ställningstagande. För att nå inblick i 
ämnesområdet är avsikten att inledningsvis undersöka vilka föreställningar om 
cykelförutsättningarna i den täta staden som kan urskiljas inom forskningslitteraturen, för att 
därefter undersöka vilka föreställningar som präglar de svenska myndigheter som arbetar med 
riktlinjer i denna fråga.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Denna uppsats utgår från att det idag finns en allmänt utbredd uppfattning om att cyklister 
främjas i den täta staden, men också att det råder viss skepticism kring detta synsätt. Syftet är 
därför att undersöka vilka för- och nackdelar som enligt forskningen finns med den täta staden 
ur ett cyklistperspektiv, och hur motsättningarna mellan dessa föreställningar tar sig uttryck. 
Vidare är syftet att beskriva vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden som 
kan urskiljas i strategiska dokument från Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten.

1. Vilka för- och nackdelar finns enligt forskningen med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv, och hur tar motsättningarna mellan de skilda föreställningarna om 
cykelförutsättningarna i den täta staden sig uttryck?

2. Vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden kan urskiljas i strategiska 
dokument från Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten?

- Uppmärksammar myndigheterna motsättningarna mellan de föreställningar som finns i frågan 
om cykelförutsättningarna i den täta staden, och hur ser i så fall resonemanget ut?
- Har myndigheterna en likartad inställning i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden? 

Om inte, på vilket sätt skiljer sig inställningen åt och vad kan det bero på? 

1.4 Teoretiska perspektiv
En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 7). Varje nytt sätt att förstå, och genom språket skildra en viss företeelse, kan därför beskrivas 
som en ny diskurs. Olika föreställningar kring en viss fråga innebär i sin tur att det finns 
potentiella strider kring hur en företeelse ska framställas (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12-13). 
För att som diskursanalytiker kunna beskriva de diskurser som finns, och visa på vad som skiljer 
diskurserna åt, är de begrepp som används vid kommunikationen centrala för analysen. Det kan 
exempelvis handla om att, utifrån texter med ett gemensamt tema, undersöka om det finns 
begrepp som i vissa fall inkluderas men i andra fall utesluts. De texter som studeras i denna 
uppsats har gemensamt att de behandlar temat cykelförutsättningarna i den täta staden. Som 
beskrivs i bakgrunden är utgångspunkten att det finns två perspektiv i denna fråga. En positiv 
föreställning om de möjligheter som finns att med en tät och funktionsblandad bebyggelse 
främja cykling, och en kritisk föreställning om att det finns vissa begränsningar att främja cykling 
i den täta staden.

Diskursanalytikern är inte enbart intresserad av hur en viss företeelse skildras, utan också vilka 
berättelser som är knutna till vissa platser (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12-13). Hur en 
företeelse framställs och tolkas har delvis att göra med vilken kunskap olika individer bär med 
sig. Winther Jørgensen och Phillips hänvisar till Burr som menar att vår kunskap om världen 
alltid är historiskt och kulturellt präglad, och att kunskapen produceras och upprätthålls genom 
social interaktion där gemensamma uppfattningar kring vad som är sant och falskt skapas (Burr 
(1995), se Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12). Så sett är de texter som produceras 
präglade av den kunskap som författaren bär med sig, men också av den historia och den sociala 
kultur som exempelvis präglar den plats där författaren arbetar.
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En utgångspunkt inom diskursanalysen är vidare att det sätt vi talar om något påverkar vårt 
förhållningssätt. Det handlar om att språket konstruerar en verklighet (Börjesson & Palmblad, 
2007, s. 10, s. 24). Detta kan förstås som att en individ både kan påverka sitt eget och andras 
förhållningssätt kring en viss fråga genom sitt sätt att kommunicera. Det kan också förstås som 
att människor har en strävan efter att begripa världen, och att det därför finns ett behov att 
konstruera en verklighet. Som Winther Jørgensen och Phillips förklarar det är föreställningen 
om verkligheten sällan fast, eftersom diskurser kan omformas vid kontakt med andra diskurser 
(2000, s. 13).

Diskursteori
Det finns tre vanligt förekommande angreppssätt inom diskursanalysen. Diskursteori är ett 
sådant. Diskursteorin utgår från att det pågår en kamp mellan olika diskurser. Kampen kretsar 
kring diskursernas strävan efter att uppnå hegemogni, det vill säga att nå herravälde kring en viss 
uppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Ambitionen att uppnå hegemoni kan 
därför förstås som en strävan efter tolkningsföreträde i en viss fråga.

Diskursteorin har sitt ursprung i Laclau och Mouffes ”Hegemony and Socialist Strategy” (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31-32). Laclau och Mouffe är politiska teoretiker, och i sitt 
teoribygge smälter de ihop teoretiska traditioner från marxismen och strukturalismen. 
Marxismen tar avstamp i tankar kring det sociala, medan strukturalismen har sin utgångspunkt i 
teorier kring betydelse. Denna sammansmältning resulterar i förståelsen att det finns tecken i 
språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31-32). Dessa tecken kan förstås som vissa uttryck 
eller begrepp som visar på en bakomliggande mening i det som sägs (Bryman, 2011, s. 506). 
Winther Jørgensen och Phillips menar vidare att diskursanalysens syfte är att kartlägga kampen 
kring hur tecknens betydelse ska fastställas (2000, s. 32). Som framgår av föregående avsnitt är 
korta avstånd ett centralt begrepp i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden. Korta avstånd 
kan på så vis beskrivas som ett tecken som skulle kunna tillskrivas olika stor betydelse inom olika 
diskurser.

Börjesson och Palmblad skriver att problematiken kring generaliserbarhet och representativitet 
är av mindre betydelse vid tillämpning av diskursteori jämfört med forskning med andra 
metoder. Detta beror på att varje enskilt fall och varje enskilt uttalande kan ha en avgörande 
betydelse för arbetets resultat (2007 s. 29, s. 32). Ur perspektivet i denna uppsats kan därför ett 
nytt förhållningssätt i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden anses tillräckligt för att 
kunna visa på ytterligare en diskurs. Resultat som i annan forskning inte skulle anses trovärdigt 
kan så sett genom en diskursteoretisk tillämpning legitimeras och berättigas.
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Diskursteoretiska begrepp
Diskursanalytiker använder ofta kombinationer av olika teoretiska verktyg (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 10). Analysen utgår generellt sett från diskursteoretiska begrepp. I denna studie har 
de begrepp som valts ut ansetts lämpliga med hänsyn till studiens syfte. Det vill säga begrepp 
som kan förklara de föreställningar som finns, och hur motsättningarna dessa emellan tar sig 
uttryck. Begreppen redovisas på nästa sida.

1. Laclau och Mouffe använder begreppet nodalpunkt. Nodalpunkten är ett tecken som är centralt 
för diskursen, vilken diskursens övriga tecken kretsar kring (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 
35-36). Jag tolkar det som att nodalpunkter är uttryck eller begrepp som framstår som särskilt 
viktiga. Exempelvis begrepp vars betydelse privilegieras och tilldelas en särställning.

2. Nodalpunkterna ges även betydelse genom förhållandet till andra tecken, i vad som kallas en 
ekvivalenskedja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 58). Jag förstår det som att en 
ekvivalenskedja ger en förklaring till hur olika uttryck eller begrepp hör samman. Sett till vad 
som beskrivs ovan kan en ekvivalenskedja kring nodalpunkten korta avstånd exempelvis se ut 
så här:

  den täta staden > korta avstånd > fler cyklister

3. På samma sätt som en nodalpunkt innesluts och blir central inom en diskurs kan det finnas 
frågor som utesluts (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10, s. 24). Tunström menar att tystnader och 
uteslutningar kan säga lika mycket som explicita yttranden. Samtidigt konstaterar Tunström, 
med hänvisning till Huckin, att tystnad också kan bero på att en viss kunskap tas som självklar 
(Huckin (2002), se Tunström, 2009, s. 48). Enligt Tunström kan sprickor och motsägelser i ett 
resonemang vara uttryck för en pågående maktkamp och debatt där ”det ofullständiga och delvis 
öppna lämnar utrymme åt kamp kring tillslutning och definition.” (2009, s. 25). Detta kan förstås 
som att diskurser där det inte framstår som självklart vad som utesluts eller innesluts visar på 
en obestämdhet. Det handlar alltså om att diskursen är öppen och att det finns utrymme för 
nya infallsvinklar.

4. Hur eventuella motsättningar tar sig uttryck kan beskrivas med hjälp av begreppen antagonism 
och agonism. Antagonism är diskursanalysens begrepp för konflikt och kan påträffas där 
diskurserna stöter ihop (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55). Jämfört med antagonismen 
som är en konfliktfylld kamp, är agonismen mer respektfullt präglad (Mouffe, 2014, s. 150-151). 
Samtidigt kan diskurser, som Börjesson och Palmblad skriver, ibland gå tvärs över vissa arenor 
(2007, s. 14), vilket kan tolkas som att det antingen inte finns några motsättningar eller att de 
motsättningar som finns inte diskuteras.
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1.5 Tidigare forskning
Som framgår i föregående avsnitt går en diskursanalys ut på att studera de föreställningar som 
skapas genom kommunikation. Med detta som utgångspunkt går denna studie ut på att 
undersöka den kommunikation som ger en bild av föreställningarna om cykelförutsättningarna i 
den täta staden, dels inom forskningen och dels inom myndigheterna. Att ta reda på vad som gör 
den täta staden till en bra eller mindre bra cykelmiljö är därför inte ett primärt syfte i denna 
uppsats, även om en stor del av de dokument som studeras har som avsikt att ringa in denna 
fråga.

Den forskning som gjorts tidigare och som på ett eller annat sätt studerar cykelförutsättningarna i 
den täta staden har inte utgått från ett diskursanalytiskt perspektiv. Dessa studier har istället gått 
ut på att undersöka cykling i förhållande till aspekter som förknippas med den täta staden. 
Exempelvis hur stora andelar cyklister som finns i täta och funktionsblandade stadsdelar jämfört 
med i övriga stadsdelar. Eftersom denna typ av forskning kommunicerar en viss kunskap och på 
så vis ger en bild av en föreställning om cykelförutsättningarna i den täta staden, har denna 
forskningslitteratur använts som empiriskt material i denna uppsats. Detta medför också att det 
inte finns så mycket forskning att presentera under denna rubrik.

Eftersom ingen tidigare har studerat frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden ur ett 
diskursteoretiskt perspektiv kan denna studie ses som unik. En urbanforskare som dock har ett 
liknande angreppssätt är Moa Tunström, som i sin avhandling På spaning efter den goda staden gör 
en diskursanalys av hur ideal och problem konstrueras i svensk stadsbyggnadsdiskussion (2009). De 
delar av Tunströms studie som bidrar med ytterligare förståelse kring ämnesområdet i denna 
uppsats presenteras nedan.

Den goda staden
Som beskrivs ovan har denna uppsats vissa likheter med Tunströms avhandling. Exempelvis gör 
Tunström en diskursanalys, och likt denna uppsats studeras också till viss del Boverkets synsätt 
(2009, s. 14, s. 37). Tunströms forskning kan i denna uppsats framförallt bidra med en inblick i 
historiens betydelse för de föreställningar som finns. Exempelvis att täthet förknippas med vad 
som kallas den traditionella staden eller ”den goda staden”.

Den traditionella staden kännetecknas av stadsmässighet, gator, torg och kvarter. Den är tät och 
avgränsad och innehåller mötesplatser, stadsliv och en funktionsblandning som både syftar till en 
integration av olika trafikslag och en blandad markanvändning. I den traditionella ”goda” staden 
anses det också viktigt att kunna definiera platser, vilket gör att mellanrum och ingenmansland 
betraktas som problematiska miljöer (2009, s. 155-158). Strävan efter den täta, traditionella staden 
har inneburit att föregående ideal målas upp som problem. Det är i första hand den modernistiska 
staden som utgör en motbild, och parallellt med avståndstagandet från den modernistiska 
planeringen skapas en romantiserad sinnebild av det urbana livet. Enligt Tunström har framförallt 
Jane Jacobs skildringar av de små, täta, funktionsblandade kvarteren i New York nått särskild 
status i Sverige (Tunström, 2009, s. 99, s. 116). Med hänvisning till ett nummer av Plan, en tidskrift 
för debatt om samhällsplanering, pekar Tunström på att även gatans funktion skiljer sig åt mellan 

5



idealet och dess motbild. I den traditionella staden betraktades gatan som ett rum där människor 
vistades, möttes och agerade. I den modernistiska staden var gatan ämnad för transport. Vidare 
skriver Tunström att den traditionella stadens motbild ofta förknippas med en bruten historisk 
och/eller rumslig kontinuitet. Motbilden konstrueras av begrepp som ”höghus”, ”gångbana” och 
”cykelbana” (Ullstad, Plan 4/1995, se Tunström 2009, s. 60-61). Ur detta perspektiv förknippas 
cykelplanering snarare med modernismens tänkande än med det tankesätt som ligger till grund 
för den täta ”goda” staden.

Tunström visar i en tabell vilka rumsliga kategorier som ”den goda staden” förknippas med i 
jämförelse med dess modernistiska motbild. Denna jämförelse pekar på att ”den goda staden” 
byggs upp av flera olika principer för stadsbyggnad och att ”den täta staden” eller ”förtätning” är 
en sådan princip. I tabellen förtydligas även, som konstateras ovan, att det sociala och urbana livet 
är en central fråga inom detta ideal, medan transporter och cykelplanering är något som 
förknippas med det modernistiska idealet:

Några av de rumsliga kategorier som bidrar till konstruktionen av ideal och 
motbilder.

Den täta staden, förtätning

Den blandade staden, 
funktionsblandning

Den traditionella staden

Kvarter, kvartersstad, stadsdel

Stadskärna, innerstad,
kvartersbutiker, kaféer

Gata, torg, park, stråk, esplanad

Den glesa staden, utglesning

Funktionsseparering

Icke-staden, den moderna staden

Bostadsområde

Förort, betongförort, köpcentrum, 
köplador, lagerbyggnader, 

parkeringsplatser, p-öknar

Väg, cykelväg, trafikled, motorväg, 
trafikkarusell, grönområde

Den goda stadens 
motbilder, problemDen goda staden

Figur 1: Tunström (2009, s. 88)
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1.6 Myndigheterna och deras relation till 
forskningen
I detta avsnitt ges en beskrivning av de myndigheter vars dokument studeras i denna uppsats, 
och på vilket sätt forskningen präglar myndigheternas arbete. Beskrivningen är till för att ge en 
djupare förståelse för vad som kan påverka myndigheternas inställning i olika frågor, exempelvis i 
frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden.

Myndigheterna
En myndighet är ett från regeringen fristående statligt organ (Regeringen[www:1]). 
Myndigheterna står under departementens ansvar och ska tillämpa de lagar och utföra den 
verksamhet som regeringen och riksdagen beslutar om (Regeringen [www:2]). Myndigheternas 
arbete är så sett både underordnat den rådande nationella och ibland även den internationella 
politiken. Vilka frågor myndigheterna ansvarar för styrs av de områden som är centrala för 
myndigheternas överordnade departement. Folkhälsomyndigheten och Boverket lyder båda 
under Socialdepartementet (Regeringen[www:3]), vars ansvarsområden bland annat är barns 
rättigheter, boende och byggande, folkhälsa och funktionshinder (Regeringen[www:4]). 
Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för god folkhälsa, bland annat genom att utvärdera 
effekterna av metoder och strategier inom folkhälsoområdet (Folkhälsomyndigheten[www:1]). 
Arbetet utgår bland annat från de elva målen för folkhälsa (Folkhälsomyndigheten[www:2]). 
Boverkets uppdrag formuleras av plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt 
bostadsförsörjningslagen (Boverket[www:1]). Boverket har ett särskilt ansvar för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Boverket[www:2]) som bland annat går ut på att skapa goda 
cykelförutsättningar, men också att anpassa infrastrukturen efter människors behov och se till att 
människor inte utsätts för luftföroreningar, höga ljudnivåer osv. (Boverket[www:3]).

Trafikverket lyder under Näringsdepartementet som bland annat ansvarar för frågor om regional 
tillväxt, transporter, infrastruktur, näringspolitik och turism (Regeringen[www:5]). Till skillnad 
från Folkhälsomyndigheten och Boverket är Trafikverket även en förvaltningsmyndighet, vilket 
innebär att de både arbetar med strategiska frågor och med mer praktiska frågor som har att göra 
med byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar (Trafikverket [www:1]). De mål som 
Trafikverket strävar efter att uppnå är FN:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser 
(Trafikverket [www:2]), det nationella miljömålet för frisk luft (Trafikverket [www:3]), 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, samt de transportpolitiska målen (Trafikverket [www:4]).

Departementen styr över myndigheterna bland annat genom beslut om vilka uppdrag som ska 
genomföras och vilka individer som ska sitta i myndigheternas styrelser. Det förs också en dialog 
mellan myndigheterna och departementen angående hur myndigheterna på bästa sätt ska kunna 
uppnå de mål som riksdagen och regeringen har satt upp (Regeringen[www:6]). Även om 
departementen inte styr över myndigheternas enskilda ärenden går det att konstatera att 
departementen, genom den politik som förs, har stort inflytande över myndigheternas 
verksamhet.
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Forskningen
Forskningsrådet Formas ger i sin skrift Hållbar stadsutveckling en förklaring till att de 
planeringsfrågor som idag prioriteras vid myndigheterna har att göra med vilka frågor som 
privilegieras inom forskningen. Det forskningsområde som enligt Formas är mest framträdande 
idag är de ekonomiska vetenskaperna, vilket gör att de sociala och kulturella hållbarhetsfrågorna 
hamnar i skymundan. Myndigheternas verksamhet präglas dock inte enbart av forskningen. Även 
den kommunala och statliga sektorsindelningens utformning påverkar arbetet. Idag utgör 
sektorsindelningen enligt Formas ett hinder för en helhetssyn (From, 2011, s. 44-52). De 
sektorsintressen som behandlas i denna uppsats, både från forskningens sida och från 
myndigheternas håll, kan grovhugget kategoriseras som ”folkhälsa”, ”fysisk planering” och 
”trafik”.

I skriften från Formas står även att kritik tidigare har riktats mot att det råder brist på helhetssyn 
inom forskningen och att maktrelationerna mellan de olika hållbarhetsdimensionerna 
osynliggörs. Formas menar vidare att frågan om vad som egentligen menas med hållbarhet 
kvarstår än idag. Den kritik som riktas mot användandet av hållbarhetsbegreppet bygger på att de 
tre hållbarhetsdimensionerna är retoriskt användbara inom politiken, men mindre användbara 
inom forskningen så länge dimensionerna inte preciseras lokalt och utifrån varje enskild 
situation. Ur ett politiskt perspektiv är det också en mängd intressen som ska vägas in i arbetet 
med hållbarhetsfrågor, vilket i slutändan leder till vissa prioriteringar (From, 2011, s. 15-21). Det 
går därför att anta att de intressen som vägs in, och de frågor som prioriteras politiskt och inom 
forskningen, återspeglas i myndigheternas dokument. Så sett kan också de dokument som 
studeras i denna uppsats ge en bild av om cyklistens förutsättningar är en prioriterad fråga, eller 
om det är något annat som prioriteras.
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1.7 Avgränsning
Den ämnesmässiga avgränsningen i denna uppsats är cykelförutsättningarna i den täta staden. 
Uppsatsens problemformulering används för urvalet av källor (Rienecker & Stray Jørgensen, 
2002, s. 133), och källmaterialet består av den forskningslitteratur och de myndighetsdokument som 
handlar om cykelförutsättningarna i den täta staden. Avgränsningen av forskningslitteratur har dock 
varit något vidare än avgränsningen av myndighetsdokument. Detta eftersom det har ansetts 
viktigt att även ringa in den forskningslitteratur som ger en beskrivning av vad den täta staden är, 
respektive vad cykelförutsättningar är, med avsikt att nå en fördjupad förståelse för vilka frågor 
som präglar mötet mellan dessa forskningsfält. Hur urvalet av myndigheter och dokument sett ut 
beskrivs vidare i nästa kapitel under rubriken 2.2 Insamling och urval.

1.8 Disposition
Uppsatsen har disponerats på följande sätt; i kapitel 2 beskrivs uppsatsens tillvägagångssättet vid 
analysen av källmaterial, uppsatsens forskningsdesign, insamling och urval av källmaterial samt 
metoddiskussion och källkritik. I kapitel 3 följer inledningsvis en beskrivning av den studerade 
forskningslitteraturen och resultatet av diskursanalysen av denna, och därefter en beskrivning av 
de studerade myndighetsdokumenten och resultatet av diskursanalysen av dessa. Avslutningsvis 
redovisas slutsatserna i kapitel 4.
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2. Metod, material och 
tillvägagångssätt
Denna uppsats är kvalitativ, vilket innebär att tonvikten ligger på ord snarare än på kvantifiering 
vid insamlingen och analysen av data (Bryman, 2011, s. 340-341). Källmaterialet består av 
dokument i form av forskningslitteratur och myndighetsrapporter. I stora drag har processen gått till 
så här:

1. En diskursanalys genomfördes på forskningslitteraturen för att besvara den första 
frågeställningen; Vilka för- och nackdelar finns enligt forskningen med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv, och hur tar motsättningarna mellan de skilda föreställningarna om 
cykelförutsättningarna i den täta staden sig uttryck?. Diskursanalysen utgick från de 
diskursteoretiska begreppen. Därefter diskuterades resultatet av diskursanalysen utifrån ett antal 
ämnesrelevanta begrepp som påträffades i samband med analysen av forskningen, samt utifrån 
den forskning som beskrivs i kapitlet 1.5 Tidigare forskning.

2. En diskursanalys av myndigheternas dokument genomfördes för att besvara den andra 
frågeställningen med tillhörande underfrågor. Även denna analys utgick från de 
diskursteoretiska begreppen. Därefter diskuterades resultatet utifrån vad som framkom vid den 
föregående diskursanalysen av forskningslitteratur som beskrivs ovan, samt utifrån kapitlet 1.5 
Tidigare forskning och avsnittet 1.6 Myndigheterna och deras relation till forskningen.

Som framgår har studien av forskningslitteratur respektive myndighetsdokument något olika 
utformning, vilket beror på att de föranleds av olika frågeställningar. Exempelvis används 
avsnittet 1.6 Myndigheterna och deras relation till forskningen som utgångspunkt för diskussionen 
kring resultatet av analysen av myndigheternas dokument, eftersom detta avsnitt kan ge stöd vid 
besvarandet av varför myndigheternas inställning eventuellt skiljer sig åt. Studierna skiljer sig 
även från varandra på grund av att den inledande analysen av forskningslitteratur bidrar med ett 
kunskapsbygge, som sedan används som utgångspunkt vid studien av myndighetsdokumenten. 
Exempelvis förs vid studien av forskningslitteratur ett resonemang kring diskursernas 
uppbyggnad och motsättningarna mellan olika föreställningar, vilket sedan används som 
utgångspunkt vid förklaringen av de föreställningar som kan urskiljas i myndighetsdokumenten.

Även om processen i denna uppsats i stort sett har gått till enligt ovanstående måste det dock 
påpekas att en uppsatsprocess sällan är helt linjär. En mer utvecklad förklaring av 
forskningsdesignen, diskursanalysen och den tematiska analysen ges i nästa avsnitt.
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2.1 Forskningsdesign
Forskningsdesignen utgör ramen för insamling och analys av data (Bryman, 2011, s. 48). Som 
nämns ovan är denna studie kvalitativ, och den data som studeras är dokument bestående av 
forskningslitteratur och myndighetsrapporter. Tolkningen av dokumenten utgår från semiotiken, där 
utgångspunkten är att det går att avslöja en bakomliggande mening i det som skrivs (Bryman, 
2011, s. 506-507).

2.2 Insamling och urval
Problemformuleringen ska användas för att hitta, välja och använda källor (Rienecker & Stray 
Jørgensen, 2002, s. 133). Som framgår av problemformuleringen i denna uppsats är avsikten att 
undersöka vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden som kan urskiljas inom 
forskningslitteraturen, och vilka föreställningar som präglar de svenska myndigheter som arbetar 
med riktlinjer i denna fråga. Hur insamlingen och urvalet har gått till beskrivs nedan.

Forskningslitteratur
En avsikt med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i 
den täta staden som kan urskiljas inom forskningslitteraturen. Forskningslitteraturen utgör i första 
hand källmaterial vid diskursanalysen, men bidrar samtidigt med en förståelse kring 
ämnesområdet. Insamlingen av forskningslitteratur har gjorts utifrån Rienecker och Stray 
Jørgensens beskrivning av systematisk sökning respektive kedjesökning. En systematisk sökning 
sker utifrån vissa ämnesord eller namn, medan en kedjesökning går ut på att lämplig litteratur 
påträffas genom att den ena texten leder till nästa (2002, s. 119).

