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ABSTRACT	  
 
During the last decades, environmental impacts have increased 
significantly, much due to the great traffic flows within cities. Therefore, 
to reduce these impacts and encourage a healthy way of living, it has in 
recent years become vital to generate safer and more sustainable and 
flexible modes of transportation. In order to do so, authorities and 
physical planners must work together to find viable solutions to 
incorporate in the infrastructure and offer alternative transport modes – 
such as walking, cycling and public transportation.  
The purpose of this thesis is to examine the development of the cycling 
infrastructure in the city of Västerås and whether it is possible to expand 
bicycle commuting alongside public transportation. The thesis 
consequently aims to study how different physical planners within 
Västerås municipality work with traffic related questions. The thesis is 
based on interviews with relevant physical planners, data from scientific 
literature and different strategy documents intended for Västerås 
municipality.  
The results are based on a thematic coding system to analyse specific 
categories frequently mentioned during the interviews. These results have 
later been put into context with related literature regarding sustainable 
cycling infrastructure.  
The results show that there is a common goal for traffic planning within 
the municipality, even if the authorities express different actions 
concerning its development.  
 
 
Keywords: sustainable, cycling, public transportation, commuting, 
accessibility, physical planning, Västerås municipality 
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1	   INLEDNING	  
 
Cykling är ett väldigt gynnsamt och klimatsmart transportsätt och det 
finns många anledningar till att uppmuntra en ökad användning av 
cykeln. Det främjar både människors folkhälsa och samtidigt skapas en 
bättre och säkrare stadsmiljö att vistas i. Genom att aktivt välja cykeln 
före bilen som färdsätt, kan vi reducera luftföroreningar, 
koldioxidutsläpp, buller, trafikstockning samt andra trafikfaror som 
motordrivna fordon bär med sig (Pucher & Buehler, 2008).  
Hälften av alla bilresor är i genomsnitt kortare än fem kilometer, vilket 
innebär ett oerhört tryck på jordens klimat i form av koldioxidutsläpp. 
Ifall dessa bilresor istället kan ersättas med cykel skulle detta har stor 
betydelse för miljön, då koldioxidutsläppen är 35 % högre de första fem 
kilometrarna av resan (Trafikverket, 2015a). Baserat på en normal 
stadsmiljö i Sverige, hinner man i genomsnitt 1,5 km på fem minuter om 
man cyklar i normalt tempo. Detta innebär att man med god marginal 
hinner cykla fem kilometer under en halvtimme, vilket för många brukar 
vara en gräns för vad som är ett acceptabelt pendlingsavstånd (Boverket, 
2012). Vidare är cykling ett flexibelt transportalternativ då det ger större 
framkomlighet än vad motordrivna fordon gör, samt att det är mer 
utrymmesbesparande jämfört med ytorna som krävs för bilvägar och 
bilparkeringar (Pucher & Buehler, 2008).  
 
Många faktorer i dagens samhälle avgör huruvida cykling blir attraktivt i 
ett samhälle eller inte, såsom historia, topografi och klimat. Dock 
utesluter inte detta vikten av att skapa ett hållbart samhälle genom god 
infrastruktur, stadsutveckling och trafikplanering med stort fokus på 
miljön och samhällets invånare (Pucher & Buehler, 2008). Tillgänglighet 
och attraktivitet är således två väsentliga aspekter att ta hänsyn till, för att 
försöka främja samhällets utveckling och erbjuda människor goda 
alternativ vid olika transportmöjligheter. I takt med globaliseringen och 
den spridda arbetsmarknaden, krävs en regional och nationell 
samhällsplanering där olika planeringsaktörer strävar efter gemensamma 
mål kring transportfrågor, såsom kollektivtrafik och cykling. Således är 
det viktigt att kunna erbjuda hållbara transportmöjligheter, både inom en 
specifik kommun, men även över kommungränser, för att förenkla 
människors resor till skola, arbete och serviceverksamheter.  
Problemformuleringen i denna studie avser att undersöka hur olika 
planeringsaktörer inom samma kommun arbetar med att utveckla 
cykelplaneringen, samt se hur detta sätts i relation till annan 
trafikplanering inom kommunen. Kan infrastrukturen utvecklas till den 
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grad att allt fler människor väljer att cykla eller åka kollektivt, istället för 
bilen? Är det möjligt att etablera ett synsätt där allt fler arbetsplatser 
uppmuntrar sina anställda att pendla med cykel? Genom ett 
planeringsarbete där cykeln och andra hållbara transportsätt sätts i 
främsta rummet, finns det goda möjligheter för att upprätthålla ett 
framtida hållbart samhälle, med god folkhälsa och miljö.  
 
