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”När vi planerar våra städer är det fyra 
aspekter som vi måste utgå ifrån. Den 

första och viktigaste aspekten handlar om 
att gagna människors hälsa.” 

Aristoteles, 384–322 f.kr. Politiken, cirka 350 f.kr.
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Förord

Examensarbetet Hälsan i rullning grundar sig i vårt gemensamma och stora 
intresse för sambandet mellan hälsa och stadsform. Vår drivkraft och glöd 
att färdigställa arbetet bottnar i viljan att förena forskning från två i dagsläget 
relativt fristående arenor och därigenom belysa vikten av ett tvärvetenskapligt 
synsätt för att genomföra en hälsofrämjande stadsplanering. Det är med stor 
lättnad, belåtenhet och ödmjukhet vi överlämnar denna kraftansträngning till er 
planerare, cyklister och allmänt intresserade. 

Vi vill med stor beundran tacka våra handledare Björn Ekelund och Jonas 
Carlsson för geniala tips, idéer och en unik förmåga att balansera kreativitet 
och fritt tänkande med saklighet och akademisk tyngd. 

Extra guldstjärnor vill vi även tilldela Merete Boland och Linda Kummel för sina 
brinnande engagemang. Sist men inte minst ges en stor eloge till deltagarna 
från Nacka kommun och Stockholm stads stadsbyggnadskontor för givande 
deltagande i vår workshop. Tack!

Minna JerseniusLinda Hartzell
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Sammanfattning

Förtätningen av våra städer ställer krav på en alltmer yteffektiv planering. 
Dessutom kräver denna utveckling en hälsobeaktande planeringsprocess då 
dagens största folkhälsoproblem är tydligt kopplade till fysisk inaktivitet. Det 
har även visats att den tätare staden medför ett alltmer forcerat levnadssätt 
med psykisk ohälsa som negativ effekt. 

Det är vetenskapligt bevisat att det föreligger en koppling mellan stadsform 
och människans fysiska och psykiska hälsa. I strävan mot den hälsofrämjande 
planering som folkhälso- och ytbristproblematiken yrkar på krävs därför 
medvetenhet avseende den fysiska miljöns inverkan på folkhälsa. 

Målgruppen arbetspendlande cyklister utgör avgränsning för arbetet i och med 
att cykeln är ett yteffektivt transportmedel som dessutom genererar positiva 
hälsoeffekter. 

Arbetets huvudsakliga syfte inbegriper att bidra till en hälsofrämjande 
stadsplanering och gestaltning. Därmed utgörs syftet av att översätta 
definitionen av hälsa i termer av stadsform, d.v.s att utveckla en teoretisk 
referensram som påvisar kopplingen mellan stadsform och hälsa. Vidare 
syftar arbetet till att utifrån framtagen teori utveckla en modell för bedömning 
av stadsformens inverkan på cyklistens hälsa och därigenom bidra med ett 
hälsofrämjande planeringsverktyg.

Arbetet är indelat i en utredande- och en undersökande del. Den utredande 
delen inkluderar omfattande litteraturstudier för utredning av stadsformens 
inverkan på cyklistens fysiska samt psykiska hälsa. 

Den undersökande delen har utgjorts av en workshop utförd av 
undertecknade med deltagare från Nacka kommun samt Stockholms stad 
stadsbyggnadskontor. Under denna har modellen testats som process- och 
utvärderingsverktyg.

Arbetets resultat påvisar att stadsformen inverkar på förutsättningen till rörelse 
samt upplevelsen av färdvägsmiljön. Fysisk och psykisk hälsa förenas alltså 
genom stadsformen. Vidare visas att tidseffektivitet och trafiksäkerhet utgör 
fokus inom dagens hälsofrämjande cykelplanering. Det har även visats att 
förutsättningar för hälsofrämjande planering skiljer sig mellan inner- respektive 
ytterstadsstruktur.

Sammantaget belyser arbetet vikten av medvetenhet kring stadsformens 
inverkan på hälsa. Arbetet, i synnerhet modellen, utgör ett försök till 
metodutveckling och öppnar därmed upp för vidare studier inom detta relativt 
outforskade och tvärvetenskapliga ämnesområde.
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Abstract

The higher density in our cities requires the effective usage of urban space. It 
also demands that health requirements form part of the planning process since 
physical inactivity today is classified as a public health issue. In addition, it has 
been shown that the denser city and a hurried lifestyle causes mental illness. 

It is proven that there is a link between the built environment and human 
physical and mental health. In order to promote health in the urban context and 
thus deal with health- and space related issues, needs knowledge regarding 
the influence of the built environment on public health. 

Demarcation of this thesis includes commuters by bike. Thus, the target group 
is chosen with respect to the bike as a space saving and also health promoting 
mode of transport. 

The main purpose of this thesis is to contribute to health promoting urban 
planning. Thus the purpose is to translate the definition of health into terms 
of urban form; to develop a theoretical framework highlighting the connection 
between them. Furthermore, this thesis aims to, from a basis of this framework, 
develop a model for investigation of the influence of urban form on the cyclist´s 
health and thus assist with a health-promoting tool.

The thesis includes a theoretical and an investigative part. The theoretical 
part has included comprehensive literature studies examining the influence of 
urban form on the cyclist´s physical and mental health.

The investigative part is a workshop undertaken by the undersigned with 
participants from Nacka kommun and Stockholms stad stadsbyggnadskontor. 
The purpose was to test the model as a process- and assessment tool. 

The result of this thesis indicates that physical and mental health is merged 
through urban form. Furthermore, strategies promoting effective commuting by 
bike seem to play a central role in the current planning process. Also, in terms 
of prerequisites for health promoting urban planning, it has been shown that 
there are differences between inner city and suburban areas.

Altogether, this piece of work highlights the importance of the awareness that 
urban form has on health. The work, particularly the model, constitutes a first 
step towards methodology development and thus encourages further studies 
in this relatively unexplored interdisciplinary field. 
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Del 1 Inledning

Vi lever i en tid då alltfler människor lämnar landsbygd och mindre orter till 
förmån för växande stadskärnor. Det sker en förtätning av våra städer. Det 
innebär att en ökad befolkningsmängd och oförändrad yta i stadsrummet 
genererar en svårlöst ekvation som ställer krav på en alltmer yteffektiv 
planering (Strömgren, 2015). 

Vad som dock ytterligare försvårar ekvationen är det faktum att förtätningen 
även ställer krav på en hälsobeaktande planeringsprocess (Nationella Healthy 
Cities nätverk, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, 2013). Parallellt med 
förtätningen har den industrialiserade världen utvecklat en livsstil dominerad 
av fysisk inaktivitet (WHO, 2004) och dagens största folkhälsoproblem är tydligt 
kopplade till stillasittande (Boverket, 2013). 

Den tätare staden har dessutom visat sig medföra ett alltmer forcerat 
levnadssätt med psykisk ohälsa som negativ effekt (Delaryd, 2011). Stress 
och psykisk ohälsa har ökat de senaste åren och framställs allt oftare som 
ett folkhälsoproblem. En orsak till ökningen av stressrelaterade symptom hos 
befolkningen är förtätning och ytbrist i våra städer (Vilhelmsson, 2014; Pell, 
2012).

Det finns en bevisad koppling mellan fysisk inaktivitet och stress (Boverket, 
2013). Forskning visar på samband mellan otillräcklig fysisk aktivitet och 
psykisk ohälsa i form av depression och stress (Statens folkhälsoinstitut, 2012).

I strävan mot en hälsofrämjande stadsplanering som folkhälso- och 
ytbristproblematiken yrkar på, krävs medvetenhet avseende den fysiska 
miljöns inverkan på folkhälsa och därmed ett tvärvetenskapligt synsätt 
(Faskunger, 2007). Det är vetenskapligt bevisat att det föreligger en koppling 
mellan byggd miljö och människans fysiska och psykiska hälsa (Barton & 
Tsourou, 2000). Den rumsliga omgivningen påverkar förutsättningen för en god 
hälsa eftersom faktorer i den fysiska miljön även utgör faktorer som påverkar 
hälsan (Dock, 2013).

Dessa rader belyser potentialen i att genom modifiering av stadens form 
påverka individers beteende och därmed hälsa. Konkret innebär detta att 
genom stadens form skapa hälsofrämjande miljöer som möjliggör både rörelse 
och mentalt välmående (Stokols, 1992). I syfte att uppnå detta finns dock 
kunskapsluckor att fylla avseende kopplingen mellan stadsform och hälsa. 

Cykeln utgör ett yteffektivt transportmedel som främjar såväl fysisk som psykisk 
hälsa. Detta utgör stor del av förklaringen till den satsning på cykelfrämjande 
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planering som många kommuner tillämpar (se bland andra Jägerhök, et al., 
2011; Kummel, et al., 2013; Trafikverket, 2014). Som nämnts ovan är det 
väletablerat att den byggda miljön påverkar människors fysiska aktivitet, 
däribland cykling. Det finns dock ett behov att vidare utreda hur denna 
påverkan ter sig för olika former av fysisk aktivitet, bl.a. cykling (Faskunger, 
2007). Sammantaget finns alltså ett behov att påvisa hur modifiering av 
stadens form kan främja cykling (Ogilvie, 2004).

Det finns idag modeller som mäter hur stadsform påverkar förutsättningen för 
cykling (Jägerhök, et al., 2011). Det finns även modeller som beskriver hur 
färdsvägsmiljön inverkar på cyklistens psykiska hälsa (Wahlgren & Schantz, 
2014). Det finns dock ett behov av fortsatta studier av stadsformens betydelse 
för cykling. 

Ett bemötande av behovet ovan skulle kunna innebära ett framhävande av 
folkhälsoperspektivet i planeringen och ytterligare ett steg mot ett förenande av 
hälsa och stadsform (Pikora, et al., 2003).

Figur 1: Schematisk skiss problembild och identifierade behov. Digitalisering: Linda Hartzell 
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1.1 Syfte

Med utgångspunkt i ovan beskrivna hälso- och ytbristproblematik inbegriper 
examensarbetets huvudsakliga syfte att bidra till en hälsofrämjande planering 
och gestaltning. Detta genom att med cykeln som verktyg förena de idag 
relativt fristående arenorna hälsa och stadsform för att visa på hur utformning 
av fysisk miljö inverkar på hälsa. 

Figur 2: Cykeln som verktyg och avgränsning i förenande mellan de idag relativt fristående 
arenorna stadsform och hälsa. Digitalisering: Linda Hartzell

Mer specifikt syftar arbetet därför till att:

1. Översätta definitionen av hälsa i termer av stadsform
Utifrån teori utveckla ett tvärvetenskapligt ramverk som tydligt kartlägger 
kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa samt stadsform utifrån perspektivet 
arbetspendling med cykel.

2. Konstruera en modell för värdering och uppföljning
Att utifrån ovanstående teoretiska referensram utveckla ett utkast av modell för 
att bedöma stadsformens inverkan på cyklistens hälsa.
Målsättningen är att modellen ska utgöra ett verktyg för berörda aktörer inom 
stadsplanerandets profession och stödja deras ansträngningar att förbättra 
möjligheterna till psykisk och fysisk hälsa i staden. Detta innebär att modellen 
ämnar fungera som såväl process- som utvärderingsverktyg. 
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1.2 Avgränsning

Cykeln utgör fokus för detta arbete i och med att den utgör ett yteffektivt 
transportmedel som främjar hälsa. Cyklister är en bred målgrupp som omfattar 
såväl rekreations- som motionscyklisten som den arbetspendlande cyklisten. 
Fokus ligger i detta arbete på arbetspendling med cykel. Detta utifrån att aktiva 
transporter, bl.a. i form av cykelpendling, är en form av fysisk aktivitet som 
ersätter motoriserad transport och som framförallt genererar hälsa (Faskunger, 
2007). Kategorin pendelcyklist inrymmer i sig cyklister i olika åldrar, med 
varierande förutsättningar samt med olika målsättning. Den arbetspendlande 
cyklisten karaktäriseras i detta arbete av den vuxna individ som använder 
cykel som transportmedel till- och från arbetet. 

Sammantaget utgör cykeln fokus för vilka faktorer i den fysiska miljön som 
studerats. Hälsa och stadsform förenas således genom faktorer i den fysiska 
miljön utifrån avgränsningen arbetspendling med cykel. 

Utifrån arbetspendling med cykel omfattar begreppet fysisk hälsa specifikt 
rörelse. Psykisk ohälsa inbegriper en rad begrepp. Utifrån avgränsningen 
arbetspendling med cykel har stress och välbefinnande studerats.
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1.3 Arbetsfördelning

Undertecknade vill poängtera att samtliga idéer, grafiskt material samt innehåll 
i denna rapport utgör gemensamt arbete. Tillsammans har riktlinjer för vald 
arbetsprocess utformats vilket innebär att rapportens struktur samt innehåll 
utgör gemensamt arbete. Nedan följer en mer specifik redogörelse för vem 
som skrivit och digitaliserat vad. 

Linda Hartzell står för innehåll och skriftligt arbete avseende teoridel två 
som utreder stadsformens inverkan på fysisk hälsa. Utöver detta omfattar 
författarens skriftliga arbete avsnitten förord, sammanfattning, inledning, 
syfte, avgränsning, metodens utredande del, rapportens disposition, 
forskningsfrågor, metodutveckling och modell, analys och slutsatser. Avseende 
arbetets undersökande del har Linda haft kontakt med deltagare från Nacka 
kommun samt framställt material för Gillevägen.

Minna Jersenius står för innehåll och skriftligt arbete avseende teoridel tre 
som utreder stadsformens inverkan på psykisk hälsa. Utöver detta omfattar 
hennes skriftliga arbete avsnitten metodens undersökande del, fallstudie med 
Nacka kommun och Stockholms stad, resultat av fallstudie, samt diskussion. 
Författaren har även ansvarat för rapportens disposition, layout samt innehåll- 
och litteraturförteckning. Avseende arbetets undersökande del har Minna 
haft kontakt med deltagare från Stockholms stad samt tagit fram material för 
Götgatan.

Samtliga bilagor samt begreppsförklaring utgör gemensamt arbete. Avseende 
grafiskt material framgår under respektive illustration vem som digitaliserat. 
Poängteras skall, återigen, att idéer och utformning av samtligt grafiskt material 
alltså utgör gemensamt arbete och att den slutliga rapportens ingående delar 
har gåtts igenom och reviderats tillsammans i syfte att få en helhet och röd 
tråd.
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1.4 Metod

Att mäta den byggda miljöns inverkan på cyklistens hälsa är en mycket 
komplex uppgift (Faskunger, 2007) vilket kräver en tydlig strategi avseende 
arbetsprocessen. Metodiken i detta arbete bygger i huvudsak på en 
omfattande och tvärvetenskaplig kunskapssammanställning, kategorisering 
och värdering av forskning och vetenskap inom sambandet hälsa och 
stadsform. Mer specifikt har arbetsprocessen indelats i en utredande- samt en 
undersökande del enligt nedan.

Figur 3: Schematisk skiss arbetsprocess. Digitalisering: Linda Hartzell

1.4.1 Utredande del – den teoretiska referensramen

Denna del av arbetsprocessen inkluderar litteraturstudier som involverar 
utredning av definitionen av fysisk och psykisk hälsa. Därefter görs en 
avgränsning utifrån perspektivet arbetspendling med cykel avseende vilka 
hälsoaspekter som skall studeras. I detta fall studeras rörelse, välbefinnande 
och stress.

Sökning av litteratur har gjorts i följande sökmotorer; Scopus, Google Scholar, 
Libris samt Web of Science. Aktuella sökord är hälsa, fysisk, psykisk, urban 
form, cykling samt cykelpendling.

Nästa steg utgör att, utifrån avgränsad definition av hälsa, utreda vilka faktorer 
i stadsformen som inverkar på förutsättningen för rörelse samt hur stadsformen 
inverkar på cyklistens välbefinnande och stressnivåer.

Nästa steg utreder vilka av de identifierade faktorerna som anses mätbara. Här 
görs alltså ett urval utifrån faktorernas mått och mätbarhet.
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Det sista, men inte minst intressanta steget, består av att sammanföra teoridel 
1 och 2 och därigenom konstruera en modell.

Stadsform

Hälsa 

Mått och mätbarhet

Modell

Indikatorer
Hälsoaspekter

Kvaliteter

Rörelse, välbefinnande, stress

Perspektivet arbetspendling med cykel

Figur 4: Schematisk skiss teoretiskt urval utifrån avgränsning arbetspendling med cykel. 
Digitalisering: Minna Jersenius

Den utredande delen formar en vetenskaplig bas utifrån vilken modellen har 
utvecklats. Med anledning av att ämnesområdet är relativt nytt och outforskat 
förväntas modellen utgöra ett första utkast.

1.4.2 Undersökande del – tillämpning av teoribaserat resultat

Den undersökande delen inkluderar att testa modellen i praktiken. 
Detta görs genom en workshop med deltagare från Stockholms stad 
stadsbyggnadskontor och Nacka kommun. Avsikten är att testa modellen som 
process- och utvärderingsverktyg. Modellen som processverktyg innebär i 
detta avseende att sammankalla olika kompetenser i workshopform. Genom 
att applicera modellen på två delar av ett regionalt prioriterat cykelstråk testas 
dess funktion som utvärderingsverktyg. 
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1.5 Forskningsfrågor

Arbetets övergripande forskningsfråga består i att ta reda på vad i den fysiska 
miljön som främjar den arbetspendlande cyklistens fysiska samt psykiska 
hälsa. Denna besvaras genom nedanstående delfrågor.

I syfte att översätta definitionen av hälsa i termer av stadsform besvaras 
forskningsfråga 1-6 och därigenom konstruera en tvärvetenskaplig teoretisk 
referensram. Ramen ligger, som nämnts, till grund för modellen vars funktion 
testas utifrån fråga 7-9.

Definitionen hälsa
1. Hur lyder definitionen av fysisk hälsa? 
1.1  Utifrån avgränsningen arbetspendling med cykel; hur lyder definitionen  
 av fysisk hälsa?
2. Hur lyder definitionen av psykisk hälsa? 
2.1  Utifrån avgränsningen arbetspendling med cykel; hur lyder definitionen  
 av psykisk hälsa?
3. Vilka fysiska och psykiska hälsoeffekter uppnår cyklisten av att röra sig?

Stadsform – hälsa
4. Vilken fysisk utformning främjar förutsättningen för rörelse i form av   
 arbetspendling med cykel?
5. Vilken fysisk utformning genererar minskad stress samt ökat   
 välbefinnande hos den arbetspendlande cyklisten under och efter   
 cykelturen?
6. Hur kan hälsofrämjande fysisk utformning bedömas och mätas?

Stadsform – hälsa – arbetspendling med cykel
7. Vad anses generellt viktigt att beakta för en hälsofrämjande    
 cykelplanering?

Workshop – platsspecifik studie
8. Hur är den arbetspendlande cyklistens hälsotillstånd inom delar av  
 Götgatan och Gillevägen?
9. Finns det skillnader mellan inner- respektive ytterstadsstruktur?
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1.6 Rapportens disposition

Arbetsprocessen återspeglas i rapportens disposition och utgår ifrån 
tidigare nämnda utredande samt undersökande del. Den utredande delen 
indelas i två huvuddelar; del två och del tre. Dessa utgör tillsammans den 
teoretiska referensram som resultatet, modellen, vilar på. Del fyra utgör en 
sammanslagning av de två separata teoridelarna i form av modellen och del 
fem inbegriper tillämpning av modellen.