Eftersom forskningslitteraturen, som beskrivs ovan, även ska bidra med en förståelse för 
forskningsfältet som helhet har både forskning som kan beskriva den täta staden som ideal och den 
forskning som kan ge en förklaring till vad cykelförutsättningar är ansetts lämpligt att ringa in, 
utöver den forskning som mer specifikt handlar om cykelförutsättningarna i den täta staden. 
Insamlingen av forskningslitteraturen har därför gått ut på att finna forskning som dels handlar 
om cykling, dels om den täta staden och dels om mötet mellan dessa forskningsfält.

Den systematiska sökningen genomfördes inledningsvis på Blekinge Tekniska Högskolas 
biblioteksdatabas. Denna databas är relativt omfattande vilket betyder att sökningar på 
exempelvis ”cycling” ger ohanterligt många träffar. För att hitta forskning om cykelförutsättningar 
användes därför mer specifika sökningar som ”good cycling conditions”, ”increase cyclists”, 
”encourage cycling” och ”environment for cyclists”. För att hitta artiklar som handlar om att 
förbättra cyklistens förutsättningar genom stadsplanering användes kombinationssökningar i 
form av ”increase cycling” OCH ”urban design”. För att hitta artiklar som handlar om den täta 
staden användes sökorden ”dense city” och ”compact city”. För att även hitta artiklar som mer 
specifikt handlar om cykelförutsättningarna i den täta staden användes begreppen ”dense city” och 
”compact city” i kombination med ”cycling”, ”cycling conditions” respektive ”transport”. 
Eftersom även forskning om stadsform kan behandla detta ämnesområde gjordes en sökning på 
”city form” och ”city design” i kombination med ”bike/bicycle/cycle/cycling”. Vid genomgången 
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av dessa artiklar gjordes sedan kedjesökningar i de fall där hänvisningar till andra 
ämnesrelevanta artiklar påträffades.

Utöver sökningarna på biblioteksdatabasen gjordes även sökningar på olika svenska hemsidor 
där relevanta forskningsartiklar kan påträffas. Forskningsrådet Formas har en hemsida där de 
kategoriserar forskningsrapporter utifrån ämnesområde. Här gjordes en genomsökning av de 
rapporter som fanns under kategorierna ”samhällsbyggande”, ”stadsutveckling” och ”teknisk 
infrastruktur”. Även en sökning på hemsidan för Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) gjordes. VTI är ”ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom 
transportsektorn” (VTI[www:1]). I detta fall användes sökorden ”cykel/cykla/cykling/
cykelinfrastruktur”, samt ”planering/stadsplanering/hållbar/hållbarhet”. Motsvarande sökningar 
gjordes även på hemsidorna för de svenska lärosäten som utöver Blekinge Tekniska Högskola 
arbetar med stadsplanering eller trafikplanering; Lunds Tekniska Högskola, Luleås Tekniska 
Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Urvalet av forskningslitteraturen baserades dels på om artiklarna kan ge en bakgrundsförståelse 
till forskningsfältet som helhet, exempelvis genom förklaringar till vad som menas med den täta 
staden och vad som menas med cykelförutsättningar, men också om de mer specifikt handlar om 
cykelförutsättningarna i den täta staden. Vad gäller den sistnämnda kategorin, cykelförutsättningarna 
i den täta staden, har den forskning där cyklister är en del av en samlingskategori valts bort. 
Exempelvis kategorin aktiv transport. Detta eftersom cyklister ställer andra krav på 
förutsättningarna för transport jämför med exempelvis fotgängare.

Myndighetsdokument
Som framgår av problemformuleringen är en av avsikterna även att undersöka vilka 
föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden som kan urskiljas i myndigheternas 
dokument. De myndigheter som valts ut är de som utifrån min egen och förmodligen andra 
planerares kännedom arbetar med denna typ av frågor; Folkhälsomyndigheten, Boverket och 
Trafikverket.

För att hitta de myndighetsdokument som handlar om cykelförutsättningarna i den täta staden 
användes en vad Rienecker och Stray Jørgensen kallar systematisk sökning utifrån vissa ämnesord 
(2002, s. 119). Sökningen gjordes via myndigheternas hemsidor med sökorden; ”cykel”, ”fysisk 
aktivitet”, ”tät” respektive ”kompakt”. Inget av sökorden användes i kombination med något 
annat med avsikt att inte ”sålla bort” relevanta dokument. Att sökningen varit relativt bred har 
dock resulterat i att stora mängder dokument påträffats. På flera av hemsidorna kunde dock 
sökningarna avgränsas utifrån vissa kategorier, och genom att utnyttja denna typ av funktioner 
kunde ett första urval göras. På Boverkets hemsida uteslöts exempelvis kategorier som ”bidrag 
och stöd” och ”konferensanteckningar” eftersom denna studie är intresserad av myndigheternas 
strategiska dokument. En nackdel med att enbart söka via myndigheternas hemsidor är att 
material som inte är digitaliserat inte fångas in, det vill säga material som är relativt gammalt eller 
inte längre aktuellt. Samtidigt studeras i denna uppsats idealet den täta staden vilket kan beskrivas 
som ett nutida ideal inom svensk stadsbyggnad, varför dokument som är framtagna långt tidigare 
förmodligen inte behandlar denna typ av frågor.
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Några av de myndighetsdokument som påträffades framställdes i samarbete med andra aktörer, 
som exempelvis Naturvårdsverket. Dessa dokument valdes bort eftersom det utifrån en sådan 
samverkan blir svårt att dra slutsatser kring hur den enskilda myndigheten ser på frågan som 
cykelförutsättningarna i den täta staden. Även dokument som framställts i samverkan mellan olika 
myndigheter har uteslutits. Av de dokument som därefter återstod gjordes en sökning i 
dokumenten på begreppen ”tät” eller ”kompakt” samt ”cyk” (cykel/cykla/cyklist) för att kunna 
välja ut de dokument som både behandlar den täta eller kompakta staden och cykling. Att fånga 
in dokument som behandlar båda dessa ämnesområden motiverades av frågeställningen; Vilka 
föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden kan urskiljas i strategiska dokument från 
Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten? Det vill säga att enbart de dokument som 
behandlar båda dessa ämnesområden kan ge en bild av myndigheternas föreställningar om 
cykelförutsättningarna i den täta staden. Det går att ifrågasätta om dokument som handlar om 
”förtätning” har att göra med ”den täta staden”. I detta fall har det ansetts rimligt att även ta med 
de dokument som behandlar frågor om förtätning eftersom förtätning ofta är ett medel för att 
skapa en tätare stadsstruktur, det vill säga ett sätt att uppnå den täta staden. Förtätning kan så 
sett ses som en strävan efter att uppnå den täta staden, även som ”den täta staden” som begrepp 
inte används i dokumenten. Det slutliga urvalet av myndighetsdokument resulterade i totalt åtta 
dokument från Boverket, fem från Trafikverket och fyra från Folkhälsomyndigheten.

Ytterligare en aspekt som är viktig att påpeka i detta avsnitt är att ett dokument som nämner 
både ”tät” eller ”kompakt” och ”cykel” inte nödvändigtvis visar på hur dessa frågor står i relation 
till varandra. I flera dokument har täthet och cykling diskuterats i en och samma mening, eller i 
samma stycke, vilket tydligt visar på vilka föreställningar som finns. I andra dokument är 
relationen mellan dessa frågor mer otydlig, men även dessa dokument har ansetts viktiga att 
inkludera eftersom en hantering av dessa aspekter utan koppling till varandra är talande i sig. De 
dokument där relationen mellan täthet och cykling varit mer otydlig har dock krävt en större 
subjektiv tolkning jämfört med de dokument som är mer explicita i denna fråga. Ännu en fråga 
som kan behöva diskuteras vad gäller urvalet av dokument är att den täta staden även förknippas 
med begrepp som ”funktionsblandning”, varför även denna typ av begrepp skulle kunnat 
inkluderats i urvalet. Bedömningen har i detta fall baserats på att dokument som nämner 
”funktionsblandning” utan att nämna täthet eller kompakthet inte är relevanta för denna 
uppsats, eftersom en funktionsblandad stad inte alltid är synonymt med en tät stad.
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2.3 Analys

Kategorisering av forskningslitteraturen
Som framgår av frågeställningarna går denna uppsats ut på att ta reda på vilka för- och nackdelar 
som enligt forskningen finns med den täta staden ur ett cyklistperspektiv, samt hur 
motsättningarna mellan dessa föreställningar tar sig uttryck. För att ta reda på hur 
motsättningarna yttrar sig krävdes en jämförelse, där dessa föreställningar ställs mot varandra. 
Rienecker och Stray Jørgensen skriver att jämförelser går ut på att se vad som kan stoppas i 
samma fack, och vad som kan stoppas i olika fack. Deras råd är därför att tydligt visa på vilka 
element som ska jämföras där en överordnad struktur kan vara ”argument för” och ”argument 
emot” (2002, s. 225). Med detta som utgångspunkt gjordes en översiktlig kategorisering av den 
insamlade forskningslitteraturen enligt Rienecker och Stray Jørgensens princip ovan. Sett till 
denna studie representerar ”argument för” de fördelar som finns för en cyklist i den täta staden, 
medan ”argument emot” representerar de nackdelar som finns. Som Rienecker och Stray 
Jørgensen beskriver är denna typ av kategorisering överordnad, vilket innebär att det även kan 
finnas underkategorier inom denna struktur. Vilka dessa underkategorier är har dock inte 
bedömts utifrån den kategorisering som beskrivs här, utan klargjordes genom den efterföljande 
diskursanalysen.

Som framgår av föregående avsnitt består forskningslitteraturen av tre övergripande 
ämnesområden; den täta staden som ideal, cykelförutsättningar samt cykelförutsättningarna i den täta 
staden. Den kategorisering som beskrivs ovan har enbart kunnat genomföras på det sistnämnda 
ämnesområdet, eftersom de två övriga inte behandlar cykling i relation till den täta staden. 
Forskningsfälten om den täta staden som ideal och cykelförutsättningar har dock betraktats som två 
kategorier i sig.

Vad gäller innehållet i dokumenten är forskning generellt sett fokuserad på ett specifikt 
ämnesområde, vilket har inneburit att dokumenten som helhet har ansetts relevanta. På så vis 
skiljer sig forskningslitteraturens innehåll från myndighetsdokumenten, eftersom endast vissa 
delar av myndighetsdokumenten har behandlat ämnesområdet för denna uppsats. Hanteringen 
av myndighetsdokumenten har därför krävt en sökning efter relevant information, en så kallad 
tematisk analys, vilken beskrivs på nästa sida.
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Tematisk analys av myndighetsdokumenten
För att kunna genomföra en diskursanalys av myndigheternas dokument användes en så kallad 
tematisk analys. En tematisk analys är ett vanligt förekommande angreppssätt för hantering av 
kvalitativ data som går ut på ett sökande efter teman, i detta fall temat cykelförutsättningarna i den 
täta staden. Den tematiska analysen saknar en tydligt specificerad procedur, men Ryan och 
Bernard ger en fingervisning om hur analysen kan se ut och rekommenderar att ögonen hålls 
öppna för följande (Ryan & Bernard, (2003), se Bryman, 2011, s. 528-530):

Repetitioner - teman som återkommer
Lokala typologier eller kategorier - lokala uttryck är obekanta eller används på ett ovanligt sätt
Metaforer och analogier - hur olika tankar återges genom metaforer eller analogier
Övergångar - hur olika teman förändras
Likheter och skillnader - om och hur diskussionen av ett tema skiljer sig åt mellan olika texter
Språkliga kopplingar - användningen av ord som ”därför att” och ”på grund av”, vilket lyfter fram kausala 
(orsaksbundna) kopplingar
Saknade data - reflektion över vad som inte finns med i datamängden
Teorirelaterat material - användning av samhällsvetenskapliga begrepp som utgångspunkt för teman

Den tematiska analysen tillämpades på de myndighetsdokument som både behandlar ”den täta 
staden” eller ”förtätning” och ”cykling”, och bestod av ett sökande efter stycken eller citat som 
ger en bild av myndigheternas föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden. Eftersom 
frågeställningarna även avser att ge svar på om myndigheterna har en gemensam inställning, eller 
om deras inställning skiljer sig åt, hölls ögonen också öppna för Ryan och Bernards kategori 
”likheter och skillnader”. Även kategorin ”saknade data”, det vill säga om en viss typ av frågor 
diskuteras i vissa dokument men inte i andra, har funnits i åtanke vid genomgången av 
dokumenten.

Läsandet av dokumenten genomfördes från början till slut. Dock har vissa delar av texten, 
exempelvis de delar som utifrån vissa rubrikers beskrivning upplevts mindre relevanta, inte lästs 
lika grundligt. De delar av texten som behandlade frågan om cykelförutsättningarna i den täta 
staden markerades med överstrykningspenna i dokumenten. För att få en överblick över dessa 
textstycken kopierades de och klistrades in i ett separat dokument. Eftersom dessa stycken var 
många till antalet valdes de citat ut som ansågs mest representativa för dokumenten som helhet, 
och som på tydligast sätt ger en bild av myndigheternas diskussion om cykelförutsättningarna i 
den täta staden. Därefter kategoriserades dessa stycken enligt de övergripande kategorier som 
Rienecker och Stray Jørgensen beskriver; argument för respektive argument emot. Utifrån denna 
kategorisering genomfördes sedan en diskursanalys. I samband med diskursanalysen studerades 
dokumenten generellt sett en gång till, bland annat för att se i vilket sammanhang citaten är 
hämtade.
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Diskursanalys
Eftersom denna uppsats intresserar sig för vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i den 
täta staden som kan urskiljas har diskursanalysen ansetts vara en lämplig metod. Börjesson och 
Palmblad skriver att diskursanalysen ständigt är öppen för nya förslag på hur saker och ting kan 
förstås (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 15-16). Detta innebär att nya insikter kan uppkomma 
under diskursanalysens gång. Därför är det också viktigt att som diskursforskare gå igenom det 
empiriska materialet upprepade gånger.

Tre vanliga angreppssätt inom diskursanalysen är diskursteorin, den kritiska diskursanalysen och 
diskurspsykologin. Diskursteorin utgår från att det finns en ständig kamp mellan diskurser, där 
diskurserna kämpar för att ge betydelse och definition åt ett fenomen. Den kritiska 
diskursanalysen fokuserar på hur diskurser uppstår och förändras. Diskurspsykologin utgår från 
att människor använder befintliga diskurser som utgångspunkt i sitt handlande, vilket kan ge 
vissa sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12-14). Eftersom syftet i denna 
uppsats är att undersöka hur motsättningarna mellan de föreställningar som finns i frågan om 
cykelförutsättningarna i den täta staden tar sig uttryck, har diskursteori ansetts vara ett lämpligt 
angreppssätt. Diskursteorin beskrevs mer ingående i avsnittet 1.4 Teoretiska perspektiv. Hur 
analysen har gått till i praktiken beskrivs nedan.

Diskursanalys i praktiken
Diskursanalys och diskursteori kan, som kanske framgår ovan, ibland upplevas som högst 
teoretiskt och därför svårt att förstå och använda i praktiken. I denna uppsats användes 
diskursteorin för att urskilja de diskurser som finns, och för att därefter kunna ge en teoretiskt 
förankrad beskrivning av diskurserna. I analysen tillämpades de begrepp som beskrevs i avsnittet 
1.4 Teoretiska perspektiv, och som utgångspunkt användes följande frågor:

Nodalpunkt: Finns det uttryck eller begrepp som framstår som särskilt viktiga och som 
privilegieras eller tilldelas en särställning i diskussionen om cykelförutsättningarna i den täta 
staden?

Ekvivalenskedja: Vilka uttryck eller begrepp bildar ekvivalenskedjor tillsammans med 
nodalpunkterna?

Frågor som innesluts och utesluts: Finns det frågor som utesluts (som skulle kunna finnas i 
diskussionen), och finns det diskussioner som lämnar utrymme för olika infallsvinklar?

Antagonism och agonism: Hur tar motsättningarna sig uttryck? Är de konfliktfyllda 
(antagonistiska) eller respektfullt präglade (agonistiska)?
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Fortsatt diskussion
Som beskrivs i inledningen till detta kapitel diskuterades resultatet av diskursanalysen av 
forskningslitteratur även utifrån ett antal begrepp med anknytning till ämnesområdet. Dessa 
begrepp påträffades i samband med studien av forskningslitteraturen och ansågs viktiga att lyfta 
fram eftersom de kan ge ytterligare förklaringar till hur diskurserna byggs upp och hur 
motsättningarna mellan diskurserna tar sig uttryck. Dessa begrepp är; värdeneutrala nivåer, fysisk 
determinism och resebeteende-teorin. Användandet av dessa begrepp kan ses som ett uttryck för, 
som Börjesson och Palmblad skriver, att diskursanalysen ständigt är öppen för nya förslag på hur 
saker och ting kan förstås (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 15-16). Utgångspunkten är så sett att 
nya begrepp och teorier som påträffas under analysens gång är en del av det kunskapsbygge som 
präglar den diskursanalytiska metoden. Förklaringen av dessa begrepp sker därför i samband 
med presentationen av forskningslitteraturen. Resultatet av diskursanalysen av 
forskningslitteraturen diskuterades även utifrån avsnittet 1.5 Tidigare forskning.

Den kunskap som byggdes upp vid diskursanalysen av forskningslitteraturen användes i sin tur 
som utgångspunkt för diskursanalysen av myndigheternas dokument, och för diskussionen kring 
resultatet av denna. Detta innebar att studien av myndighetsdokumenten genomfördes på en 
djupare kunskapsmässig nivå jämfört med studien av forskningslitteratur. De frågeställningar 
som syftar till myndigheternas dokument föranleder även en jämförelse mellan myndigheterna, 
för att ta reda på om myndigheterna har en likartad inställning till cykelförutsättningarna i den täta 
staden. Denna jämförelse kan ses som en genomgående process som har ägt rum både i samband 
med den tematiska analysen och parallellt med diskursanalysen, eftersom läsningen av dokument 
och identifieringen av diskurser ständigt leder till nya insikter. Även av denna anledning har 
analysen av myndigheternas dokument sett något annorlunda ut jämfört med analysen av 
forskningslitteratur. Jämförandet av de föreställningar som kan påträffas i myndigheternas 
dokument diskuterades även utifrån vad som framkommer i avsnittet 1.6 Myndigheterna och deras 
relation till forskningen eftersom detta avsnitt kan ge en förklaring till varför myndigheternas 
inställning eventuellt skiljer sig åt. Resultatet av diskursanalysen diskuterades även utifrån 
avsnittet 1.5 Tidigare forskning.
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2.4 Metoddiskussion och källkritik
En fördel med att göra en dokumentstudie har i detta fall varit att större delen av 
forskningslitteraturen och myndighetsdokumenten har kunnat nås via internet. Samtidigt har det 
i vissa fall vara svårt att få tag på allt relevant material via internet, vilket kan vara en svaghet i 
detta sammanhang. Det bör dock tilläggas att majoriteten av det material som ansetts relevant har 
varit åtkomligt.

Ett problem vad gäller insamlingen av forskningslitteratur har varit att det vid sökningar i 
biblioteksdatabasen har varit svårt att komma på vilka sökord eller begreppspar som är mest 
lämpliga för att finna det som eftersöks. Eventuellt skulle en fortsatt sökning med nya sökord 
resultera i ännu fler relevanta forskningsartiklar, vilket i sin tur skulle kunnat ge ett annat resultat 
i slutändan. Sökningen i denna databas avslutades när samma artiklar vid upprepade tillfällen 
återkom, varför bedömningen gjordes att majoriteten av de mest relevanta artiklarna är funna. 
Som beskrivs ovan har breda sökningar, exempelvis på begreppet ”cycling”, resulterat i 
ohanterligt många träffar. Om tidsramarna för denna uppsats hade varit större hade dock en 
genomgång av de artiklar som påträffas vid en sådan sökning eventuellt varit genomförbar. Vad 
gäller kategoriseringen av forskningslitteraturen skulle denna eventuellt kunnat gjorts på ett annat 
sätt, med tanke på att frågan om vad som tillhör vilken kategori utgår från en vid denna tidpunkt 
subjektiv bedömning och tolkning av materialet.

Vad gäller insamlingen av myndighetsdokument skulle även denna kunnat ge ett annat resultat om 
andra typer av sökord använts. En fördel med att studera myndighetsdokument ur 
insamlingssynpunkt har varit att myndigheterna relativt ofta hänvisar till sina egna dokument 
inom samma ämnesområde, vilket gör att eventuella bortfall vid sökningarna kan kompletteras. 
Inget av de dokument som studerades i denna uppsats har dock påträffats genom en sådan 
sekundär hänvisning.

Eftersom samtliga av de myndigheter som studeras arbetar med övergripande råd kring 
planering, men ändå har olika ansvarsområden, har informationen från dessa myndigheter 
ansetts jämförbar. Bryman menar att det är viktigt att vara medveten om att de dokument som 
studeras ofta är kopplade till andra dokument (Bryman, 2011, s. 501). Sett till de myndigheter som 
studeras i denna uppsats skulle dessa så sett kunna påverka varandra, trots att de inte i praktiken 
samarbetar vid framtagandet av dokumenten. Genomgången av dokumenten har också visat att 
myndigheterna relativt ofta hänvisar till varandras dokument på detta sätt. Detta kan i sin tur 
innebära att myndigheterna bildar en gemensam syn kring cykelförutsättningarna i den täta staden, 
vilket skulle kunna tala emot att ett jämförande är lämpligt. Samtidigt anses just avsaknaden av 
samarbete mellan myndigheterna vara ett problem. Exempelvis skriver Formas att 
sektorsindelningen idag utgör ett hinder för en helhetssyn (From, 2011, s. 44-52). Resultatet av 
denna studie kan på så vis eventuellt ge en bild av om det råder brist på samsyn eller inte. 
Ytterligare en aspekt som kan påverka resultatet har att göra med vem som i första hand har 
författat dokumenten. Eftersom samtliga dokument från Folkhälsomyndigheten är skrivna av 
samma författare visar dessa dokument eventuellt en något mer ensidig bild av 
Folkhälsomyndighetens syn på cykelförutsättningarna i den täta staden, som i sin tur får 
representera Folkhälsomyndigheten som helhet.
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Vad gäller den tematiska analysen kan ett problem vara att man aldrig kan vara helt säker på att 
allt som har att göra med cykelförutsättningarna i den täta staden i de studerade dokumenten fångas 
upp. Vilka delar av texten som anses relevanta har dels att göra med läsarens uppmärksamhet, 
men framförallt är det en tolkningsfråga om vad som inryms i ett visst tema. För att få med så 
mycket som möjligt som tillhör temat studerades de olika dokumenten upprepade gånger. Ett 
annat problem vid sökandet efter specifika teman kan vara att forskaren i sin iver efter att finna 
det som eftersöks oavsiktligt bortser från resterande text, vilket leder till att helhetsgreppet om 
texten går förlorat. Eftersom en markeringspenna i detta fall användes vid sökandet av teman 
kunde de stycken som diskuterar frågor som rör cykelförutsättningarna i den täta staden markeras 
ut, vilket gjorde det enkelt att gå tillbaka till dokumenten för att se i vilket sammanhang ett visst 
textstycke är hämtat.

En nackdel med metoden diskursanalys är att det som forskare kan vara svårt att förhålla sig 
neutral till det som studeras. Det vill säga att diskursanalytikern själv är förankrad i någon av 
diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 56). Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det 
därför skäl till att kritisera resultatet av en diskursanalys, och ifrågasätta i vilken utsträckning 
resultatet avspeglar verkligheten. Det går också att ifrågasätta om en annan forskare skulle 
komma fram till samma resultat. Winther Jørgensen och Phillips menar dock att en sådan 
förklaring är pessimistisk, och att den som läser en diskursanalytisk studie måste ta hänsyn till att 
även detta arbete är en del av en diskurs. Det vill säga att diskursförfattaren själv är med och 
skapar en verklighet och samtidigt porträtterar den (2000, s. 148). Både forskaren och läsaren 
måste därför ha denna förståelse. 

Ytterligare en eventuell nackdel med diskursanalysen har att göra med att en diskursanalytiker 
måste vara relativt insatta i det material som studeras. Exempelvis måste de stycken som lyfts ur 
sin kontext och presenteras som ett citat i studien tolkas utifrån det sammanhang där citatet är 
hämtat. Att göra en diskursanalys ställer därför krav på att diskursanalytikern ständigt reflekterar 
över vad som egentligen menas med citaten, och vid behov återgår till de delar av texten där 
citaten är hämtade. En fördel med diskursanalysen är att denna metod kan pröva potentialen till 
förändring. Den gör det möjligt att diskutera eller kritisera sådant som betraktas som självklart 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 151). 