Denna uppsats handlar om att studera Västerås Kommuns arbete kring 
infrastrukturutveckling med särskilt fokus på cykelplanering och 
kollektivtrafik. Planeringsaktörer på kommunen samt 
Kollektivtrafikmyndigheten kommer att beskriva sitt arbete och delge sig 
om olika projekt och planer de arbetar med för att främja en hållbarare 
trafikplanering, såsom Trafikplanen, Smartkoll, Transportrådgivning, 
Investeringsplanen och Handlingsplan för ökad gång – och 
cykelanvändning. Huruvida deras arbete sedan går i linje med de angivna 
planerna kommer att beaktas, samt studera hur samarbetet mellan de olika 
planeringsaktörerna fungerar. Avslutningsvis förs ett resonemang kring 
planeringsarbetet och huruvida det är möjligt att utveckla en pendling 
med cykel inom kommunen.  
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1.1	   	  Syfte	  och	  frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka Västerås Kommuns arbete med 
att utveckla pendling med cykel, genom att studera hur cykelplaneringen 
integreras med den övriga trafikplaneringen i kommunen.  
 
 
 De frågeställningar som denna studie ämnar besvara är: 

 
I. På vilka sätt kan cykelplaneringen sättas i relation till annan 

trafikplanering i kommunen?  
 

II. Vilka principer och strategier är vägledande för 
planeringsaktörerna gällande gestaltningen av cykelplaneringen 
och utformandet av cykelinfrastrukturen? 
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1.2	   	  Avgränsningar	  
 
Studieområdet för denna uppsats är geografiskt avgränsat till 
Västmanlands län, där det övervägande fokus kommer att läggas på den 
mest befolkade kommunen Västerås, eftersom den räknas som 
centralorten i länet. Följaktligen är arbetet avgränsat till att endast 
behandla cyklisters situation och huruvida en pendling inom kommunen 
är möjligt att utveckla. Detta kommer även att sättas i relation till den 
befintliga kollektivtrafiken samt studera hur arbetet mellan olika 
planeringsaktörer koordineras. Eftersom tiden för studien var begränsad 
till åtta veckor har endast involverade planeringsaktörer inom kommunen 
intervjuats. Ifall mer tid hade funnits till förfogande hade det även varit 
intressant att intervjua fler aktörer ifrån olika enheter och arbetsplatser i 
kommunen, samt intervjua aktörer som arbetar med trafikplanering på en 
länsnivå, för att bättre kunna sätta detta i relation till kommunens 
planering.  
 

1.3	   	  Disposition	  
 
Studiens upplägg är följande; i nästkommande kapitel två som benämns 
”tidigare studier” presenteras olika begrepp som används inom 
trafikplanering såsom tillgänglighet, mobilitet samt vilka faktorer som 
ligger till grund för vilka färdmedelsval människor gör. Därefter, i kapitel 
tre, beskrivs metoden som används för studiens genomförande, där det 
redogörs för de val som gjorts. Följaktligen presenteras ”Bakgrund” i 
kapitel fyra, där en allmän beskrivning om Västmanland och Västerås 
benämns, samt redogör för vilka faktorer som ligger till grund för en 
attraktiv cykelinfrastruktur och kollektivtrafikplanering. I kapitel fem 
inleds resultatdelen med en övergripande beskrivning av de olika 
planeringsprojekt som studien baseras på. Fortsättningsvis beskrivs 
respondenterna samt resultatet ifrån intervjuerna. Slutligen förs ett 
avslutande diskussionsavsnitt i kapitel sex om resultatdelen som även 
relateras till den tidigare forskningen och litteraturen, som sedan avslutas 
med att ge förslag på fortsatta studier.   
 
 
 
 
 
 



	   5	  

2.	   	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

2.1	   Teori	  	  

2.1.1	  	   Mobilitet	  
 
Mobilitet är ett generellt begrepp som i grunden har flera olika 
betydelser, beroende på i vilket sammanhang det används. Inom 
samhällsvetenskapen tas begreppet främst i anspråk när man talar om 
olika flöden, såsom trafik, människor, gods och information (Frändberg 
et al. 2005). Traditionellt sett brukar begreppet mobilitet delas upp i två 
huvudinriktningar; social och geografisk mobilitet. Den förstnämnda 
definieras av hur människor socialt interagerar mellan varandra genom 
deras position i samhället, klasstillhörighet och yrkesmässiga roller. 
Genom utbildning, familjebildning eller arbete kan det sociala avståndet 
mellan olika människor förändras. Den geografiska mobiliteten å andra 
sidan, syftar till den fysiska rörligheten när människor förflyttar sig 
mellan olika platser, reser eller pendlar. Den fysiska mobiliteten är i sin 
tur beroende av transportutvecklingen och människors möjlighet att 
kunna använda olika typer av färdmedel. 
 