Del 1: inledande del
Den inledande delen omfattar bakgrund, problembild, syfte, avgränsningar, 
metod samt disposition. Metodiken beskriven i detta avsnitt ska ge en 
helhetsförståelse för arbetsprocessen. I rapportens utredande del inkluderas 
en mer detaljerad samt teoribaserad redogörelse för workshop som specifik 
arbetsform.

Del 2: stadsformens inverkan på fysisk hälsa
Inbegriper utredning av definition av fysisk hälsa (rörelse). Därefter utreds 
vilka faktorer i stadens form som främjar cyklistens förutsättning för rörelse. 
Annorlunda uttryckt omfattar detta avsnitt en översättning av fysisk hälsa i 
urban form. Denna del besvarar forskningsfrågorna 1, 3, 4 och 6.

Del 3: stadsformens inverkan på psykisk hälsa
Inbegriper utredning av definition av psykisk hälsa (stress och välbefinnande). 
Därefter utreds vilka faktorer i stadens form som inverkar på cyklistens 
välbefinnande och stressnivå. Avsnittet inbegriper en översättning av psykisk 
hälsa i urban form. Denna del besvarar forskningsfrågorna 2, 3, 5 och 6.

Del 4: metodutveckling och modell
Resultatet av den utredande delen. Teori framtagen i arbetets utredande del 
kartläggs, kategoriseras och sammanställs i en modell.

Del 5: fallstudie i Nacka och Stockholm
Denna undersökande del omfattar tillämpning av teori. Redovisning av 
genomförande av workshop. Denna del besvarar forskningsfrågorna 7-9.

Del 6: resultat av fallstudie
Inrymmer mätningsmodell samt två graderade mätningsmodeller från 
workshopen. Utöver detta inryms även en sammanställning av den 
individbaserade viktningen från workshop (se mer i avsnittet om workshopens 
genomförande).

Del 7: analys och slutsatser

Del 8: diskussion
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1.7 Begreppsförklaring

Hälsa
Hälsa definieras vanligen utifrån; avsaknad av sjukdomar, hälsa som 
välbefinnande, hälsa som balans samt hälsa som förmåga (Vilhelmsson, 2014). 
Enligt världshälsoorganisationens definition är hälsa ”ett tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 
handikapp” (Isacsson & Malmquist, 2015).

Fysisk aktivitet
Hälsofrämjande fysisk aktivitet inkluderar all fysisk aktivitet som genererar 
främjad hälsa och förbättrar den fysiska kapaciteten utan att utgöra risk eller 
vålla skada (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). 

Psykisk hälsa
Begreppet psykisk hälsa definieras på olika sätt i olika sammanhang 
(Socialdepartementet, 2012). Begreppet täcker in olika aspekter och grad av 
psykiska besvär (Vilhelmsson, 2014). Enligt WHO är psykisk hälsa någonting 
som berör alla människor även de som är fria från psykisk sjukdom. Psykisk 
hälsa bör därför integreras i allt som rör människors hälsa och välbefinnande 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Världshälsoorganisationen definierar psykisk 
hälsa som ”ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan 
förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan bidra 
till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än 
frånvaro av psykisk sjukdom” (Folkhälsomyndigheten, 2014).

Stress
Stress är ett tillstånd av psykisk ohälsa som enligt nationalencyklopedin 
uppstår ”när ansträngande omständigheter framkallar fysiska och psykiska 
påfrestningar” (Isacsson & Malmquist, 2015). 

Indikator
Indikatorer kan definieras som variabler vilka kan användas för att mäta 
tillstånd eller status av ett system eller en process. Indikatorer innefattar såväl 
kvalitativa som kvantitativa mått (Mendoza & Prabhu, 2003).

Skalnivåer
Regional nivå: kommunövergripande nivå som, i Storstockholmsområdet, 
omfattar bl.a. stadens  markanvändning och trafikinfrastruktur (Faskunger, 
2007). Den regionala nivån omfattar länsnivå med flera kommuner, deras 
tätorter och landsbygd emellan (Nilsson, 2016).

Kvartersnivå: omfattar platsspecifik utformning som korsningsåtgärder och 
gatusektioner (Jägerhök et. al., 2011). Mellan regional- och kvartersnivå finns 
kommunal-, stads-, och stadsdelsnivå (Nilsson, 2016). 
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Rumsnivå: gaturummet mellan husen. Relationen mellan gatubredd och 
hushöjd påverkar om gaturummet upplevs ljust eller mörkt, intimt eller öppet 
samt ger en indikation om rummets upplevda skala (Sektion utformning av 
vägar och gator, 2004). 

Inner- och ytterstadsstruktur
I arbetet nämns begreppen inner- respektive ytterstadsstruktur. 
Innerstadsstrukturen karaktäriseras av en tätare bebyggelsestruktur och 
ytterstadsstrukturen avser glesare bebyggelse. Geografisk avgränsning för 
de två rumsliga strukturerna framgår av bilden nedan. Innerstadsstruktur 
avser området innanför den gula markeringen och ytterstadsstruktur avser 
Stockholms förorter vilka utgör området utanför den gula markeringen (Schantz 
& Wahlgren, 2014).

Figur 5: Geografisk avgränsning inner- respektive ytterstadsstruktur (Schantz & Wahlgren, 
2014).
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Del 2 Stadsformens inverkan på fysisk hälsa

2.1 Definitionen av fysisk hälsa

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) lyder en hälsodefinition från 1948 
enligt följande: 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp.
WHO 1948 (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006)

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad 
energiförbrukning. Hälsofrämjande fysisk aktivitet inkluderar all fysisk aktivitet 
som genererar främjad hälsa och förbättrar den fysiska kapaciteten utan att 
utgöra risk eller vålla skada (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). Regelbunden 
fysisk aktivitet genererar positiva hälsoeffekter i form av minskad risk för tidig 
död liksom risken att drabbas eller dö i ischemisk hjärtsjukdom. Genom måttlig 
fysisk aktivitet kan dessa effekter uppnås (Sundberg & Jansson, 1998).

Aktiv transport definieras som icke motordriven transport till en given 
destination (t.ex. arbete eller skola) som medför fysisk aktivitet och därmed 
ökad energiförbrukning i jämförelse med viloläge (Boverket, 2013). Aktiv 
transport utgör en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet och ökar 
markant sannolikheten att uppnå rekommendationen om 30-60 minuters 
måttligt intensiv fysisk aktivitet om dagen (Faskunger, 2007). Detta betyder att 
aktiv transport kan minska risken att dö i förtid med ca 40 procent (Andersen, 
2000). 

Risken att dö i förtid hos de som regelbundet cyklar till jobbet uppgår 
enligt en dansk studie endast till 0,7 jämfört med dem som inte utför 
regelbunden cykling (Andersen, 2005). Även en australiensk studie visar 
på att aktiv transport till jobbet utgör den näst viktigaste formen av fysisk 
aktivitet efter rekreation på fritiden och att sannolikheten för vuxna att uppnå 
rekommenderad mängd daglig motion fördubblas i och med aktiv transport. 
Medelålders män som promenerade eller cyklade till och från jobbet hade 
lägre vikt och mindre viktökning än de som motionerade på sin fritid. (Wagner, 
et al., 2001).

Dessa studier konstaterar vikten av en planering som främjar förutsättningen 
för rörelse i form av aktiva transporter och vardagsmotion, däribland 
arbetspendling med cykel.
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2.2 Stadsformens betydelse för aktiv transport

Stadens form har stor inverkan på förutsättningen för aktiv transport, inte minst 
arbetspendling med cykel. Det finns flera stadsprojekt som genom fysiska 
åtgärder i den byggda miljön visat sig öka benägenheten att välja cykeln 
framför bilen som transportmedel (Faskunger, 2007). 

Man talar inom planeringen ofta om stödjande miljöer för fysisk aktivitet. 
Begreppet syftar generellt på alla faktorer i den omgivande miljön, utanför 
individen, som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och uppmuntrar till 
en fysiskt aktiv livsstil. Den fysiska dimensionen av begreppet inbegriper 
exempelvis geografiska avstånd, markanvändning, förekomst av gång- och 
cykelbanor, tillgänglighet och parker (Faskunger, 2007).

2.3 Vikten av samverkan mellan olika aktörer och skalor

Det existerar ingen specifik kompetens som enskilt ansvarar för att 
åstadkomma stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Den expertis och det 
kunnande som krävs omfattar ett brett spektra av aktörer och berör 
stadsbyggandets alla olika skalor, från nationella riktlinjer till utformning på 
kvarters- och gaturumsnivå (Faskunger, 2007). Arkitekter, trafikplanerare, 
pedagoger, politiker, miljöpsykologer, samhällsplanerare, forskare med flera 
spelar en viktig roll i det arbete uppgiften omfattar (Faskunger, 2007). 
Kommunerna spelar en viktig roll då det kan konstateras att de i stor 
utsträckning ansvarar för att skapa bra cykelvägar. Därmed förfogar 
kommunen över den översiktliga markplaneringen som styr cykelnätets struktur 
i stort och även över den mer detaljerade planeringen som styr den precisa 
lokaliseringen och utformningen av cykelvägarna (Trafikverket, 2014).

Cykelplanering är ett resultat av samverkan mellan utformning på såväl 
regional och kommunal nivå som kvarters- och rumsnivå (Faskunger, 
2007). Den kommunövergripande nivån omfattar i Storstockholmsområdet 
bl.a. stadens markanvändning och trafikinfrastruktur medan kvartersnivån 
omfattar mer platsspecifik utformning som korsningsåtgärder och 
gatusektion (Jägerhök, et al., 2011). I övriga delar av landet omfattar dock 
den kommunövergripande nivån ofta hela kommuner med flera tätorter och 
landsbygd. Det blir därmed missvisande att påstå att kommunövergripande 
skalnivå utanför storstadsregionerna Stockholm och Göteborg omfattar 
stadens markanvändning och trafikinfrastruktur (Nilsson, 2016).

Författarna till idéskriften Cykelstaden (Jägerhök, et al., 2011) betonar att 
stadsrummets attraktivitet för rörelse och cykelnätets kvalitet i hög grad beror 
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av en växlande samverkan mellan olika skalnivåer; platsens- omgivningens- 
och lägets potential och utformning (Jägerhök, et al., 2011). Författarna menar 
att stadsstrukturen skapar lägespotential och att en specifik plats utformning 
och innehåll förvaltar lägespotentialen olika väl. Exemplifierat innebär detta att 
vissa platser behöver gestaltas för att kompensera en sämre lägespotential, 
eller omvänt; läget styr platsens utformning. Ytterligare ett exempel på 
lägesnivå inbegriper att gatunätets tillgänglighet har betydelse för distribution 
av flöden. På denna nivå har även stadens tillgängliga täthet betydelse för 
tillgången till service vilket i förlängningen påverkar förutsättningen att cykla. 
Det går med andra ord inte att underskatta behovet av en helhetssyn gällande 
stadsrummets kvalitet i strävan mot främjade förutsättningar för cykling 
(Jägerhök, et al., 2011). 

Nämnvärt är att poängtera att författarna beskriver skalnivåerna och dess 
samverkan utifrån ett storstadsperspektiv som berör främst Stockholm och 
Göteborg (Jägerhök, et al., 2011). Skalnivåer och dess växelverkan ser 
således annorlunda ut när man studerar mindre städer i Sverige. Det är dock 
fortfarande viktigt att beakta olika skalnivåer för god cykelplanering även i den 
mindre staden.

2.4 Tidigare verktyg och framtida behov

Att mäta och beskriva stadens fysiska form samt att sätta och följa upp 
mål utgör grundförutsättningar för att utveckla cykling. Det råder dock brist 
på kunskap om cyklisternas behov i stadsplaneringen och det finns ett 
uttryckt behov av att finna modeller och analysmått för att kvalitetssäkra 
cykelplaneringen (Jägerhök, et al., 2011). Mer specifikt finns ett behov av 
att utveckla miljömässiga indikatorer relevanta för kopplingen mellan fysisk 
aktivitet och fysisk miljö och att utveckla system som kan mäta sambandet 
mellan alla olika aspekter i byggd miljö och olika former av fysisk aktivitet 
(Faskunger, 2007). 

White arkitekter har tillsammans med Spacescape tagit fram en idéskrift om 
cykelplanering i syfte att öka förståelsen om den växande efterfrågan på 
cykelstaden (Jägerhök, et al., 2011). Författarna har tagit fram en analysmodell 
för värdering av cykelnätskvaliteter: Cycleability index. Modellen utgör en 
metodutveckling för analys av cykelstaden och inkluderar kvaliteter som 
berör såväl det konkreta trafikrummet på platsnivå som omgivningen och 
stadsstrukturen i sin helhet. Genom denna modellstruktur kan cykelstråkens 
kvalitet analyseras utifrån en helhetssyn. Syftet är även att, genom beaktande 
av såväl läges- som omgivnings- och platsnivå sammanföra olika förvaltningar i 
en gemensam plattform (Jägerhök, et al., 2011).
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I en annan studie presenteras ett konceptuellt ramverk innehållande potentiella 
miljömässiga faktorer som influerar möjligheten att cykla och gå (Pikora, et 
al., 2003). Ramverket utgörs av fyra huvudkategorier; funktion, säkerhet, 
estetik och destination inom vilka en rad fysiska miljömässiga faktorer har 
identifierats. Dessa viktas utifrån huruvida viktiga de är för respektive fysisk 
aktivitet. Här skiljer man på cykling för rekreation och för transport för att 
studera eventuella skillnader. Säkerhet lyfts, utifrån både rekreations- och 
pendelcyklingssynpunkt, fram som den viktigaste kategorin. Här indelas 
faktorerna i personlig säkerhet och trafiksäkerhet vilket inkluderar såväl 
belysning, cykelbanans underlag och överblickbarhet som korsningsåtgärder 
och cykelbanors kontinuitet (Pikora, et al., 2003). 

Engelke och Frank (2001) har studerat hur urban form påverkar hur ofta vi 
cyklar genom att definiera faktorer i den byggda miljön som influerar valet 
att cykla. Studien beskriver även varför cykling är särskilt viktigt för folkhälsa 
(Engelke & Frank, 2001). Författarna har identifierat en rad miljömässiga 
faktorer vilka indelas i tre kategorier; transportsystem, markanvändning samt 
stadsplanering på en detaljerad skalnivå. Vidare utreds vilka cykelkvaliteter 
som är kopplade till respektive kategori. Exempelvis beskrivs tillgänglighet 
ingå i kategorin transportsystem som beskrivs som kopplingen mellan olika 
aktiviteter. 

Lee och Moudon (2004) tillämpar en tvärvetenskaplig approach i sin studie 
där de undersöker huruvida faktorer i den byggda miljön stimulerar respektive 
hindrar fysisk aktivitet. Resultatet pekar på att fysisk aktivitet, i form av 
cykling och gång, beror av beteendemässiga samt miljömässiga faktorer. 
Författarna betonar, med hänvisning till genomgången litteratur, vikten av en 
tvärvetenskaplig kunskapsbas för att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera vad 
i den fysiska miljön som främjar fysisk aktivitet och aktiv transport. 

Resultatet inrymmer ett konceptuellt och tvärvetenskapligt ramverk 
beskrivande kopplingen mellan stadsplanering, hälsa samt transportplanering.
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Figur 6: Teoretiskt ramverk inkluderande tvärvetenskapligt perspektiv (Lee & Moudon, 2004).

Vidare har författarna tagit fram en modell, the Behavioral model of 
environment (BME model), i vilken de olika faktorerna indelas i tre 
komponenter; start- och målpunkt, karaktär på cykelsträcka samt området 
kring start- och målpunkt. Genom klassificeringen bedöms och schematiseras 
vilka faktorer som inverkar inom respektive kategori. En viktig slutsats är att 
fysiska förutsättningar i kombination med upplevda stråkkvaliteter påverkar val 
samt varaktighet av cyklande.

Figur 7: Behavioral model of environment (Lee & Moudon 2004).



29

2.5 Stadsform och arbetspendling med cykel – ett ramverk 
för rörelse

Urbanmorfologi som förklaring till hur vi rör oss i staden har studerats av 
många. Dock råder delade meningar kring vad som anses inverka mest på 
vårt rörelsemönster. En del menar på att socioekonomiska faktorer är mest 
styrande medan andra utpekar stadens form som förklaringsfaktor till vår 
rörelse i staden (se bland andra Cervero, 1996; Curtis, 2001; Hillier & Hanson, 
1984; Newman & Kenworthy, 1989).

Bland forskare och praktiker som har studerat stadsform är det sedan länge 
känt att utformningen av den fysiska miljön i hög grad styr vårt sätt att röra oss. 
Jane Jacobs (1961) tillhör en av flera som menar på att stadsform påverkar 
rörelsemönster och att stadsliv påverkas av kvartersstrukturer.

Våra städer har under de senaste 50 åren genomgått en förändring. Från 
att ha varit mindre till ytan och generellt mer cykelvänliga har ökad biltrafik i 
kombination med andra effektiva transportmedel möjliggjort en kraftig tillväxt 
av städer vilket resulterat i utglesning. Detta har inneburit bl.a. ökade avstånd 
mellan målpunkter som arbete, bostad och skola vilket, ur ett cykelperspektiv 
motverkar snarare än främjar förutsättningen för rörelse. Bilens ökade prioritet 
har dessutom bidragit till en mindre cykelvänlig utformning av våra stadsrum 
(Faskunger, 2007). 

2.5.1 Stadens täthet 

Flertalet rapporter och studier menar på att stadens kompakthet avseende den 
fysiska miljön kan främja förutsättningen för aktiv transport, däribland cykling 
(se bland andra Engelke & Frank, 2001; Lee & Moudon, 2004; Gullberg, et 
al., 2007).Teorin bygger på att täthet ger ökat närhet till arbete och service 
vilket främjar möjligheten till en resurseffektiv livsstil (Jacobs, 1961; Newman & 
Kenworthy, 1989).

I en undersökning visades att 3,3 procent av invånarna bosatta i områden 
med låg grad av tätbebyggelse valde att cykla eller promenera medan hela 
14,9 procent gjorde samma val i områden med hög täthet (Ross & Dunning, 
1997). En annan studie visade också på ett starkt samband mellan stadens 
kompakthet och benägenheten att välja aktiv transport (Ewing, 2005).

Det finns dock de som hävdar att det inte föreligger något samband mellan 
täthet och benägenheten att välja aktiv transport (Gordon, et al., 1989).
Dessutom bör man vara medveten om att den tätare staden kan medföra 
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negativa konsekvenser avseende stadens mikroklimat i form av ökade 
trafikvolymer vilket ger sämre luftkvalitet (Ewing, 2005). Det gäller alltså att 
i planeringen sammanväga fördelarna avseende transport som den högre 
tätheten medför med den subjektiva upplevelsen på mikronivå. Bland dessa 
bör de psykologiska effekterna av den befolkningstäthet som ökad täthet kan 
medföra särskilt beaktas (Churchman, 1999).

2.5.2 Gatunätsstruktur

En stadsstruktur med många gator och korta kvarter genererar potential för 
ökad tillgänglighet samt aktiv transport. Förklaringen ligger i att strukturen ger 
ökade anslutningsmöjligheter som i sin tur ökar tillgängligheten. Ett rutnät med 
korta ihopkopplade gator genererar direkt koppling mellan gator vilket främjar 
tillgängligheten tack vare en mångfald av vägalternativ (Banister, 2005). Ett 
stort antal förflyttningsalternativ från hem till arbete utgör en viktig kvalitet 
avseende förutsättningen för arbetspendling med cykel (Litman, 2008).