En aspekt som inte nödvändigtvis är en nackdel inom diskursanalysen, men som ändå behöver 
behöver diskuteras i detta avsnitt, har att göra med tolkningen av begrepp i texten. En central del 
av diskursanalysen går ut på att söka efter nodalpunkter. Vilka dessa nodalpunkter är, och hur de 
kan tolkas utifrån andra begrepp i texten, bygger på en subjektiv uppfattning. Att forskningen är 
subjektiv är också en kritik som riktas mot kvalitativ forskning generellt (Bryman, 2011, s. 368). 
Som beskrivs i inledningen är avsikten med denna uppsats inte att ta reda på om 
cykelförutsättningarna är bra eller dåliga i den täta staden, utan att ta reda på hur det talas om 
denna fråga. Den subjektiva värderingen i denna uppsats handlar på så vis inte om värderingar 
kring vad som är ”rätt” eller ”fel”, utan snarare om vilka frågor som kan anses centrala för 
diskursen och ifall sättet att argumentera inom denna diskurs kan anses rimligt i jämförelse med 
andra diskurser.

19



3. Resultat
Detta kapitel är indelat i två övergripande delar. Under rubriken Forskningslitteratur presenteras 
forskningslitteraturen och resultatet av diskursanalysen av denna, och under rubriken 
Myndighetsdokument presenteras myndighetsdokumenten och resultatet av diskursanalysen av 
dessa.

Forskningslitteratur
Avsnitten om forskningslitteratur byggs upp av två övergripande delar. Den första delen utgörs av 
avsnitt 3.1 till 3.3 och består av en presentation av forskningslitteraturen. Presentationen bygger på 
en diskussion kring hur forskningen kan värderas och på vilket sätt den kan bidra med insikter i 
frågor som är centrala för uppsatsen. Avsnitt 3.4 och 3.5 består av resultatet av diskursanalysen.

3.1 Den täta staden som ideal
Det finns en mängd forskning som kan bidra till en förståelse kring vad den täta staden är och 
varför just denna stadsform anses eftersträvansvärd. Eftersom det inte finns en definitiv modell 
eller ett färdigt koncept för hur den täta staden ska eller bör se ut kan planeringen enligt idealet 
få olika uttryck, beroende på hur det tolkas. Vad som menas med den täta staden kan så sett 
påverkas av vilket perspektiv som tillämpas, exempelvis vilket forskningsfält som beskriver denna 
företeelse eller vilken geografisk plats som är i fokus.

Forskningslitteraturen ger en bild av att den täta staden idag är ett eftersträvat ideal. Bakgrunden 
till idealiseringen har delvis att göra med en politisk strävan efter hållbar utveckling. Begreppet 
hållbar utveckling har sitt ursprung i en kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland år 
1987, som syftar till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Regeringen[www:7]). Ur ett svenskt 
perspektiv har idealiseringen av den täta staden även sitt ursprung i de proteströrelser som ägde 
rum under 60-talet, i samband med den ideologiska kritiken mot modernismens stadsbyggande 
(Bergman (1991), se Tunström, 2009, s. 41). Att just staden har blivit en central del i 
hållbarhetsfrågan har att göra med att stadens form antas kunna påverka graden av 
miljöförstörelse. Vad gäller den täta staden bygger huvudprincipen på att resebehovet minskar 
när människor bor nära butiker och arbetsplatser, vilket gör att förbrukningen av fossila bränslen 
minskar (Neuman, 2005, s. 12). Av detta framgår att grundtanken med den täta staden inte enbart 
handlar om stadsform, utan även om människors sätt att leva. Det bygger dels på att människor 
ska vara villiga att bo och verka i en tät stad, och dels på att de kan tänka sig att dra ner på 
förbrukningen av fossila bränslen. Så sett handlar idealet även om att skapa förutsättningar för 
livsstilsförändringar. Enligt Westford är ambitionen att underlätta för nya livsstilar typisk för alla 
planeringsideal (2010, s. 19).
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Den politiska drivkraft som ligger bakom idealiseringen av den täta staden har dock utsatts för 
kritik. Kritiken grundar sig i att politiken, i sin iver att hitta en lösning på klimatproblematiken, 
har satt stor tilltro till den täta staden. Detta har lett till att politiken ligger steget före 
forskarsamhället, som inte med säkerhet kan säga vad den täta staden egentligen har för effekter 
(Jenks, Burton & Williams, 1996, s. 3-6, s. 20-21). Ett annat problem som lyfts fram inom 
forskningslitteraturen har att göra med att den täta staden ibland betraktas som en 
universallösning, vilket gör att den lokala kontexten hamnar i skymundan. Exempelvis finns det 
risk för att människors uppfattningar på lokal nivå bortses från och att de spänningar som 
uppstår mellan täthet och andra frågor förbises (Boyko & Cooper, 2011, s. 3).

Som framgår har frågan om den täta staden anknytning till två arenor; politiken och 
forskningen. Det tycks också finnas en dragkamp mellan dessa arenor, där politiken driver 
debatten framåt och visar på fördelarna med den täta staden, medan forskarsamhället är mer 
avvaktande i sitt ställningstagande. Eftersom myndigheternas uppdrag formuleras politiskt, men 
samtidigt styrs av forskningens verksamhet, präglas deras arbete av båda dessa fält. 
Myndigheternas arbete rör sig också i mellanrummet mellan universallösningar och frågor som 
behöver tas hänsyn till på lokal nivå, genom att de utifrån ett generellt perspektiv arbetar med 
riktlinjer gentemot exempelvis svenska kommuner. Att på detta sätt arbeta med riktlinjer i frågan 
om den täta staden kan därför antas vara en uppgift som inte alltid är helt okomplicerad. 
Ytterligare en aspekt som kan göra det svårt att förhålla sig till den täta staden har att göra med 
vad som menas med den täta staden, det vill säga hur den täta staden definieras. Exempelvis 
vilken typ av täthet som åsyftas, och vilken grad av täthet som eftersträvas.

Den täta staden
Som framgår ovan kan planeringen enligt idealet den täta staden se olika ut. Hur förverkligandet 
faller ut beror exempelvis på vilken typ av täthet som eftersträvas och vilka målsättningar som ska 
uppnås utöver tätheten. Det finns dock några aspekter som generellt sett kännetecknar den täta 
staden. Neuman har genom en litteraturöversikt kommit fram till att följande aspekter är 
karaktäristiska (2005, s. 14), fritt översatt:

1. Hög boende- och arbetsplatstäthet
2. Blandad markanvändning
3. En finkornig blandning av markanvändningen (närhet till olika typer av användningar och relativt små 

fastighetsstorlekar)
4. Ökad social och ekonomisk interaktion
5. Utveckling i etapper (övergivna fastigheter och områden står på tur för att utvecklas)
6. Innesluten stadsutveckling, vilken avgränsas genom läsbara gränser
7. Urban infrastruktur bestående av anpassade lösningar för avlopp och vatten
8. Multimodala transporter (ekonomiska, snabba, flexibla)
9. Hög grad av tillgänglighet: lokalt/regionalt
10. Hög grad av konnektivitet (internt/externt) samt trottoarer och cykelbanor*
11. Hög andel ogenomträngliga ytskikt (hårdgjorda ytor)
12. Låg andel öppna utrymmen
13. Enhetlig och samordnad planering av bebyggelsen
14. Statligt stöd vid finansieringen av bebyggelse och infrastruktur
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* Konnektivitet är resans direkthet, en aspekt som ofta är hög i städer uppbyggda i rutnätsstruktur 
(Saelens, Sallis & Frank, 2003, s. 80-82). En faktor som i rutnätsstaden kan vara avgörande för graden av 
konnektivitet är korsningstätheten.

Neuman ger här en förklaring till vad den täta staden generellt sett förknippas med, och vad som 
eftersträvas inom detta ideal. Jämfört med övrig forskning skiljer sig dock Neumans förklaring på 
en punkt, nämligen att tätheten definieras av boende- och arbetsplatstäthet. Enligt Boyko och 
Cooper syftar tätheten generellt sett till befolkningstäthet eller bebyggelsetäthet. De menar 
vidare att tätheten ofta studeras på stadsnivå eller på kvartersnivå (2011, s. 3-9). Den eftersträvade 
tätheten behöver inte heller nödvändigtvis syfta till en hög täthet. Vissa förespråkar en medelhög 
täthet (Searle & Filion, 2011, se Gleeson, 2012, s. 247), eller en så kallad balanserad täthet 
(Westford, 2010, s. 1). Detta eftersom en för hög täthet riskerar att leda till bland annat brist på 
grönområden (Holmberg & Brundell-Freij, 2012, s. 3). Banister skriver, med hänvisning till två av 
sina tidigare studier, att en hållbar stad består av mer än 25 000 invånare (helst mer än 50 000) 
med en befolkningstäthet på över 40 personer per hektar (2008, s. 73). 

Vad som menas med täthet ur kontexten den täta staden kan på så vis variera. Sett till begreppen 
medelhög täthet och balanserad täthet är det inte alltid en mycket tät stadsform som eftersträvas, 
utan kanske snarare en stadsform som är tätare än vad den varit förut. Vad som menas med 
balanserad täthet och medelhög täthet framgår dock inte av forskningslitteraturen. Utifrån 
beskrivningen av den täta staden ovan är det också viktigt att förstå och göra skillnad mellan 
täthet som princip och som rumslig form. Exempelvis innebär inte en viss bebyggelsetäthet att 
byggnaderna placeras och utformas på samma sätt överallt. Inte heller områden med samma 
boendetäthet ser likadana ut. Dessa aspekter försvårar också en jämförelse mellan olika 
forskningsstudier som handlar om den täta staden, och gör det komplicerat att dra generella 
slutsatser kring täthetens effekter.

Idealet och dess motbild
Saaty och Sagir skriver att en utspridd stad bland annat leder till problem med luftföroreningar, 
medan den täta staden saknar flera av dessa problem (2012, s. 337-342). Att en den modernistiska 
staden på detta sätt målas upp som en motbild gentemot en tät stad är också något som framgår i 
avsnittet om tidigare forskning. Detta motsatsförhållande har dock inte enbart att göra med 
miljöfrågor. Det handlar också om, som beskrivs ovan, att vissa typer av livsstilar eftersträvas. Av 
Neumans lista ovan framgår exempelvis att den täta staden förknippas med ett visst socialt och 
ekonomiskt innehåll, närmare bestämt en ”ökad social och ekonomisk interaktion” (2005, s. 14). Det 
går här att se det som att denna typ av innehåll går hand i hand med frågan om stadsformens 
betydelse på så vis att en hög boendetäthet och en mångfald av verksamheter ger underlag för 
ökad social och ekonomisk interaktion. Även Westford konstaterar att den livsstil som 
eftersträvas inom det nyurbanistiska idealet, inom vilket den täta staden eftertraktas, bygger på 
tankesättet att det sociala livet styrs av och kretsar kring kommersiell verksamhet som kaféer och 
shopping, och att människors aktivitetsmönster är spontant och inte så förutsägbart. Idealet utgår 
så sett också från att människor föredrar att leva ett urbant liv och att de vill vistas på offentliga 
och livfulla platser (Westford, 2010, s. 13-20). Vidare skriver Jenks, Burton och Williams att den 
täta staden associeras till den medeltida staden där en mångfald av aktiviteter ägde rum innanför 
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stadens murar. Det handlar både om en mer intensiv användning av stadens rum och en hög 
boendetäthet, i en stad där olika aktiviteter och verksamheter centraliseras samtidigt som staden 
hindras från att växa ut i periferin (1996, s. 54-56).

Jämfört med nyurbanismens strävan efter folkliv och aktivitet framstår det sociala mötet mellan 
människor inte som lika prioriterat inom det modernistiska idealet. Det modernistiska 
tankesättet bygger snarare på en strävan efter effektivitet, vilket blir tydligt genom modernismens 
fokus på transporter. Westford skriver att det modernistiska stadsbyggandet i Sverige präglades av 
forskning från Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för forskning och trafiksäkerhet 
(SCAFT). SCAFT förespråkade trafiksäkerhet och arbetade för att konflikter i trafiken skulle 
förhindras. Detta innebar att bland annat trafikseparering, framkomlighet och enhetlig 
utformning förordades. Även fri sikt var ett ledord, varför området runt vägarna skulle frigöras 
från buskar och träd. Vägarna skulle också vara gena och framkomliga, och det satsades på 
vinterväghållning och belysning. Under denna tid var även barnens situation en viktig del av 
planeringen (2010, s. 13-20). I samband med den täta stadens inträde förändrades synen på 
transporter. Det kom en mängd forskningsprogram med fokus på hållbara transportsystem som 
förespråkade trafikdämpande åtgärder som farthinder, smalare gator och fartkontroller. Även 
rekommendationer om att bebyggelsen ska lokaliseras kring kollektivtrafiknoder och att staden 
ska byggas tätt så att fotgängare och cyklister gynnas blev vanligt förekommande (Westford, 2010, 
s. 13-20).

Stadsformens inverkan och människors förändringsbenägenhet
Som beskrivs ovan har den politiska idealiseringen av den täta staden utsatts för kritik. Det är 
dock inte enbart de politiska drivkrafterna som har ifrågasatts, utan även frågan om i vilket 
utsträckning en tät stadsform kan påverka en minskning av andelen bilar till förmån för mer 
hållbara transportsätt. Det handlar alltså om ifall den täta stadsformen är hållbar även i praktiken. 
De fördelar som lyfts fram ur ett transportperspektiv handlar framförallt om att avstånden 
förkortas mellan olika funktioner i en tät stad vilket gynnar användandet av hållbara transporter 
(Boyko & Cooper, 2011, s. 9-12). Faktorer som på ett negativt sätt kan påverka utgången bygger på 
antagandet att en omfattande omställning från privatbilismen är osannolik, och att minskningen 
av andelen resor är överskattad. Det handlar om att det inte enbart är de kortare vardagsresorna 
som måste bytas ut mot hållbara transportsätt utan även andra typer av resor, som exempelvis 
fritidsrelaterade bilresor och längre arbetsrelaterade resor (Jenks, Burton & Williams, 1996, s. 
91-93, s. 169-178). Kritiken riktas även mot att trafiksituationen i en tät stad kan bli problematisk. 
Exempelvis att tätheten medför till trängsel, att det uppstår parkeringsproblem och att andelen 
trafikolyckor ökar. Trängseln påverkar inte enbart bilisterna utan även fotgängare och andra 
trafikanter. En försämrad trafiksituation kan också leda till problem med buller. Likaså 
trafikanternas sikt och överblickbarhet antas kunna försämras i en tät stad (Boyko & Cooper, 
2011, s. 13-16). Kritikerna menar vidare att det kan finnas en risk att människor i den täta staden 
blir kognitivt överbelastade, vilket leder till en förlust av kontroll (Boyko & Cooper, 2011, s. 
13-16). Kognitiv överbelastning är ett tillstånd som kan drabba människor som vistas i miljöer där 
det finns mycket folk, liv och rörelse, och därför många intryck att ta in och hantera (Saegert, 
1973, s. 254-258). En sådan kontrollförlust kan i sin tur få negativa konsekvenser, exempelvis ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
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Vidare bygger kritiken på en skepticism kring människors förändringsbenägenhet, det vill säga i 
vilken utsträckning människor är villiga att byta livsstil. Exempelvis menar Owens att det är en 
markant skillnad mellan individens önskemål som stadsbo och som konsument. Som stadsbo 
håller många människor med om att en viss livsstil kan gynna miljön, medan individen som 
konsument vill kunna köra bil och inte ge avkall på invanda konsumtionsmönster (Owens (1995), 
se Jenks, Burton & Williams, 1996, s. 94).

3.2 Cykelförutsättningar
Forskningslitteraturen visar att det finns en mängd faktorer som påverkar cyklistens 
förutsättningar. Eftersom cyklister är känsliga för yttre påfrestningar handlar en stor del av 
forskningslitteraturen om frågor som har att göra med vädrets inverkan, betydelsen av 
markunderlagets beskaffenhet osv. Samtidigt framhålls också vikten av att se cyklingen ur ett 
helhetsperspektiv. Exempelvis menar Pucher, Dill och Handy att ett komplett system bestående 
av cykelfiler, cykelbanor, cykelvägar, cykelanpassade trafiksignaler och cykelparkeringar har långt 
större inverkan än summan av varje enskild insats (2010, s. 122). Även Banister konstaterar att det 
endast är ett sammanhållet cykelvägnät, tillsammans med säker förvaring av cykeln, som kan leda 
till en betydande ökning av andelen cyklister (1998, s. 8).

Eftersom cykeln är ett färdmedel som inte kräver fossila bränslen är den ett så kallat hållbart 
transportsätt, och så sett går cykelplanering i linje med den hållbara stadsutveckling som ska 
uppnås genom den täta staden. Samtidigt finns det en avgörande skillnad mellan 
forskningslitteraturen som handlar om den täta staden och litteraturen som handlar om cykling. 
Nämligen i frågan om vilken typ av markanvändning som bidrar till en hållbar stad. Den forskning 
som presenteras i detta avsnitt utgår från cyklistens perspektiv. Exempelvis menar Kenworthy att 
det rentav är mycket svårt att hävda att en stad är hållbar så länge villkoren för fotgängare och 
cyklister inte är goda (2006, s. 75). Ur detta perspektiv är utgångspunkten så sett att anpassa 
markanvändningen efter cyklisternas och fotgängarnas önskemål. Som framgår av Neumans lista 
över aspekter som är karaktäristiska för den täta staden är cykelbanor endast en av flera aspekter 
som eftersträvas. Utöver cykelbanor handlar det om att bygga tätt, att uppnå en blandning av 
funktioner och verksamheter och att anpassa staden även för andra typer av transportsätt (2005, 
s. 14).

Beslutet att cykla
Både strävan efter hållbarhet generellt, men också andra mål som sätts upp politiskt, bygger på 
målsättningen att andelen cyklister ska öka. Att öka andelen cyklister handlar i grunden om att 
hitta metoder för att påverka människors beslut att cykla, vilket antagligen är en anledning till att 
en stor del av forskningslitteraturen om cykling fokuserar på just detta.

Lindelöw har gjort en sammanställning av forskningen kring vad som påverkar beslutet att cykla. 
Vad gäller faktorerna i den fysiska miljön skiljer Lindelöw mellan externa och resspecifika 
faktorer. Därutöver påverkar även individuella faktorer resbeslutet. De externa faktorerna går 
generellt sett inte att påverka och består av säsong och klimat, tillfälligt väder, tid på dygnet och 
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ärende, medan de resspecifika faktorerna inverkar när resan väl är påbörjad och utgörs av 
avstånd, restid, estetik, fysisk struktur, detaljutformning, trafiksäkerhet och upplevd risk, 
trygghet, destination samt drift och underhåll. De individuella faktorer som kan påverka beslutet 
är kön och socioekonomi, ålder och funktionalitet, attityder, vanor, motion, miljömedvetenhet och 
påverkanskampanjer. Själva beslutsprocessen består av ett resbeslut, det vill säga om resan ska 
genomföras eller inte, samt ett färdmedelsval och ett vägval. Varje resa som genomförts antas 
också bidra till värderingar och omvärderingar kring framtida resbeslut, färdmedelsval och 
färdvägar. Graden av denna återkoppling minskar i takt med vaneresande. Utifrån en genomgång 
av forskningen kommer Lindelöw fram till att några faktorer har en särskilt tydlig effekt på 
människors beslut att cykla. I listan nedan utmärks dessa med ett ”ja” (2009, s. 10-11, s. 33):

Kön och socioekonomi
Ålder och funktionalitet
Attityder
Vanor
Motion
Miljömedvetenhet
Påverkanskampanj 

Tydlig
effektFaktor

Identifierade faktorer i litteraturen med en bedömning av respektive faktors 
grad av effekt.

Figur 2: Lindelöw (2009, s. 33)

Antal
källor

  Individuella faktorer

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej

1
4
5
3
3
1
2

  Externa faktorer

Säsong/klimat
Tillfälligt väder
Tid på dygnet
Ärende

  Resspecifika faktorer

Avstånd
Restid
Estetik
Fysisk struktur
Detaljutformning
Trafiksäkerhet/upplevd risk
Trygghet
Destination
Drift och underhåll

Ja
Ja
Ja
Ja

4
2
1
2

Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Nej
Ja

2
3
0
5
7
7
5
2
3
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Som framgår finns det flera aspekter som enligt Lindelöw har en tydlig inverkan på resbeslutet, 
men också faktorer som inte har samma inverkan. Lindelöws tre kategorier, och den forskning 
som Lindelöw hänvisar till, har använts som utgångspunkt för en mer fördjupad beskrivning av 
de faktorer som påverkar cyklistens förutsättningar, vilket beskrivs nedan.

Individuella faktorer
Som framgår av Lindelöws sammanställning ovan är vanor den enda individuella faktor som 
enligt Lindelöws bedömning har en tydlig inverkan på beslutet att cykla (2009, s. 33). Exempelvis 
väljer en vanecyklist att cykla oavsett vilket ärende som ska utföras (Aarts et al. (1997), se 
Lindelöw, 2009, s. 12). Det handlar så sett om att en vanecyklist inte lägger samma tid som mindre 
vana cyklister på själva resbeslutet. Vad gäller motiven till att cykla visar forskningen att många 
cyklar för att det är hälsosamt och trevligt (Eriksson, 2009, s. 5). Samtidigt kan nedsatt hälsa också 
utgöra ett hinder för cykling (Risser, 2010, s. 8-12). Vissa cyklar även för att det är ekonomiskt 
(Risser, 2010, s. 8-12). Beslutet att cykla kan också vara beroende av vilket syfte som ligger till 
grund för cyklingen. Transportcyklistens syfte är transport vilket gör att varken motion eller miljö 
är det huvudsakliga skälet till att cykla (Splitvision Research (2008), se Lindelöw, 2009, s. 26). 
Wahlgren menar att det finns tre övergripande syften för cykling; transport, rekreation och träning 
eller tävling (2011, s. 25).

Externa faktorer
Lindelöws studie visar vidare att säsong och klimat, tillfälligt väder, tid på dygnet och individens 
ärende har en tydlig inverkan på beslutet att cykla. Vad gäller klimat och väder visar forskningen 
att regn och snö kan leda till att cykelflödet minskar (Lindelöw, 2009, s. 27-33). Likaså isigt 
underlag motverkar cykelanvändandet (Winters et al., 2011, s. 153). Eftersom markunderlaget är 
sämre vintertid spelar även avståndet större roll vid denna tid på året. Av denna anledning kan 
vinterväghållning ha stor potential att öka cykelanvändandet (Bergström (2002); Bergström & 
Magnusson (2003), se Lindelöw, 2009, s. 28). Vädrets inverkan kan också ge en förklaring till varför 
cykelflödet är tre gånger så stort sommartid (Bergström (2002), se Lindelöw, 2009, s. 27). Väder 
och klimat har också olika stor inverkan beroende på vilket syfte som ligger till grund för 
cyklingen. En studie från Stockholm visar exempelvis att transportcyklister inte låter sig påverkas 
av väderförhållanden (Börjesson (2008), se Lindelöw, 2009, s. 27). En motionscyklist cyklar dock 
helst på soliga dagar (Brandenburg, Matzarakis & Arnberger, 2007, s. 61). Sett till tid på dygnet 
visar forskningen att trygga färdvägar föredras kvällstid (Envall (2007), se Lindelöw, 2009, s. 18).

Resspecifika faktorer
Som framgår av Lindelöws sammanställning ovan anses avstånd, restid, trafiksäkerhet, trygghet 
samt drift och underhåll ha en tydlig inverkan på beslutet att cykla, medan fysisk struktur inte har 
en tydlig inverkan på beslutet. Den forskning som Lindelöw i detta fall syftar till är en studie som 
visar att närhet till cykelinfrastruktur inte påverkar graden av cyklande (Krizek & Johnsson 
(2006), se Lindelöw, 2009, s. 29). I motsats till denna studies resultat visar Fraser och Locks studie 
att korta avstånd till cykelvägar och grönområden har en positiv inverkan på cykelanvändande, 
medan långa avstånd har en negativ inverkan (2010, s. 738). Så sett råder viss oenighet kring 
betydelsen i denna fråga.
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Vad gäller den fysiska strukturen ur ett större perspektiv, närmare bestämt på stadsnivå, visar en 
studie från Belgien att stadens storlek kan ha betydelse för om människor cyklar. Fler 
cykelpendlar i städer med 25 000 - 120 000 invånare. I städer med över 200 000 invånare är 
andelen mindre (Vandenbulcke et al., 2009, s. 77). Även topografi är en faktor som visat sig 
påverka cyklister. Exempelvis kan plana cykelsträckor motivera människor att cykla (Winters et 
al. (2011, s. 153), medan kuperad terräng har en negativ inverkan (Fraser & Lock, 2010, s. 738). 
Topografin kan i sin tur påverka restiden, det vill säga hur lång tid det tar att cykla till en viss 
målpunkt (Lindelöw, 2009, s. 26). En annan faktor som har en inverkan är markunderlaget, som 
bland annat påverkas av i vilken utsträckning vägarna underhålls. Dåligt vägunderhåll kan 
påverka cyklisternas komfort och därför motverka valet att använda cykel som transportsätt 
(Risser, 2010, s. 8-12). Forskningslitteraturen framhåller också att trafikseparering, det vill säga att 
cyklister separeras från annan trafik, motiverar människor till att cykla, oavsett om individen 
cyklar regelbundet, någon enstaka gång eller enbart är en potentiell cyklist (Winters et al., 2011, 
s. 153). Den trafikseparering som enligt studier uppskattas mest är cykelfält (Krizek (2006); 
Tilahun, et al. (2007), se Lindelöw, 2009, s. 30). Ett cykelfält är ett område i vägbanan som avskiljs 
med en vägmarkering och utmärks med en cykelsymbol (Nilsson, 2003, s. 54). En anledning till att 
cyklister föredrar trafikseparering kan vara att de upplever otrygghet i vid mötet med andra 
trafikslag. Exempelvis visar Rissers studie att cyklister ofta känner sig otrygga i blandtrafik 
(Risser, 2010, s. 8-12).