Lee beskriver i sin rapport hur rutnätstrukturen i kombination med 
funktionsblandad markanvändning kan främja cyklistens vägvalsfrihet. 
Strukturen bör inrymma mindre kvarter och därmed många skärningspunkter 
vilket skapar direkt rörelse mellan aktiviteter och reducerar avstånd mellan 
start- och målpunkter. Dessutom kan strukturen skapa en intressant rumslig 
upplevelse samt öka trafiksäkerheten tack vare att motorfordon tvingas till 
sänkt hastighet(Southworth & Owens, 1993) (Lawrence, et al., 2000).

2.5.3 Markanvändning

Markanvändningens karaktär, det vill säga dess mångfald, intensitet och 
variation utgör en viktig faktor för att främja fysisk aktivitet genom byggd miljö 
(Faskunger, 2007; Lawrence, et al., 2005). 

Banister(2005) och Cervero (1996) har studerat relationen mellan 
urbanmorfologi och transport och menar på att markanvändning tillsammans 
med stadens storlek och dess intensitet av aktiviteter är avgörande för vårt 
sätt att transportera oss i städer i och med att dessa faktorer i hög grad styr 
avstånd mellan målpunkter. 
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2.6 Utformning för fysisk hälsa

I detta avsnitt beskrivs vilka faktorer i den fysiska miljön som främjar 
förutsättningen för rörelse i form av arbetspendling med cykel. Övervägande 
del av genomgången teori belyser vikten av väl sammanlänkade, kontinuerliga, 
trafiksäkra samt gena stråk med hög framkomlighet och god orienterbarhet för 
en cykelfrämjande planering. 

I syfte att förmedla en tydlig bild av den fysiska miljöns inverkan på 
förutsättningen för arbetspendling med cykel, presenteras de i enlighet med 
teorin främsta kvaliteterna och rumsliga faktorerna för en cykelfrämjande 
planering.

Det är i verkligheten dock svårt att särskilja olika rumskvaliteter då dessa ofta 
samverkar (Vägverket 2007; Spolander 2006; Trivector 2007). Anmärkningsvärt 
är därför att poängtera att följande kapitel utgör ett försök till kategorisering och 
sammanställning av en stor mängd information.

2.6.1 Genhet

Begreppet genhet är en viktig kvalitet som i hög grad styr kontinuiteten och 
tillgängligheten i cykelnätet (se bland andra Vägverket, 2007; Spolander, 2010; 
Trivector, 2008). Begreppet beskriver den grad som det faktiska avståndet 
avviker från fågelvägen och är således ett mått på en specifik resvägs 
direkthet (TRAST, 2007). 

Tvära kurvor i cykelnätet genererar högre motstånd för cyklisten vilket är 
energikrävande. Cyklister vill alltså cykla så rakt som möjligt varför genhet även 
kan beskrivas som antal vinkelförändringar och därmed ge indikation på ett 
stråks användningspotential. Hög genhet förknippas med få vinkelförändringar 
medan låg genhet istället innebär många vinkelförändringar och en mer 
energikrävande cykling (Kummel, et al., 2013).

Flertalet studier (se bland andra Manum & Voisin, 2011; McCahill & 
Garrick, 2008; Raaford, 2007) pekar på sambandet mellan genhet och 
uppmätta cykelflöden, vilket betonar vikten av att beakta genhet för en 
cykelfrämjande planering. Gena och sammanhängande nät beror av stadens 
bebyggelsestruktur, täthet samt gatunätsutformning och är av stor vikt att 
uppnå mot en rörelsefrämjande planering (Boverket, 2013; Nelson & Allen, 
1997). Även Pikora kom i sin undersökning fram till att sammanhängande stråk 
utgör en av de viktigaste faktorerna avseende transportcykling.
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Figur 8: illustration genhetsbegreppet. (Boverket, 2013)

Maskvidd
Genhet är starkt förknippat med begreppet maskvidd som är ett mått på 
avståndet mellan korsningspunkter i cykelvägnätet och alltså den extra sträcka 
som styrs av cykelvägen jämfört med fågelvägen (Faskunger, 2007). Liten 
maskvidd indikerar korta avstånd vilket främjar möjligheten att välja alternativa 
och gena vägar. Stor maskvidd innebär istället långa omvägar (Boverket, 
2013).

Ett finmaskigt nät ger cyklisten stor vägvalsfrihet och variation och påverkar 
även framkomligheten (Boverket, 2013). Liten maskvidd innebär dock många 
brytpunkter vilket, för en gen cykelväg, ställer krav på god framkomlighet 
genom goda korsningsåtgärder (Kummel, 2015).

Maskvidden beror av gatunätets struktur som i sin tur styrs av kvarterens 
storlek. Kvarteren bör därför vara lagom stora. Även landskapets topografi 
påverkar maskvidden som anses större i det flackare landskapet än i det mer 
kuperade (Jägerhök, et al., 2011)

Figur 9: illustration begreppet maskvidd. (Boverket, 2013)
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För att främja förutsättningen för aktiv transport eftersträvas, enligt ovan, 
ett finmaskigt nät med god framkomlighet. Därmed bör maskvidden vara 
varken för stor eller för liten. Det danska vägverket föreslår en maskvidd i 
huvudcykelnätet på maximalt 500 meter och 250 meter i stadens centrala 
delar (Vejdirektkontratet, 2007). I enlighet med de danska måtten föreslår 
Holländska studier ett avstånd på 250 meter mellan huvudcykelstråken i 
innerstadsområden och 500 meter inom 3-5 km från stadskärnan (Groot, 
2007). Här i Sverige förespråkar man liknande riktlinjer (Wallberg & Wärnhjelm, 
2004).

Regional genhet
Genhet är en av få kvaliteter som, ur ett cyklingsperspektiv i tätorter, berör 
rumsnivåer på regional, lokal samt kvartersnivå (Jägerhök, et al., 2011). 
God cykelkvalitet kan således aldrig planeras lokalt utan uppnås genom ett 
finmaskigt nät som inbegriper hela tätorten och kopplar den till målpunkter på 
regional nivå (Jägerhök, et al., 2011; Engelke & Frank, 2001).

Regionala stråk är ämnade för längre resor och ska således knyta samman 
olika kommuners nät. Ur ett cyklingsperspektiv blir därför den regionala 
genheten och de regionala stråken extra viktiga eftersom den cyklisten 
med stor sannolikhet rör sig mellan olika stadsdelar och  kommungränser 
(Jägerhök, et al., 2011). I strävan mot regional genhet och den 
arbetspendlande cyklistens enkelhet att röra sig mellan gränserna krävs att 
kommuner samarbetar för att uppnå kontinuitet mellan sina kommunala nät 
(Jägerhök, et al., 2011). Detta gäller främst storstadsregionerna Stockholm och 
Göteborg (Jägerhök, et al., 2011).

I Stockholms regionala cykelplan förespråkas att det regionala cykelnätet 
för arbetspendling med cykel byggs ut och kompletteras med lokala samt 
mellankommunala cykelvägar. Ett av målen i planen utgörs dessutom av att 
stråk bör lokaliseras för att ge cyklister tidseffektiva resvägar, vilket bland annat 
beror av genhet. 

I en studie utreds hur urban form inverkar på förutsättningen för cykling 
(Engelke & Frank, 2001). Författarna studerar kapaciteten för rörelse på 
olika rumsnivåer; subregionalt mellan urbana centrum och lokalt inom 
urbana centrum. På lokal nivå påverkas genhet av gatunätets struktur 
samt distributionen av rum för olika typer av resande. Enligt författarna är 
det på denna nivå som förutsättningen att cykla mellan bostadsområden, 
kommersiella samt rekreativa områden avgörs. På subregional nivå är det 
istället kapaciteten för rörelse mellan artärer och cykelbanor som påverkar 
förutsättningen att cykla. 
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Mått och mätbarhet
Tack vare analyser utvecklade inom stadsbyggnadsforskningen spacesyntax 
kan genhet mellan olika gator kartläggas och visualiseras genom så kallad 
”betweeness centrality” (Kummel, et al., 2013). I en sådan analys kartläggs 
axiallinjers inbördes förhållande till varandra (Jägerhök, et al., 2011). 

Genhet kan även mätas genom en s.k. genhetskvot vilken utgör kvoten mellan 
uppmätt verkligt avstånd mellan två punkter inom cykelnätet/fågelavståndet 
(Wallberg & Wärnhjelm, 2004). 

Ytterligare ett sätt att mäta begreppet är antal vinkelförändringar längs en viss 
sträcka (Kummel, et al., 2013). 

Regional genhet kan uppskattas genom att studera antal saknade länkar i 
cykelnätet vilket kan fastställas genom studie av bl.a. andel blandtrafik i nätet 
(Trafikverket, 2014). En annan metod är att studera flöden av cyklister längs 
cykelstråk. Regionala pendelstråk med god genhet tenderar att ansamla 
cyklister från omkringliggande huvudstråk och karaktäriseras därmed av höga 
flöden. 

2.6.2 Framkomlighet

Regionala stråk avsedda för cykelpendling anpassas lämpligen efter en 
snitthastighet på 30 km/ h vilket ställer stora krav på framkomligheten 
(Jägerhök, et al., 2011). Ur ett cyklingsperspektiv utgör därför framkomligheten 
en mycket viktig kvalitet (se bland andra Jägerhök, et al., 2011; Faskunger, 
2007; Kummel, et al., 2013). I Pikoras studie (2003) av faktorer i den fysiska 
miljön som inverkar på cykelpendling fastställdes att framkomlighet ansågs 
betydande. Korsbarhet, gatuutformning samt avstånd mellan korsningspunkter 
utgjorde här faktorer relaterade till framkomlighet.

Begreppet kan uttryckas som förmågan att ta sig fram (Firth, 2012) eller, 
i trafiktekniska termer, motstånd som skapas av en rad olika aspekter. 
(Vägverket & Sveriges kommuner och landsting, 2008). Kvalitetens 
fullkomlighet beror därmed av en rad faktorer varav god korsbarhet, 
få höjdskillnader och liten trängsel inbegrips i definitionen utfärdad av 
Spacescape (Nordström, et al., 2014). 
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Figur 10: Framkomlighet beror av bl.a. korsbarhet, topografi samt liten trängsel (Nordström, 
Kummel, Hernbäck, & Ståhle, 2014)

Yta i stadsrummet
Fördelning av ytor i stadsrummet utgör en viktig aspekt som styrs av gatans 
dimensionering. En gata dimensionerad till cyklistens fördel berättigar 
denne tillräcklig yta för rörelse och god framkomlighet (Jägerhök, et 
al., 2011; Kummel, et al., 2013). I en studie undersöktes vilka faktorer i 
cyklistens färdvägsmiljö som anses stimulerarande respektive hindrande 
för cykelpendling. I resultatet fastställdes att förekomst av cykelbanor anses 
stimulerande (Wahlgren & Schantz, 2014) vilket ytterligare betonar vikten av 
rättvis fördelning av ytorna i stadsrummet. 

Cykelfartsgatan utgör en yt- och kostnadseffektiv lösning som balanserar 
cyklistens rätt till stadsrummet i förhållande till motoriserad trafik och som 
därmed främjar dennes tillgänglighet, sociala trygghet, trafiksäkerhet samt 
framkomlighet (Jägerhök, et al., 2011). En annan lösning är den separerade 
cykelbanan som en del cyklister med anledning av minskad störning från 
motoriserad trafik föredrar (Fietsberaad, 2009).

Korsbarhet
Korsningspunkter bör utformas i syfte att skapa flöde och motverka 
uppbromsning. God korsbarhet innebär förutsättningen att enkelt och säkert 
korsa vägen vilket beror av gatans bredd samt flödet av motoriserade fordon 
(CROW, 2007).

Tvära kurvor förekommer ofta i samband med korsningar vilket hotar såväl 
cyklistens säkerhet som framkomlighet (Isaksson, 2009; Trafikverket, 2014). 
Riktlinjerna för främjad framkomlighet och rörelse är därför större svängradier 
och icke krokiga cykelbanor (Isaksson, 2009).

Topografi
Topografi påverkar cyklistens framkomlighet (se bland andra Jägerhök, et 
al., 2011; Wahlgren & Schantz, 2014; Faskunger, 2007; Lee & Moudon, 2004; 
Engelke & Frank, 2001).Stora höjdskillnader och brant marklutning motverkar 
cyklistens rörelse och begränsar dennes framkomlighet (Faskunger, 2007).
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Mått och mätbarhet
Kvaliteten framkomlighet kan uppskattas genom att studera ovan nämna 
aspekter. 

Vägverket definierar framkomlighet som antal avvikelser i förhållande till 
snitthastighet. I Stockholms regionala cykelplan (Trafikverket, 2014) beskrivs 
begreppet som del av kvaliteten tillgänglighet som beskriver cyklistens 
förbrukning av tid för förflyttning i trafiknätet. Tidsförbrukningen beror 
av hastighet och längd på förflyttning. Framkomlighet förknippas med 
hastighetsaspekten och berör således eventuella stopp- och bromspunkter 
längs pendlingsstråket. Dessa kan förekomma i korsningar och/eller enstaka 
delar av cykelnätet. Mätningsmetodiken för framkomlighet utgörs därmed av 
att uppskatta antal stopp- och bromsningspunkter längs stråket och därigenom 
skatta cyklistens medelhastighet (Trafikverket, 2014).

2.6.3 Tillgänglighet

Tillgänglighet är en viktig kvalitet för främjande av cykling och rörelse i 
staden (Boverket, 2013; Engelke & Frank, 2001). Begreppet kan definieras 
som enkelheten att ta sig fram mellan start- och målpunkt och är därför 
starkt förknippad med framkomlighet (Trafikverket, 2014; Jägerhök, et al., 
2011). Boverkets definition av fysisk tillgänglighet beskriver begreppet som 
möjligheten att ta sig fram i staden, från start till mål, utan fysiska hinder eller 
oklara anvisningar.

På samma sätt som framkomlighet styrs av en rad aspekter beror även 
tillgänglighet av såväl genhet och maskvidd som placering av destinationer 
(Nordström, et al., 2014). Faskunger (2007), liksom Lee och Moudon (2004), 
benämner tillgänglighet som en viktig kvalitet att uppnå för en rörelsefrämjande 
stadsplanering. 

Figur 11: Tillgänglighet beror av bl.a. genhet, placering av destinationer samt maskvidd 
(Nordström, Kummel, Hernbäck, & Ståhle, 2014)
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Regional tillgänglighet
Ur ett cyklingsperspektiv blir den regionala tillgängligheten extra viktig. 
Tillgänglighet styrs av stadens täthet, markanvändning och fördelning av 
funktioner samt cykelnätets utformning. Detta innebär att tillgängligheten 
kan öka i den tätare staden i och med tätare fördelning av funktioner och 
ur ett pendelcyklingsperspektiv mindre avstånd mellan bostad, arbete och 
vardagsmålpunkter (Trafikverket, 2014) (Jägerhök, et al., 2011). Regionens 
tillgänglighet främjas specifikt av ett väl sammanhängande cykelnät (Engelke & 
Frank, 2001). 

I Engelke och Franks kategorisering av faktorer som främjar förutsättningen 
för cykling utgör transportsystemets utformning en egen kategori. Författarna 
beskriver transportsystemets betydelse för koppling mellan aktiviteter vilket 
påverkar tillgängligheten.

Mått och mätbarhet
Faskunger(2007) utreder i en rapport den byggda miljöns påverkan på 
fysisk aktivitet bl.a. utifrån ett cyklingsperspektiv.  Författaren sammanställer 
subjektiva och objektiva variabler som hittills testats i den vetenskapliga 
litteraturen och som beskriver kopplingen mellan byggd miljö och rörelse. 
Exempel på subjektiva mått som används för att, utifrån tillgänglighet, 
undersöka den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet är avstånd till 
närmaste affär (Handy, et al., 1998), egen arbetsplats inom 8 km (Cervero & 
Duncan, 2003)och tillgång till lokala affärer (De Boureaudhuij, et al., 2003) . 
Tillgänglighet kan även uppskattas genom att mäta antal personer som kan 
ges tillgång till en specifik byggnad eller plats inom en viss tid (Jägerhök, et 
al., 2011).

2.6.4 Vägvalsfrihet

Gatunätets struktur tillsammans med stadens markanvändning påverkar 
cyklistens möjlighet att välja stråk av olika kvalitet. En rutnätsstruktur med 
kvarter av mindre storlek samt funktionsblandad markfördelning kan generera 
större antal alternativa vägar (Lee & Moudon, 2004). 

Vägvalsfrihet kan även förknippas med gatunätets konnektivitet som är ett 
mått på antalet kontakter ett stråk har gentemot andra stråk – ju fler kopplingar 
till kringliggande närmiljöer, desto högre värde på konnektiviteten. Hög 
konnektivitet är således synonymt med högt antal skärningspunkter och 
därmed stor vägvalsfrihet (Boverket, 2013).
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Mått och mätbarhet
Ett sätt att uppskatta antal alternativa vägar är att se över antalet 
korsningspunkter i gatunätet per kvadratkilometer (Lawrence, et al., 2005).

2.6.5 Trafiksäkerhet

Större delen av genomgången teori betonar vikten av hög trafiksäkerhet mot 
främjande förutsättningar för cykling. Det är av största vikt att känna sig säker 
när man cyklar (se bland andra Boverket, 2013; Jägerhök, et al., 2011; Pucher 
& Buehler, 2008).

I Pikoras (2003) studie utgör trafiksäkerhet den överlägset viktigaste kvaliteten 
för ökat cyklande, avseende såväl rekreativ cykling som transportcykling. Även 
Lee och Moudon (2004) nämner säkerhetsaspektens inverkan på samtliga 
komponenter i sin BME modell (se kapitel nuläge).
I Stockholms cykelplan inbegriper ett av målen säkert utformade trafikmiljöer 
(Trafikverket, 2014).

Trafiksäkerhet inbegriper en rad faktorer. Nedan presenteras de, utifrån 
genomgången teori, mest väsentliga ur perspektivet arbetspendling med 
cykel:

Korsningsåtgärder
Korsningars utformning är ur säkerhetssynpunkt viktiga (Pikora, et al., 2003; 
Lee & Moudon, 2004). Tydlighet, läsbarhet, minimalt antal konfliktpunkter, 
optimala siktförhållanden samt låga hastigheter och snäva radier för 
svängande motorfordon rekommenderas (se bland andra CROW, 2007; 
Thiemann-Linden, 2010). Upphöjda korsningar, cirkulationsplatser och 
separata signalfaser för fotgängare och cyklister utgör lösningar i icke 
planskilda korsningar (Underlien Jensen, et al., 2000).

Separering av trafikslag
Säkra och trygga förutsättningar vid cykelpendling utgör en grundläggande 
kvalitet att uppnå mot ökat cyklande (Faskunger, 2007). Separering mellan 
fotgängare och cyklister samt mellan cyklister och motoriserade fordon bidrar 
till såväl cyklistens som fotgängarens trafiksäkerhet (se bland andra Jägerhök, 
et al., 2011; Trafikverket, 2014; Handy, 1996; Boverket, 2013) och minskar även 
konflikter mellan dessa trafikantgrupper (Trafikverket, 2014).