Lindelöws sammanställning ovan visar att det saknas forskning kring hur estetik påverkar 
beslutet att cykla. Vad Lindelöw menar med estetik är dock oklart. Enligt Risser har estetik att 
göra med upplevelser av exempelvis hörsel, syn och lukt, varför oljud och avgaser från trafiken är 
exempel på estetiska hinder för en cyklist (2010, s. 8-12). På motsatt sätt visar forskningen att 
cykelsträckor som är befriade från trafikbuller och avgaser motiverar till cykling. Även vackra vyer 
kan enligt denna studie motivera till cykling (Winters et al., 2011, s. 153-165).

Lindelöw konstaterar vidare att trafiksäkerhet, upplevd risk och trygghet är faktorer som påverkar 
beslutet att cykla och att förbättrad säkerhet värderas högre än minskad restid (Hopkinson & 
Wardman (1996), se Lindelöw, 2009, s. 26-33). Huruvida trafikmiljön upplevs som säker är dock 
beroende av vem som tillfrågas. Exempelvis har äldre ett större behov av att känna sig säkra i 
trafiken (Bernhoft & Carstensen (2008), se Lindelöw, 2009, s. 20-21). Barnens säkerhet påverkas 
negativt av dålig sikt, höga trafikhastigheter och mängden motortrafik (Johansson & Leden, 2010, 
s. 1-15). Även Kesselring, professor i mobilitet, styrning och planering, menar att cykelplanering 
går ut på att underlätta för cyklisten och öka cyklisternas möjlighet att på ett säkert sätt färdas 
genom staden (Kesselring, 2013, s. 135). Som framgår är frågan om säkerhet och trygghet en 
aspekt med koppling till ålder, och så sett även till fysisk förmåga. Enligt Lindelöws bedömning 
har dock ålder och funktionalitet ingen tydlig inverkan på beslutet att cykla. Att denna inverkan 
inte är tydlig behöver likväl inte betyda att den är obefintlig, vilket även framgår av de studier 
som beskrivs här ovan.

Risser menar att det är viktigt för en cyklist att kunna förflytta sig på ett enkelt och spontant sätt 
(2010, s. 8-12). Denna framkomlighet skulle bland annat kunna påverkas av de aspekter som 
beskrivs ovan, exempelvis mötet med andra trafikanter. Plane framhåller att cykelvägnätets 
attraktivitet är beroende av om cyklisten befrias från konflikter med motoriserade fordon (Plane 
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(1995), se Mindali, Raveh & Salomon, 2004, s. 150). Framförallt motorfordon som kör fortare än 50 
km/h motverkar cykelanvändningen (Winters et al., 2011, s. 153). På grund av motorfordonens 
negativa inverkan kan bilrestriktiva strategier underlätta för cyklisten. Det kan exempelvis handla 
om begränsade mängder bilparkeringar, bilfria zoner eller hastighetsdämpande åtgärder (Pucher 
& Buehler (2008), se Pucher, Dill & Handy, 2010, s. 121). Samtidigt är det inte enbart de 
motoriserade fordonen som kan skapa problem. Liknande problematik kan även uppstå mellan 
cyklister som har olika syften med cyklandet (Brandenburg, Matzarakis & Arnberger, 2007, s. 61).

3.3 Cykelförutsättningarna i den täta staden
Som nämns föregående har sökandet efter forskningslitteratur som behandlar relationen mellan 
cyklistens förutsättningar och den täta staden både resulterat i studier där cyklister är en del av en 
samlingskategori, exempelvis aktiv transport där fotgängare och cyklister ingår, och studier där 
cyklister studeras isolerat från andra kategorier. Eftersom exempelvis cyklister och fotgängare 
ställer olika krav på förutsättningarna för transport, till exempel vad gäller bromssträckor och 
vingelavstånd, har enbart den forskningslitteratur som fokuserar på cyklister ansetts relevant för 
denna uppsats. Eftersom det inte finns någon forskningslitteratur som beskriver cykling i relation 
till den täta staden som helhet, det vill säga i relation till samtliga av de aspekter som 
kännetecknar den täta staden, handlar den forskning som presenteras i detta avsnitt om cykling i 
relation till någon eller några av de aspekter som förknippas med en tät stad. Vissa studier visar 
på dessa faktorers möjligheter att främja cyklister, medan andra studier visar på de begränsningar 
som finns att utifrån dessa aspekter skapa goda cykelförhållanden.

Av den forskningslitteratur som har påträffats finns det en studie som är svår att dra några 
slutsatser kring ur ett cyklistperspektiv, men som ändå kan bidra med en inblick i hur 
forskningen kring cykling i den täta staden tar sig uttryck och vilken problematik som förknippas 
med denna typ av forskning. Studien genomfördes i Skottland och fokuserar på stadsformens 
inverkan på miljömässig och social hållbarhet, där fyra stadsdelar som skiljer sig från varandra 
vad gäller täthet och markanvändning undersöks. En av dessa stadsdelar liknar författaren, 
Masnavi, vid den täta staden. Vidare ger Masnavi också en förklaring till att fysisk determinism 
präglar arkitekter och planerares gestaltning av staden. Fysisk determinism är en teori som 
bygger på att människors beteende kan påverkas av den fysiska miljö som omger dem (2011, s. 
54-55). 

Anledningen till att det är svårt att dra några slutsatser från denna studie har att göra med den 
problematik som beskrivs ovan, att cyklisterna inte har studerats isolerat från andra färdsätt. I 
studien tillhör cyklisterna kategorin cykel/motorcykel, en användargrupp som visade sig vara 
relativt liten i de stadsdelar som undersöktes (0-3 %). Denna studie kan så sett tyckas oväsentlig i 
sammanhanget, men Masnavi bidrar genom sin forskning med exempel på att andelarna av ett 
visst transportsätt kan vara höga trots att framkomligheten och säkerheten upplevs som mindre 
bra. I detta fall handlar det om transportkategorin fotgängare. Av studien framgår att den 
kommers som äger rum i ”den täta staden” har resulterat i överbefolkade gator och stora 
mängder bilar, vilket gör det svårt att ta sig fram till fots. Studien visar vidare att den hårt 
trafikerade miljön har en negativ inverkan på fotgängare eftersom risken att råka ut för olyckor är 
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hög. Trots detta visar det sig att de boende i området oftare väljer att promenera, och att de 
använder bilen mindre, jämfört med boende i de övriga stadsdelarna. Masnavi kommer därför 
fram till slutsatsen att blandad markanvändning och täthet har en positiv inverkan på gående 
(2011, s. 81-267). Så sett visar denna studie att det kan finnas en positiv korrelation mellan höga 
andelar av ett visst färdsätt och ”den täta staden” trots att förutsättningarna för detta transportsätt 
upplevs som mindre bra. Av vilken anledning de boende i ”den täta staden” väljer att promenera 
trots den hårt trafikerade miljön och risken för olyckor diskuteras dock inte i studien, men det 
skulle kunna bero på att även förutsättningarna att ta sig fram med andra färdsätt är undermåliga 
eller att avstånden är så korta att det ändå anses värt risken att promenera. Utifrån denna studie 
går det därför att konstatera att inte heller en stor andel cyklister nödvändigtvis betyder att 
cykelförutsättningarna är goda. Detta eftersom andelar enbart visar på hur många som cyklar, och 
inte hur bra det är att cykla.

Den täta stadens möjligheter att främja cykling
Att det finns potential att främja cyklister i den täta staden synliggörs både genom de resonemang 
som förs inom forskningen, och av de forskningsstudier som mer specifikt visar på att cyklister 
främjas av vissa aspekter som kännetecknar den täta staden. Det centrala i argumentationen, det 
vill säga den fråga som samtliga argument kretsar kring, är att avstånden förkortas i en tät stad. 
Detta faktum konstaterar även Westford, som skriver att en anledning till att den täta staden 
anses gynna cyklister har att göra med de korta avstånden som antas leda till att även restiden 
förkortas (Westford, 2010, s. 1-7, s. 21, s. 42). Avstånden och restiden kan påverkas av flera olika 
faktorer i den täta staden, bland annat av boendetäthet, funktionsblandning och av vägnätets 
konnektivitet. Hur detta hänger ihop förklaras närmare av Saelens, Sallis och Frank som skriver att 
boendetätheten gör att individer har närmare till varandra och därför enkelt kan cykla eller 
promenera för att umgås, och att funktionsblandningen bidrar till att det även är nära till service 
och butiker. Avståndet är den linjära distansen mellan två målpunkter, och i den täta staden kan 
även det reella avståndet mellan två målpunkter förkortas vilket resulterar i en hög konnektivitet 
(2003, s. 80-82). Som beskrivs föregående kan den höga konnektiviteten exempelvis förklaras av 
den täta stadens rutnätsstruktur, där det finmaskiga vägnätet bidrar till att det finns många korta 
resvägar att välja mellan. Även Banister framhåller fördelarna med den täta staden och menar att 
hög täthet och korta reseavstånd maximerar möjligheterna att cykla (1998, s. 6). Likaså Jenks, 
Burton och Williams skriver att tillgänglighet och närhet till målpunkter kan tala för att fler skulle 
välja att gå eller cykla i en tät stad (1996, s. 91-93, s. 169-178).

Som framgår ovan har resonemanget kring avståndets betydelse framförallt att göra med den täta 
stadens fysiska strukturer bestående av täthet, funktionsblandning och hög konnektivitet. Inom 
forskningslitteraturen går det också att finna en annan utgångspunkt, med tydligare anknytning 
till de aspekter som beskrivs i avsnittet 3.2 Cykelförutsättningar. Det handlar om att det krävs en 
kombination av vad som förespråkas inom idealet den täta staden och vad som förespråkas inom 
cykelforskningen. Exempelvis menar Buehler att det finns forskning som visar att ”...det finns 
starka bevis på att befolkningstäthet, blandad markanvändning, hög konnektivitet, gång- och 
cykelfaciliteter, och stadens övergripande utformning, påverkar aktiv transport” (Heinen, Van Wee & 
Maat, 2010; Pucher, Dill & Handy, 2010;  Ewing & Cervero, 2010; Aytur et al., 2008; Rodriguez et 
al., 2009; Bassett et al., 2008; Berrigan, Pickle & Dill, 2010; se Buehler et al., 2011, s. 247).
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Genomgången av forskningslitteratur visade vidare att det finns två forskningsstudier som 
undersöker cykling i förhållande till några av de aspekter som förknippas med den täta staden. 
Studierna fokuserar enbart på kvantitativa förhållanden bestående av andelar och odds, det vill 
säga hur många som cyklar och hur troligt det är att människor väljer att cykla i denna typ av 
miljöer. Studierna fokuserar alltså inte på hur människor upplever cyklingen.
En av studierna genomfördes av Owen et al. och visar på positiva samband mellan andelar 
cyklister och miljöer som utifrån tidigare studier visat sig vara fotgängarvänliga, det vill säga 
boendetäta, funktionsblandade områden med hög konnektivitet. I studien undersöks vuxnas 
cykelanvändning i Adelaide, en stad med få cykelanvändare, och i belgiska Ghent, en stad med 
många cyklister. Studien visar att det är signifikant högre odds att boende fotgängarvänliga 
miljöer väljer att cykla, både i Adelaide och i Ghent. Slutsatsen är därför att dessa miljöer har en 
positiv inverkan på cykelanvändande (2010, s. 189-191). En svaghet med denna studie är att 
andelen cyklister, som framgår av resonemanget ovan, inte visar på om cykelförutsättningarna 
anses goda eller inte. Ytterligare en aspekt som gör det svårt att dra några slutsatser kring 
cykelförutsättningarna har att göra med att denna studie fokuserar på oddsen att de boende i 
denna typ av miljöer väljer att cykla. Problematiken här har att göra med en aspekt som 
uppmärksammas i en annan studie, nämligen att beslut om att cykla kan påverkas av faktorer 
inom geografiska områden bortom resans ursprung (Winters et al., 2010, s. 970).

Den andra studien som ger skäl till ett positivt perspektiv i frågan om cykelförutsättningarna i den 
täta staden undersöker sambandet mellan den fysiska miljön och beslutet att cykla, det vill säga 
hur troligt det är att människor väljer att cykla i förhållande till vissa aspekter. Studien 
genomfördes i Vancouver. Likt Owens studie ovan fokuserar även denna studie på andelar 
cyklister. Skillnaden är att denna studie även undersöker färdvägsrelaterade aspekter. Resultatet 
visar att den fysiska miljön har en signifikant inverkan på beslutet att välja cykeln som färdmedel 
framför bilen, och att tre faktorer som kännetecknar den täta staden har en positiv inverkan på 
detta beslut; hög korsningstäthet, blandad markanvändning och hög befolkningstäthet. Studien visar 
också att det finns andra faktorer som är betydelsefulla för beslutet att cykla, närmare bestämt 
avsaknad av backar, få andelar motorvägar och infartsleder, förekomst av skyltning för cyklister, 
trafikdämpande åtgärder, cykelanpassade trafikljus samt förekomst av cykelanpassad infrastruktur 
(Winters et al., 2010, s. 969-990). Av studien framgår dock inte på vilket sätt exempelvis blandad 
markanvändning och befolkningstäthet påverkar beslutet att cykla. Det framgår inte heller om 
andelen cyklister var hög i områden med exempelvis blandad markanvändning på grund av att det 
i denna miljö eventuellt även fanns andra aspekter som påverkar cykling, som till exempel 
avsaknad av backar.

Den täta stadens begränsningar att främja cykling
Eftersom det finns en mångfald av aspekter som förknippas med den täta staden och en mängd 
faktorer som påverkar förutsättningarna att cykla, är relationen mellan dessa forskningsfält ibland 
svår att få grepp om. I vilka avseenden som den täta staden kan gynna cyklister, och i vilka 
avseenden den inte kan det, är exempelvis beroende av vilken plats och vilka faktorer som 
studeras. Den forskning som visar på den täta stadens nackdelar ur ett cyklistperspektiv handlar 
både om cyklisternas fysiska förutsättningar och om hur cyklisterna själva upplever färdmiljön. 
Något oväntat representeras denna forskning enbart av nordiska studier. Studierna pekar 
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framförallt på problematiken med blandtrafik och aspekter som har att göra med cyklistens 
upplevelse av och framkomlighet i stadsmiljö. Till skillnad från studierna ovan har dessa 
forskningsstudier ett tydligare fokus på cyklisten som individ och dennes förutsättningar.

Westford har genom en studie i Täby i Stockholm undersökt barns rörelsefrihet och 
självständighet i förhållande till utformningen av bostadsområden. Sett till den täta staden 
behandlar Westfords studie cykelförutsättningarna i blandtrafik, vilket är en aspekt som utifrån 
avsnittet 1.5 Tidigare forskning kännetecknar den täta staden. Westford använder begreppet 
värdeneutrala nivåer och menar att den akademiska litteraturen om stadsplanering brukar delas in 
i nivåerna micro, meso och macro. Micro är den mest detaljerade nivån och fokuserar bland annat 
på avstånd mellan byggnader. Meso representeras av bostadsområden och stadsdelar, medan 
macro förhåller sig till staden eller regionen. Westfords studie förhåller sig på meso-nivå (2010, s. 
5-6). Westford förklarar vidare att studier som i likhet med denna fokuserar bostadsområdens 
utformning i relation till beteende ofta utgår från ekonomiska teorier, däribland resebeteende-
teorin. Resbeteende-teorin bygger på att människors resor styrs av efterfrågan. För att nå det som 
efterfrågas krävs i detta fall en resa, och eftersom den täta och funktionsblandade staden 
erbjuder fler ”produkter” inom kortare avstånd förkortas restiderna. Detta bygger dock, som 
Westford konstaterar, på att det finns ett givet individ- och hushållsmönster vad gäller arbete, 
shopping osv., och att individer strävar efter att tillgodose dessa aktiviteter till lägsta möjliga 
resekostnad. En vanlig utgångspunkt inom denna typ av forskning är att korta avstånd leder till 
kortare restider (2010, s. 21-23).

Studien visar vidare att förekomsten av blandtrafik kan leda till att barn blir mer beroende av 
vuxna, eftersom föräldrarna inte vill att barnen färdas på egen hand i denna typ av miljöer och 
därför skjutsar barnen med bil. I studien jämförs fyra bostadsområden. De föräldrar som bor i 
respektive område utvärderar barnens färdvägar till skolan utifrån aspekter i den fysiska miljön. 
Resultatet visar att bilanvändandet var lägre och att fler barn gick och cyklade till skolan i det 
bostadsområde som hade bilfria zoner och trafikseparering, det vill säga i det bostadsområde där 
det inte förekom blandtrafik. Studien visade även att föräldrar sätter stort värde vid 
boendemiljöer som är fria från buller och oljud från trafiken. Mot bakgrund av studiens resultat 
menar Westford att nuvarande planeringsideal går i motsatt riktning ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Det vill säga att de positiva effekterna av täthetsidealet kan vara överskattade med hänsyn till 
barnens situation (2010, s.4-10). Jämfört med de studier ovan som visar på den täta stadens 
möjligheter att främja cykling, visar denna studie att även stadsdelar med lägre täthet kan erbjuda 
goda cykelförutsättningar.

En annan studie som visar på problematiken med blandtrafik är en studie av vélomobiliteten i 
Stockholm och Köpenhamn. Begreppet ”vélomobilitet” (vélomobility) syftar till cyklisternas 
rörelse och flöde (Kesselring, 2013, s. 62-66), och kan tolkas som cyklistens framkomlighet. 
Studien visar att cyklisternas framkomlighet både påverkas av gatornas utformning och av en social 
maktdimension bestående av de olika trafikslagens kamp om utrymme. Maktrelationen synliggörs 
av vilka trafikslag som ges företräde i stadsrummet, till exempel att cyklister måste lämna 
företräde för bilister. Detta gör att bilförarna kontrollerar situationen, vilket i sin tur kan leda till 
att fler väljer att köra bil och att cyklisterna blir ännu mer marginaliserade och exkluderade. 
Studiens författare, Kesselring, konstaterar vidare att det framförallt är bilister och andra cyklister 
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som skapar problem för cyklisternas framkomlighet, medan fotgängare utgör ett mindre problem 
(Kesselring, 2013, s. 66-67, s. 147-153). En jämförelse mellan Köpenhamn och Stockholm visar att 
vélomobiliteten är bättre i Köpenhamn. Anledningen till att Stockholm är en mindre bra 
cykelstad har bland annat att göra med markunderlaget eftersom många gator i Stockholm består 
av gatsten, men också att förekomsten av blandtrafik är högre. Detta kan i sin tur ge en förklaring 
till att enbart fem procent av stockholmarna cyklar, jämfört med Köpenhamns 31 %. Enligt 
Kesselring är det framförallt cykelbanornas separering från motortrafik och gående som utgör 
ryggraden i Köpenhamns cykelinfrastruktur. I Köpenhamn finns även trafikljus som är anpassade 
för cyklister. I Stockholm finns det nästan ingen infrastruktur som på detta sätt är anpassad för 
cyklister (2013, s. 100-104). Studien tydliggör vidare att de maktrelationer som uppstår i 
blandtrafik är en jämlikhetsfråga eftersom olika individer använder olika transportsätt (2013, s. 
72-76), det vill säga att de som inte har möjlighet att köra bil per automatik hamnar längre ner i 
maktordningen, däribland barn. Eftersom studien visar att Köpenhamn är bättre ur ett 
cykelperspektiv uppstår också en väsentlig fråga med hänsyn till denna uppsats, nämligen om 
Köpenhamn kan liknas vid ”den täta staden”? Studien visar att Stockholm har en lägre 
befolkningstäthet än Köpenhamn (Kesselring, 2013, s. 100). Samtidigt är det svårt att jämföra dessa 
städer med varandra. Inte minst eftersom en stor del av Stockholm består av vatten. Vidare menar 
Kesselring med hänvisning till en svensk studie att täthet endast har mycket liten inverkan på 
resebeteende (Haugen, 2012, se Kesselring, 2013, s. 101). Den studie som Kesselring i detta fall 
hänvisar till fokuserar dock inte på cykling specifikt.

Ytterligare en forskningsstudie som ger skäl till ett kritiskt förhållningssätt i frågan om den täta 
stadens cykelförutsättningar är Wahlgrens avhandling om cyklisternas situation i Stockholm. 
Utifrån perspektivet i denna uppsats är denna studie intressant eftersom det finns vissa likheter 
mellan den täta staden och Stockholms innerstad. I likhet med vad som eftersträvas inom 
täthetsidealet består Stockholms innerstad av en rutnätsstruktur med ett ”stadsmässigt” innehåll. I 
studien jämförs innerstadens färdvägsmiljöer med de färdsträckor som finns i Stockholms 
förorter. Avhandlingen består av tre delstudier som Wahlgren genomfört tillsammans med 
Schantz och Stigell. För att kunna jämföra förortsmiljön med innerstadsmiljön skapades 
verktyget ACRES. ACRES utformades med hjälp av både cykelpendlare från Stockholm och en 
expertpanel bestående av trafikplanerare och miljöexperter från Stockholm stad, och baseras på 
ett antal skalnivåer som används vid beskrivningen av cykelmiljön. Utgångspunkten för 
framtagandet av ACRES bygger på antagandet att både uppfattningar och objektivt värderade 
aspekter i den fysiska miljön påverkar människors beteende. Verktyget har visat sig ha både hög 
kriterierelaterad validitet och hög reproducerbarhet (Wahlgren, Stigell & Schantz, 2010, s. 1-15). 
ACRES består av 18 frågor som var och en har en 15-gradig skala från ”mycket bra” till ”mycket 
dålig”. Frågorna ställs till arbetspendlande cyklister angående deras upplevelse av färdvägsmiljön 
och handlar om följande faktorer (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20):

Avgas, Buller, Flödet av motorfordon, Hastighet hos motorfordon, Hastighet hos cyklister, Trängsel i 
blandtrafik, Trängsel bland cyklister, Konflikter, Cykelbana, Grönska, Fulhet eller skönhet, Vägens 
dragning, Backighet, Rödljus, Färdväg: kort eller lång.
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Faktorn vägens dragning har att att göra med att människor föredrar att färdas i linjär riktning 
(Wahlgren, 2011, s. 62, s. 96). Utöver dessa frågor undersöks även om färdvägen som helhet 
stimulerar eller motverkar till cykling, och om trafiksituationen upplevs som trygg eller säker. 
Dessa frågor användes som utfallsvariabler i studien (Wahlgren, Stigell & Schantz, 2010, s. 1-15). 
Cykelsträckorna valdes ut av cykelpendlarna själva. Generellt sett präglades cykelsträckorna i 
förorterna av en blandning av bostadsområden, mindre industriområden, skog och 
jordbruksmark. Boendetätheten i landskapet ökade i samband med pendlingsstationerna och 
vägarnas sträckning följde det äldre jordbrukslandskapets ursprungliga vägstruktur. På vissa håll 
sammanföll motorvägarna med cyklisternas sträckor. Innerstaden innefattades av Gamla stan, 
Södermalm, Kungsholmen, Vasastan, Norrmalm och Östermalm. Dessa områden består av 
bebyggelse placerad efter ett rutnät. Resultatet visar att innerstadens och förorternas 
cykelsträckor skiljer sig på 15 av 18 punkter. Innerstadens sträckor hade signifikant högre värden 
än förorternas vad gäller variablerna avgaser, buller, flödet av motorfordon, trängsel i blandtrafik, 
trängsel bland cyklister, konflikter, vägens dragning, samt rödljus. På motsatt sätt hade förorternas 
cykelsträckor högre värden vad gäller positiva aspekter. Utifrån begreppet cykelbarhet visar 
studien att cykelbarheten är högre i förortsmiljön än i innerstaden, eftersom förorternas sträckor 
både var säkrare och mer stimulerande. Cykelbarhet är ett begrepp som har att göra med hur bra 
cykelmiljön är i sin helhet, och som både påverkas av människors uppfattningar och av olika 
aspekter i den fysiska miljön (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20). Ett intressant perspektiv i 
denna studie är att cykelpendlarna själva har valt ut färdvägen, vilket innebär att de färdvägar 
som studeras förmodligen är de vägar som pendlarna betraktar som bra. Detta innebär i sin tur 
att även att bra pendlingsvägar i Stockholms centrala delar är sämre än de bra 
pendlingssträckorna i förorterna.