Separeringsformen kan utgöras av cykelfält eller cykelbana (Jägerhök, et al., 
2011). Cykelbanan kan utformas med skiljeremsa, kantsten, olika beläggning, 
målad linje eller vara helt friliggande (Trafikverket, 2014; Jägerhök, et al., 
2011). Många cyklister föredrar cykelbanor framför cykelfält eftersom de 
egentligen inte alls utgör separering (Ligtermoet, 2009). 
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Figur 12: Separeringsformer (Jägerhök, Kihlborg, & Nordström , 2011)

Enligt Stockholms cykelplan (2014) bör regionala stråk alltid utformas med 
separering mellan fotgängare och cyklister genom införande av gång- och 
cykelbanor. Även Vägverket (2000) betonar i sin nationella strategi för ökad 
och säker cykeltrafik vikten av trafikseparerade cykelbanor.

Danska studier (Cycling embassy of Denmark) visar att cykelbanor ökar 
cyklande och minskar biltrafik. Det visades i studien att varje ny anlagd 
cykelbana med kantsten ökade antalet cyklister längs gatan med 18-20% 
medan antalet bilar minskade med 9-10%. Cykelbanor utformade med målade 
linjer visade sig öka antal cyklister med 5-7% medan antal bilar förblev 
oförändrat (Jägerhök, et al., 2011).

Att främja förutsättningen för cykling inbegriper som nämnts tidigare ett 
helhetstänk. I strävan mot kontinuerliga, gena och orienterbara cykelstråk 
bör planeraren zooma ut och betrakta platsspecifika separeringsformer ur ett 
helhetsperspektiv. På så sätt undviks nackdelar som ökade avstånd, otrygga 
tunnlar och försämrad orienterbarhet (CROW, 2007).

2.6.6 Överblickbarhet

I enlighet med VGUs siktkrav är det av stor vikt att utforma cyklistens färdväg 
på ett sätt som möjliggör en fri sikträcka på minst 35 meter i cykelbanans mest 
ogynnsamma lägen. Cykelpendlarens relativt höga hastighet av 30 km/h kräver 
tid för inbromsning vid plötsliga hinder vilket enligt kraven ovan säkerställs 
(Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2012).
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Parkeringsavstånd och placering av busshållplatser
Många cykelolyckor och sker idag i samband med busshållplatser. Till 
vanligheten hör även att konflikter uppstår mellan cyklist och avstigande 
resenär i dessa punkter. Detta ställer krav på placeringen av busshållplatser i 
anslutning till cykelbanan. Ett alltför smalt avstånd mellan kantstensparkering 
och cykelbana ökar risken för olycka i samband med att bilföraren slår upp 
bildörren mot cyklisten (Isaksson, 2009). 

Mått och mätbarhet
För att uppskatta hur specifika korsningsåtgärder främjar trafiksäkerheten kan 
verklig observation på platsen tillämpas.

Typen av trafikseparering kan ge indikation om hur bra separeringen är ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Uppskattning av andelen cykelbanor längs ett stråk 
indikerar också huruvida god trafiksäkerheten är med avseende på separering 
mellan trafikslag.

I syfte att avgöra om busshållplatser är trafiksäkert placerade är en strategi 
att studera förekomst av busshållplatser intill cykelbana. Cykelbanor som 
upphör till förmån för busshållplatsen anses generera minskad trafiksäkerhet. 
Även busshållplatser med placering utan närhet till övergångställe tenderar 
att ansamla avstigande resenärer vilket kan orsaka konflikt med ankommande 
cyklister.

2.6.7 Bekvämlighet

Med anledning av den hastighet som cykelpendlaren förväntas komma upp 
i ställs höga krav på komforten längs de regionala stråken (Engelke & Frank, 
2001). Lee och Moudon (2004) belyser i sin studie vikten av hög kvalitet på 
cyklistens omgivande miljö vilken inkluderar bekvämlighet och god komfort. 

Belysning
Belysning utgör en grundförutsättning att för cyklistens säker- och trygghet och 
bidrar även till komfort under turen (Isaksson, 2009; CROW, 2007). 

Underhåll av cykelbana
Underhåll av cykelbanan är en annan viktig faktor som bidrar till trygg- och 
säkerhet samt bekvämlighet (Faskunger, 2007; Pikora, et al., 2003). Cyklisten 
är i relation till andra trafikslag beroende av körytans underhåll och standard 
(Jägerhök, et al., 2011). Vägverkets nationella cykelstrategi från år 2000 
föreslår insatser för att åtgärda brister avseende underhåll av cykelbanor i 
infrastrukturen.
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Markförhållanden
Markunderlagets standard är av mycket stor betydelse i synnerhet för 
cykelpendlare (Kågesson & Vägverket, 2007). I Pikoras studie avseende 
faktorer som inverkar på förutsättningen för transportcykling ansågs 
cykelbanans underlag utgöra en viktig faktor att beakta för en effektiv cykling. 
I den Nationella strategin för ökad och säker cykeltrafik(2000) nämns att 
samtliga regionala cykelstråk bör anläggas med asfalt och att beläggningen 
ska vara fri från skador och grus. Vägarna bör även utgöra jämna underlag 
utan hål eller sprickbildningar (Hoechner, 2005).

Cykelparkering
I strävan att främja förutsättningarna för cykelpendling utgör förekomst 
och standard av cykelparkeringar en nyckelfaktor (se bland andra Celis 
& Boling-Ladegaard, 2008; Vägverket, 2000; Trafikverket, 2014). En cykel 
står parkerad i genomsnitt mer än 23 timmar per dygn vilket medför stor 
stöldrisk. Dessutom värderas restiden att gå mellan parkering och målpunkt 
fem gånger högre än själva restiden på cykeln (Brundell-Frej, et al., 1987). 
Utifrån den arbetspendlande cyklistens perspektiv konstaterar dessa fakta 
vikten av stöldsäkra parkeringar i anslutning till arbetsplatsen (Faskunger, 
2007). Parkeringarna bör även vara välorganiserade (Trafikverket, 2014) för 
att ge god service till cyklister och förhindra kaotiska cykeluppställningar som 
stör stadsmiljöns fotgängare (Celis & Boling-Ladegaard, 2008). Pikora (2003)
identifierade i sin studie även cykelparkering som en av de mest centrala 
faktorerna mot en cykelfrämjande planering. 

Mått och mätbarhet
Uppskattning avseende huruvida god bekvämlighet cyklisten erbjuds i en 
specifik miljö kan göras utifrån observation av ovanstående aspekter.

2.6.8 Närhet

Att genom den fysiska miljön skapa närhet mellan start- och målpunkt för 
cyklisten utgör en grundläggande strategi för en cykelfrämjande planering (se 
bland andra Engelke & Frank, 2001; Lee & Moudon, 2004).  Generellt gäller 
att en god cykelstad har låga avstånd mellan målpunkter och att restidskvoten 
gentemot bilen inte överstiger 1.5 (Hydén, 2008). Vad som anses vara rimliga 
avstånd ur den arbetspendlande cyklistens perspektiv anges i en rapport till 
maximalt 30 km (Faskunger, 2007).

Närhet är en viktig kvalitet som samvarierar med stadens täthet och 
tillgänglighet. Områden med tät bebyggelse erbjuder ofta ett större utbud av 
destinationer inom cykelavstånd och kan därmed anses skapa närhet (Ross 
& Dunning, 1997). Flertalet rapporter pekar på att hög täthet associeras med 
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reducerad reslängd i och med kortare avstånd mellan målpunkter samt att 
funktionsblandning med hög intensitet och fördelning av funktioner främjar 
närhet (se bland andra Moudon, et al., 2001; Fisher & Robert, 1996; Holtzclaw, 
1994; Frank, et al., 1995; Kavanagh, 2005; Cervero, 1996; Ramirez, 2006).

Fysiska barriärer i den fysiska miljön begränsar möjligheten till fysisk aktivitet 
(Glanz, et al., 2008). Lokalisering och anläggning av vägar och bebyggelse 
bör därför ske på ett sätt som motverkar barriärer som tvingar fram omvägar 
(Boverket, 2013). 

Närhet kan även betraktas som invånarnas avstånd mellan bostad och 
cykelstråk. Här bör närheten även betraktas i termer av orienterbarhet eftersom 
ett stråk som är svårt att hitta till upplevs längre bort (Jägerhök, et al., 2011; 
Boverket, 2013).

Upplevda avstånd
Generellt kan det upplevda avståndet skilja sig från det faktiska avståndet 
beroende på upplevelsevärden och kvalitet av miljön (Gehl, 2010). I en 
undersökning fastställdes att cyklister på de regionala stråken i genomsnitt 
bemöts av framkomlighetshindrande faktorer var 118 meter. Ställs detta mot 
att varje stopp som cyklisten tvingas motsvarar en förlängning av resvägen 
med 100 meter (vid en hastighet av 20 km/h) blir det tydligt att begränsad 
framkomlighet leder till upplevt längre avstånd (Trafikverket, 2014). Det är 
alltså viktigt att betrakta cykelplaneringen utifrån en helhetssyn och inte enbart 
fokusera på det metriska avståndet mellan målpunkter.  Nelson och Allens 
(1997) kom i en undersökning fram till att det är minst lika viktigt att cykelresan 
är sammanhängande, trygg och framkomlig som att det metriska avståndet till 
destinationen är kort för att cykling skall väljas som aktiv transport.

En annan viktig kvalitet avseende den upplevda närheten är färdvägmiljöns 
attraktivitet. Vägen uppfattas som kortare om omgivningen är intressant och 
visuellt rik än om den är monoton och tråkig. Många cyklister prioriterar till och 
med en intressant och attraktiv färdväg framför en kortare men mindre attraktiv 
sträcka (Zimring, 2005). En attraktiv färdvägsmiljö med estetiskt tilltalande 
arkitektur och grönska är alltså en viktig kvalitet för en cykelfrämjande 
planering (Boverket, 2013; Wahlgren & Schantz, 2014). Anmärkningsvärt är 
dock att Pikora (2003) i sin studie kom fram till att estetik är viktigt endast ur 
rekreationssynpunkt.

Mått och mätbarhet
Närhet kan mätas genom uppskattning av täthet och då genom antal personer 
eller hushåll per kvadratkilometer (Fisher & Robert, 1996; Holtzclaw, 1994). 
Kummel (2015) nämner även att kvaliteten kan uppskattas genom studie av 
huvudcykelnätet i relation till potentiella användare eller viktiga målpunkter i 
förhållande till cykelnätet. 
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2.6.9 Orienterbarhet

Förutsättningen att finna rätt väg vid cykling är en viktig kvalitet (se bland 
andra Trivector, 2008; Spolander, 2010; Jägerhök, et al., 2011) och utgör ett av 
målen i Stockholms cykelplan (2014). Överblickbara och tydliga offentliga rum 
samt trygga, säkra och attraktiva cykelstråk underlättar förmågan att orientera 
sig (Boverket, 2013). Stadsrummen bör även vara väl sammankopplade för 
en främjad rörelse i staden (Lynch, 1964). Det gäller att genom organisering 
av den fysiska miljön ta tillvara på vyer och siktlinjer och skapa rumsliga 
sammanhang som sammankopplar mötesplatser, stråk och målpunkter. 
Siktlinjer och vyer främjar orienterbarheten och underlättar cyklistens förmåga 
att identifiera färdriktning samt utvärdera alternativa vägval (Boverket, 2013). 

Skyltning och namnsättning
God vägvisning är också av stor betydelse för orienterbarheten. Stråk med 
gång- respektive cykeltrafik får gärna ha egna namn eftersom det betyder 
mycket för den mentala bilden av staden, det vi berättar om och refererar 
till (Boverket, 2013). Skyltningen bör avses såväl geografiskt avstånd samt 
tidsavstånd i syfte att förenkla valet av färdväg (Trafikverket, 2014).

Landmärken
Högre landmärken i staden leder till ökad enkelhet att hitta vägen och även 
enkelhet att hitta lokala målpunkter (Jägerhök, et al., 2011).

Rumsintegration
Begreppet indikerar ett stadsrums koppling till omgivande stadsrum, d.v.s hur 
nära det är från ett rum till andra rum, i topologisk mening. Intressant är ett 
rums  integrationsvärde i förhållande till omgivande rums integrationsvärden 
eftersom det beskriver dess topologiska läge i systemet (Ekelund & Koch, 
2012).

Mått och mätbarhet
Space syntax innefattar ett flertal metoder för att analysera orienterbarhet. 
(Jägerhök, et al., 2011). Axialanalysen används för rumsintegrationsanalys 
genom värdering av hur centralt ett specifikt rum är i förhållande till omgivande 
stadsrum. Integrationsvärde kan således beräknas som topologiskt 
medelavstånd mellan ett rum och andra rum (Ekelund & Koch, 2012). Ju mer 
välintegrerat ett rum anses vara, desto högre kan sannolikheten att hitta till 
stadsrummet vara. Hög rumsintegration kan således förknippas med god 
orienterbarhet (Jägerhök, et al., 2011).
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Del 3 Stadsformens inverkan på psykisk hälsa

3.1 Ökad rörelse främjar psykisk hälsa

Det finns en koppling mellan fysisk och psykisk hälsa. Ökad vardagsmotion har 
bevisligen en positiv inverkan på en individs psykiska hälsa (Boverket, 2012). 
Psykiska besvär såsom milda depressioner och nedstämdhet kan dämpas 
genom aktiva transporter i form av cykling. Indirekt kan således ökad rörelse 
och förbättrade förutsättningar för arbetspendling med cykel generera positiva 
psykiska hälsoeffekter (Faskunger, 2007). Hur dessa förutsättningar kan 
förbättras genom modifiering av stadsformen och färdvägsmiljöns utformning 
framgår av arbetets del två.

3.2 Aggressiva attityder som effekt av trängsel

Flera artiklar har på senare tid belyst ett hektiskt och aggressivt cykelklimat 
vilket till stor del bottnar i en ökad andel cyklister på en allt mer begränsad 
yta. Trängsel, höga hastigheter och vägtrafikanters olika beteenden i trafiken 
är bidragande orsaker till att konflikter uppstår mellan cyklister och övriga 
vägtrafikanter (Rehnberg, 2015; Almqvist, 2015). Cyklister och fotgängare 
klassas som en marginaliserad grupp i trafiken eftersom de ofta tilldelas ett 
begränsat utrymme i relation till övriga vägtrafikanter. Inom psykologin har 
konstaterats att marginaliserade grupper har större tendens att hamna i konflikt 
med varandra. Mer kraft kan istället ägnas åt att lösa grundproblemet till deras 
marginalisering, i detta fall ytbristen (Jägerhök, et al., 2011). Avgörande för 
att undvika trängsel och konflikter är att fördela gaturummets utrymme med 
hänsyn till samtliga vägtrafikanters behov. Ökad cykling är en trend som 
behöver tillmötesgås genom en mer anpassad utformning av färdvägsmiljön. 

3.3 Intensiv stadsmiljö kräver cyklistens uppmärksamhet

Stress är en reaktionsprocess som framträder när en individs hälsa och 
välbefinnande hotas på grund av yttre omständigheter (Pell, 2012). Det har 
konstaterats att stadsmiljöer stressar hjärnan och att stadsbor jämfört med 
andra grupper i större omfattning drabbas av psykiska sjukdomar (se bland 
andra Delaryd, 2011; Karolinska institutet, 2012). Trafikmiljön har stor inverkan 
på en cyklists upplevelse av färdvägen. Trafikmiljön innefattar rörliga objekt 
såsom flöden och hastigheter hos motoriserade fordon, buller, avgaser och 
andra cyklisters hastigheter (Schantz, 2012). Stadsbuller och intensiv trafik är 
två exempel på faktorer i stadsmiljön som ger en försämrad uppmärksamhet 
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samt skapar stress och irritation hos individen (se bland andra Johansson & 
Küller, 2005; Gunnarsson, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2014; Nilsson, 2013; 
Persson, 2014). 

Det ständiga informationsintaget påverkar cyklistens förmågan att bevara 
fokus på den omgivande trafikmiljön, vilket kan bidra till ökade stressnivåer. 
Paret Kaplan har utvecklat en teori, uppmärksamhetsteorin. Teorin förklarar 
hur individen använder sig av två typer av uppmärksamhet; riktad viljestyrd 
uppmärksamhet och spontan icke viljestyrd uppmärksamhet. Riktad viljestyrd 
uppmärksamhet är nödvändig när en individ ska genomföra uppgifter 
som kräver beslutsfattande och prioriteringar, exempelvis vid cykling i en 
ny och främmande stad. I sammanhanget används den riktade viljestyrda 
uppmärksamheten för att stänga ute onödig och störande information 
såsom buller från trafiken, dvs. information som stör individens förmåga att 
prioritera och fatta beslut i den omgivande trafiksituationen. Förmågan att 
under en längre tid använda den riktade viljestyrda uppmärksamheten är 
energikrävande och därmed begränsad. Utrymme för den spontana icke 
viljestyrda uppmärksamheten är betydelsefull för återhämtning och möjligheten 
att behålla fokus och koncentration på trafiksituationen. Genom att erbjuda 
tysta lugna miljöer för återhämtning främjas individens välbefinnande och 
psykiska hälsa (se bland andra Grahn, 2012; Gunnarsson, 2008; Linde, 2012). 

3.4 Stadsform och upplevelse - ett ramverk för psykisk         
      hälsa

Förutom trafikmiljön i form av rörliga objekt finns flera bidragande faktorer 
till cyklistens upplevelse av färdvägen; den fysiska miljön i form av fasta 
objekt, den sociala miljön i form av interaktioner med andra människor, väder 
och ljusförhållanden. Dessutom påverkas cyklistens upplevelse av subtila 
faktorer som exempelvis luftburna partiklar (Schantz, 2012). I detta arbete 
har avgränsning gjorts till stadsformens inverkan på cyklistens upplevelse av 
färdvägsmiljön, varvid fokus lagts vid den fysiska miljön i form av fasta objekt. 
Exempel på faktorer i den fysiska miljön är estetiska kvaliteter och grönska 
(Schantz, 2012). 

Vad som genererar en positiv upplevelse av färdvägen beror i hög grad på 
den omgivande miljöns fysiska utformning (se bland andra Jägerhök, et al., 
2011; Pell, 2012; Dock, 2007). Färdvägsmiljöer byggs upp av flera fysiska 
element vilka tillsammans skapar komplexa miljöer med skiftande karaktär 
(Schantz, 2012; Schantz & Wahlgren, 2014). Komplexiteten i färdvägsmiljön 
samt platsers unika förutsättningar komplicerar möjligheten att finna generella 
riktlinjer för hur färdvägsmiljöer bör utformas. Beroende på platsens unika 
förutsättningar bör rumslig integrering eller separering används för att visuellt 



47

avskärma eller tillåta kontakt mellan cyklisten och dennes omgivande miljö. 
Huruvida cyklisten rumsligt bör integreras eller separeras från sin omgivande 
miljö beror på om den omgivande miljöns fysiska element bidrar till en positiv 
upplevelse för cyklisten. Ett förtydligande exempel av resonemanget: om 
en cykelbana leds parallellt med en hårt trafikerad väg för motoriserad trafik 
kommer separering mellan cykelbana och väg att vara positivt för upplevelsen 
och därmed önskvärt. Om cykelbanan däremot leds genom en fin park bör 
cykelbanan istället integreras med den omgivande miljön i syfte att uppnå 
positiva psykiska hälsoeffekter (Jägerhök, et al., 2011).