Sammanfattning
Forskningslitteraturen i detta avsnitt visar både på för- och nackdelar med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv. De fördelar som framhålls är i första hand att avstånden förkortas i en tät stad, 
vilket även leder till kortare restider. De studier som gjorts ur detta perspektiv visar på hur många 
som använder cykeln och hur troligt det är att människor väljer att cykla i förhållande till aspekter 
som förknippas med den täta staden. Aspekter som enligt dessa studier har en positiv inverkan är 
boendetäthet, funktionsblandning och med hög konnektivitet (Owen et al., 2010, s. 189-191). Även hög 
befolkningstäthet visar sig ha en positiv inverkan på andelen cyklister. Samtidigt har även aspekter 
som inte i samma utsträckning förknippas med den täta staden betydelse för beslutet att cykla, 
som avsaknad av backar, få andelar motorvägar och infartsleder, förekomst av skyltning för cyklister, 
trafikdämpande åtgärder, cykelanpassade trafikljus samt förekomst av cykelanpassad infrastruktur 
(Winters et al., 2010, s. 969-990).

Vad beträffar nackdelarna med den täta staden ur ett cyklistperspektiv går det att konstatera att 
blandtrafiken i den täta staden kan vara ett problem för cyklister, eftersom blandtrafiken kan ge 
upphov till konflikter både cyklisterna emellan och med motoriserade fordon. Dessutom 
kontrollerar ofta bilförarna situationen i blandtrafiksituationen, vilket gör att cyklisterna blir 
marginaliserade och exkluderade (Kesselring, 2013, s. 66-67, s. 147-153). Förekomsten av 
blandtrafik kan också leda till att barn blir mer beroende av vuxna eftersom barnen inte tillåts 
cykla på egen hand (Westford, 2010, s.7-10). Förutsatt att miljöerna i den täta staden kan liknas 
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vid Stockholms innerstad visar forskningslitteraturen att cykelförutsättningarna i innerstaden är 
sämre än i förorten på grund av avgaser, buller, flödet av motorfordon, trängsel i blandtrafik, trängsel 
bland cyklister, konflikter, vägens dragning, samt förekomsten av rödljus. Cykelsträckorna är också 
mindre säkra och mindre stimulerande jämfört med i förorten (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 
1-20). Vad gäller vägens dragning visar forskningen att cyklister föredrar att färdas i linjär riktning 
(Wahlgren, 2011, s. 62, s. 96), och även detta skulle kunna bli ett problem om gaturummet 
samtidigt ska vara en plats för vistelse och aktivitet.

I de två följande avsnitten presenteras resultatet av diskursanalysen av forskningslitteraturen.

3.4 Diskursernas uppbyggnad
Nedan görs inledningsvis en beskrivning av relationen mellan de forskningsfält som beskrevs i de 
tre föregående avsnitten. Med denna beskrivning som utgångspunkt redovisas sedan resultatet av 
diskursanalysen.

Relationen mellan forskningsfälten
Föregående avsnitt visar att det finns två forskningsfält som berör temat för denna uppsats. Det 
ena forskningsfältet handlar om den täta staden och skildrades under rubriken 3.1 Den täta staden 
som ideal, och det andra forskningsfältet handlar om cyklistens förutsättningar och presenterades 
under rubriken 3.2 Cykelförutsättningar. Den forskning som beskrevs under rubriken 3.3 
Cykelförutsättningarna i den täta staden kan ses som ett möte mellan dessa fält. Det är också i detta 
avsnitt, det vill säga 3.3, som diskurserna i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden har 
kunnat identifieras. Vilka frågor som är centrala för diskurserna har så sett att göra med hur de 
övergripande forskningsfälten står i relation till varandra. För att nå klarhet i hur diskurserna är 
konstruerade krävs därför en mer fördjupad beskrivning av forskningsfälten, och framförallt de 
skillnader som finns mellan den forskning som handlar om den täta staden respektive om 
cykelförutsättningar.

Forskning om den täta staden och forskning om cykelförutsättningar
Av forskningslitteraturen framgår att de frågor som berörs inom forskningsfältet om den täta 
staden har få gemensamma nämnare med de frågor som är centrala inom forskningen om 
cykelförutsättningar. Exempelvis skiljer sig dessa forskningsområden åt i frågan om vilken 
markanvändning som anses mest hållbar. Utgångspunkten inom cykelforskningen är att 
markanvändningen bör anpassas efter cyklisternas önskemål, vilket bland annat tydliggörs av 
Kenworthy som menar att det är mycket svårt att hävda att en stad är hållbar så länge villkoren för 
fotgängare och cyklister inte är goda (2006, s. 75). Förespråkare för den täta staden betraktar 
snarare cykelplanering som en av flera olika aspekter som kan bidra till en hållbar stad, vilket 
framgår av Neumans lista över aspekter som är karaktäristiska för den täta staden (2005, s. 14). 
Eftersom funktionsblandning och olika typer av täthet är aspekter som särskilt präglar 
diskussionen kring den täta staden kan cykelplanering även ses som en underordnad fråga ur 
detta avseende.
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Skillnaden mellan forskningen om den täta staden och om cykelförutsättningar har också att göra 
med att individens situation är mer central inom cykelforskningen. Hur detta hänger ihop kan 
förklaras utifrån begreppet fysisk determinism, ett tankesätt som enligt Masnavi bygger på att 
människors beteende kan påverkas av den fysiska miljön (2011, s. 54-55). Sett till den forskning 
som handlar om cykelförutsättningar anses människors beteende ur ett fysisk-deterministiskt 
perspektiv kunna påverkas av den fysiska miljön, vilket bland annat synliggörs i Lindelöws 
sammanställning av forskning om vad som påverkar beslutet att cykla (2009, s. 33). Inom detta 
forskningsfält uppmärksammas även att individer är olika och därför hanterar den fysiska miljön 
på olika sätt, vilket framgår av den forskning som pekar på vikten av att ta hänsyn till barns och 
äldres situation (Lindelöw, 2009, s. 20-21; Johansson & Leden, 2010, s. 1-15). Sett till den 
forskning som förespråkar den täta staden utgår även denna från att den fysiska miljön påverkar 
människors beteende. Exempelvis antas täthet kunna påverka människors transportbeteende 
(Boyko & Cooper, 2011, s. 9-12). Att människor är olika och kan reagera på olika sätt i den täta 
staden är dock något som inte diskuteras inom detta forskningsfält, eller rättare sagt inte bland de 
som förespråkar täthet. 

Ur ett diskursteoretiskt perspektiv är människors olikhet så sett en aspekt som utesluts inom den 
forskning som förespråkar täthet. Den forskningslitteratur som framhåller kritik mot den täta 
staden använder dock människors olikhet som argument för att den täta staden inte är hållbar i 
praktiken. Exempelvis att individen som konsument vill kunna köra bil och inte ge avkall på 
invanda konsumtionsmönster (Jenks, Burton & Williams, 1996, s. 94). Vidare kan frågan om 
stadsformens inverkan på människors beteende ur ett diskursteoretiskt perspektiv ses som ett tecken, 
vars betydelse det råder en kamp kring att fastställa. Strävan är här att uppnå hegemoni, det vill 
säga ett herravälde kring en viss uppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Så sett 
finns en motsättning inom forskningsfältet om den täta staden. Det är dock inte helt enkelt att 
avgöra om motsättningen präglas av antagonism eller av agonism, det vill säga en konfliktfylld eller 
respektfullt präglad kamp (Mouffe, 2014, s. 150-151). Så sett finns alltså två konkurrerande 
diskurser inom forskningsfältet om den täta staden.

Ytterligare en skillnad mellan forskningen om den täta staden och om cykelförutsättningar har att 
göra med vilka skalnivåer som är utgångspunkten för forskningen, och för de argument som 
används för att förklara om den täta staden främjar cykling eller inte. Westford använder 
begreppet värdeneutrala nivåer och menar att den akademiska litteraturen om stadsplanering 
brukar delas in i nivåerna micro, meso och macro. Micro är den mest detaljerade nivån och 
fokuserar bland annat på avstånd mellan byggnader. Meso representeras av bostadsområden och 
stadsdelar, medan macro förhåller sig till staden eller regionen (2010, s. 5-6). Ur detta perspektiv 
förhåller sig forskningslitteraturen om cykelförutsättningar generellt sett på lägre värdeneutrala 
nivåer jämfört med forskningen om den täta staden. Exempelvis fokuserar forskningen om 
cykelförutsättningar ofta på aspekter som markunderlag och konflikter mellan trafikslag, vilket kan 
jämföras med nivåerna micro eller meso. Forskningen om den täta staden fokuserar generellt sett 
mer på stadens strukturer, som funktionsblandning och täthet, vilket snarare motsvarar de högre 
nivåerna meso eller macro.
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Sammanfattningsvis är de två forskningsfält som präglar ämnesområdet för denna uppsats 
relativt olika varandra, vilket i sin tur kan ge en förklaring till de motsättningar som återspeglas i 
avsnittet 3.3 Cykelförutsättningarna i den täta staden. Exempelvis finns det inom detta 
forskningsfält både studier som visar på de möjligheter som finns att främja cykling i den täta 
staden, och studier som visar på begränsningarna att främja cykling i den täta staden. Sett till de 
två överordnade strukturer som Rienecker och Stray Jørgensen beskriver (2002, s. 225), visar 
forskningslitteraturen inom detta fält både på argument för att den täta staden främjar cykling och 
på argument emot.

Den forskningslitteratur som finner argument emot möjligheterna att främja cykling i den täta 
staden representeras av Westford, Kesselring och Wahlgren. Denna forskning har också vissa 
likheter med den forskning som handlar om cykelförutsättningar mer specifikt, på så vis att de 
båda sätter cyklisten i fokus. Sett till cykelforskningens fysisk-deterministiska syn på att 
människor påverkas av den fysiska miljön på olika sätt, framhåller även dessa forskare att 
individer är olika. Exempelvis framhåller Westford barnens situation, och Wahlgren pekar på att 
cyklister som cykelpendlar har vissa krav på cykelmiljön. Westford, Kesselring och Wahlgren 
framhåller även i likhet med forskningen om cykelförutsättningar att frågor på nivåerna micro och 
meso behöver tas hänsyn till. Exempelvis visar Wahlgren på betydelsen av att cykelsträckorna är 
plana och fria från buller och avgaser (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20). Owen et al. och 
Winters et al. visar istället på argument för att cyklister främjas av täthet, funktionsblandning och 
rutnätsstrukturer, och framhåller på så vis aspekter som även förespråkare för den täta staden 
lyfter fram. Det vill säga frågor om stadens strukturer på högre värdeneutrala nivåer. En schematisk 
bild som beskriver förhållandet mellan forskningsfälten skildras nedan.

Som framgår finns det alltså två överordnade strukturer inom det forskningsfält som mer specifikt 
handlar om cykelförutsättningarna i den täta staden (det mittersta fältet ovan), bestående av 
argument för och argument emot. Inom dessa två överordnade strukturer finns i sin tur olika 
föreställningar om på vilket sätt cyklister främjas eller inte främjas i den täta staden. Analysen av 
forskningslitteraturen inom detta fält visade att det går att påträffa tre föreställningar, det vill säga 
tre diskurser, som underordnas dessa övergripande strukturer. Dessa diskurser byggs i sin tur upp 
av föreställningar som var och en är unik, vilka i detta fall kan ses som underdiskurser. Resultatet 
av diskursanalysen presenteras på nästa sida.
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Argument för att cyklister främjas i den täta staden
Två diskurser visar på argument för att cyklister främjas i den täta staden. Den ena diskursen 
framhåller att den täta stadens strukturer främjar cykling, medan den andra framhåller att både 
den täta stadens strukturer och cykelmiljöns utformning främjar cykling. Dessa diskurser går 
under benämningen Täthetsdiskursen respektive Täthets- och cykelmiljödiskursen.

Täthetsdiskursen: ”strukturerna i den täta staden främjar cykling”
Som framgår ovan finns det flera gemensamma nämnare mellan den forskning som förespråkar 
den täta staden och den forskning som visar på möjligheterna att främja cyklister i den täta staden. 
Ur det generella perspektivet antas exempelvis de korta avstånden mellan olika funktioner i en 
tät stad främja användandet av hållbara transporter (Boyko & Cooper, 2011, s. 9-12). Utifrån samma 
logik menar Owen et al. att även cyklister främjas i den täta staden, eftersom det är mer troligt att 
människor väljer att cykla i boendetäta, funktionsblandade områden med hög konnektivitet (Owen 
et. al., 2010, s. 189-191). Samma resonemang förs av Saelens, Sallis och Frank (2003, s. 80-82). Ur 
ett diskursteoretiskt perspektiv är korta avstånd i detta fall en central fråga, en nodalpunkt, 
eftersom täta och funktionsblandade miljöer med hög konnektivitet leder till korta avstånd. Som 
Westford förklarar är ett vanligt antagande inom detta synsätt att de korta avstånden även leder 
till kortare restider (Westford, 2010, s. 1-7, s. 21, s. 42). Med korta avstånd som nodalpunkt 
konstrueras följande ekvivalenskedja:

(tätt + funktionsblandat + hög konnektivitet) > korta avstånd > korta restider > cyklister främjas

Som Neuman beskriver är cykelbanor en av flera aspekter som kännetecknar den täta staden 
(2005, s. 14). I den diskurs som beskrivs här ovan framhålls dock enbart den täta stadens 
strukturer. Det vill säga att täthet, funktionsblandning och hög konnektivitet främjar cykling i den 
täta staden. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan därför frågan om cykelplanering betraktas 
som utesluten från denna diskurs. Inte heller frågor som har att göra med människors olikhet 
präglar denna föreställning, vilket eventuellt kan förklaras av att denna diskurs inte förhåller sig 
på den lägsta värdeneutrala nivån, micro, där forskning om cykelplanering generellt sett äger 
rum.

Täthets- och cykelmiljödiskursen: ”strukturerna i den täta staden och 
cykelplanering främjar cykling”
Som framgår av forskningslitteraturen finns det en mängd aspekter som kan påverka cyklistens 
förutsättningar. Inom Täthetsdiskursen ovan utesluts frågor på micro-nivå som exempelvis 
markunderlag och trafiksituationer. Analysen visar dock att det även finns en föreställning som 
inkluderar frågor på denna nivå, med utgångspunkten att både den täta stadens strukturer och 
cykelplanering främjar cykling. Det kan förstås som att utgångspunkten i detta fall är att väga 
samman aspekter som enligt olika typer av studier förknippas med goda cykelförhållanden. Så 
sett är det i detta fall inget som utesluts. Som Börjesson och Palmblad beskriver kan diskurser 
ibland gå tvärs över vissa arenor (2007, s. 14), vilket kan vara ett uttryck för att det antingen inte 
finns några motsättningar eller att de motsättningar som finns inte diskuteras. Inom denna 
diskurs uppmärksammas inte de motsättningar som potentiellt sett kan uppstå vid mötet mellan 
forskningsfälten om den täta staden och om cykelförutsättningar. 
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Diskursen representeras dels av Buehler et al., som skriver att studier visar att ”...det finns starka 
bevis på att befolkningstäthet, blandad markanvändning, hög konnektivitet, gång- och cykelfaciliteter, och 
stadens övergripande utformning, påverkar aktiv transport” (Buehler et al., 2011, s. 247). Det centrala i 
detta resonemang är vilka faktorer som kan påverka aktiv transport, det vill säga vilka aspekter 
som kan bidra till att fler promenerar och cyklar enligt ekvivalenskedjan:

(tätt + funktionsblandat + hög konnektivitet + gång- och cykelfaciliteter) > fler promenerar och cyklar

Ett snarlikt resonemang påträffas även i studien av Winters et al. Denna studie fokuserar på vad 
som i den fysiska miljön påverkar beslutet att cykla, det vill säga vilka faktorer som leder till fler 
cyklister (2010, s. 969-981). Den ekvivalenskedja som kan konstrueras utifrån denna studie bygger 
på samma princip som den ovan, det vill säga att både aspekter som förknippas med 
cykelplanering och den täta stadens strukturer leder till fler cyklister enligt ekvivalenskedjan:

(tätt + funktionsblandat + korsningstätt + flack topografi + få motorvägar och infartsleder + 
cykelskyltning + trafikdämpande åtgärder + trafikljus för cyklister + cykelanpassad infrastruktur) 
> fler cyklister

Även om denna diskurs bygger på argument för att den täta staden främjar cykling skulle den 
även kunna beskrivas som en hybrid mellan de två övergripande strukturerna. Det vill säga en 
blandning av argument som kan påträffas inom kategorierna argument för och argument emot, 
alternativt en blandning av argument från avsnitten 3.1 Den täta staden som ideal och 3.2 
Cykelförutsättningar. Denna diskurs kan därför ses som ett exempel på att det inte alltid uppstår 
motsättningar i form av antagonism eller agonism mellan forskningsfälten.

Argument emot att cyklister främjas i den täta staden
Det finns en diskurs, Cykelmiljödiskursen, som visar på argument emot att cyklister främjas i den 
täta staden. Denna diskurs består av flera underdiskurser, vilka har gemensamt att de framhåller 
cyklistens situation i förhållande till den fysiska miljön. Sett till Täthetsdiskursen som utesluter 
frågor som mer specifikt förknippas med cykelplanering, utesluter denna diskurs på motsvarande 
sätt de aspekter av den täta staden som anses främja cykling. Jämfört med den forskning som 
ligger till grund för Täthetsdiskursen är denna diskurs också mer kritisk hållen gentemot andra 
diskurser. Exempelvis framhåller Cykelmiljödiskursen att effekterna av täthetsidealet kan vara 
överskattade. Sett till Täthetsdiskursen finns här ingen motsvarande kritik gentemot 
Cykelmiljödiskursen, exempelvis att betydelsen av cykelmiljöns utformning skulle vara överskattad. 
Det är dock svårt att i detta fall avgöra om det rör sig om antagonism eller agonism.

Cykelmiljödiskursen: ”blandtrafik, rutnätsstrukturer och stadsmässigt innehåll 
främjar inte cykling”
De studier som visar på argument emot att den täta staden främjar cykling är Westfords, 
Kesselrings och Wahlgrens studier. Westford framhåller att barn blir utsatta i miljöer med 
blandtrafik, och att de positiva effekterna av täthetsidealet kan vara överskattade. Vidare visar 
Westford att områden med bilfria zoner och trafikseparering främjar barnens cykling och att låg 
täthet bidrar till goda cykelförhållanden (2010, s.4-10). 
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Med utgångspunkten att barnens cykelförhållanden förbättras av låg täthet, trafikseparering och 
bilfria zoner kan följande ekvivalenskedja konstrueras:

(låg täthet + trafikseparering + bilfria zoner) > bättre cykelförhållanden (för barn)

Som Tunström förklarar är integration av olika trafikslag en aspekt som ur en svensk kontext 
förknippas med den täta staden (2009, s. 155-158), vilket kan förstås som att blandtrafik 
eftersträvas inom idealet. Blandtrafik är en aspekt som enligt Westford leder till sämre 
cykelförhållanden enligt ekvivalenskedjan:

(blandtrafik) > sämre cykelförhållanden (för barn)

Kesselrings studie fokuserar på cyklistens rörelse och flöde, vilket kan tolkas som cyklistens 
framkomlighet. Studien visar bland annat att markunderlaget har betydelse för framkomligheten 
och att separerade cykelbanor och trafikljus anpassade för cyklister är betydelsefullt (2013, s. 
62-153). Kesselring framhåller även att täthet endast har mycket liten inverkan på resebeteende 
(Kesselring, 2013, s. 101). Den ekvivalenskedja som därför kan konstrueras är:

(trafikseparering + jämnt underlag + trafikljus för cyklister) > bättre framkomlighet

Även Kesselrings studie visar att blandtrafik är till nackdel för cyklister. I detta fall att 
blandtrafiken leder till sämre framkomlighet, enligt ekvivalenskedjan:

(blandtrafik) > sämre framkomlighet

Wahlgrens studie visar likt studierna ovan, att det finns en mängd faktorer som påverkar 
cyklisten. I denna forskning står cykelbarheten i fokus, ett begrepp som har att göra med hur bra 
cykelmiljön är i sin helhet och som både påverkas av människors uppfattningar och av olika 
aspekter i den fysiska miljön (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20). Nodalpunkten god cykelbarhet är 
utifrån de aspekter som studeras i denna studie en del av ekvivalenskedjan:

(färre avgaser + mindre buller + mindre motorfordonsflöden + lägre hastigheter på motorfordonen + 
lägre hastigheter hos cyklister + mindre trängsel i blandtrafik + mindre trängsel bland cyklister + färre 
konflikter + förekomst av cykelbanor + förekomst av grönska + vackra miljöer + linjära vägdragningar + 
flack topografi + färre stopp vid rödljus + korta färdvägar) > god cykelbarhet

Studien visar även att cykelsträckorna i Stockholms innerstad, som i likhet med den täta staden 
består av en rutnätsstruktur med ett ”stadsmässigt” innehåll, har sämre cykelbarhet:

(rutnätsstruktur + ”stadsmässigt” innehåll) > sämre cykelbarhet
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Avslutande sammanfattning
Som framgår ovan skulle vissa nodalpunkter kunna bytas ut mot andra begrepp. Vilka begrepp 
som i detta fall pekades ut som nodalpunkter har att göra med vilka frågor som uppfattades som 
centrala för diskurserna. Oavsett vilka nodalpunkter som kan identifieras framgår ändå utifrån 
det mer övergripande resonemanget vilka frågor som är mest centrala för respektive diskurs. 
Sammanfattningsvis har följande föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden kunnat 
urskiljas inom forskningslitteraturen:

Argument för
• Täthetsdiskursen: ”strukturerna i den täta staden främjar cykling” 
• Täthets- och cykelmiljödiskursen: ”strukturerna i den täta staden och cykelplanering främjar 
cykling”

Argument emot
• Cykelmiljödiskursen: ”blandtrafik, rutnätsstrukturer och stadsmässigt innehåll främjar inte 
cykling”

Jämfört med den schematiska bilden kan diskurserna infogas enligt följande:
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3.5 Motsättningar
Med utgångspunkt i föregående avsnitt ges här en mer fördjupad beskrivning av de motsättningar 
som finns mellan olika föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden, och hur dessa 
motsättningar tar sig uttryck. Sammanfattningsvis visar denna analys att det finns flera skäl till 
motsättningar, men att samtliga motsättningar inte kan urskiljas mellan de identifierade 
diskurserna. Begreppet motsättningar kan i detta fall förstås som att det finns olikheter i tankesättet 
kring vissa frågor, snarare än att det råder öppna konflikter. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv är 
utgångspunkten att det går att finna en bakomliggande mening i det som sägs som ger en bild av 
dessa motsättningar. Sammanfattningsvis har fyra motsättningar, eller skäl till motsättningar, 
identifierats. Vissa av dessa fick delvis en förklaring i föregående avsnitt:

1. Täthet främjar cykling < > Täthet främjar inte cykling

2. Korta avstånd leder till korta restider < > Framkomligheten försämras i den täta staden, vilket 
gör att restiderna inte förkortas

3. Gatan är till för människors uppehållande, och blandtrafik är en del av konceptet < > Gatan är 
till för effektiv förflyttning, vilket gör att människors uppehållande och blandtrafik är ett 
problem för cyklister

4. Det är viktigt att kunna definiera platser, och ”mellanrum” är ett problem < > Mellanrum kan 
vara bra eftersom det förbättrar cyklistens överblickbarhet och kan användas för snöupplag

Gatans funktion och platsers definition
Tunström visar på vilka rumsliga kategorier som bidrar till konstruktionen av den goda staden och 
dess motbilder; den täta staden betraktas som ”god” och den glesa som ett ”problem” (Tunström, 
2009, s. 88). Detta kan förstås som att motbilderna byggs upp av olika planeringsideal, det vill säga 
det täta nyurbanistiska idealet, respektive det glesa modernistiska, vilket även framgår av 
forskningslitteraturen (se avsnitt 3.1). Vidare visar Tunström att cykelvägar ses som ett ”problem” 
enligt det nyurbanistiska tankesättet (Tunström, 2009, s. 88). Jämfört med Neumans beskrivning 
av att cykelvägar karaktäriserar den täta staden visar Tunströms analys så sett på det motsatta. 
Anledningen till detta kan vara att Tunströms studie förhåller sig till en svensk kontext.

En jämförelse mellan Tunströms slutsats och den schematiska bilden över forskningsfälten visar 
att forskningen om cykelförutsättningar sammanfaller med det modernistiska idealet, medan 
forskningsfältet om den täta staden sammanfaller med det modernistiska. Eventuellt gör denna 
förklaring det mer begripligt varför det kan uppstå motsättningar mellan olika föreställningar i 
frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden:
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Även om denna förklaring kan ses som generaliserande ger den ändå en bakgrundsbild till vad 
motsättningarna mellan olika föreställningar skulle kunna bero på. För att återgå till 
resonemanget om ifall cykelvägar karaktäriserar den täta staden eller inte, går det att utifrån 
diskurserna i föregående avsnitt att konstatera att enbart en av de två diskurser som visar på 
argument för att cyklister främjas i den täta staden lyfter fram cykelmiljön i resonemanget. Varför 
frågor om cykelmiljö ibland utesluts och ibland inkluderas kan jämfört med planeringsidealen ha 
att göra med hur doktrinärt resonemanget ifråga är. Det vill säga att cykelvägar framstår som ett 
problem inom en tydlig nyurbanistisk hållning, medan ett resonemang som inte är lika 
fundamentalistiskt präglat inte ser nackdelar med att inkludera frågor om cykelmiljön. Samtidigt 
kan förespråkande i linje med det sistnämnda, det vill säga Täthets- och cykelmiljödiskursen, också 
ge en antydan om brist på insikt om de motsättningar som skulle kunna uppstå i denna fråga.

Tunström visar vidare att det nyurbanistiska idealet och det modernistiska idealet går isär i frågan 
om gatans funktion och i synen på vikten av platsers definition (2009, s. 60-61, s. 155-158). Båda 
dessa frågor skulle kunna ligga till grund för motsättningar i frågan om cykelförutsättningarna i 
den täta staden, vilket förklaras nedan.

Gatans funktion
Enligt det nyurbanistiska idealet är gatan ett rum där människor vistas, möts och agerar, medan 
gatan i den modernistiska staden snarare är ämnad för transport (Tunström, 2009, s. 60-61). Enligt 
det nyurbanistiska tankesättet är gatan så sett till för människors uppehållande, medan det 
modernistiska tankesättet snarare bygger på att gatan är till för effektiv förflyttning från plats A till 
plats B. Att denna fråga kan skapa motsättningar ur ett cykelperspektiv har att göra med att 
effektiv förflyttning på cykel kräver fri sikt, avsaknad av konflikter osv., vilket gör att människors 
uppehållande på gatan kan leda till problem. Ur motsatt perspektiv, och utgångspunkten att gatan 
är till för människors uppehållande, finns det inga skäl till att främja en effektiv förflyttning. 
Tvärtom ger det skäl till att motverka en sådan eftersom målet är att få människor att uppehålla 
sig mellan en eventuell resa från plats A och plats B, alternativt att uppehållandet ska vara ett 
självändamål i sig. Vad människor ska uppehålla sig med kan förklaras av, som Westford skriver, 
att det sociala livet enligt det nyurbanistiska synsättet ska kretsa kring kommersiell verksamhet 
som kaféer och shopping (2010, s. 18-20).
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Den väsentliga frågan i denna uppsats är dock om motsättningarna även kan urskiljas i 
forskningslitteraturen, och mellan de olika diskurserna. Enligt den schematiska bilden ovan 
tillhör Täthetsdiskursen och Täthets- och cykelmiljödiskursen teoretiskt sett det nyurbanistiska 
synsättet, medan Cykelmiljödiskursen tillhör det modernistiska synsättet. Jämfört med de studier 
som representerar dessa diskurser går det dock inte att urskilja en meningsskiljaktighet i frågan 
om gatans funktion. Anledningen till detta är att frågan om gatans funktion utesluts inom 
Täthetsdiskursen eftersom denna diskurs framhåller betydelsen av den täta stadens strukturer 
snarare än dess innehåll. Täthets- och cykelmiljödiskursen beskrivs som en hybrid eftersom både den 
täta stadens strukturer och cykelplanering förespråkas. Inte heller denna diskurs tar upp frågan 
om människors uppehållande på gatan. Denna diskurs utgår snarare från det modernistiska 
tankesättet i denna fråga, det vill säga att gatan är till för effektiv förflyttning, eftersom topografins 
betydelse, trafikdämpande åtgärder osv. framhålls. Anledningen till att den nyurbanistiska synen 
på gatans funktion, det vill säga att gatan är ett rum där människor vistas, möts och agerar 
(Tunström, 2009, s. 60-61), utesluts inom dessa diskurser kan eventuellt förklaras av att det ger skäl 
till motsättningar. Det vill säga att det kan vara svårt att hävda att cykelförutsättningarna är goda i 
den täta staden om utgångspunkten är att gatorna ska präglas av folkliv och aktivitet.

Jämfört med dessa diskurser har Cykelmiljödiskursen en tydligare koppling till det modernistiska 
idealet och inställningen att gatan är till för effektiv förflyttning. Exempelvis framhåller Kesselring 
vikten av cyklisternas framkomlighet (2013, s. 62-66), Wahlgren visar på att trängsel och konflikter 
är negativt ur cykelsynpunkt (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20), och Westford visar på vikten av 
trafikseparering (2010, s.4-10), vilka samtliga är frågor som kan påverka framkomligheten och 
därmed möjligheten till effektiv förflyttning.

Ytterligare en aspekt av gatans funktion som skiljer idealen åt har att göra med vilka 
transportlösningar som förespråkas. Tunström förklarar att det nyurbanistiska idealet eftersträvar 
en integration av olika trafikslag (2009, s. 155-158), vilket kan förstås som blandtrafik. Frågan om 
blandtrafik, och framförallt de risker som finns med att som cyklist blandas med andra trafikslag, 
är ett tydligt tema inom Cykelmiljödiskursen. Som framgår av föregående avsnitt diskuteras dock 
inte heller blandtrafik i de motsatta diskurserna, vilket gör att inte heller denna motsättning kan 
urskiljas i den forskning som ligger till grund för diskursanalysen.

Sammanfattningsvis kan det alltså finnas skäl till motsättningar mellan diskurserna i frågan om 
gatans funktion, men eftersom dessa frågor inte diskuteras inom samtliga diskurser går det i 
detta fall inte att urskilja denna typ av motsättningar.

Platsers definition
Tunström skriver att den traditionella stadens motbild ofta förknippas med en bruten historisk 
och/eller rumslig kontinuitet (2009, s. 60-61). Detta kan förstås som att rumsliga strukturer i 
oavbruten följd eftersträvas. Därför framstår det också som begripligt att begrepp som mellanrum 
och ingenmansland tillhör kategorin problem, och att det nyurbanistiska idealet därför lägger vikt 
vid att definiera platser (Tunström, 2009, 155-158). Även det nyurbanistiska idealets strävan efter 
täthet kan tänkas medföra att platsdefinition är viktigt. Detta eftersom en mängd funktioner och 
behov ska tillgodoses på begränsad yta, vilket gör att det finns ett behov av att visa på vad en viss 
plats är till för.
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Frågan om platsers definition skulle likt frågan om gatans funktion kunna ligga till grund för 
motsättningar i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden. Anledningen till detta är att 
mellanrum kan vara betydelsefulla ur ett cykelperspektiv. Exempelvis har vinterväghållning stor 
potential att främja cykling (Bergström, 2002; Bergström & Magnusson, 2003, se Lindelöw, 2009, 
s. 28), där dessa mellanrum skulle kunna användas som snöupplag. Även cyklistens sikt är en 
fråga som framhålls inom cykelforskningen (Johansson & Leden, 2010, s. 1-15), och även här kan 
denna typ av mellanrum underlätta överblickbarheten, exempelvis om ytorna sträcker sig längs 
med cykelvägen. Ur ett cykelperspektiv är mellanrum så sett både en praktisk fråga och en 
säkerhetsfråga. Sett till de diskurser som beskrivs ovan går det dock inte att urskilja en diskussion 
kring mellanrum. Därför går det inte heller i denna fråga att se några motsättningar.

Sammanfattningsvis har varken frågor om gatans funktion eller platsers definition skapat 
motsättningar mellan de diskurser som kan urskiljas. Frågor som dock har visat sig ligga till 
grund för motsättningar har att göra med täthetens betydelse och avståndets betydelse, vilket beskrivs 
nedan.

Täthetens betydelse
En jämförelse mellan diskurserna visar att täthetens betydelse för cykelfrämjande är den 
grundläggande motsättningen mellan de olika föreställningarna, vilket även framgår av 
föregående avsnitt. Owen et al., Saelens, Sallis och Frank, Buehler et al. och Winters et al. visar 
på argument för att cyklister främjas i den täta staden. Argumenten emot detta synsätt representeras 
av Westford som i sin studie bland annat visar att även låg täthet bidrar till goda 
cykelförhållanden (2010, s.4-10), och av Kesselring som framhåller att täthet endast har mycket 
liten inverkan på resebeteende (Kesselring, 2013, s. 101). Som beskrivs föregående är det dock 
svårt att i detta fall avgöra om det rör sig om antagonism eller agonism.

Avståndens betydelse
Ytterligare en aspekt som skapar motsättningar mellan diskurserna är frågan om avstånd. Inom 
Täthetsdiskursen framstår korta avstånd som det viktigaste argumentet för att den täta staden 
främjar cykling. Inom Cykelmiljödiskursen framstår avståndet snarare som en av flera andra 
aspekter som främjar cykling. Exempelvis visar Wahlgrens studie att avståndet är en av totalt 
femton faktorer som har betydelse för cyklisten. Övriga aspekter har bland annat att göra med 
om cykelmiljön är fri från avgaser och buller, om det finns risk för att hamna i konflikt med andra 
trafikanter och om onödiga stopp kan undvikas (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20).

Vidare kan olikheterna i synen på avstånd förklaras utifrån resebeteende-teorin, som enligt 
Westford bygger på att den täta stadens korta avstånd leder till kortare restider. Westford förklarar 
att denna teori bygger på ekonomiska teorier om att människors resor styrs av efterfrågan. För att 
nå det som efterfrågas krävs i detta fall en resa, och eftersom den täta och funktionsblandade 
staden erbjuder fler ”produkter” inom kortare avstånd förkortas restiderna (2010, s. 21-23). Det 
centrala i denna teori, sett till diskurserna, är att korta avstånd inom Täthetsdiskursen beskrivs 
som synonymt med korta restider. Cykelmiljödiskursen diskuterar inte restid specifikt, men lägger 
vikt vid cyklistens framkomlighet, vilket också är en aspekt som kan påverka restiden. Exempelvis 
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visar Wahlgrens studie att cykelsträckorna i rutnätsstruktur med ett ”stadsmässigt” innehåll har 
sämre cykelbarhet (Wahlgren & Schantz, 2011, s. 1-20). Motsättningen bygger så sett på i vilken 
utsträckning den täta stadens korta avstånd i praktiken kan påverka restiden. Ur 
Cykelmiljödiskursens perspektiv handlar det alltså om att framkomligheten försämras i den täta 
staden, vilket gör att restiderna inte förkortas.
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Myndighetsdokument
Följande avsnitt visar på vilka föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden som kan 
urskiljas i strategiska dokument från Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten. Det första 
avsnittet består av en presentation av utvalda textstycken från dokumenten. Dessa textstycken 
omringas av en diskussion om hur myndigheterna ser på denna fråga. I det andra avsnittet 
redovisas resultatet av den diskursanalys som gjorts.

3.6 Boverket, Trafikverket och 
Folkhälsomyndigheten
I detta avsnitt presenteras de föreställningar om cykelförutsättningarna i den täta staden som 
beskrivs i myndigheternas dokument. Presentationen av citaten bygger på samma övergripande 
kategorier som användes vid analysen av forskningslitteraturen; argument för och argument emot.

Argument för att cyklister främjas i den täta staden

Boverket
Boverket framhåller att förtätning av den byggda miljön leder till kortare avstånd vilket gör att 
potentialen att gå och cykla ökar:

”En viktig strategi för hållbar bebyggelseutveckling är förtätning av den byggda miljön. Därmed ökar 
underlaget för kollektivtrafik och behovet av transporter med personbil minskar. Potentialen för gång 
och cykel ökar också tack vare kortare avstånd mellan målpunkter.” (Planera för rörelse!: en 
vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 14).

Även funktionsblandning i kombination med täthet antas bidra till kortare avstånd och 
förbättrade cykelförutsättningar, vilket framgår av Boverkets hänvisning till hur 
stadsbyggnadskontoret i Västerås har arbetat med mål och strategier för blandstaden:

”Ett avgörande argument för kommunen är att den blandade staden ger mångsidighet och närhet, där 
olika målpunkter finns sida vid sida i stället för åtskilda som i den funktionsuppdelade staden.” ... 
”Den täta och blandade staden är också resurseffektiv. Stadens närhet ger förutsättningar för gång- 
och cykeltransporter och minskar behovet av bilen.” (Bellander, 2005, s. 36).

Boverket menar vidare att det även är lätt och bekvämt att utan bil förflytta sig i täta och 
funktionsblandade miljöer. Att det anses lätt och bekvämt att förflytta sig kan förstås som att 
framkomligheten förbättras genom förtätning och funktionsblandning. Det kan också förstås som 
att ansträngningen att förflytta sig minskar när avstånden förkortas:

”Det är viktigt att förtäta så att området kompletteras med de funktioner som det är brist på och så att 
det blir lätt och bekvämt att förflytta sig både i och mellan områden utan att behöva använda 
bil.” (Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: rapportering av regeringsuppdrag, 2012, s. 
35).
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Förutsatt att Boverket i detta fall syftar till en förbättrad framkomlighet framstår förbättrad 
framkomlighet som ett motiv till att förtäta och funktionsblanda. Samtidigt verkar det utifrån ett 
annat resonemang som att framkomligheten är av sekundär betydelse. Genom en hänvisning till 
Stadsmiljörådets principer för de svenska städernas framtid skriver Boverket att:

”Allemansrätten ska gälla också i staden vilket innebär att tillgängligheten ska vara den ledande 
principen – inte framkomlighet och hastighet.” (Bellander, 2005, s. 18).

Boverket skriver vidare att staden ska byggas ihop och att de olika trafikslagen ska samexistera 
med varandra. Att bygga ihop kan förstås som att det handlar om att förtäta, och begreppet 
samexistens kan i detta fall tolkas som att blandtrafik eftersträvas:

”Genom ny bebyggelse kan man bygga ihop isolerade stadsdelar. New Urbanism-rörelsen hävdar 
också i sitt program att säckgator bör tas bort och att bostadsområdenas gatunät knyts samman liksom 
även att de olika bostadsområdena byggs samman. Bilen ska samexistera med cyklister och 
fotgängare.” (Bellander, 2005, s. 22).

Utifrån ett antal frågor som Boverket ställde till kommunerna angående kommunernas strategier 
att minska transportbehovet och förbättra förutsättningarna för miljövänliga transporter framgår 
att både förtätning och funktionsintegrering och förbättringar av gång- och cykelmiljön är frågor som 
anses viktiga att beakta. Det handlar här om att både stadens struktur och cykelplanering är viktiga 
frågor i främjandet av hållbara transporter:

”Finns det aktuella program och strategier (lokala och regionala) i er kommun för att minska 
transportbehovet och att förbättra förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter? 
Det kan bland annat handla om strategier för
- lokalisering av ny bebyggelse (förtätning, funktionsintegrering, exploatering i anslutning till 

knutpunkter för kollektivtrafik e.dyl.)
- förbättring av gång- och cykeltrafik” 
(Planeringsunderlag: underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö, 2007, 
bilaga 3).

Vikten av att förtäta och samtidigt göra plats för cyklister framgår också av Boverkets Vision för 
Sverige 2025. Visionen bygger på att:

”De svenska städerna förtätas på ett planerat sätt. Biltrafiken har minskat i innerstäderna och man 
har gjort plats för gång, cykel och mötesplatser.” (Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: 
rapportering av regeringsuppdrag, 2012, s. 5).

Även ett annat citat visar på att förtätning i kombination med förbättrade gång- och cykelstråk 
eftersträvas, med ambitionen att lösa problemen med brist på bostäder, service, kultur och 
mötesplatser. Gång- och cykelstråken ska i första hand anpassas till stations- och knutpunkter, 
vilket kan tolkas som att gång- och cykeltrafik är underordnat kollektivtrafiken:

”Den växande befolkningens behov av bostäder, service, kultur och mötesplatser tillgodoses genom 
förtätning, utbyggd kollektivtrafik inom regionen och bättre gång- och cykelstråk inom de regionala 
kärnorna till stations- och knutpunkter.” (Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: 
rapportering av regeringsuppdrag, 2012, s. 34).
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Trafikverket
I Trafikverkets dokument dras paralleller mellan den medeltida stadens täthet och stora andelar 
cyklister. Det går också att ana viss kritik mot den utglesning som föregående ideal medfört till:

”Bilen har medverkat till en utglesning av tätorterna. Det är betecknande att de städer som i dag har 
hög andel cykeltrafik också har täta, ibland medeltida, stadskärnor och en stor andel ung befolkning 
som inte har råd med eller behov av bil. Att klimatet spelar mindre roll är uppenbart då både Lund och 
Umeå tillhör våra främsta cykelstäder.” (Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik: mer 
cykeltrafik på säkrare vägar, 2000, s. 22).

En aspekt som i detta fall kan tyckas saknas i resonemanget är vilken av aspekterna ovan som har 
störst inverkan på andelen cyklister. Är det studenternas begränsade ekonomi som bidrar till att 
de cyklar, eller är det de täta och medeltida stadskärnorna som är den största bidragande orsaken 
till detta utfall? Sett till en annan rapport från Trafikverket verkar det som att Trafikverket, likt 
Boverket, sätter stor tilltro till den täta stadens struktur. Det handlar om att andelen cyklister ökar 
tack vare de korta avstånd som finns i en tät stadsmiljö:

”De städer som har en hög andel cykelresor är ofta täta med relativt korta avstånd.” (Ökad och säker 
cykling [Elektronisk resurs]: redovisning av regeringsuppdrag, 2012, s. 24).

Vidare framgår det av Trafikverkets resonemang att den täta staden inte enbart är ”bra” utan även 
en utslagsgivande faktor för om människor ska välja cykel som transportsätt, vilket kan tolkas som 
att stadens struktur är avgörande för om fler människor cyklar eller inte:

”I den täta, traditionella staden tenderar människor att oftare gå (och cykla) än i mer uppdelade och 
glesare stadstyper, och tätheten verkar vara den mest utslagsgivande faktorn” (Vägledning för 
gångplanering [Elektronisk resurs]: så skapas det gångvänliga samhället, 2013, s. 37-38).

Av resonemanget verkar det också som att en förbättring av cyklisternas förutsättningarna inte är 
ett ändamål i sig. Satsningarna på cykeltrafik framstår snarare som ett medel för att minska 
trängseln i biltrafiken:

”Idag är det svårt att göra plats  för ännu mer biltrafik i stadskärnorna. Särskilt i storstäderna är detta 
redan tydligt eftersom problem med trängsel inom biltrafiken inte går att lösa på annat sätt än genom 
att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla eller åka kollektivt.” (Ökad och säker cykling 
[Elektronisk resurs]: redovisning av regeringsuppdrag, 2012, s. 9).

Även ett annat resonemang antyder att cykelplanering snarare har en bifunktion än ett syfte i 
sig. I detta fall handlar det om att cykelvägnätet ska samspela med kollektivtrafikens strukturer 
med syfte att vinna status hos användarna:

”Snabb, tillförlitlig och attraktiv kollektivtrafik får vi med prioritet i korsningar och på sträckor, väl 
utformade hållplatser och bytespunkter med utvecklat samspel med bebyggelsen, gång- och cykeltrafik. 
Den får då också lättare att vinna status hos användarna” (Bjerkemo, 2006, s. ii).
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Trafikverket konstaterar vidare att det är en trend att förtäta och satsa på hållbara trafikslag:

”Många kommuner planerar idag för en förtätning i både små och större orter i ett försök att vända 
utvecklingen, men det krävs också en systematisk och konsekvent planering för tillgänglighet med 
hållbara trafikslag.” (Vägledning för gångplanering [Elektronisk resurs]: så  skapas  det 
gångvänliga samhället, 2013, s. 9) ... ”I de större tätorterna går det att urskilja en trend mot en 
förtätning och vilja att skapa städer med en minskad biltrafik och större utrymme för gång, cykling och 
kollektivtrafikresande.” (Ökad och säker cykling  [Elektronisk resurs]: redovisning av 
regeringsuppdrag, 2012, s. 12).

Av ett annat citat framgår även vilken grad av täthet som eftersträvas. Det är hög täthet i 
kombination med promenad- och cykelvänlig infrastruktur som antas kunna påverka människors 
fysiska aktivitet:

”Det finns ett samband mellan den fysiska miljön och fysisk aktivitet. Om bostadsområdet uppfattas 
som tryggt, det finns en god belysning när det är mörkt, hög täthet i staden, promenad- och cykelvänlig 
infrastruktur och design är några faktorer som påverkar den fysiska aktiviteten positivt.” (Ökad och 
säker cykling [Elektronisk resurs]: redovisning av regeringsuppdrag, 2012, s. 33).

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten ser flera fördelar med den historiska staden. Det handlar inte om att den 
historiska staden ska återskapas utan snarare om att tidigare sätt att planera gav bättre 
förutsättningar för fysisk aktivitet, däribland cykling. Det pratas om att den historiska staden var 
kompakt, vilket gjorde att även avstånden var korta och att gatorna var utformade för att passa 
fotgängare och cyklister, vilket framgår av följande citat:

”För drygt ett halvt sekel sedan var våra städer mycket promenadvänliga. De var kompakta och jobb, 
skola, affärer och annan service låg nära varandra. Dessutom var biltrafiken inte lika omfattande och 
utbredd som den är i dag, och gatorna var utformade för att passa fotgängaren och 
cyklisten.” (Faskunger, 2008b, s. 8).

”Förr var våra städer mycket gång- och cykelvänliga, de var kompakta med utbud och service nära 
tillgängligt. Biltrafiken var inte alls lika omfattande och utbredd som den är i dag och gatorna var 
främst utformade för att passa fotgängaren.” ... ”Vardagsaktiviteter som gång och cykling som aktiv 
transport var lika naturligt som att sova eller äta.” (Faskunger, 2008a, s. 11).

Folkhälsomyndigheten drar även paralleller mellan förutsättningarna för cykling och de korta 
avstånd och den konnektivitet som finns i New York:

”Motsatsen till cul-de-sac  är områden som är utformade enligt rutnät (eng. grid network areas) och 
som underlättar promenad och cykling genom att öka antalet möjliga färdvägar och som förkortar 
avstånd till viktiga destinationer, vilket oftast gynnar gång, cykling och navigering [11]. Ett mycket 
känt rutnätsområde är Manhattan, New York. Personer som bor i områden som är utformade enligt 
rutnät promenerar oftare [115], oavsett vilka preferenser för transport de har.” (Faskunger, 2007, s. 
42).

Vidare anses långa avstånd och mindre varierad markanvändning minska benägenheten att cykla:

”Att städer utglesas med följden att det blir längre avstånd och mindre variation av markanvändning 
kan alltså påverka en rad olika faktorer som påverkar hälsan, däribland minskad benägenhet att 
promenera eller cykla och ökad risk för övervikt och fetma.” Faskunger, 2007, s. 39).
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Även om folkhälsomyndigheten ser avstånd, konnektivitet och blandad markanvändning som 
främjande för cyklister framhåller de att det inte enbart är de fysiska strukturerna som bidrar till 
positiva följder för folkhälsan. Även en social dimension, bestående av människors liv och rörelse 
på gatorna, anses kunna uppmuntra andra att vara fysiskt aktiva och bidra till att fler väljer att 
cykla:

”Mycket liv och rörelse på gatan kan vara en viktig faktor i sig, eftersom det kan uppmuntra andra i 
grannskapet att ta efter. Forskning har visat att nyurbanistiskt utformade bostadsområden medför en 
högre andel resor genom aktiv transport, samt att boende i sådana områden i högre grad väljer bort 
resor med bil till fördel för promenader eller resor med cykel [162].” (Faskunger, 2007, s. 48).

Av Folkhälsomyndighetens resonemang framgår även att cykeln möjliggör för att bygga tätt: 

”Cykeln som transportmedel är mindre utrymmeskrävande än bilen och gör att man kan bygga tätare 
eller använda parkeringsplatser för andra ändamål, till exempel grönområden eller 
parker.” (Faskunger, 2008a, s. 26).

Vad gäller gatans funktion ser Folkhälsomyndigheten inte några problem med att gatan kan ha 
flera användningsområden. Att det ena inte utesluter det andra blir tydligt genom citatet:

”En gata kan sägas ha minst två kärnsyften: Att förflytta människor och varor mellan platser, och att 
fungera som plats för sociala interaktioner mellan människor och grupper.” (Faskunger, 2007, s. 100).

Att både förtäta och att samtidigt skapa möjligheter för aktiv transport anses dock inte vara en 
helt enkel uppgift:

”Den stora utmaningen för alla städer och tätorter i Sverige är att förtäta staden samtidigt som man 
efter behov utvecklar, förnyar och utökar de ”stödjande miljöerna”, exempelvis parker, grönområden, 
motionsanläggningar, mötesplatser, näridrottsplatser, lekplatser, infrastruktur för aktiv transport och 
så vidare.” (Faskunger, 2007, s. 11).