Att skapa attraktiva färdvägsmiljöer är viktigt för att åstadkomma en 
hälsofrämjande planering (Dock, 2007). Vad som upplevs attraktivt är 
subjektivt och varierar ofta mellan olika individer, vilket gör det svårt att finna 
rättvisande och generella indikatorer för vad som skapar en viss upplevelse 
(Jägerhök, et al., 2011). Att belysa upplevelserelaterade aspekter i planeringen 
är betydelsefullt i syfte att främja cyklistens välbefinnande under och efter turen 
(se bland andra Jägerhök, et al., 2011; Schantz, 2012; Schantz & Wahlgren, 
2014; Faskunger, 2007). 

Tidigare forskning har gjorts inom ämnesområdet aktiv arbetspendling med 
cykel och hälsa. I dessa studier har upplevelsen av olika färdvägsmiljöer 
undersökts i syfte att finna gemensamma nämnare avseende vilka faktorer som 
främjar cyklistens välbefinnande under och efter turen. 

Färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment Scale” 
(ACRES) är ett verktyg som har utvecklats med syfte att undersöka vilka 
faktorer som bidrar till en upplevt trygg- och stimulerande miljö i syfte att 
uppnå ökat välbefinnande för cyklisten. I studien fick cyklister skatta sina 
färdvägsmiljöer utifrån egenskaperna trygg miljö och stimulerande miljö. 
Skattningen gjordes för olika sekvenser av cyklistens totala färdväg för att 
möjliggöra en jämförelse avseende vilka fysiska element som genererar en viss 
känsla (Schantz, 2012; Schantz & Wahlgren, 2014). 

Analysmodellen för värdering av cykelnätskvaliteter ”Cycleability index” 
har tydligare beskrivits i arbetets del två. Som del av denna modell belyses 
vad som genom den byggda miljön bidrar till en attraktiv färdvägsmiljö och 
vad som får cyklisten att känna sig tillfreds under cykelturen (Jägerhök, et 
al., 2011). Faktorerna trygghet och estetik är viktiga att beakta i den fysiska 
planeringen med syfte att skapa attraktiva och hälsofrämjande miljöer 
(Jägerhök, et al., 2011; Guwallius, 2013).
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3.5 Utformning för psykisk hälsa

3.5.1 Bullerdämpande åtgärder

Störande buller från vägtrafiken kan genom bullerdämpande åtgärder 
minskas. Bullersänkningen kan antingen vara faktisk eller upplevd. En 
faktisk bullersänkning kan åstadkommas genom bebyggelsens utformning 
och placering (Linde, 2012). Nyttjande av bebyggelsens skärmverkan 
innebär att med hjälp av bebyggelsen skapa en faktisk bullersänkning. 
Bebyggelsens placering blockerar då ljudet från bullerkällan att spridas och 
bidrar till ett förbättrat ljudlandskap (Gunnarsson, 2008). Bullerdämpande 
element kan generera viss minskning av bullernivån men ger främst en 
upplevd bullerminskning då de fungerar som visuella avskärmare från den 
motoriserade trafiken (se bland andra Linde, 2012; Gunnarsson, 2008).

Förutsättningarna för att skapa tysta miljöer har bevisligen en koppling till 
gatunätets struktur och maskvidden. En stor maskvidd för motoriserad trafik 
koncentrerar bullerkällan till vissa gator varvid utrymme ges för tysta miljöer 
där emellan. Gatunätets utformning påverkar hastigheter och flöden av 
motoriserad trafik vilket ger en faktisk bullersänkning (Gunnarsson, 2008).

Mått och mätbarhet
Ljudnivå mäts i decibel vilket genom bullermätningar kan avgöra vilken 
inverkan bullret från trafiken har på individens hälsa. Det är en metod som 
används för att avgöra den faktiska bullernivån på platsen. En bedömning av 
den upplevda bullernivån kan göras genom lyssningsvandringar. Personer 
får då bedöma kvalitén på ljudlandskapet på olika platser. Naturljud har en 
avstressande effekt på individen (Gunnarsson, 2008).

3.5.2 Åtgärder för minskad trängsel

Konflikter som uppstår bland cyklister på grund av ytbristen kan minskas 
genom att förbättra de rumsliga förutsättningarna i gatumiljön. Genom väl 
tilltagen dimensionering av cykelbanan och en tydlig separering mellan 
cyklister samt mellan cyklister och andra vägtrafikanter kan trängsel och 
konflikter undvikas (Jägerhök, et al., 2011). Separering av trafikslag kan göras 
antingen i tid eller rum. Trafikseparering är särskilt viktigt i korsningar där flera 
trafikslag möts (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). Graden av separering mellan 
trafikslag samt bredden på cykelbanan kommer generera olika stora flöden 
och hastigheter och därmed olika mycket trängsel. I vilken grad konflikter 
uppstår är således en effekt av gaturummets dimensionering och utformning 
(Schantz, 2012).
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Mått och mätbarhet
Huruvida trafikseparering och gatudimensionering indirekt kan generera 
minskade konflikter behandlas i arbetets del två. 

3.5.3 Grönskans restorativa verkan

Grönska i form av parker, trädplanteringar och naturområden har en betydande 
roll i arbetet mot att förebygga psykisk ohälsa och stress i tätortsmiljöer (se 
bland andra Faskunger, 2007; Dock, 2013). Att grönska har en restorativ 
verkan, dvs. en lugnande effekt på individen har konstaterats av flera forskare 
inom miljöpsykologin (se bland andra Schantz & Wahlgren, 2014; Dock, 
2013). En urban miljö som erbjuder vilda, naturliga och grönskande platser är 
således viktigt för en stressad person. En grönskande omgivning har särskilt 
god inverkan på en individs återhämtning om den ger en känsla av öppenhet 
och utan större variationer och intryck (Grahn, 2012). En miljö som kombinerar 
fysisk aktivitet med grönska har extra stor inverkan på individens psykiska 
hälsa (se bland andra Faskunger, 2007; Dock, 2013). Bostadsområden med 
närliggande parker och naturområden har bevisligen en större andel cyklister. 
Om en park finns inom 300 meters anslutning till hemmet så kommer fler 
personer att cykla mellan bostaden och arbetet (Faskunger, 2007). 

Mått och mätbarhet
Inventering är en lämplig metod för analys av en plats befintliga förutsättningar. 
Genom att inventera träd längs ett stråk eller grönska i anslutning till färdvägen 
kan brister och möjligheter analyseras samt lämpliga åtgärder vidtas. GIS är 
ytterligare ett verktyg för att få en mer exakt bedömning av andelen grönska 
som finns längs cykelstråket (Wallberg & Wärnhjelm, 2007).

3.5.4 Upplevd trygghet och trafiksäkerhet

Upplevd trygghet är ett komplext begrepp som inte alltid är rationellt. 
Upplevelsen av en plats som trygg varierar ofta mellan individer på grund av 
individers olika riskkänslighet. Trygghetsaspekten är således svårbedömd 
men av stor vikt att ta hänsyn till för att uppnå hälsoeffekter genom den fysiska 
planeringen (Dock, 2007). Upplevd trygghet handlar dels om den upplevda 
risken att skadas i trafiken på grund av bristande trafiksäkerhet och dels 
rädslan för att utsättas för brott eller våld (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). I vissa 
fall kan motstridigheter uppstå på platser där utformningen rent trafiktekniskt är 
säker men platsen trots det upplevs otrygg (Wahlgren, 2015).
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Trafiksäkerhet 
Cyklister ställer höga krav på trygghet och trafiksäkerhet längs färdvägen. 
Det finns bevisligen en koppling mellan upplevd trygghet och upplevd 
trafiksäkerhet eftersom den upplevda risken att skadas i trafiken står i direkt 
relation till den faktiska trafiksäkerheten (Jägerhök, et al., 2011). En cykelbana 
som erhåller hög trafikteknisk standard avseende underhåll, korsningspunkter 
osv. kommer även upplevas som trygg att färdas på. Trafiksäkerheten är 
således viktig att beakta eftersom den har en direkt inverkan på individens 
upplevda trygghet. Ytterligare aspekter som påverkar den upplevda 
tryggheten och som beror av gaturummets utformning är hastigheter och 
flöden av andra vägfordon (se bland andra Wallberg & Wärnhjelm, 2007; 
Lawrence & Engelke, 2001). Hur trafiksäkerheten kan förbättras och därmed 
indirekt påverka individens upplevda trygghet framgår av arbetets del två.

Uppsikt och kontroll
Den del av trygghetsaspekten som är kopplad till den upplevda risken att 
utsättas för brott handlar främst om individens möjlighet till kontroll över 
sin omgivning (Dock, 2007). Gaturummets utformning påverkar i hög grad 
upplevelsen av platsen som trygg eller otrygg. Platser som ofta förknippas 
med otrygghet är tomma, mörka och trånga rum där möjligheten till uppsikt är 
begränsad och belysningen bristfällig. Exempel på platser som bör tas störst 
hänsyn till vad gäller trygghetsaspekten är; tunnlar, broar, parkeringsplatser, 
gång- och cykelvägar samt passager som är visuellt inramade. Gaturummets 
utformning kräver en omsorgsfull och genomtänkt planering för att människor 
ska känna sig trygga såväl dag som kvällstid (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). 
För att underlätta trygghetskänslan för individer kvällstid är en god och 
trivsam belysning starkt bidragande till ökad uppsikt och förmågan att se vad 
som pågår i individens närmsta omgivning (Dock, 2007). God belysning ur 
cykelsynpunkt kräver balans mellan vägbanans och den omgivande miljöns 
belysning. Det är särskilt viktigt vid utformning av cykelbanor för att undvika att 
cyklisten bländas (Jägerhök, et al., 2011).

Informell övervakning
En omgivande miljö som ger möjlighet till fullständig uppsikt utan några som 
helst överraskningsmoment behöver inte alltid vara nödvändigt och önskvärt. 
Beroende på platsens förutsättningar kan andra aspekter än uppsikt och 
kontroll öka trygghetskänslan. Närvaro av andra människor och känslan av 
att vara del av ett större sammanhang är två exempel. Bebyggelse i nära 
anslutning till cykelbanan kan öka den upplevda tryggheten, särskilt om 
utformningen tillåter kvällsaktiva verksamheter samt entréer och fönster i 
bottenplan. Ett upplyst och aktivt område känns levande, kontrollerat och 
tryggt att färdas genom (se bland andra Dock, 2007; Jägerhök, et al., 2011).
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Rumsintegration
Känslan av att vara sedd av andra människor är viktigt ur trygg- och 
säkerhetssynpunkt. Individen ska upplevas befinna sig på en plats som är 
väl integrerad i sitt sammanhang för att känna sig som en del av en helhet. 
Hög rumsintegration genererar känslan av att individen befinner sig i ett större 
sammanhang där andra människor troligtvis rör sig (Dock, 2007). Vidare 
diskussion kring hur rumsintegration indirekt kan generera upplevd trygghet 
framgår i del två. 

Mått och mätbarhet
På grund av att upplevelsen av en plats ofta varierar mellan individer krävs 
flera kompletterande studier, ofta på olika platser och med olika testpersoner 
(Wallberg & Wärnhjelm, 2007). Genom att använda färdvägsmiljöskalan 
ACRES som tidigare beskrivits kan den upplevda tryggheten bedömas utifrån 
hur brukargruppen cyklister upplever platsen (Schantz, 2012).

Enkätundersökningar eller intervjuer med cyklister kan också användas i syfte 
att få en bedömning av om en plats eller ett stråk upplevs som tryggt eller 
otryggt att färdas längs (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). Trygghetsvandringar 
eller observation av cyklisters och andra trafikanters beteenden på plats kan 
ge en indikation om den upplevda tryggheten på olika platser. 

Inventering av platsen är ett annat sätt att utifrån fysiska element avgöra om 
platsen utformning bidrar till trygghet, exempelvis kan belysningen längs 
färdvägen inventeras (Wallberg & Wärnhjelm, 2007).

3.5.5 Stimulerande miljö

Grönska och estetik
Flertalet forskare bekräftar att närhet till grönska bidrar till en attraktiv och 
stimulerande miljö samt främjar välbefinnande och psykisk hälsa (se bland 
andra Grahn, 2012; Schantz, 2012; Schantz & Wahlgren, 2014; Jägerhök, 
et al., 2011; Boverket, 2012; Guwallius, 2013; Wallberg & Wärnhjelm, 2007). 
Miljöpsykologisk forskning hävdar att det ur ett perspektiv av hälsa är av stor 
vikt att träd planteras längs gator i stadsmiljön (se bland andra Schantz, 2012; 
Guwallius, 2013).
 
Tidigare forskning belyser ofta grönskans restorativa verkan med fokus 
på återhämtning efter en längre tids vistelse. Det finns dock forskning 
som påvisar att även en kortare tids vistelse i natur genererar minskade 
stressnivåer och ökat välbefinnande (Bengtsson, 2003). Roger Ulrich har i en 
undersökning konstaterat att mängden stresshormon skiljer sig åt beroende 
på resvägens omgivande miljö. Försökspersonerna utsattes för en normalt 
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stressig trafiksituation på sin väg till jobbet; skillnaden var att personerna 
som färdades i en enbart urban miljö bestående av affärscentra, industrier 
och bostadskomplex hade större mängd stresshormon än personerna som 
färdades genom en urban miljö med inslag av natur. Vad som också framgick 
i undersökningen var att de personer som färdades i miljöer med inslag av 
natur också lät blicken fångas upp av grönskan för att sedan återvända till 
trafiksituationen (Karolinska institutet, 2012). 

I en studie där den tidigare beskrivna färdvägsmiljöskalan ACRES använts 
visade resultatet att kvaliteterna grönska och estetik var starkt bidragande 
till vad som genererar en attraktiv och stimulerande miljö. Grönska skapar 
skönhetsupplevelser och har dels en egen inverkan på upplevelsen av 
färdvägsmiljön och ingår dels som komponent i definitionen av begreppet 
estetik. Vad som utöver grönska genererar estetiska värden i färdvägsmiljön 
finns idag ingen vedertagen forskning kring, men teorier hävdar att vatten, 
öppna rum och vacker arkitektur kan generera estetiska kvaliteter och anses 
stimulerande för cykling. Arkitektur med historiska egenskaper har bevisligen 
en liknande men inte lika stor positiv effekt på cyklisten som grönska har. 
Grönska och estetik längs färdvägen skapar en variationsrik omgivande miljö 
vilket anses stimulerande för cyklisten (Schantz, 2012).

Estetiska kvaliteter i stadsrummet är viktigt för att främja välbefinnandet hos 
cyklister och fotgängare (Guwallius, 2013). Estetiska kvaliteter kan ha flera 
olika uttryck men gemensamt är att de skapar en positiv upplevelse av platsen 
och att en tilltalande utsmyckning skapar positiva sinnesintryck. Vackra visuella 
upplevelser ska vara lätta att underhålla och svåra att vandalisera (Dock, 
2007). En plats som är välskött och fin inger en känsla av trygghet vilket är 
viktigt för en plats attraktivitet (Dock, 2007). Vägtrafikanters olika hastigheter 
påverkar upplevelsen av färdvägsmiljöns detaljeringsgrad. Cyklistens hastighet 
är därför en särskilt viktig parameter att beakta för visuella och estetiska 
aspekter i färdvägsmiljön (Jägerhök, et al., 2011). 

Platsens identitet
Begreppen identitet och karaktär används i många fall synonymt. Platsens 
karaktär skapas genom dess utformning. Bebyggelse- och gatustruktur, stråk, 
arkitektur och platsbildningar är viktiga beståndsdelar för en plats karaktär. 
Platsens identitet inkluderar de mer känslomässiga aspekter som väcker 
minnen och känslor (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). En stimulerande och 
attraktiv omgivande miljö skapas genom dess unika och identitetsskapande 
karaktär (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). Bilden av en plats som distinkt, unik 
och ihågkommen genererar rumsliga kvaliteter till gatumiljön (Faskunger, 
2007). Unika egenskaper utgörs vanligen av arkitektoniska och strukturella 
egenskaper med historisk och kulturell prägel. Vacker och omsorgsfullt 
utsmyckad arkitektur i mänsklig skala bidrar till platsens karaktär. Forskning 
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visar att en plats historia får människor att relatera till platsen vilket är önskvärt 
för att åstadkomma en attraktiv miljö (Wallberg & Wärnhjelm, 2007; Dock, 
2007). Identitetsskapande arkitektur behöver inte alltid vara stora byggnader 
vilka konkurerar med skalan på platsen utan detaljrikedomen kan så väl som 
byggnadens placering skapa identitet (Wallberg & Wärnhjelm, 2007).

Skala
Vid utformning av gatumiljöer bör proportioner och skala beaktas. 
Färdvägsmiljöns ingående fysiska element bör vara väl anpassade till 
cyklistens storlek och hastighet i syfte att generera rumsliga kvaliteter 
(Faskunger, 2007). En stimulerande och attraktiv miljö förknippas vanligen med 
bebyggelse av mänsklig skala (Wallberg & Wärnhjelm, 2007).   

Visuell variation
Utformning av staden handlar inte enbart om placering av stråk, bebyggelse 
och platsbildningar. Att staden inbjuder till skönhetsupplevelser och variation 
är också av stor vikt att beakta (Dock, 2007). Med anledning av cyklistens 
relativt låga hastigheter i jämförelse med motoriserade fordon är cyklister 
mer uppmärksamma på den urbana designen. Cyklister har stor möjlighet att 
notera skillnader i färdvägsmiljön vilket ställer krav på den omgivande miljöns 
detaljutformning. En visuellt rik omgivning, med variation i färg och form, är 
väsentligt för att skapa sinnesintryck och en stimulerande miljö för cyklisten. 
Strukturer som är oregelbundna och komplexa i frågan om detaljer värderas 
högt av fotgängare och cyklister (Lawrence & Engelke, 2001). Egenskapen 
komplexitet innebär visuell rikedom och är en viktig parameter att beakta när 
det gäller rumsliga upplevda kvaliteter i en gatumiljö (Faskunger, 2007).

Mått och mätbarhet
Platsanalys används för analys av rumsliga förhållanden och 
upplevelserelaterade aspekter i stadsmiljön samt vid analys av platsens 
befintliga förutsättningar. Ofta används platsanalys för att analysera och 
kartlägga aspekter som förknippas med estetiska och arkitektoniska värden 
samt karaktärsskapande och historiska egenskaper (Wallberg & Wärnhjelm, 
2007). Visuell variation kan mätas genom noterbara skillnader i färdvägsmiljön. 
Antal noterbara skillnader beror av cyklistens hastighet (Lawrence & Engelke, 
2001). 

För att få exakta mått krävs att analyserna kompletteras med flera 
mätningsmetoder som förslagsvis; enkätundersökningar, fältstudier alternativt 
GIS-analyser eller beräkningar. Fördelen med beräkningar med GIS är att 
flera aspekter kan analyseras samtidigt. En kombination av kvalitativa och 
kvantitativa analyser är att föredra. (Wallberg & Wärnhjelm, 2007). 
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Del 4 Metodutveckling och modell

4.1 Modellen ”Hälsan i rullning”

Metodutveckling för värdering och uppföljning av sambandet mellan stadsform 
och hälsa.
I föregående två teoridelar genomfördes separata utredningar avseende 
sambandet mellan stadsform och psykisk hälsa samt stadsform och fysisk 
hälsa. Med andra ord översattes i dessa delar definitionen av hälsa i termer 
av stadsform. Följande del utgör resultatet av en sammanslagning av dessa 
tidigare fristående delar. Modellen är således ett resultat som påvisar hur fysisk 
och psykisk hälsa förenas genom stadsformen.