Det pratas också om vikten av att skapa närhet till olika målpunkter, och om att staden ska ha en 
rutnätsstruktur. Även vikten av många alternativa färdvägar framhålls, vilket kan tolkas som att 
hög konnektivitet eftersträvas. Detta samtidigt som infrastrukturen anpassas för cyklister genom 
cykelbanor och cykelstråk:

”Många faktorer i den byggda miljöns övergripande utformning ökar, eller skapar goda 
förutsättningar för, fysisk aktivitet och promenadvänlighet. Några framträdande exempel är: 
tillgänglighet och närhet till utbud, service, anläggningar och andra destinationer;  att staden är 
utformad enligt rutnätssystem eller att områden erbjuder många alternativa färdvägar för gående och 
cyklister;  estetiskt attraktiva omgivningar; infrastruktur med ett bra utbud av gång- och cykelbanor, 
trottoarer och gång- och cykelstråk; parker, grönytor och gröna stråk.” (Faskunger, 2007, s. 49).

Att både hög täthet, funktionsblandning och cykelvänlig infrastruktur förespråkas framgår även 
av citatet:

”Forskning visar att bostadsområden och regioner med hög täthet, varierad markanvändning bland 
annat med bostäder, arbetsplatser och service, hög tillgänglighet till anläggningar och grönområden 
för rekreation, samt promenad- och cykelvänlig infrastruktur och design, ökar promenad och cykling 
till särskilda målpunkter.” (Faskunger, 2007, s. 125).
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Folkhälsomyndigheten konstaterar även att det finns två parallella utvecklingar, som båda kan få 
konsekvenser för människors fysiska aktivitet:

”Två parallella utvecklingar kännetecknar dagens stadstillväxt enligt Boverket [7]: förtätning genom 
att städer och tätorter ”växer inåt” och utbredning genom att de ”växer utåt”. Båda utvecklingarna får 
konsekvenser (positiva och negativa) för förutsättningarna för ett aktivt liv och innebär samtidigt en 
utmaning för planeringen.” (Faskunger, 2010, s. 16).

Argument emot att cyklister främjas i den täta staden

Boverket
Även om Boverket ser flera fördelar med förtätning och funktionsblandning förhåller de sig 
delvis skeptiska till det nyurbanistiska idealet. Som framgår ovan är korta avstånd något som 
Boverket förknippar med en ökad andel cyklister, men samtidigt menar Boverket med hänvisning 
till Westford att korta avstånd, och blandtrafik, även kan leda till ett större bilberoende:

”För barn kan även korta avstånd till skola och fritidsaktiviteter innebära att de blir beroende av 
skjuts med bil. Enligt Westford (2010) kan en alltför intensiv förtätning med blandad trafik leda till att 
föräldrar måste skjutsa sina barn till skola och fritidsaktiviteter.” (Boendets miljöpåverkan: en 
litteraturstudie om miljöpåverkan i vardagen, 2011, s. 59).

Av resonemanget framgår på så vis att korta avstånd inte nödvändigtvis anses synonymt med 
hållbar utveckling. I detta fall handlar det om att de korta avstånden är av mindre betydelse om 
barnen måste färdas i blandtrafik. Utifrån detta konstaterande hänvisar Boverket än en gång till 
Westfords studie, och pekar på vikten av att satsa på bilfria, cykelvänliga och säkra miljöer:

”Westfords (2010) lösning på problemet är bilfria bostadsområden med en cykelvänlig och 
stimulerande utomhusmiljö  som gör att barn kan ta sig själva säkert till skolan samt tillbringa en större 
del av sin fritid i bostadsområdet.” (Boendets miljöpåverkan: en litteraturstudie om 
miljöpåverkan i vardagen, 2011, s. 60).

Att barn är särskilt utsatta i tät stadstrafik framgår även av citatet:

”Ännu i 12–13 års  åldern har barn svårigheter att klara sig ute i tät stadstrafik. Det framgår av 
olycksstatistiken men även av vad barn själva uppger.” (Bygg barnsäkert: i byggnader, på  tomter och i 
utemiljön, 2011, s. 64).

En annan aspekt som uppmärksammas har att göra med att trängsel i den täta staden kan leda till 
minskad tillgänglighet. Dock diskuteras inte denna fråga ur ett cykelperspektiv:

”Den kompakta staden har mest uppmärksammats i forskningen och man har pekat på negativa 
konsekvenser. Förutom att grönområden försvinner så uppstår också trängsel som därmed kan leda till 
ineffektivitet i energianvändning och minskad tillgänglighet.” (Bellander, 2005, s. 10).
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Vidare framgår det av en annan rapport att ökad trängsel kan leda till en ökad otrygghet. En 
upplevd otrygghet anses i sin tur ha en negativ inverkan på bland annat cyklister.:

”Ofta upplevs stadsrum med mycket människor och med en blandad befolkning som trygga. Det finns 
däremot en gräns där för många människor leder till trängsel, något som kan uppfattas som 
otryggt.” ... ”Därför är det viktigt att planera för ökad trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv när det 
handlar om transporter. Detta oavsett om resan görs till fots, med cykel eller om den sker med 
kollektivtrafik. Utformas trafikrummet så att det upplevs som tryggt av de mest utsatta eller mest 
otrygga trafikanterna gynnas sannolikt alla trafikanter.” (Plats  för trygghet: inspiration för 
stadsutveckling, 2010, s. 54-56).

Bortsett från diskussionen om att det kan finnas problem med att främja cykling i den täta 
staden, framhåller Boverket att det finns en rad aspekter i den fysiska miljön som behöver tas i 
beaktande med hänsyn till cyklistens förutsättningar. Exempelvis framhåller Boverket vikten av 
god framkomlighet ur ett mer generellt perspektiv, och att god framkomlighet ger förutsättningar 
för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen. Med hänvisning till Niska skriver de att:

”För att cykeln ska kunna vara attraktiv som färdsätt och konkurrenskraftig måste det vara enkelt, 
smidigt och bekvämt att resa med cykel. Långsiktigt måste sammanhängande cykelvägnät utan 
omvägar och väntetider utvecklas så att cyklisten slipper stanna i korsningar och tappa sin 
rörelseenergi. För att på  allvar kunna utgöra ett eget färdsätt är cykeln beroende av en fungerande 
infrastruktur av hög kvalitet (Niska, 2012).” (Planera för rörelse!: en vägledning om byggd miljö 
som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 48).

Även ett annat citat visar att framkomligheten är av vikt för en cyklist:

”Forskning visar att cyklisten stimuleras inte bara av säkerhet och trygghet utan även av grönska och 
natur längs vägen och att framkomligheten är god.” (Samhällsplanering som stimulerar till fysisk 
aktivitet: slutrapportering av ett regeringsuppdrag, 2012, s. 24).

Boverket framhåller även att den fysiska miljön ska stödja cykling:

”Den som rör sig till fots, med cykel, leker eller på annat sätt är fysiskt aktiv i staden är beroende av att 
de platser och stråk som de rör sig i stödjer deras aktiviteter.” (Planera för rörelse!: en vägledning 
om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 20).

De framhåller också att en behaglig cykelmiljö är minst lika viktig som korta avstånd. Resvägarna 
ska vara trygga och säkra, och resan som helhet ska upplevas som bra:

”Men det är inte bara avståndet som avgör valet av färdsätt.” ... ”Om exempelvis möjligheten att cykla 
från hemmet till bussen inte är attraktiv, trygg eller säker blir heller inte resan som helhet attraktiv och 
bilen framstår som ett bekvämare färdsätt.” ... ”Till exempel är fotgängare och cyklister särskilt 
beroende av snöröjning då snö  och is utgör halkrisker och begränsar tillgängligheten.” (Planera för 
rörelse!: en vägledning  om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 
21-24).
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Av Boverkets resonemang framgår även att cyklister har olika behov, och att hänsyn behöver tas 
till äldre och barn. Det pratas också om att individer kan ha olika syften med cyklingen: 

”Cyklister är ingen homogen grupp utan har olika behov utifrån typ av cykling. Därför behöver 
cykelinfrastrukturen differentieras utifrån olika grupper och typer av cykling såsom arbetspendling, 
vardagscyklande, rekreation och friluftsliv. Barn har särskilda behov av trygga och säkra cykelvägar 
eftersom de inte är trafikmogna förrän i tolvårsåldern. Även äldre och personer med 
funktionsnedsättning har särskilda behov.” (Planera för rörelse!: en vägledning om byggd miljö 
som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 48).

Trafikverket
Utifrån vad som framgår av Trafikverkets dokument talas det inte om cykelförutsättningarna i 
förhållande till den täta staden ur ett kritiskt perspektiv. Det går dock att se en mer generell kritik 
som har att göra med att det kan uppstå problem med buller vid förtätning:

”Ökad trafik, fortsatt inflyttning till tätorter och städernas förtätning innebär en stor utmaning ur 
bullersynpunkt.” (Ökad och säker cykling [Elektronisk resurs]: redovisning av 
regeringsuppdrag, 2012, s. 33).

Vidare menar Trafikverket att den täta staden kan ge upphov till komplicerade trafiksituationer 
som leder till problem för fotgängare:

”Den täta, funktionsblandade staden med komplicerade trafiksituationer kan, liksom bristande 
snöröjning och annan skötsel, begränsa möjligheten att gå  för äldre, funktionshindrade och barn, som 
skulle kunna gå mer om miljön upplevdes som enklare och säkrare att ta sig fram i.” (Vägledning för 
gångplanering [Elektronisk resurs]: så skapas det gångvänliga samhället, 2013, s. 40).

Ett motsvarande resonemang om cyklister görs dock inte i denna rapport, vilket antyder att 
fotgängare eventuellt är ett prioriterat transportsätt i den täta och funktionsblandade staden. 
Även om cyklisternas prioritering lyfts fram i andra dokument går det inte att utifrån detta 
resonemang uttyda om de ska prioriteras även i den täta staden:

”En sammanhängande och gen cykelinfrastruktur där cyklingen prioriteras ger en ökad cykling. För 
att nå detta tillstånd krävs att cyklingen prioriteras i planeringen, att medel avsätts för åtgärder och 
cyklingen betraktas som ett eget och fullvärdigt alternativ till övriga färdsätt.” (Palmqvist, 2012, s. 
35).

Folkhälsomyndigheten
Likt Trafikverket uppmärksammar Folkhälsomyndigheten flera generella problem med den täta 
staden. Exempelvis att det uppstår problem med luftkvalitet och problem i trafiken:

”Hög kompakthet innebär högre sannolikhet att de boende väljer aktiv transport, men forskare har 
även betonat att hög kompakthet kan medföra negativa konsekvenser på luftkvaliteten, eftersom en 
sådan stadsutformning kan förvärra trafikproblem.” (Faskunger, 2007, s. 104-105).
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Ur cyklistens perspektiv talas det om riskerna med att i stadsmiljö råka ut för olyckor på grund av 
andra trafikanters beteende, i detta fall bilister. Detta resonemang visar dock inte på en kritik mot 
den täta staden specifikt:

”Ibland kräver olika former av fysisk aktivitet olika miljöer som ibland kan skapa konflikter. Ett 
exempel är att det blir säkrare och tryggare att promenera i stadsmiljö  om parkerade bilar och träd 
skiljer gångtrafikanten från vägbanan. Cykling kan däremot påverkas negativt på grund av risken att 
någon hastigt öppnar en bildörr som blockerar cykelbanan.” (Faskunger, 2007, s. 113).

Folkhälsomyndigheten diskuterar också de frågetecken som finns kring de korta avståndens 
inverkan på cykling. Vissa forskare menar att korta avstånd och tät bebyggelse stimulerar till 
cykling, medan andra menar att korta avstånd inte har denna effekt:

”Vissa forskare har dragit slutsatsen att kortare avstånd och mer tätbebyggda områden med många 
destinationer leder till minskat bilåkande och stimulerar promenad och cykling [578], men Crane [579, 
580] har samtidigt visat att korta avstånd även kan öka bilåkandet. Det finns alltså ett behov av att 
undersöka effekten av avstånd på val av färdmedel.” (Faskunger, 2007, s. 119).

Folkhälsomyndigheten lyfter i flera dokument fram frågor som har att göra med cykelfrämjande. 
Med hänvisning till forskningen visar de bland annat att sammanhängande, trygga, attraktiva och 
väl utformade cykelvägnät är minst lika viktigt som frågor om avstånd:

”Det är dock viktigt att ha en helhetssyn på cykeltrafik och inte enbart fokusera på avstånd. Forskning 
har visat att bland annat säkerhet, trygghet och omgivningarnas attraktivitet spelar stor roll vid val av 
transportsätt.” ... ”Nelsons och Allens [542] undersökning av aktiv transport i 18  amerikanska städer 
visade att cykelvägnätets egenskaper – om nätverket gav förutsättningar för en sammanhängande och 
trygg cykelresa till destinationer eller om det mer var utformat för rekreationscykling på fritiden – var 
minst lika viktigt som avståndet till destinationen för om människor valde cykling som aktiv 
transport.” (Faskunger, 2007, s. 105).

Avslutande sammanfattning
Som framgår i detta avsnitt finns det vissa likheter mellan myndigheternas resonemang och den 
diskussion som förs inom forskningen, men också vissa skillnader. I nästa avsnitt presenteras 
resultatet av diskursanalysen av myndigheternas dokument.

54



3.7 Jämförelse och diskussion
Föregående avsnitt ger en övergripande bild av vilka föreställningar om den täta stadens 
cykelförutsättningar som kan urskiljas i myndigheternas strategiska dokument. Detta avsnitt ger 
genom resultatet av diskursanalysen ett mer utvecklat svar på denna fråga. Vidare ges i detta 
avsnitt svar på om myndigheterna uppmärksammar motsättningarna mellan de föreställningar 
som finns i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden, och hur resonemanget i så fall ser 
ut. Även frågan om ifall myndigheterna har en likartad inställning till cykelförutsättningarna i den 
täta staden besvaras, och om inte, på vilket sätt deras inställning skiljer sig åt och vad kan det bero 
på.

Som framgick av analysen av forskningslitteratur påträffades här två diskurser inom kategorin 
argument för och en diskurs inom kategorin argument emot:

Argument för
Täthetsdiskursen: ”strukturerna i den täta staden främjar cykling” 
Täthets- och cykelmiljödiskursen: ”strukturerna i den täta staden och cykelplanering främjar 
cykling”

Argument emot
Cykelmiljödiskursen: ”blandtrafik, rutnätsstrukturer och stadsmässigt innehåll främjar inte 
cykling”

Analysen i detta avsnitt visar att liknande diskurser, men även tre nya föreställningar inom 
kategorin argument för kan urskiljas i myndigheternas dokument. Samtliga diskurser som har 
kunnat urskiljas beskrivs nedan.

Argument för att cyklister främjas i den täta staden

Täthetsdiskursen: ”strukturerna i den täta staden främjar cykling”
Analysen av forskningslitteratur visar att det finns en föreställning som kretsar kring 
nodalpunkten korta avstånd, där utgångspunkten är att den täta stadens korta avstånd främjar 
cykling. En likartad föreställning kunde även urskiljas i samtliga myndigheters dokument. 
Exempelvis menar Boverket att de korta avstånden i en tät och funktionsblandad stad ökar 
potentialen för cykling (Planera för rörelse!: en vägledning om byggd miljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 14; Bellander, 2005, s. 36), Trafikverket menar att den täta 
stadens korta avstånd leder till högre andelar cyklister (Ökad och säker cykling [Elektronisk 
resurs]: redovisning av regeringsuppdrag, 2012, s. 24), och Folkhälsomyndigheten menar att 
täthet, funktionsblandning och hög konnektivitet leder till korta avstånd och därmed till gång- 
och cykelvänliga miljöer (Faskunger, 2008a, s. 11; Faskunger, 2008b, s. 8; Faskunger, 2007, s. 42). 
Detta ger en bild av att forskningslitteraturen och de svenska myndighetsdokumenten har samma 
föreställning om avståndens betydelse för cyklister i den täta staden, men också att de olika 
myndigheterna har en likartad inställning i denna fråga.
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Framkomlighetsdiskursen: ”framkomligheten förbättras i den täta staden”
Analysen av forskningslitteratur visade att det uppstår motsättningar mellan olika diskurser i 
frågan om avståndets betydelse. Enligt resebeteende-teorin främjas cyklister i den täta staden 
eftersom de korta avstånden leder till korta restider (Westford, 2010, s. 21-23). Samtidigt visar 
forskningen att framkomligheten försämras av aspekter som förknippas med den täta staden, vilket 
ger skäl till ett ifrågasättande av denna teori. Ur detta perspektiv är det intressant att Boverket 
menar att det är lätt och bekvämt att förflytta sig i täta och funktionsblandade miljöer:

”Det är viktigt att förtäta så att området kompletteras med de funktioner som det är brist på och så att 
det blir lätt och bekvämt att förflytta sig både i och mellan områden utan att behöva använda 
bil.” (Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: rapportering av regeringsuppdrag, 2012, s. 
35).

Att det anses lätt och bekvämt att förflytta sig kan här förstås som att framkomligheten är bra. Så 
sett framstår framkomlighet i detta fall som ytterligare ett motiv till att förtäta och 
funktionsblanda. Vilka transportsätt som åsyftas i citatet ”utan att behöva använda bil” framgår 
inte, men troligtvis syftar Boverket till de hållbara transportsätten där bland annat cykling ingår. 
Med nodalpunkten bättre framkomlighet utan bil konstrueras därför ekvivalenskedjan:

(tätt + funktionsblandat) > bättre framkomlighet utan bil

Folklivsdiskursen: ”människors uppehållande på gatan främjar cykling” 
Tunström pekar på att gatans funktion skiljer sig åt mellan det nyurbanistiska idealet och dess 
modernistiska motbild (2009, s. 61). Det nyurbanistiska idealet framhåller fördelarna med den 
traditionella staden, där gatan var ett rum för människors uppehållande. Gatan i den modernistiska 
staden var snarare ämnad för effektiv förflyttning. Som framgår av resonemanget av de 
motsättningar som finns skulle dock människors uppehållande på gatan kunna leda till problem 
för de cyklister som vill kunna transportera sig där. Därför är det också intressant att 
Folkhälsomyndighetens resonemang visar på det motsatta. Det vill säga att människors 
uppehållande på gatan i den täta (nyurbanistiska) staden främjar cykling. Enligt 
Folkhälsomyndigheten finns det nämligen ett socialt perspektiv i denna fråga som har att göra 
med att människor påverkas av andra människors beteende:

”Mycket liv och rörelse på gatan kan vara en viktig faktor i sig, eftersom det kan uppmuntra andra i 
grannskapet att ta efter. Forskning har visat att nyurbanistiskt utformade bostadsområden medför en 
högre andel resor genom aktiv transport, samt att boende i sådana områden i högre grad väljer bort 
resor med bil till fördel för promenader eller resor med cykel [162].” (Folkhälsoinstitutet, 2007, s. 48).

Som framgår av detta citat är målsättningen att få fler att välja bort resor med bil och istället välja 
att cykla. Nodalpunkten fler cyklister blir därför en del av ekvivalenskedjan:

människor i den täta staden uppehåller sig på gatan > de påverkar varandra > fler cyklister

Vikten av att uppmuntra till cykling kan i sin tur förklaras av Folkhälsomyndighetens uppdrag att 
som statlig myndighet verka för god folkhälsa.
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Täthets- och cykelmiljödiskursen: ”strukturerna i den täta staden och 
cykelplanering främjar cykling”
I diskurserna ovan utesluts frågor om exempelvis underlag och sikt. Som framgår av analysen av 
forskningslitteratur finns det även en diskurs som präglas av en mer öppen inställning där dessa 
frågor inte utesluts, och som kallas Täthets- och cykelmiljödiskursen. Inom denna diskurs vägs både 
aspekter som förknippas med den täta staden och aspekter som förknippas med goda 
cykelförhållanden samman. En liknande diskurs går även att urskilja i samtliga myndigheters 
dokument, vilket visar på att de har en likartad inställning även i denna fråga.

Boverkets och Trafikverkets resonemang är relativt övergripande och går inte in på vad som i 
detalj kan påverka cyklistens förutsättningar. Exempelvis menar Boverket att både förtätning och 
förbättringar av gång- och cykelmiljön behöver tas i beaktande (Planeringsunderlag: 
underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö, 2007, bilaga 3), och att de 
svenska städerna behöver förtätas och samtidigt göra plats för cyklister (Vision för Sverige 2025: 
dnr: 109-2640/2011: rapportering av regeringsuppdrag, 2012, s. 5). Till skillnad från Boverkets 
inställning att förtätning eftersträvas menar Trafikverket att det är hög täthet i kombination med 
promenad- och cykelvänlig infrastruktur som behövs för att påverka människors fysiska aktivitet 
(Ökad och säker cykling [Elektronisk resurs]: redovisning av regeringsuppdrag, 2012, s. 33). 

Att denna diskurs kan urskiljas i Folkhälsomyndighetens resonemang framgår av inställningen 
att en gata kan ha två kärnsyften: ”Att förflytta människor” och ”att fungera som en plats för sociala 
interaktioner” (Faskunger, 2007, s. 100). Folkhälsomyndigheten diskuterar så sett inte de 
motsättningar som kan finnas i detta, utan menar här att gatan både kan användas för effektiv 
förflyttning enligt modernismens tankesätt och för människors uppehållande enligt det 
nyurbanistiska tankesättet. Samtidigt ser Folkhälsomyndigheten inte denna kombination som en 
helt enkel ekvation eftersom de menar att det är en stor utmaning för städerna att förtäta och 
samtidigt utveckla infrastrukturen för aktiv transport (Faskunger, 2007, s. 11). 

Möjliggörande-diskursen: ”cykelplanering möjliggör för att bygga den täta 
staden”
Ytterligare en föreställning som inte påträffades vid analysen av forskning men som kan utläsas i 
Folkhälsomyndighetens dokument är att cykelplanering möjliggör för att bygga tätt. Jämfört med 
de föreställningar som beskrivs ovan, där den täta staden anses främja cykling, vänder denna 
diskurs på resonemanget och visar på att cykelplanering främjar den täta staden. Det vill säga att 
främjandet av cykling kan användas som medel för att bygga tätt, men också för att ge plats för 
grönytor:

”Cykeln som transportmedel är mindre utrymmeskrävande än bilen och gör att man kan bygga tätare
eller använda parkeringsplatser för andra ändamål, till exempel grönområden eller 
parker.” (Faskunger, 2008a, s. 26).

Cykelplanering blir här en central fråga, en nodalpunkt, i ekvivalenskedjan:

cykelplanering > fler cyklister > mer utrymme i staden > annan markanvändning
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Eftersom denna diskurs till skillnad från de ovanstående inte beskriver argument för att cyklister 
främjas i den täta staden, utan istället argument för att den täta staden främjas av cykelplanering, 
går det att ifrågasätta om denna diskurs tillhör denna övergripande kategori av diskurser. Oavsett 
vilken kategori denna diskurs tillhör visar den på ett förhållningssätt i frågan om 
cykelförutsättningarna i den täta staden.

Argument emot att cyklister främjas i den täta staden

Cykelmiljödiskursen: ”blandtrafik, rutnätsstrukturer och stadsmässigt innehåll 
främjar inte cykling”
Analysen av forskningslitteratur visar att det finns en diskurs som lägger vikt vid de aspekter som 
på lägre värdneutrala nivåer påverkar cyklisten. Med hänsyn till begreppet fysisk determinism, det 
vill säga att människors beteende kan påverkas av den fysiska miljö som omger dem (Masnavi, 
2011, s. 54-55), lägger denna diskurs jämfört med de ovanstående även vikt vid att människor är 
olika. Det vill säga att människor har olika förutsättningar och behov, exempelvis beroende på 
ålder. Nodalpunkter inom denna diskurs kretsar bland annat kring framkomlighet och 
cykelförhållanden (för barn). Ur ett större perspektiv bygger argumentationen på att en mängd 
faktorer påverkar cyklisternas förutsättningar. Sett till den täta staden framhåller denna diskurs 
även att täthet inte nödvändigtvis är synonymt med goda cykelförhållanden.

Både frågor på lägre värdeneutrala nivåer och frågor om att människor är olika präglar 
resonemanget i samtliga myndigheters dokument. Dock skiljer sig Trafikverket från de övriga 
myndigheterna i detta fall, eftersom Trafikverket inte uppmärksammar cyklistens situation i den 
täta staden. Ur ett fotgängarperspektiv menar de dock att det kan vara mindre säkert för barn, 
äldre och individer med funktionsnedsättning i de trafiksituationer som uppstår i en tät och 
funktionsblandad stad (Vägledning för gångplanering [Elektronisk resurs]: så skapas det 
gångvänliga samhället, 2013, s. 40). 

Boverket visar genom en hänvisning till Westfords studie att förtätning med blandtrafik kan leda 
till osäkra miljöer för barn. Därför framhåller Boverket också vikten av bilfria, cykelvänliga och 
säkra miljöer (Boendets miljöpåverkan: en litteraturstudie om miljöpåverkan i vardagen, 2011, s. 
59-60). Ur ett fysisk-deterministiskt perspektiv visar de, utöver hänvisningen till barnens 
situation, att cyklister inte är en homogen grupp och att de har olika behov beroende på ålder 
och syfte med cyklingen. Vad gäller cyklistens framkomlighet pekar Boverket på vikten av 
infrastruktur av hög kvalitet, och att det inte enbart är avstånden som avgör valet av färdsätt utan 
färdmiljön i sin helhet (Planera för rörelse!: en vägledning om byggd miljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet i vardagen, 2013, s. 21-24, s. 48). Att det inte enbart är avstånden som har en 
inverkan skulle här kunna ses som en kritik mot Täthetsdiskursens synsätt. Boverket menar vidare 
att trängsel är en aspekt av den täta staden som kan leda till minskad tillgänglighet (Bellander, 
2005, s. 10), och att trängsel är en fråga som kan medföra problem för cyklister (Plats för 
trygghet: inspiration för stadsutveckling, 2010, s. 54-56). Jämfört med exempelvis Kesselring som 
menar att täthet har mycket liten inverkan på resebeteende, och Wahlgren som framhåller att 
cykelbarheten är sämre i innerstadsmiljöer än i förortsmiljöer, framstår Boverket inte som lika 
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kritiska. Samtidigt framgår det genom hänvisningen till Westfords studie att Boverket 
uppmärksammar nackdelarna med den täta staden ur ett cyklistperspektiv.

Även Folkhälsomyndigheten framhåller att faktorer som säkerhet, trygghet och omgivningens 
attraktivitet spelar in vid individens val av transportsätt och att korta avstånd är en av flera andra 
faktorer som kan stimulera till cykling. Folkhälsomyndigheten hänvisar även till forskning som 
visar att korta avstånd också kan öka bilåkandet. Vidare visar de på riskerna med att som cyklist 
färdas i stadsmiljö (Faskunger, 2007, s. 105, s. 113, s. 119). Så sett framstår inte heller 
Folkhälsomyndigheten som lika kritisk som Kesselring och Westford, efter som de inte resonerar 
kring om den täta staden försämrar cyklistens förutsättningar. Samtidigt visar 
Folkhälsomyndigheten på en medvetenhet om nackdelarna med att färdas i stadsmiljö, och med 
svårigheten i att likt Täthetsdiskursen i huvudsak fokusera på avståndens inverkan.

Som framgår visar Boverkets resonemang på en skepticism vad gäller cykelförutsättningarna i 
den täta staden, Folkhälsomyndighetens resonemang kan tolkas som en kritik, medan 
Trafikverket inte diskuterar denna fråga. Varför myndigheterna skiljer sig från varandra i denna 
fråga är varken helt självklart eller enkelt att svara på. Att Cykelmiljödiskursen, eller åtminstone 
delar av den, kan urskiljas i Boverkets och Folkhälsomyndighetens resonemang skulle dock 
kunna bero på att deras arbete formuleras av samma departement, Socialdepartementet, vars 
ansvarsområden omfattar den enskilda individens förutsättningar. Exempelvis ska 
Socialdepartementet bland annat att se till barnens situation (Regeringen[www:4]), vilket som 
framgår av forskningslitteraturen även är en fråga som framhålls inom cykelforskningen och den 
diskurs som beskrivs här. Socialdepartementets ansvarsområden skiljer sig från 
Näringsdepartementet vars ansvarsområden bland annat omfattar frågor om tillväxt och turism, 
vilket eventuellt även kan ge en förklaring till Trafikverkets inte lika uttömmande resonemang i 
frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden.

Sett till Näringsdepartementets ansvarsområden finns det också viss följdriktighet i Trafikverkets 
uppmärksammande av fotgängarens förutsättningar (Vägledning för gångplanering [Elektronisk 
resurs]: så skapas det gångvänliga samhället, 2013, s. 40). Enligt det nyurbanistiska idealet är 
gatans funktion en plats för vistelse och möten (Tunström, 2009, s. 61), där det sociala livet ska 
kretsa kring kommersiell verksamhet som kaféer och shopping (Westford, 2010, s. 18-20). Om 
gatan på detta sätt är tänkt för människors uppehållande framstår också gång som det transportsätt 
som behöver främjas. Detta eftersom gång är ett långsamt färdsätt som ökar chanserna till att 
många uppehåller sig på gatan samtidigt, vilket kan leda till fler sociala möten. Som fotgängare är 
det också lättare att göra ett spontant cafébesök eller att shoppa, jämfört med exempelvis 
cyklister som måste parkera och låsa cykeln eller kollektivtrafikresenärer som behöver hålla vissa 
utsatta tider. Främjande av fotgängare går så sett i linje med exempelvis den tillväxt som 
Näringsdepartementet ansvarar för (Regeringen[www:5]). Som framgår av Formas rapport har de 
frågor som prioriteras inom myndigheterna även att göra med vilka planeringsfrågor som 
prioriteras inom forskningen. Det forskningsområde som enligt Formas är mest framträdande idag 
är de ekonomiska vetenskaperna, vilket gör att de sociala och kulturella hållbarhetsfrågorna 
hamnar i skymundan (From, 2011, s. 44-52). Eventuellt ger även detta en förklaring till varför 
fotgängare i detta fall prioriteras, och i förlängningen vilka drivkrafter som ligger till grund för 
det nyurbanistiska planeringsidealet.
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Kunskapsuppbyggnad
Ytterligare en aspekt som kan ge en förklaring till myndigheternas olikartade inställning har att 
göra med vilken kunskap olika individer bär med sig. I detta fall kunskapen hos de som har 
författat de dokument som ligger till grund för analysen. Winther Jørgensen och Phillips skriver 
att vår kunskap om världen alltid är historiskt och kulturellt präglad och att kunskapen 
produceras och upprätthålls genom social interaktion, där gemensamma uppfattningar kring vad 
som är sant och falskt skapas (2000, s. 11-12). Diskursanalytiker är också intresserade av vilka 
berättelser som är knutna till vissa platser (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12-13). Ur detta 
perspektiv påverkas myndigheternas föreställningar inte enbart av departementens 
ansvarsområden och av vilka frågor som prioriteras inom forskningen, utan även av den historia 
och kultur som sedan länge präglat respektive myndighet och av den kunskap som byggs upp vid 
myndigheten genom det sociala utbytet. Den kunskap som de yrkesverksamma vid 
myndigheterna bär med sig har dock sannolikt inte enbart att göra med vilka frågor som lyfts 
fram inom myndigheten, utan också av exempelvis deras utbildningsbakgrund och övriga 
erfarenheter. Så sett påverkar dessa sammantagna aspekter i sin tur vad som står i de dokument 
som produceras inom myndighetens verksamhet.

Vidare är en utgångspunkt inom diskursanalysen att det sätt vi talar om något påverkar vårt 
förhållningssätt. Det handlar om att språket konstruerar en verklighet, där en individ genom sin 
kommunikation både kan påverka sitt eget och andras förhållningssätt kring en viss fråga 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). Det handlar så sett om att föreställningen om 
verkligheten inte är fast utan att den kan förändras, vilket kan vara en förklaring till den mångfald 
av diskurser som kunnat urskiljas i myndigheternas dokument. Myndigheternas arbete påverkas 
även av den statliga sektorsindelningen som idag utgör ett hinder för en helhetssyn (From, 2011, s. 
44-52). Ett mer uttalat samarbete mellan myndigheterna skulle därför kunna leda till en mer 
samfälld uppfattning, och en gemensam konstruktion av verkligheten.

Uppmärksammas motsättningarna?
Analysen av forskningslitteratur visar att det finns fyra förklaringar till att det kan uppstå 
motsättningar i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden:

1. Täthet främjar cykling < > Täthet främjar inte cykling

2. Korta avstånd leder till korta restider < > Framkomligheten försämras i den täta staden, vilket 
gör att restiderna inte förkortas

3. Gatan är till för människors uppehållande, och blandtrafik är en del av konceptet < > Gatan är 
till för effektiv förflyttning, vilket gör att människors uppehållande och blandtrafik är ett 
problem för cyklister

4. Det är viktigt att kunna definiera platser, och ”mellanrum” är ett problem < > Mellanrum kan 
vara bra eftersom det förbättrar cyklistens överblickbarhet och kan användas för snöupplag
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Som framgår vid analysen av forskningslitteratur präglas de skilda synsätten av olika 
planeringsideal, vilket i sin tur kan skapa motsättningar. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar 
med hänvisning till Boverket att det finns ”två parallella utvecklingar som kännetecknar dagens 
stadstillväxt” som går ut på förtätning respektive utbredning, och att båda dessa utvecklingar kan få 
positiva och negativa konsekvenser för förutsättningarna för ett aktivt liv. Vidare menar 
Folkhälsomyndigheten att detta är en ”utmaning för planeringen” (Faskunger, 2010, s. 16). I detta 
fall uppmärksammas ett eventuellt skäl till de motsättningar som finns, men inte mer specifikt 
vilka frågor som i praktiken står i konflikt med varandra. Vidare finns det flera exempel som visar 
på att motsättningarna inte uppmärksammas av myndigheterna.

Exempelvis menar Folkhälsomyndigheten att människors uppehållande på gatan i den täta 
staden främjar cykling (2007, s. 48), vilket står i konflikt med punkt 3 ovan och inställningen att 
människors uppehållande är ett problem för cyklister. Samtidigt visar ett annat resonemang från 
Boverket att förtätning med blandtrafik kan få negativa konsekvenser för barn (Boendets 
miljöpåverkan: en litteraturstudie om miljöpåverkan i vardagen, 2011, s. 59-60). Ur ett 
diskursteoretiskt perspektiv framstår Boverket så sett som öppen i frågan om gatans funktion. 
Som Tunström förklarar det lämnar det ofullständiga och delvis öppna utrymme åt kamp kring 
tillslutning och definition (2009, s. 25). Det vill säga att denna typ av resonemang kan vara uttryck 
för en pågående debatt.

Jämfört med punkt 2 och avståndets betydelse för restiden, menar Boverket att framkomligheten 
förbättras i den täta staden (Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: rapportering av 
regeringsuppdrag, 2012, s. 35), vilket står i konflikt med synsättet att framkomligheten försämras.

Även att Täthets- och cykelmiljödiskursen kan påträffas i myndigheternas dokument visar på att 
eventuella motsättningar inte uppmärksammas. I denna fråga är samtliga myndigheter eniga; det 
behövs både täta strukturer och cykelplanering. Jämfört med punkt 3 ovan som visar att det finns 
motsättningar i synen på gatans funktion, menar Folkhälsomyndigheten att en gata kan ha två 
kärnsyften: ”Att förflytta människor” och ”att fungera som en plats för sociala 
interaktioner” (Faskunger, 2007, s. 100).
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Avslutande sammanfattning
Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det utöver de tre diskurser som påträffades vid 
analysen av forskningslitteratur även går att påträffa tre andra diskurser i myndigheternas 
dokument; Framkomlighetsdiskursen, Folklivsdiskursen och Möjliggörande-diskursen. Totalt har 
sex diskurser kunnat urskiljas:

Argument för
• Täthetsdiskursen: ”strukturerna i den täta staden främjar cykling”
• Täthets- och cykelmiljödiskursen: ”strukturerna i den täta staden och cykelplanering främjar 
cykling”
• Framkomlighetsdiskursen: ”framkomligheten förbättras i den täta staden”
• Folklivsdiskursen: ”människors uppehållande på gatan främjar cykling”
• Möjliggörande-diskursen: ”cykelplanering möjliggör för att bygga den täta staden”

Argument emot
• Cykelmiljödiskursen: ”blandtrafik, rutnätsstrukturer och stadsmässigt innehåll främjar inte 
cykling”

Den diskurs som bygger på argument emot är relativt bred och består av flera snarlika 
underdiskurser, vilket eventuellt ger en skev bild av att det finns fler argument för än argument 
emot. Vidare kan en anledning till att myndigheterna jämfört med forskningen framhåller egna 
unika argument för vara att myndigheterna genom egna erfarenheter, alternativt utifrån forskning 
eller annan litteratur som inte studerats i denna uppsats, funnit skäl till en viss föreställning. Det 
skulle också kunna bero på att myndigheterna, oavsett bevisning, är övertygade om att den täta 
staden främjar cykling.

Analysen visar vidare att det finns olika föreställningar i frågan om den täta stadens 
cykelförutsättningar inom myndigheterna, både bestående av argument för och argument emot. 
Denna typ av motsägelser kan ses som ett uttryck för maktkamp och debatt, det vill säga en kamp 
kring tillslutning och definition (Tunström, 2009, s. 25). Att myndigheterna inte är tydlig i denna 
fråga kan även ses som ett tecken på att det är problematiskt för myndigheterna att arbeta med 
riktlinjer i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden. Samtidigt finns det inget rätt eller fel 
vad gäller frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden, eftersom den täta staden kan se 
olika ut beroende på tillämpning och eftersom människor kan ha olika uppfattning om vad en 
god cykelmiljö innefattar. Detta innebär i sin tur att frågan om cykelförutsättningarna i den täta 
staden med fördel kan lämnas mer öppen. Det vill säga att resonemanget skulle kunna kretsa 
kring att det inte går att säga om den täta staden är en god cykelmiljö eller inte.
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4. Avslutning

4.1 Diskussion och slutsatser
I detta avsnitt ges inledningsvis ett svar på de frågeställningar som ligger till grund för denna 
uppsats. Avsnittet avslutas med egna reflektioner och förslag till fortsatta studier.

För- och nackdelar med den täta staden ur ett cyklistperspektiv
Studien av forskningslitteratur visar att det kan finnas flera fördelar med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv. Den fördel som särskilt lyfts fram är att avstånden i en tät stad förkortas, vilket 
även leder till kortare restider. De studier som gjorts visar på hur många som använder cykeln och 
hur troligt det är att människor väljer att cykla i förhållande till aspekter som förknippas med den 
täta staden. De aspekter som på detta sätt har en positiv inverkan på andelen cyklister är 
boendetäthet, funktionsblandning och hög konnektivitet (Owen et al., 2010, s. 189-191). Även hög 
befolkningstäthet visat sig ha en positiv inverkan. Det bör dock tilläggas att de studier som på detta 
sätt undersöker andelar cyklister enbart visar på hur många som cyklar och inte på hur bra 
cykelförutsättningarna är. Enligt forskningslitteraturen kan de aspekter som förknippas med den 
täta staden med fördel också kombineras med faktorer som mer specifikt främjar cykling, som 
skyltning för cyklister, trafikdämpande åtgärder, cykelanpassade trafikljus och cykelanpassad 
infrastruktur (Winters et al., 2010, s. 969-990).

Forskningslitteraturen visar också att det kan finnas nackdelar med den täta staden ur ett 
cyklistperspektiv. Dels framhålls problemet med att som cyklist blandas med andra trafikslag i 
vad som kallas blandtrafik. Blandtrafiken kan leda till att cyklisterna blir marginaliserade och 
exkluderade (Kesselring, 2013, s. 66-67, s. 147-153), och att barn inte kan transportera sig på egen 
hand och blir beroende av vuxna (Westford, 2010, s.7-10). Det handlar också om att 
cykelförutsättningarna är sämre i innerstadsmiljöer som kan liknas vid den täta staden på grund 
av bland annat avgaser, buller och trängsel. Det är också mindre trafiksäkert och stimulerande att 
som cyklist färdas i innerstaden, jämfört med exempelvis i förorterna (Wahlgren & Schantz, 
2011, s. 1-20). 

Det bör tilläggas att det utifrån den forskningslitteratur som presenteras i denna uppsats inte går 
att påstå att den täta staden är en mer eller mindre bra cykelmiljö, med tanke på att den täta 
staden kan se olika ut på olika platser. Om de nackdelar som presenteras ovan förekommer i den 
täta staden är det dock troligt att dessa kan bidra till problem för cyklister.
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Motsättningar mellan olika föreställningar
Den grundläggande motsättningen mellan olika föreställningar kring cykelförutsättningarna i den 
täta staden har att göra med täthetens betydelse, det vill säga om täthet främjar cykling eller inte. 
Owen et al., Saelens, Sallis och Frank, Buehler et al. och Winters et al. menar att täta strukturer 
främjar cykling, medan Westford och Kesselring menar det motsatta. Ytterligare en motsättning 
som kan påträffas inom forskningslitteraturen har att göra med avståndets betydelse. Ur det ena 
perspektivet anses den täta stadens korta avstånd leda till kortare restider. För att de korta 
avstånden ska kunna bidra till korta restider krävs dock att även framkomligheten är bra, och det 
är ur detta perspektiv som det andra perspektivet finner argument för att restiderna inte 
nödvändigtvis förkortas i den täta staden. Kritiken kan härledas till studier som visar att 
framkomligheten i den täta staden även kan försämras på grund av bland annat trängsel och 
konflikter. 

Tunström visar att det även finns skäl till motsättningar i frågan om gatans funktion och platsers 
definition (2009 s. 60-61, s. 155-158). Dessa motsättningar kan dock inte urskiljas i de studerade 
dokumenten.

Myndigheternas föreställningar
Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten har en föreställning om att de korta avstånden i 
den täta staden främjar cykling. Dessa myndigheter är också eniga om att aspekter av den täta 
staden, som exempelvis täta strukturer, i kombination med en utveckling av cykelinfrastrukturen, 
främjar cykling. Inom vissa myndigheter går det också att urskilja föreställningar som är unika. 
Exempelvis är Boverket ensam om uppfattningen att cyklistens framkomlighet förbättras i den täta 
staden. Vidare är Folkhälsomyndigheten den enda myndighet som framhåller att människors liv 
och rörelse på gatan i den täta staden främjar cykling. Folkhälsomyndigheten ser det även som att 
cykelplanering kan möjliggöra för att bygga tätare. Vad gäller de nackdelar som finns med den täta 
staden ur ett cyklistperspektiv är Trafikverket den enda myndighet som inte uppmärksammar 
cyklistens situation ur detta perspektiv. Boverket menar att förtätning med blandtrafik kan få 
negativa konsekvenser för barn, och Folkhälsomyndigheten visar på riskerna med att som cyklist 
färdas i stadsmiljö, dock inte mer specifikt i tät stadsmiljö.
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Uppmärksammar myndigheterna motsättningarna?
Analysen av forskningslitteratur visar att det finns fyra förklaringar till att det kan uppstå 
motsättningar i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden:

1. Täthet främjar cykling < > Täthet främjar inte cykling

2. Korta avstånd leder till korta restider < > Framkomligheten försämras i den täta staden, vilket 
gör att restiderna inte förkortas

3. Gatan är till för människors uppehållande, och blandtrafik är en del av konceptet < > Gatan är 
till för effektiv förflyttning, vilket gör att människors uppehållande och blandtrafik är ett 
problem för cyklister

4. Det är viktigt att kunna definiera platser, och ”mellanrum” är ett problem < > Mellanrum kan 
vara bra eftersom det förbättrar cyklistens överblickbarhet och kan användas för snöupplag

Analysen visar att myndigheterna inte uppmärksammar dessa motsättningar. Dock framhåller 
Folkhälsomyndigheten ett eventuellt skäl till att det kan uppstå motsättningar. Med hänvisning till 
Boverket skriver de att det finns ”två parallella utvecklingar som kännetecknar dagens stadstillväxt” 
som går ut på förtätning respektive utbredning, och att båda dessa utvecklingar kan få positiva och 
negativa konsekvenser för förutsättningarna för ett aktivt liv. Vidare menar Folkhälsomyndigheten 
att detta är en ”utmaning för planeringen” (Faskunger, 2010, s. 16).

Skillnader i myndigheternas inställning
Som beskrivs ovan har myndigheterna i stort en likartad inställning i frågan om den täta stadens 
cykelförutsättningar. En fråga som myndigheterna enas kring är att de korta avstånden i den täta 
staden främjar cykling. Myndigheterna har också en samfälld syn på att både aspekter av den täta 
staden, som exempelvis täta strukturer, i kombination med en utveckling av cykelinfrastrukturen, 
främjar cykling. Den fråga som myndigheterna uttrycker sig olika kring är ifall det även finns 
nackdelar med den täta staden ur ett cyklistperspektiv. Boverket är mest tydlig i detta 
ställningstagande och menar att förtätning med blandtrafik kan få negativa konsekvenser för 
barn. Folkhälsomyndighetens framhåller bland annat riskerna med att som cyklist färdas i 
stadsmiljö, men inte mer specifikt i tät stadsmiljö. Trafikverket diskuterar inte denna fråga.

En anledning till att myndigheterna uttrycker sig på olika sätt, och uppmärksammar olika saker, 
kan ha att göra med att de tillhör olika departement. Det kan också ha att göra med, som Formas 
beskriver, att myndigheternas verksamhet präglas av de frågor som privilegieras inom 
forskningen. Folkhälsomyndigheten och Boverket tillhör Socialdepartementet, vars 
ansvarsområde omfattar frågor som har att göra med den enskilda individens situation, vilket är 
något som även uppmärksammas inom cykelplaneringen. Trafikverket tillhör 
Näringsdepartementet vars ansvarsområden bland annat omfattar tillväxt och turism, vilket 
eventuellt kan förklara att frågor om cyklistens förutsättningar inte uppmärksammas i samma 
utsträckning inom Trafikverket.
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Framställningen och tolkningen av en företeelse, i detta fall cykelförutsättningarna i den täta 
staden, har också att göra med vilken kunskap olika individer bär med sig. Winther Jørgensen och 
Phillips menar att vår kunskap om världen alltid är historiskt och kulturellt präglad och att 
kunskapen produceras och upprätthålls genom social interaktion, där gemensamma 
uppfattningar kring vad som är sant och falskt skapas (2000, s. 11-12). Ur detta perspektiv påverkas 
myndigheternas föreställningar inte enbart av departementens ansvarsområden och av 
prioriteringarna inom forskningen, utan även av den historia och kultur som sedan länge präglat 
respektive myndighet och av den kunskap som byggs upp inom myndigheten genom det sociala 
utbytet. Den kunskap som de yrkesverksamma vid myndigheterna bär med sig har sannolikt 
också att göra med utbildningsbakgrund och andra erfarenheter. Så sett påverkar de 
sammantagna aspekter som beskrivs ovan de dokument som produceras inom myndighetens 
verksamhet.

Avslutande kommentar
Kortfattat går det utifrån denna uppsats att konstatera att myndigheterna har en gemensam 
uppfattning om att den täta staden främjar cykling, vilket är en uppfattning som förknippas med 
det nyurbanistiska planeringsidealet. I frågan om ifall det även finns nackdelar med den täta staden 
ur ett cyklistperspektiv är myndigheterna dock mer vaga i sitt ställningstagande, och uttrycker sig 
på olika sätt. Att det finns olika föreställningar i frågan om den täta stadens cykelförutsättningar 
inom myndigheterna visar på att ställningstagandet i denna fråga är tvetydigt. Denna typ av 
motsägelser kan också ses som ett uttryck för maktkamp och debatt, det vill säga en kamp kring 
tillslutning och definition (Tunström, 2009, s. 25). Att myndigheterna inte är tydlig i denna fråga 
kan även ses som ett tecken på att det är problematiskt för myndigheterna att arbeta med 
riktlinjer i frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden. Samtidigt finns det inget rätt eller fel 
i denna fråga eftersom den täta staden kan se olika ut beroende på tillämpning, och eftersom 
människor kan ha olika uppfattning om vad en god cykelmiljö innefattar. Detta innebär i sin tur 
att frågan om cykelförutsättningarna i den täta staden med fördel kan lämnas mer öppen. Det vill 
säga att resonemanget kan kretsa kring att det inte går att säga om den täta staden, ur ett generellt 
perspektiv, är en god cykelmiljö eller inte.

Vidare visar denna studie att det går att påträffa fler argument för att cyklister främjas i den täta 
staden, både inom myndigheterna och inom forskningen. Anledningen till detta kan vara att den 
diskurs som bygger på argument emot är relativt bred och består av flera olika underdiskurser. En 
ytterligare uppdelning av denna diskurs hade så sett kunnat leda till fler diskurser inom 
kategorin argument för. Att denna kategori har en sådan bredd kan ses som en brist i studien 
eftersom det finns risk för missvisning i frågan om de föreställningar som finns. 

Vidare kan en anledning till att myndigheterna jämfört med forskningen framhåller egna unika 
argument för att cyklister främjas i den täta staden rimligtvis bero på två saker. Antingen har 
myndigheterna genom egna erfarenheter, alternativt utifrån forskning eller annan litteratur som 
inte studerats i denna uppsats, funnit skäl till ett visst förhållningssätt, eller så är myndigheterna 
oavsett bevisning övertygade om att den täta staden främjar cykling. Sett till den metod som 
används i denna uppsats skulle intervjuer med nyckelpersoner inom respektive myndighet 
eventuellt kunnat ge ett mer uttömmande svar på varför vissa diskurser kan påträffas.
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Sett till vad som eftersträvas inom idealet den täta staden och vad som eftersträvas inom 
cykelplaneringen visar denna uppsats finns det potentiella konflikter mellan dessa 
intresseområden. Fortsatt forskning skulle därför kunna inriktas mot hur eventuella konflikter i 
frågan om markanvändningen, exempelvis i synen på gatans funktion och platsers definition, 
hanteras inom den kommunala praktiken.
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