Modellen bygger på att mätbara faktorer i den fysiska utformningen, 
indikatorer, är kopplade till specifika rumskvaliteter. De mål som indikatorerna 
mäts gentemot utgörs alltså av dessa rumskvaliteter. Rumskvaliteterna är i sin 
tur kopplade till de för arbetet avgränsade definitionerna av hälsa; rörelse, 
stress och välbefinnande. Betonas skall att kopplingen mellan hälsa och 
stadsform alltså förekommer mellan rumskvalitet och hälsoaspekt och inte 
mellan indikator och hälsoaspekt. 

I syfte att mäta cyklistens fysiska och psykiska hälsa bygger modellens 
mätningsmetodik på att genom mätning av indikatorerna få ett mått på 
rumskvaliteterna och därigenom en indikation om hälsoläget. Varje indikator 
är alltså kopplad till en eller flera rumskvaliteter som i sin tur är kopplade till 
en eller flera hälsoeffekter. Exemplifierat är indikatorn maskvidd kopplad till 
rumskvaliteterna genhet, stimulerande miljö samt goda ljudlandskap. Dessa 
är i sin tur kopplade till rörelse, välbefinnande samt stress. Utifrån dessa 
kopplingar kan man alltså konstatera att indikatorn maskvidd inverkar på 
cyklistens psykiska och fysiska hälsa.

Sammanslagningen mellan de två teoridelarna illustreras tydligt i modellen 
genom att indikatorer som främjar fysisk hälsa även visat sig generera psykisk 
hälsa; fysisk och psykisk hälsa förenas genom stadsformen. I de fall som en 
specifik indikator är kopplad till både psykisk och fysisk hälsa redovisas detta i 
modellen genom att denna kopplats till flera rumskvaliteter – en indikator mäts 
mot flera mål.
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4.2 Kategorisering utifrån rumsnivåer

I syfte att återspegla den i teorin påtalade vikten av en cykelplanering utifrån 
flera rumsnivåer, har identifierade indikatorer och kvaliteter kategoriserats 
utifrån tre skalnivåer: urban form, platsspecifik utformning samt upplevelse. 
Konceptuellt uttrycks dessa som cykelns ramverk, hjul och ekrar.

Den urbana formen, cykelns ramverk, skapar förutsättningar för hur den 
platsspecifika utformningen, cykelns hjul, ska se ut i syfte att främja cyklistens 
rörelse. Upplevelsen, cykelns ekrar, tillför framförallt en god upplevelse av 
turen och därmed ökat välbefinnande samt minskad stress.

Figur 14: konceptuell beskrivning samverkan mellan olika rumsnivåer. Digitalisering: Linda 
Hartzell

4.2.1 Urban form – cykelns ramverk

Den mest översiktliga skalnivån, urban form, konceptualiseras som cykelns 
ramverk och kan återspeglas i teorins konstaterande om att stadens 
form agerar ramverk för rörelsen i staden. Ingående komponenter som 
styr ramverket är, utifrån teorin, stadens täthet, gatunätsstruktur samt 
markanvändning. 
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Inom ramen för denna kategori återfinns följande indikatorer:

•	 Regional	genhet
•	 Maskvidd
•	 Täthet	av	målpunkter
•	 Rumsintegration
•	 Regionens	tillgänglighet	av	målpunkter
•	 Landmärken
•	 Tillgång	till	cykelstråk	med	olika	kvalitet
•	 Siktfrihet
•	 Närhet	till	cykelstråk
•	 Grönska

Kategorin inkluderar även följande rumskvaliteter till vilka indikatorerna är 
kopplade:

•	 Genhet
•	 Närhet
•	 Orienterbarhet
•	 Tillgänglighet
•	 Vägvalsfrihet
•	 Stimulerande	miljö
•	 Goda	ljudlandskap
•	 Upplevd	trygghet
•	 Lugnande	miljö

4.2.2 Platsspecifik utformning – cykelns hjul

Den platsspecifika utformningen sker på kvarters- eller rumsnivå och är 
en direkt effekt av stadsformen. Exemplifierat innebär detta att en stads 
gatunätsstruktur, täthet samt markanvändning skapar förutsättningar på 
kvarters- och stadsrumsnivå. Konkret kan det innebära att en rutnätsstruktur 
med stort antal skärningspunkter ställer krav på korsningsåtgärder på 
rumsnivå för att säkerställa cyklistens framkomlighet.

Inom ramen för denna kategori återfinns följande indikatorer:

•	 Skyltning
•	 Korsbarhet
•	 Gatans	dimensionering
•	 Marklutning
•	 Svängradie
•	 Korsningsåtgärder
•	 Separering	trafikslag
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•	 Överblickbarhet
•	 Parkeringsavstånd
•	 Busshållplatsers	placering
•	 Cykelparkering
•	 Belysning
•	 Markförhållanden
•	 Underhåll	cykelbana

Kategorin inkluderar även följande rumskvaliteter till vilka indikatorerna är 
kopplade:

•	 Orienterbarhet
•	 Framkomlighet
•	 Trafiksäkerhet
•	 Bekvämlighet
•	 Positivt	cykelklimat
•	 Upplevd	trygghet

4.2.3 Upplevelse – cykelns ekrar

De upplevelserelaterade indikatorerna och kvaliteterna är främst kopplade 
till cyklistens stressnivåer och välbefinnande men inverkar även på dennes 
förutsättning för rörelse. 

Inom ramen för denna kategori återfinns följande indikatorer:

•	 Uppsikt
•	 Informell	övervakning
•	 Bebyggelsens	skärmverkan
•	 Bullerdämpande	element
•	 Visuell	variation
•	 Estetik
•	 Platsens	identitet
•	 Skala

Kategorin inkluderar även följande rumskvaliteter till vilka indikatorerna är 
kopplade:

•	 Närhet
•	 Upplevd	trygghet
•	 Goda	ljudlandskap
•	 Stimulerande	miljö
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Hälsan i rullning

Cykeln i rullning

Figur 15: konceptuell beskrivning ”Hälsan i rullning”. Digitalisering: Linda Hartzell

De tre rumsnivåerna konceptualiseras som de komponenter som tillsammans 
utgör en cykel. Detta belyser vikten av att, för att sätta hälsan i rullning, 
beakta såväl den urbana formen, den platsspecifika utformningen som de 
upplevelserelaterade kvaliteterna.

För att främja rörelsen och sätta cykeln i rullning, det vill säga att på ett effektivt 
sätt främja förutsättningarna för rörelse, krävs enbart cykelns ramverk och hjul. 
Med andra ord kan man åstadkomma en rationell och tidseffektiv planering 
genom åtgärder relaterade till kategorierna urban form och platsspecifik 
utformning medan åtgärder relaterade till kategorin upplevelse främst tillför 
en god upplevelse av cykelturen och en främjad psykisk hälsa. I syfte att 
sätta hälsan i rullning krävs därför beaktande av samtliga kategorier och ett 
inkluderande av cykelns alla komponenter; ramverk, hjul och ekrar.
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4.3 Slutsats teoriavsnitt

Den teoretiska bakgrunden i del två och del tre besvarar forskningsfrågorna 
1-6. Av den utredande delen framgår att cyklistens fysiska såväl som 
psykiska hälsa kan främjas genom stadsformen. Fysisk hälsa främjas genom 
ökad rörelse som en effekt av förbättrade förutsättningar för arbetspendling 
med cykel. Förbättrade förutsättningar för cykling kan alltså åstadkommas 
direkt genom stadens fysiska utformning. Psykisk hälsa främjas genom ökat 
välbefinnande och minskad stress vilket är en effekt av färdvägsmiljöns 
utformning. En god upplevelse av färdvägsmiljön är en direkt effekt av den 
fysiska utformningen. Fysisk aktivitet genererar fysiskt och psykiskt välmående. 
Därmed kan konstateras att psykisk hälsa är en indirekt effekt av ökad rörelse i 
form av arbetspendling med cykel

  

Figur 16: schematisk skiss stadsformens direkta och indirekta inverkan på hälsa. Digitalisering: 
Minna Jersenius

4.4 Tes

Med utgångspunkt i genomgången teori har en hypotes för arbetet formulerats. 
Teorin pekar på en, inom dagens cykelplanering, övervikt mot effektiviserande 
åtgärder som ställer genhet, framkomlighet och trafiksäkerhet i fokus för en 
tidseffektiv resväg. Kunskapsbasen avseende huruvida stadsformen kan 
främja förutsättningarna för cykling utgör en betydligt större mängd forskning 
och vetskap än den del som utreder huruvida färdvägsmiljön inverkar på 
cyklistens psykiska hälsa. Utifrån dessa fakta blir det intressant att i kommande 
kapitel söka svar på följande tes:

Föreligger, inom dagens cykelplanering, en övervikt mot effektiviserande 
åtgärder?
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Del 5 Fallstudie med Nacka kommun och       
   Stockholms stad

Följande avsnitt utgör den undersökande delen av arbetet. Under en workshop 
testades modellen som process- och utvärderingsverktyg i syfte att besvara 
forskningsfrågorna 7-9. 

5.1 Workshopens genomförande

Workshopdeltagarna var alla yrkesverksamma inom stadsplanering, trafik samt 
hälsa- och miljö. Gruppen inkluderade kompetenser med indirekt eller direkt 
påverkan på den fysiska utformningen av de två fallstudieområdena. Från 
stadsbyggnadskontoret i Stockholm deltog: Johannes Berg, miljöutredare; 
Pye Seaton, drift och underhåll; Joakim Boberg, trafikplanerare; Henrik 
Söderström, trafikplanerare. Från Nacka kommun deltog: Sabina Nilsson, 
hållbarhetsstrateg; Renée Klarberg, trafikplanerare; Marianne Areskog, hållbart 
resande.

Fallstudieområdena utgjordes av två delar av ett regionalt prioriterat cykelstråk. 
Ett typiskt stråk för arbetspendlande cyklister går från Nacka till Stockholms 
innerstad (bilaga A1). Det är ett stråk där cyklisterna rör sig från bostaden 
i ytterstaden till arbetet i innerstaden. I enlighet med tidigare studier finns 
strukturella skillnader mellan ytterstadens glesare karaktär och innerstadens 
tätare karaktär. De rumsliga förutsättningarna mellan inner- respektive 
ytterstaden skiljer sig avseende de fysiska element som bygger upp den 
omgivande färdvägsmiljön. Det är därför betydelsefullt att studera dessa 
strukturer separat (Schantz & Wahlgren, 2014). De två delarna valdes således 
på grund av dess olika stukturer; Götgatan i Stockholm som karaktäriseras 
av innerstadsstruktur (bilaga A2) samt Gillevägen i Nacka som utgörs av 
ytterstadsstruktur (bilaga A3).  

I syfte att besvara forskningsfrågorna 7-9 formulerades nedanstående frågor 
specifikt för workshopen. Workshopen utgjordes av två delar varav den första 
ämnade ge svar på frågeställning 1 nedan med syftet att få deltagarnas syn 
på hur hälsa bör beaktas i cykelplaneringen. Den andra delen ämnade ge 
svar på frågeställning 2 nedan med syftet att genom gradering av framtagna 
indikatorer få en bedömning av cyklistens fysiska och psykiska hälsa på 
Götgatan och Gillevägen. 

1. Vilka 15 indikatorer anser du generellt sett viktigast att beakta för en  
 hälsofrämjande cykelplanering?
2. Hur väl på en skala 1-5 är följande indikatorer uppfyllda på angiven  
 plats?
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Workshopens första del genomfördes individuellt. Uppgiften inleddes med 
en muntlig presentation av samtliga indikatorerna. Materialet som tilldelades 
deltagarna var de framtagna indikatorerna (bilaga A4). De informerades inte 
om de kopplingar som i modellen identifierats mellan indikatorer, rumskvaliteter 
samt hälsoeffekter. Femton markeringar placerades på de indikatorer som 
deltagarna ansåg viktigast att beakta för en generellt sett hälsofrämjande 
cykelplanering. I det fall då en indikator ansågs särskilt viktig att beakta kunde 
denna tilldelas fler markeringar. 

Den andra delen av workshopen genomfördes kommunvis. Nacka kommun 
studerade Gillevägen i Nacka medan Stockholms stad stadsbyggnadskontor 
studerade Götgatan. Deltagarna försågs med följande material: indikatorerna 
(bilaga A5), en beskrivning av indikatorernas innebörd och definitioner (bilaga 
A6-A10), en karta över regionala samt lokala cykelstråk (bilaga A1), karta över 
fallstudieområdena (bilaga A2-A3) samt vyer av den omgivande miljön (bilaga 
A11-A15). Majoriteten av deltagarna hade platskännedom och kunde därmed 
bidra med en tillförlitlig bedömning. Uppgiften bestod i denna del av att göra 
en snabb bedömning av indikatorernas grad av uppfyllnad (bilaga A5) inom de 
utvalda fallstudieområdena. Graderingen gjordes utifrån skala 1-5.

Figur 17-20: arbetsprocess workshop
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Del 6 Resultat av fallstudie

6.1 Resultat av workshop del 1

Resultatet från workshopens första del besvarar forskningsfråga 7, dvs. vad 
anses generellt viktigast att beakta för en hälsofrämjande cykelplanering? 

Den totala sammanställningen av respektive kommuns individuella 
viktningar återfinns i bilaga B1-2. Resultatet nedan visar en summering och 
sammanställning av de fem indikatorer som respektive kommun tillsammans 
ansett viktigast att beakta för en hälsofrämjande cykelplanering. Nummer ett 
motsvarar högst prioritering. Resultatet stämmer med teorin och formulerad 
hypotes eftersom samtliga indikatorer är direkt kopplade till fysisk hälsa samt 
indirekt psykisk hälsa som effekt av rörelse. Endast en indikator har en direkt 
koppling till psykisk hälsa som effekt av ökat välbefinnande.  

Figur 21: resultat från workshop del 1

6.2 Resultat av workshop del 2

Resultatet från workshopens andra del besvarar forskningsfråga 8-9, 
dvs. hur är den arbetspendlande cyklistens hälsotillstånd inom delar av 
Götgatan och Gillevägen? samt finns det skillnader mellan inner- respektive 
ytterstadsstruktur? 

Resultatet av kommunernas graderade indikatorer framgår av bilaga B3-4. 
Efter avslutad workshop fördes resultatet in i framtagen modell och två 
hälsoprofiler kunde utläsas. Graderade modeller framgår nedan. Skalan 1-5 
anger hur väl uppfylld indikatorn är på platsen.  

Nacka kommun Stockholm stad

Underhåll cykelbana

Underhåll cykelbana

Gatans dimensionering Gatans dimensionering

Separering trafikslag

Separering trafikslag

Regional genhetRegional genhet

Belysning

Korsningsåtgärder

1
2
3
4
5
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1 = Inte alls uppfylld
2 = Mindre uppfylld
3 = Uppfylld
4 = Väl uppfylld
5 = Mycket väl uppfylld

Skalan står alltså i relation till hur uppfylld indikatorn är och inte till det aktuella 
hälsoläget. Uppfyllnadsgraden avseende ökad rörelse, minskad stress samt 
ökat välbefinnande anges i modellen och ger en indikation om hur väl platsen 
genererar en viss hälsoeffekt. Alltså en indikation om hälsoläget på Götgatan 
respektive Gillevägen. Noteras skall att uppfyllnadsgraden avseende stress 
tolkas ”omvänt”. En uppfyllnadsgrad av 100% indikerar alltså en fullständigt 
avstressad cyklist. 
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Del 7 Analys och slutsatser

I följande avsnitt analyseras del fyra; modellen samt del sex; resultatet av 
fallstudien. Avsnittet ämnar även ge svar på den tes som formulerats i slutet på 
del fyra om huruvida det föreligger en övervikt mot effektiviserande åtgärder 
inom dagens cykelplanering.

7.1 Viktigast att beakta mot en hälsofrämjande    
      cykelplanering

Resultatet från workshopens första del påvisar en samstämmighet mellan 
de två kommunerna i frågan avseende vad som anses viktigast för en 
hälsofrämjande cykelplanering. Resultatet pekar på att en effektiv och 
rationell  planeringsfilosofi enligt deltagarna anses viktig att beakta för en 
hälsofrämjande cykelplanering.

Förklaringen till resultatet kan, enligt deltagarna, tänkas bottna i det faktum att 
en effektiv och framförallt trafiksäker planering måste prioriteras först för att 
cykeln överhuvudtaget ska väljas som transportmedel. Om dessa indikatorer 
förbises eller inte uppfylls genereras alltså varken fysisk eller psykisk hälsa. 
Utebliven rörelse genererar utebliven hälsa.
Ovanstående resonemang bekräftar tesen om att det inom dagens planering 
föreligger övervikt mot effektiviserande åtgärder utifrån anledningen ovan.

Fysisk och psykisk hälsa förenas genom stadens form
Som beskrivits tidigare saknade deltagarna under workshopen vetskap om 
modellen och dess kopplingar mellan specifika indikatorer och hälsoeffekter. 
Berörda kompetenser hade inte heller informerats om den tes undertecknade 
sökte svar på. Intressant nog konstaterade samtliga deltagare att en del av de 
effektiviserande åtgärder som oftast förknippas med en rationell cykelplanering 
även inverkar på cyklistens psykiska hälsa. Utifrån modellen innebär det alltså 
att indikatorer kopplade till fysisk hälsa även kan vara kopplade till psykisk 
hälsa och därmed att de två hälsoaspekterna förenas genom stadsformen. 
Deltagarna menade bl.a. att indikatorer som gatans dimensionering, belysning 
och korsningsåtgärder främjar fysisk hälsa men att dessa i allra högsta grad 
även är avgörande för upplevelsen av färdvägsmiljön och därmed cyklistens 
psykiska hälsa. Med andra ord bekräftar resultatet modellens tillförlitlighet och 
dess kopplingar mellan fysisk och psykisk hälsa.

Upplevelserelaterade indikatorer prioriteras i andra hand
Sammanställningen visar att samtliga indikatorer ingår i antingen kategorin 
urban form eller platsspecifik utformning. Intressant att notera är dock att 
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resultatet inte inrymmer en enda upplevelserelaterad indikator. Detta indikerar 
att upplevelserelaterade kvaliteter prioriteras efter de rationella. Förklaringen 
kan ligga dels i arbetets fokus arbetspendling med cykel som enligt 
deltagarna yrkar på att trafiksäkerhet och tidseffektivitet bör prioriteras först. 
Nämnvärt är dock att några av deltagarna efter presentation och förklaring 
av resultatet, belyste att det finns stora värden i den mer rekreationsinriktade 
cykelplaneringen att lyfta in även i den planering som avser främst den 
arbetspendlande cyklisten. Dessa deltagare menade på att det, ur ett 
övergripande hälsoperspektiv, finns fler värden än just effektivitet som främjar 
hälsa.

Yteffektiv planering för ökad rörelse, stresslindring och ökat välbefinnande
Gemensamt för kommunerna är att separering av trafikslag samt gatans 
dimensionering utgör grundförutsättningar för en cykelfrämjande planering. 
Gatans dimensionering samt vilken separeringsform stadsrummet tillåter 
återkopplar till huvudproblemet ytbrist. Resultatet bekräftar alltså vikten av en 
yteffektiv planering i strävan mot att genom stadsformen främja hälsa.

Cykelplanering utgör växelspel mellan olika rumsnivåer
De indikatorer som utpekats som viktigast återfinns i samtliga av 
mätningsmodellens tre kategorier. Underhåll cykelbana, korsningsåtgärder, 
gatans dimensionering, belysning samt korsningsåtgärder ingår i kategorin 
platsspecifik utformning och berör således stadsrum och kvartersnivå. 
Regional genhet ingår i kategorin urban form vilken, i Stockholmsregionen, 
berör en mer översiktlig rumsnivå. I Stockholmsområdet handlar regional 
genhet om kopplingen mellan olika kommuners cykelnät medan begreppet 
i övriga landet snarare handlar om stora avstånd mellan städer. Utifrån ett 
småstadsperspektiv blir det således en aning missvisande att kategorisera 
regional genhet som urban form.

Därmed poängteras vikten av en helhetssyn på planeringen och en förståelse 
för samspelet mellan övergripande, kvarters- samt stadsrumsnivå. Glädjande 
nog bekräftar resultatet mätningsmodellens struktur och uppbyggnad med 
kategorier utifrån skalnivåer. 

7.2 Hälsoprofiler för fallstudieområden

Resultatet från de graderade fallstudieområdena analyseras i enlighet 
med framtagna forskningsfrågor utifrån skillnader mellan hälsoläge i 
innerstadsstruktur respektive ytterstadsstruktur.



73

Bättre förutsättningar för rörelse längs Götgatan – den fysiska hälsan väl 
uppfylld
Resultatet visar att Götgatan med en uppfyllnadsgrad av 72% mot Gillevägens 
48% innehar bäst förutsättningar för rörelse och därmed genererar högst 
effekter av fysisk hälsa. Förklaringen kan tänkas ligga i Götgatans stadsstruktur 
i kombination med lyckade trafiktekniska åtgärder. Innerstadsstrukturen ger 
fördelar utifrån ett rörelseperspektiv i och med rutnätstruktur med stort antal 
skärningspunkter. Gatan är alltså välintegrerad. 

Uttryckt i cykelkvaliteter skapar stadsstrukturen stor vägvalsfrihet samt god 
genhet och orienterbarhet. Det höga antalet korsningspunkter ställer dock 
stora krav på gatans framkomlighet vilket styrs av trafiktekniska åtgärder i form 
av framförallt korsbarhet. Korsbarheten värderas till en fyra i och med åtgärden 
med seriekopplade trafikljus som skapar en ”grön våg” för cyklisten.
Även marklutningen utgör en ur framkomlighetssynpunkt given förklaring till 
Götgatans rörelsefrämjande struktur. Till skillnad från Gillevägens kuperade 
topografi karaktäriseras Götgatan av en platt och mycket bekväm marklutning.

Sammantaget utgör Götgatan ett gott exempel på hur olika skalnivåer 
samverkar i och med att gatunätstruktur i detta fall skapar förutsättningar för 
främjad rörelse förutsatt att platsspecifika åtgärder i form av bl.a. korsbarhet 
tillgodoses. Detta återspeglar samt bekräftar återigen modellens uppbyggnad 
utifrån urban form, platsspecifik utformning samt upplevelse och det växelspel 
som sker dem emellan. 

Bättre psykisk hälsa i innerstadsstruktur
Teorin betonar de risker en tätare stadsstruktur kan medföra avseende psykisk 
hälsa och framförallt stress. Intressant nog påvisar resultatet en bättre psykisk 
hälsa på Götgatan än på Gillevägen. Uppfyllnadsgraden för cyklistens 
välbefinnande uppgår till hela 71% i innerstaden medan den landar på 61% i 
ytterstaden. Vad gäller stressnivån visar resultatet att stadsformen i innerstaden 
genererar en mindre stressad cyklist än i ytterstaden.

Förklaringen bottnar i deltagarnas gradering av de olika indikatorerna där 
grönska, visuell variation, skala samt estetik utgör de högst graderade 
indikatorerna längs Gillevägen. På Götgatan är det istället informell 
övervakning och gatans dimensionering som graderats högst utöver visuell 
variation som i likhet med Gillevägen anses tillgodosedd. Den visuella 
variationen kan på Götgatan ha en koppling till rutnätsstrukturen som genererar 
en mångfald av vyer och därmed en intressant färdvägsmiljö. 

En stor skillnad mellan de två hälsoprofilerna ligger i platsernas upplevda 
trygghet. På Götgatan har den informella övervakningen graderats högre än 
på Gillevägen, troligtvis med anledning av att innerstaden karaktäriseras av ett 
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levande folkliv dag- som kvällstid vilket skapar trygghet. Att det finns människor 
på platsen kan även förklaras av Götgatans i förhållande till Gillevägens, goda 
rumsintegration. Återigen bidrar rutnätsstrukturen till en välintegrerad gata 
som är lätt att hitta till och som med hög sannolikhet karaktäriseras av höga 
flöden av såväl cyklister som fotgängare. Här utgör Götgatan alltså ytterligare 
ett exempel på hur stadsstrukturen påverkar kvaliteter i stadsrummet, hur 
gatunätsstruktur styr bl.a. upplevelsen av trygghet. 

Ur ett mer trafiktekniskt perspektiv har separering av trafikslag graderats 
dubbelt så högt på Götgatan som på Gillevägen. Utifrån teorin kan konstateras 
att konflikter cyklister emellan i hög grad beror av separeringen mellan 
skyddade och icke skyddade trafikanter. Skillnaderna avseende cyklistens 
stressnivåer samt välbefinnande i inner- respektive ytterstad kan i detta fall 
därmed förklaras genom skillnaderna i separeringsform.

Sammanfattningsvis indikerar de två hälsoprofilerna att den arbetspendlande 
cyklisten mår bättre både psykiskt och fysiskt i innerstadsstrukturen längs 
Götgatan. 

7.3 Slutsats arbete

Är hälsan i rullning?
Som titeln för detta arbete antyder ämnar framtagen modell sätta inte bara 
cykeln utan även hälsan i rullning genom ett tydliggörande avseende 
stadsformens inverkan på cyklistens fysiska och psykiska hälsa. Arbetets 
titel belyser vikten av införandet av de psykiska och upplevelserelaterade 
aspekterna inom planeringen. 

Rationell och effektiviserande planering har i detta arbete visats utgöra 
en grundförutsättning för främjande av fysisk men även psykisk hälsa. 
Utan trafiksäkerhet och effektivitet ingen cykling alls. Dock behöver 
upplevelserelaterade kvaliteter lyftas fram i planeringen, kanske framförallt 
genom ökad kunskap avseende stadsformens inverkan på cyklistens psykiska 
hälsa.

Fysisk och psykisk hälsa förenas genom stadsformen.
Indikatorer för främjande av rörelse är, som visats, även kopplade till 
upplevelsen av cykelturen och därmed cyklistens mentala välmående. 
Modellen inkluderar bevis för kopplingen vilket kan innebära att upplevelse- 
och psykiskt hälsorelaterade aspekter genom modellen lyfts fram i dagens 
planering.

Det har nämnts att den hälsofrämjande planeringen kan behöva kompletteras 
med ökad kunskap och tydliggörande avseende kopplingen mellan stadsform 
och psykiska effekter. Modellen kan, enligt ovanstående förklaring, innebära ett 
steg närmre detta mål.
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Del 8 Diskussion

8.1 Ämnesområde och arbetsprocess

Det valda ämnesområdet är ett relativt nytt och outforskat område. Det 
innebar att det saknades tydliga ramar eller anvisningar att utgå ifrån. 
Under arbetets inledande fas var det därför betydelsefullt att göra en tydlig 
avgränsning av ämnesområdet och skapa en struktur för arbetet. I ett tidigt 
skede formulerades därför ett antal forskningsfrågor som fungerade som 
stöd och ramverk för det fortsatta arbetet. Detta ledde sedan till den valda 
arbetsprocessen med litteratur- och fallstudier. 

Utifrån forskningsfrågorna här nedan förs en diskussion kring 
arbetsprocessens två delar. Arbetet kan ses som ett första steg i en vidare 
process. Förslag på vidare studier samt reflektion kring arbetets tes ges också 
nedan.  

8.2 Arbetets utredande del

De teoretiska delarna vilar på en omfattande litteraturstudie vilken syftat till att 
besvara de inledande forskningsfrågorna 1-6. Litteraturstudierna utgjorde en 
viktig del av arbetet för att inhämta kunskap inom området och kartlägga det 
aktuella forskningsläget.

1. Hur lyder definitionen av fysisk hälsa? 
1.1  Utifrån avgränsningen arbetspendling med cykel; hur lyder definitionen  
 av fysisk hälsa?
2. Hur lyder definitionen av psykisk hälsa? 
2.1  Utifrån avgränsningen arbetspendling med cykel; hur lyder definitionen  
 av psykisk hälsa?
3. Vilka fysiska och psykiska hälsoeffekter uppnår cyklisten av att röra sig?
4. Vilken fysisk utformning främjar förutsättningen för rörelse i form av   
 arbetspendling med cykel?
5. Vilken fysisk utformning genererar minskad stress samt ökat   
 välbefinnande hos den arbetspendlande cyklisten under och efter   
 cykelturen?
6. Hur kan hälsofrämjande fysisk utformning bedömas och mätas?

Tidigare studier inom ämnet
Delarna som behandlar fysisk respektive psykisk hälsa skiljer sig åt avseende 
mängden tidigare forskning. Den teori som behandlar stadsformens inverkan 
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på fysisk hälsa har stöd i flera tidigare teorier och är således omfattande i detta 
arbete. Under framtagandet av den teoretiska bakgrunden avseende fysisk 
hälsa var det således viktigt att avgränsa och göra ett relevant urval av en stor 
mängd teoretiskt material. 

Stadsformens inverkan på cyklistens psykiska hälsa via upplevelsen 
av färdvägsmiljön är ett relativt outforskat och nytt ämnesområde. Vid 
framtagandet av den teoretiska bakgrunden avseende psykisk hälsa fanns 
således mycket få studier att bygga vidare på. Som ett komplement till den 
teoretiska bakgrunden avseende psykisk hälsa kunde litteraturstudien med 
fördel ha kompletteras med intervjuer för att ytterligare styrka teorierna i detta 
arbete. 

Det finns en tydlig koppling mellan fysisk hälsa och målgruppen 
arbetspendlande cyklister i det avseende att ökad rörelse har en direkt 
koppling till fysisk hälsa. Kopplingen mellan psykisk hälsa och målgruppen 
arbetspendlande cyklister är inte helt självklar. Väldokumenterat är att psykisk 
hälsa är en positiv effekt av ökad rörelse. Vad som via upplevelsen skapar 
en viss känsla och därigenom positiva psykiska hälsoeffekter i form av ökat 
välbefinnande är dock mer svårdefinierat. En förklaring kan vara det faktum 
att planeringen för målgruppen arbetspendlande cyklister ofta utgår ifrån att 
skapa goda förutsättningar för rörelse samt effektiva och snabba transporter, 
vilket är motsägande den teori som finns avseende miljöer som inbjuder till 
stressåterhämtning och ökat välbefinnande.

Begrepp och definitioner
Under framtagandet av den teoretiska bakgrunden har flera svårdefinierade 
begrepp behövt utredas. Det har funnits begrepp som vid en första anblick 
benämnts likadant men vid en djupare analys haft olika innebörd. De två 
teoretiska delarna skiljer sig i vissa avseenden vad gäller begreppsdefinitioner. 
Ett exempel är begreppet överblickbarhet som enligt teorin avseende fysisk 
hälsa handlar om orienterbarhet medan begreppets innebörd i teorin avseende 
psykisk hälsa förklaras som trygghet. Samma begrepp har alltså olika 
innebörd. Att definiera ord samt finna dess rättvisande användning har bidragit 
till flera intressanta och invecklade diskussioner i strävan mot att förena fysisk 
och psykisk hälsa genom mätbara indikatorer i stadsformen. 

Generella slutsatser
De förbättrade förutsättningarna som enligt teorin krävs för ökad rörelse och 
fysisk hälsa är konkreta åtgärder i stadsmiljön. Det är åtgärder som är av mer 
trafikteknisk karaktär varvid möjligheten till exakta och generella slutsatser 
är möjliga med utgångspunkt i tidigare studier. Eftersom teorin i detta 
arbete stödjs av flera referenser samt utgår från väl vedertagna metoder är 
trovärdigheten och tillförlitligheten avseende fysisk hälsa som effekt av ökad 
rörelse hög.     
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Kopplingen mellan definitionen av psykisk hälsa och egenskaper i stadsmiljön 
som via upplevelsen av färdvägsmiljön främjar cyklistens välbefinnande är 
inte lika konkret. Upplevelser är subjektiva och individuella vilket begränsat 
möjligheten att i detta arbete dra generella och fullständiga slutsatser 
avseende stadsformens inverkan på psykisk hälsa. För detta krävs flera studier 
vilket framgår av diskussionsavsnittets senare del. 

Platsers unika förutsättningar
En plats befintliga struktur utgör förutsättningarna för hur hälsofrämjande 
åtgärder kan vidtas. Att åstadkomma god hälsa i ett oexploaterat område kan 
te sig enkelt till skillnad från ett befintligt område där stadsstrukturen redan satt 
ramarna för vad som är möjligt. 

Modellens egenvärde och användning
Modellen är i sig själv resultatet av den stora mängd information som tagits 
fram under arbetets litteraturstudie. Detta belyser modellens egenvärde i att 
utgöra en kartläggning och kategorisering av de indikatorer i stadsformen som 
påverkar cyklistens fysiska och psykiska hälsa. Trots att modellen utgör en 
sammanställning av flera indikatorer är avsikten inte att den ska användas som 
en checklista för exakt allt som måste vara uppfyllt för fullständig hälsoeffekt. 
Sammanställningen är snarare ett försök att starta upp diskussion kring 
stadsformens inverkan på hälsa samt få en indikation om hur stadsformen kan 
analyseras och utvärderas i strävan mot en mer hälsofrämjande planering. 

Modellens användning som utvärderingsverktyg avser möjliggöra värdering, 
analys och uppföljning av hälsoläget på en specifik plats. Modellen kan 
därmed användas för att analysera brister och avgöra vilka hälsofrämjande 
åtgärder som bör vidtas. Modellen är alltså användbar såväl innan som efter 
gestaltning, samt för jämförelse mellan platser. Modellen är generell i det 
avseende att den kan appliceras på olika platser.

Modellen utgår i första hand från målgruppen arbetspendlande cyklister. Vid 
utformning av stadsmiljöer och gaturum är det också viktigt att ta hänsyn till 
andra vägtrafikanters behov varvid kompromisser och prioriteringar mellan 
trafikslag är väsentligt. Detta beaktas inte i framtagen modell. För användande 
av modellen för en annan målgrupp såsom fotgängare eller andra typer av 
cyklister kan revideringar av ingående kvaliteter samt indikatorer vara lämpligt. 

Modellens tillförlitlighet
I analysen beskrivs hur modellens tillförlitlighet utifrån ingående indikatorer, 
uppbyggnad samt struktur bekräftats under workshopen. Deltagarna 
bekräftade modellens ingående indikatorer avseende dess relevans samt 
utifrån om någon viktig indikator ansågs saknad. 
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8.3 Arbetets undersökande del

Arbetets undersökande del har syftat till att besvara forskningsfrågorna 7-9. 
Tillämpning av modellen i praktiken har utgjort en central roll i arbetet med 
syfte att testa modellens funktion som process- och utvärderingsverktyg.  

7. Vad anses generellt viktigt att beakta för en hälsofrämjande    
 cykelplanering?
8. Hur är den arbetspendlande cyklistens hälsotillstånd inom delar av  
 Götgatan och Gillevägen?
9. Finns det skillnader mellan inner- respektive ytterstadsstruktur?

Objektiv bedömning
Modellens ingående indikatorer var centrala under workshopen. Deltagarna 
hade enbart vetskap om indikatorerna och inte om modellens uppbyggnad 
eller kopplingen mellan indikator, rumskvalitet och hälsoeffekt. Att deltagarna 
enbart gavs kännedom om indikatorerna berodde på att forskningsfrågorna 
7 och 8 skulle besvaras utan påverkan av indikatorns inverkan på respektive 
hälsoeffekt. Här söktes alltså en objektiv bedömning. 

En större andel indikatorer med koppling till fysisk hälsa fanns att tillgå då 
deltagarna skulle besvara forskningsfråga 7. Den ojämna fördelningen av 
indikatorer med koppling till respektive hälsoeffekt kan ha påverkat svaret på 
forskningsfråga 7 samt svaret på tesen om huruvida det råder en rationell och 
effektiviserande cykelplanering eller inte. 

Val av fallstudieområden
Resultatet av fallstudien är platsbundet i det avseende att de studerade 
platserna var avgränsade till delar av Götgatan och Gillevägen. För att 
säkerställa modellens generaliserbarhet och tillförlitlighet kan analys av 
fler fallstudieområden vara önskvärt. I detta arbete valdes att studera 
innerstadsstruktur i relation till ytterstadsstruktur men för vidare användning av 
modellen kan andra platser vara intressanta att utvärdera. Förslag på lämpliga 
fallstudieområden framgår i avsnittet för vidare studier. 

Workshopdeltagande
Användning av modellen som processverktyg startade upp flera givande och 
intressanta diskussioner kring hur hälsofrämjande cykelplanering görs idag. 
Det var givande att träffa yrkesverksamma inom ämnesområdet samt använda 
modellen i workshopform. 

Deltagarantalet uppgick till sju personer. Vid ett högre deltagarantal 
skulle mer generella slutsatser i detta arbete varit möjligt. Deltagarnas 
specifika yrkesroller var bidragande till att resultatet från workshopen är 
kompetensbundet. Om workshopdeltagarna hade varit verksamma inom andra 
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ämnesområden eller om deltagandet utgjorts av arbetspendlande cyklister 
hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. 

I enlighet med föregående analysavsnitt behandlades upplevelserelaterade 
värden inte alls vid svaret på frågeställning 7. Orsaken till detta kan vara 
workshopdeltagarnas specifika kompetenser. Majoriteten av deltagarna 
var trafikplanerare och hade därmed stor kunskap och engagemang kring 
trafiktekniska frågor. Om deltagargruppen inkluderat kompetenser såsom 
arkitekter, landskapsarkitekter, hälsostrateger etc. kan tänkas att en större vikt 
lagts vid mer upplevelserelaterade indikatorer. 

Engagemanget hos deltagarna var stort och det framgick att flera av 
deltagarna var väl bekanta med fallstudieområdena. I vilken grad deltagarna 
var bekanta med platsen påverkade sannolikt resultatet och precisionen 
avseende bedömningen av indikatorerna. Det var en stor fördel att deltagarna 
hade god platskännedom, framförallt i och med att deltagarna skulle arbeta sig 
igenom ett stort antal indikatorer på begränsad tid.   

8.4 Bekräftad tes

Efter litteraturstudie och framtagen teori formulerades en hypotes som, 
tillsammans med forskningsfrågorna, har genomsyrat detta arbete. Tesen 
utgår från teorin och hävdar att det råder en rationell cykelplanering idag. Med 
rationell cykelplanering menas alltså en planering där tidsvinsten är i fokus. 
Det ska gå snabbt att ta sig från bostaden till arbetet med cykel. En tidseffektiv 
planering genererar fysisk hälsa tack vare goda förutsättningar för rörelse, men 
den säger ingenting om hur cyklisten mår under och efter turen. Intressant 
att diskutera i sammanhanget är tidsvinst kontra uppnådd hälsoeffekt. 
Avslutningsvis vill undertecknade därför ta tillfälle att sammanfatta detta arbete 
genom formulering av en rad nya frågor och därigenom öppna upp för vidare 
diskussion:

Är det möjligt att finna en gräns för när vilken den rationella planeringen inte 
längre genererar fysisk och psykisk hälsa? En gräns då det rationella tänket 
övergår i psykiskt negativa effekter. En gräns vid vilken konflikter uppstår och 
den tidseffektiva cykelplaneringen för ökad rörelse och fysisk hälsa övergår 
i psykisk ohälsa? Kan det vara så att den cykelfrämjande planeringen bör 
utgöras av en balans mellan effektiviserande och upplevelserelaterade 
åtgärder för att maximera cyklistens fysiska och psykiska hälsa? Vad utgör i 
så fall ett optimalt hälsoläge? Bör både fysisk och psykisk hälsa vara maximalt 
uppfyllda eller är en balans mellan de båda hälsoeffekterna önskvärd? 
Kanske kan det optimala hälsoläget skilja sig mellan olika platser på grund av 
platsernas olika förutsättningar. 
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Figur 24: vad är optimalt hälsoläge? Digitalisering: Minna Jersenius

8.5 Vidare studier

•	 Det	finns	behov	av	att	styrka	och	bredda	den	teoretiska	bakgrunden		
 i arbetet. Kompletterande studier avseende upplevelserelaterade   
 aspekter i stadsmiljön är av särskilt intresse. 
•	 Det	finns	intresse	av	att	utifrån	hälsa	jämföra	flera	platser	än	vad	som		
 gjorts i denna studie. En jämförelse mellan ett regionalt cykelstråk och  
 ett lokalt cykelstråk skulle vara intressant. Vid en sådan jämförelse bör  
 stråken ha samma start och målpunkt i syfte att avgöra hur olika   
 vägval kan generera olika stor hälsoeffekt. Arbetspendling med   
 cykel behöver inte nödvändigtvis gå mellan inner- och    
 ytterstadsstruktur. Cykelpendling förekommer även i enbart inner-   
 eller ytterstadsstruktur.
•	 Vidareutveckling	av	modellen	inkluderar	framförallt	utveckling	av		 	
 indikatorernas mått och mätbarhet. Detta arbete ger enbart råd för hur  
 bedömning, analys och mätning kan göras. 
•	 Det	skulle	vara	av	intresse	att	genom	exakt	bedömning	gradera		 	
 modellens ingående indikatorer utifrån de två fallstudieområdena för att  
 kunna jämföra ett sådant resultat med den kompetens- och platsbundna  
 uppskattning som deltagarna gjort. 

Med dessa punkter överlämnas ämnesområdet för vidare forskning 
med förhoppning om att planeringen för cykelpendling kryddas med 
upplevelserelaterade åtgärder trots det bevisade faktum att cyklisten vill ta 
sig fram snabbt, effektivt och säkert. Undertecknade avslutar med en uttryckt 
önskan om att framtidens planering inkluderar cykelns ramverk, hjul och ekrar 
och därmed sätter inte bara cykeln utan även hälsan i rullning.
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Bilaga A4 : lista med indikatorer

Namn
Befattning

Estetik

Platsens identitet

Skala

Regional genhet

Skyltning

Maskvidd

Korsbarhet

Täthet av målpunkter

Gatans dimensionering

Marklutning

Rumsintegration

Svängradie

Regionens tillgänglighet till
målpunkter

Korsningsåtgärder

Landmärken

Separering trafikslag

Tillgång till cykelstråk 
med olika kvalitet

Parkeringsavstånd

Cykelparkering

Närhet till cykelstråk

Belysning

Bebyggelsens skärmverkan

Grönska

Markförhållanden

Bullerdämpande element

Uppsikt

Siktfrihet

Busshållplatsers placering

Informell övervakning

Visuell variation

Överblickbarhet

Underhåll cykelbana
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Kommun1= Inte alls uppfylld
2= Mindre uppfylld
3= Uppfylld
4= Väl uppfylld
5= Mycket väl uppfylld

Estetik

Platsens identitet

Skala

Regional genhet

Skyltning

Maskvidd

Korsbarhet

Täthet av målpunkter

Gatans dimensionering

Marklutning

Rumsintegration

Svängradie

Regionens tillgänglighet till
målpunkter

Korsningsåtgärder

Landmärken

Separering trafikslag

Tillgång till cykelstråk 
med olika kvalitet

Parkeringsavstånd

Cykelparkering

Närhet till cykelstråk

Belysning

Bebyggelsens skärmverkan

Grönska

Markförhållanden

Bullerdämpande element

Uppsikt

Siktfrihet

Busshållplatsers placering

Informell övervakning

Visuell variation

Överblickbarhet

Underhåll cykelbana
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Graderingsskala

1. Inte alls uppfylld     
2. Mindre uppfylld 
3. Uppfylld
4. Väl uppfylld
5. Mycket väl uppfylld

Maskvidd
Definition: Korsningsavstånd mellan 
olika cykelnät. Låg maskvidd 
innebär korta avstånd mellan 
korsningspunkter vilket ställer krav på 
framkomligheten.
Vägledning: Uppskatta hur 
maskvidden inom det geografiska 
området genererar goda 
förutsättningar för cyklisten.
Mål: ett cykelnät med inte alltför långa 
avstånd mellan korsningspunkter samt 
hög framkomlighet genererar genhet 
samt vägsvalsfrihet. 

Regional genhet 
Definition: Regional genhet 
sammankopplar olika kommuner och 
stadsdelar. Ett regionalt gent stråk 
fångar upp flöden från omgivande 
stråk och tenderar således ha höga 
flöden av cyklister.
Vägledning: Uppskatta hur gent 
stråket är genom att studera flöde av 
cyklister samt genom att uppskatta 
stråkets koppling till omgivande 
huvudstråk.
Mål: god regional genhet innebär 
att det geografiska området samlar 
cyklister från omgivande huvudstråk. 
God genhet bidrar till snabb, enkel 
och direkt cykling.

Regionens tillgänglighet till målpunkter
Definition: cyklistens enkelhet att ta 
sig fram mellan start- och målpunkt. 
Tillgänglighet är starkt förknippat 
med täthet, genhet och närhet. 
Tillgängligheten kan öka i den tätare 
staden där fördelningen av funktioner 
är tätare. Regional tillgänglighet beror 
även av cykelnätets utformning.
Vägledning: Uppskatta hur 
genhet, täthet och närhet inom 
det geografiska området bidrar till 
cyklistens tillgänglighet.
Mål: hög regional tillgänglighet till 
målpunkter innebär enkelhet att 
cykla mellan målpunkter vilket ur 
cykelsynpunkt är viktigt.

Rumsintegration
Definition: ett stadsrums integration 
med omgivande stadsrum indikerar 
huruvida centralt rummet är och 
därmed hur enkelt det är att hitta till 
rummet. 
Vägledning: uppskatta förmågan 
att orientera sig utifrån sekvensens 
koppling till omgivande stadsrum.
Mål: ett stråk med hög rumsintegration 
är sannolikt lätt att hitta till. Hög 
rumsintegration främjar orienterbarhet.

Täthet av målpunkter 
Definition: Huvudcykelnätet i relation 
till potentiella användare. Målpunkter 
utgörs av start- och målpunkt, 
bytespunkter samt viktiga målpunkter 
längs vägen (dagis, mataffär, skola).
Vägledning: Uppskatta täthet av 
målpunkter inom det geografiska 
området.
Mål: en god cykelstad inkluderar 
täthet av och tillgänglighet till 
målpunkter. Detta skapar för cyklisten 
en känsla av närhet och korta avstånd 
mellan målpunkter.Bilaga A6: beskrivning av indikatorer
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Belysning
Definition: belysning kan vara naturlig 
eller artificiell. 
Vägledning: uppskatta belysningens 
standard inom det geografiska 
området såväl dagtid som kvällstid. 
Uppskatta om det är en balans 
mellan omgivningens och vägbanans 
belysning.
Mål: en god belysning inom det 
geografiska området möjliggör god sikt 
och en känsla av trygghet.  

Bebyggelsens skärmverkan 
Definition: nyttja bebyggelsens 
skärmverkan innebär att genom 
bebyggelsens placering minska buller.
Vägledning: uppskatta hur 
bebyggelsens placering i relation 
till cykelvägen och kringliggande 
bebyggelse genererar minskat buller. 
Mål: optimalt nyttjande av 
bebyggelsens skärmverkan skapar en 
tyst omgivande miljö. 

Bullerdämpande element 
Definition: bullerdämpande element kan 
vara bullerskärmar vilka ger en faktisk 
bullersänkning eller visuella avskärmare 
vilka ger en upplevd bullersänkning.
Vägledning: uppskatta hur väl cyklisten 
är skyddad från buller på platser 
inom det geografiska området där 
förekomsten av stora trafikvolymer av 
motoriserad trafik är stor. 
Mål: Bullerskärmar eller visuella 
avskärmare på platser där cyklisten 
är bullerutsatt minskar störningar från 
motoriserad trafik. 

Busshållplatsers placering
Definition: placering av busshållplatser 
in anslutning till cykelbana/cykelfält.
Vägledning: uppskatta placering och 
förekomst av eventuella busshållplatser 
inom det geografiska området.
Mål: god placering separerar 
fotgängare och cyklist och bidrar till 
cyklistens trafiksäkerhet och trygghet.

Cykelparkering
Definition: kvalitativ cykelparkering i 
anslutning till destination.
Vägledning: uppskatta 
cykelparkeringars utformning, placering 
och kvalitet inom det geografiska 
området.
Mål: kvalitativ cykelparkering främjar 
cyklistens komfort.

Estetik
Definition: God arkitektur, vatten, 
grönska och öppna platser. Platsens 
form och design genererar estetiska 
kvaliteter. 
Vägledning: Uppskatta färdvägsmiljöns 
estetiska kvalitet. 
Mål: vacker arkitektur med historiska 
egenskaper anses attraktivt, inslag 
av vatten och grönska bidrar till ökad 
estetisk kvalitet. Avsaknad av klotter 
och skräp skapar känslan av en fin och 
välskött plats. 

Gatans dimensionering
Definition: andel yta av gaturummet 
som genom dimensionering tilldelas 
cyklister.
Vägledning: uppskatta andel av 
gaturummet som tilldelas cyklister.
Mål: tillräcklig andel tilldelad yta 
av gaturummet ökar cyklistens 
framkomlighet och minskar konflikt 
mellan cyklister.

Bilaga A7: beskrivning av indikatorer



100

Grönska
Definition: grönska inkluderar 
träd, planteringar, parker och 
grönområden. 
Vägledning: uppskatta andel grönska 
inom det geografiska området. 
Uppskatta hur väl ansluten grönskan 
är till cykelstråket och hur väl 
sammanhängande grönskan är längs 
cykelstråket. 
Mål: Hög andel grönska inom det 
geografiska området skapar estetiska 
värden och har en lugnande effekt på 
cyklisten. 

Informell övervakning
Definition: informell övervakning 
innebär känslan av att andra 
människor ser dig. God informell 
övervakning är särskilt viktigt kvällstid 
och på platser där få människor rör 
sig.
Vägledning: uppskatta antalet 
kvällsaktiva bottenvåningar samt 
entréer och fönster i anslutning till 
cykelstråket.
Mål: god informell övervakning inom 
det geografiska området är önskvärt 
eftersom cyklisten känner sig mindre 
utsatt i närvaro av andra människor. 

Korsbarhet
Definition: förutsättningen att enkelt 
och säkert korsa vägen. Beror 
av gatans bredd samt flöde av 
motoriserade fordon.
Vägledning: uppskatta utifrån ovan 
korsbarheten inom det geografiska 
området.
Mål: god korsbarhet är viktigt för 
cyklistens framkomlighet. 

Korsningsåtgärder
Definition: tydlighet, läsbarhet, 
minimalt antal konfliktpunkter, optimala 
siktförhållanden samt låga hastigheter 
och snäva radier för svängande 
motorfordon rekommenderas.
Vägledning: uppskatta huruvida goda 
eventuella korsningsåtgärder inom 
sekvensen är.
Mål: goda korsningsåtgärder är ur 
pendelcyklingssynpunkt önskvärt.

Landmärken
Definition: faktorer (t.ex. byggnader) 
i den byggda miljön som genom sin 
höjd och/eller placering utmärker sig i 
stadsbilden. 
Vägledning: uppskatta antal och 
placering av landmärken som främjar 
cyklistens förmåga att orientera 
sig. Studerade landmärken kan 
vara belägna inom samt utanför det 
geografiska området. 
Mål: landmärken som kan 
överblickas på långt avstånd främjar 
orienterbarhet.

Markförhållanden
Definition: cykelbanans underlag och 
jämnhet.
Vägledning: uppskatta standard på 
cykelbana utifrån markunderlag och 
jämnhet.
Relation skala: en hel, jämn och 
asfalterad cykelbana skapar god 
komfort.

Marklutning
Definition: markens topografi.
Vägledning: uppskatta topografin 
inom det geografiska området.
Mål: plana underlag ökar cyklistens 
komfort.

Bilaga A8: beskrivning av indikatorer
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Närhet till cykelstråk
Definition: närhet till cykelstråk styrs 
av dels metriskt avstånd mellan 
bostad och stråk samt av antal 
fysiska barriärer. Det påverkar dels 
enkelheten att ta sig fram samt 
enkelheten att hitta stråken.
Vägledning: uppskatta avstånd (med 
hänsyn till eventuella fysiska barriärer) 
mellan bostäder och cykelstråk 
inom det geografiska området samt 
enkelheten att hitta till stråk.
Mål: enkelhet att hitta till stråk samt 
korta avstånd mellan bostad och stråk 
indikerar närhet till cykelstråk.

Parkeringsavstånd
Definition: avstånd mellan parkerade 
fordon och cykelbana.
Vägledning: uppskatta avstånd 
mellan eventuella bilparkeringar och 
cykelbana/fält inom sekvensen.
Mål: ordentliga avstånd främjar 
cyklistens trafiksäkerhet och upplevda 
trygghet.

Platsens identitet
Definition: rumsliga kvaliteter som 
gör platsen distinkt, unik och 
ihågkommen. 
Vägledning: uppskatta 
graden av ändamålsenlig och 
identitetsskapande arkitektur inom det 
geografiska området. 
Mål: en homogen och ändamålsenlig 
karaktär skapar identitet vilket anses 
attraktivt för cyklisten. 

Separering av trafikslag
Definition: separering mellan 
fotgängare och cyklister samt mellan 
cyklister och motoriserade fordon. 
Vägledning: uppskatta, inom 
det geografiska området där 
trafikseparering förekommer, graden 
av separering genom att studera 
separeringsform (målad linje, 
kantsten, ytbeläggning, friliggande 
cykelbana). 
Mål: god separering främjar cyklistens 
trafiksäkerhet och upplevda trygghet. 

Siktfrihet 
Definition: Genom utformning av den 
byggda miljön kan siktlinjer tillvaratas 
och skapa rumsliga sammanhang. 
Vägledning: uppskatta hur siktlinjer 
sammankopplar mötesplatser, stråk 
och viktiga målpunkter inom det 
geografiska området.
Relation skala: byggd miljö som 
tillvaratar siktlinjer främjar cyklistens 
förmåga att orientera sig. 

Skala
Definition: storlek och proportion 
på fysiska element i relation till 
människans storlek och cyklistens 
hastighet. 
Vägledning: uppskatta bebyggelsens 
proportioner i relation till cyklisten. 
Mål: mänsklig skala på cyklistens 
omgivande miljö anses attraktivt för 
cyklisten. 

Bilaga A9: beskrivning av indikatorer
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Skyltning
Definition: tydlig skyltning av 
färdriktning, geografiskt avstånd samt 
tidsavstånd.
Vägledning: uppskatta förekomst, 
placering samt kvalitet på skyltning 
inom det geografiska området.
Mål: tydlig skyltning främjar cyklistens 
orienterbarhet.

Svängradie
Definition: svängradie i kurvor.
Vägledning: uppskatta storlek på 
svängradier inom sekvensen.
Mål: svängradier som inte skapar 
tvära kurvor främjar cyklistens 
framkomlighet.

Tillgång till cykelstråk med olika 
kvalitet
Definition: gatunätets struktur 
tillsammans med markanvändningen 
påverkar cyklistens vägsvalsfrihet. 
Rutnätsstruktur med mindre kvarter 
samt funktionsblandning ökar antalet 
alternativa vägar.
Vägledning: uppskatta antal 
alternativa cykelvägar inom det 
geografiska området.
Mål: stort antal alternativa vägar 
genererar vägvalsfrihet.

Underhåll cykelbana
Definition: cykelbanans underhåll 
innebär att genom snöröjning och 
renhållning upprätthålla god standard.
Vägledning: uppskatta cykelbanans 
eller fältets underhåll inom det 
geografiska området.
Mål: bra underhåll främjar cyklistens 
komfort och säkerhet.

Uppsikt 
Definition: överblick och kontroll över 
sin omgivning. 
Vägledning: uppskatta hur omgivande 
byggnaders placering gentemot 
cykelväg och andra närliggande 
byggnader inger känslan att rummet 
är öppet. Uppskatta i vilken grad 
platsen är visuellt inramad av 
byggnader, murar, träd eller andra 
element. 
Mål: God uppsikt ger cyklisten 
möjlighet att se vad som pågår i sin 
närmsta omgivning. 

Visuell variation
Definition: visuell variation skapas 
genom noterbara skillnader i 
färdvägsmiljöns ingående element. 
Variation av färg och form. Visuell 
variation skapar komplexitet i 
färdvägsmiljön.
Vägledning: uppskatta huruvida 
visuellt rik cyklistens färdvägsmiljö är. 
Mål: En visuellt rik omgivning kräver 
balans, för mycket detaljer skapar 
ointresse medan för lite detaljer 
skapar monotoni.

Överblickbarhet
Definition: cyklisten bör ha en 
siktsträcka på minst 35 m i det mest 
ogynnsamma läget på cykelbanan för 
att därmed hinna reagera vid plötsliga 
hinder.
Vägledning: uppskatta cyklistens 
möjlighet till fri sikt 
Mål: god sikt är viktigt för cyklistens 
trafiksäkerhet. 

Bilaga A10: beskrivning av indikatorer
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Bilaga A11: gatuvyer Götgatan
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Bilaga A12: gatuvyer Götgatan
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Bilaga A13: gatuvyer Götgatan
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Bilaga A14: gatuvyer Gillevägen. Källa: google maps
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Bilaga A15: gatuvyer Gillevägen. Källa: google maps
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Bilaga B: Resultat för fallstudie på Götgatan och Gillevägen

Bilaga B1: resultat för Nacka kommun i workshop del 1
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Bilaga B2: resultat för Stockholms stad stadsbyggnadskontor i workshop del 1
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Bilaga B3: resultat för Nacka kommun i workshop del 2
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Bilaga B4: resultat för Stockholms stad stadsbyggnadskontor i workshop del 2
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Bilaga B5: sammanställt resultat från workshop del 1
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Bilaga C: Modell
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