Rörlighetsaspekten är följaktligen förknippad med olika mycket intensitet 
och varaktighet, vad gäller konkurrens mellan olika färdmedel men även 
hur människor väljer att förflytta sig. Att förflytta sig mellan sitt boende 
och arbete är ett relativt vanligt rörelsemönster, dock kan tillämpningen 
av detta se väldigt olika ut. Arbetsrörligheten kan ske genom långväga 
flyttningar, säsongsmigration, veckopendling och dagspendling. 
Varaktigheten för rörligheten skiljer sig alltså åt och är beroende av hur 
hög intensiteten är för olika färdmedel och vilka färdmedel som erbjuds 
vid olika tillfällen. Tidsavståndet börjar också bli alltmer väsentligt än det 
geografiska avståndet, då människor i genomsnitt lägger två timmar per 
dygn åt att resa eller pendla. Följaktligen kräver människor, men även 
dagens samhälle, ett välutvecklat och flexibelt transportsystem som 
tillåter människor att ha ett aktivt rörelsemönster (Frändberg, et al. 2005).   

2.1.2	  	   Tillgänglighet	  
 
En grundförutsättning i samhällsplanering är begreppet ”tillgänglighet”. 
För att människor skall kunna genomföra diverse aktiviteter, utnyttja 
samhällets resurser samt ha god livskvalité, krävs en välutformad 
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infrastruktur med hållbara resealternativ (Haugen, 2012). Själva 
begreppet syftar även främst till människors möjlighet att nå olika 
destinationer i samhället, såsom arbeten, skolor, servicefunktioner och 
sociala möten. Ett flertal faktorer påverkar dock i vilket sammanhang 
begreppet ”tillgänglighet” används och hur detta uttrycks för olika 
individer skiljer sig åt (Haugen, 2012). Centralt för begreppet är ändå två 
huvudsakliga komponenter; närhet och rörlighet, där det förstnämnda 
innebär närheten och tillgängligheten till själva destinationen, medan 
rörlighet istället syftar till hur snabbt människor kan nå den uttänkta 
destinationen (Haugen, 2012). Huruvida dessa komponenter sedan kan 
omsättas i praktiken kan delas in under tre olika nivåer; stadens struktur, 
trafiksystemet och människans förmåga. Det fysiska avståndet mellan 
olika platser i en stad påverkas av hur stadens uppbyggnad ser ut. Stadens 
form, bebyggelse såväl som trafiksystem påverkar tillgängligheten för 
olika individer och servicefunktioner (Eriksson, Lindvall, 1999). Restid 
är det mått som vanligtvis används för att sammanfatta tillgängligheten 
inom en stad, dock avser restid oftast en resa från start till slutpunkt, utan 
att inkludera vissa avgörande faktorer som sker på vägen dit. 
Tillgängligheten påverkas således av utbudet av färdmedel, 
trafiksystemets standard, trängsel och otrygghet. Människans egna 
förutsättningar såsom ålder, inkomst och funktionsnedsättningar är 
väsentliga faktorer som också påverkar tillgängligheten för en själv, men 
även för andra (Eriksson, Lindvall, 1999).  
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2.2	   Tidigare	  studier	  

2.2.1	  	   Pendling	  
	  
Pendling har under de senaste århundrandet identifierats som ett välkänt 
begrepp och vanligtvis beskrivs en pendlare som en förvärvsarbetare som 
regelbundet färdas mellan två orter där arbetsplatsen finns på den ena, 
och bostaden på den andra (Micklander, 1971). Under den tiden då den 
vanligaste sysselsättningen var jordbruk, var säsongspendling den 
vanligaste formen av pendling, då människor i regel arbetade med 
jordbruk under ena halvan av året, och sedan i fabrik under resterande 
halvan. Nu å andra sidan, är veckopendling den mest förekommande, där 
individer innehar två bostäder, en vid sin arbetsplats under veckodagarna, 
och en under helger (Amcoff, 2007). En annan typ av pendling som fått 
stort uppsving de sista åren är dagspendlingen. Som namnet beskriver, 
innebär det att människor pendlar dagligen mellan arbete och bostad, 
vanligtvis över ett längre avstånd och gärna med bil (Amcoff, 2007). 
Genom teknikens utveckling och bilismens framfart är det nödvändigtvis 
inte avståndet som är det mest avgörande för pendlarna. Van Ommeren 
(1998) genomförde en studie där resultatet visade att pendlingstiden var 
mer väsentligt att förkorta än det faktiska avståndet.  

2.2.2	  	   	  Attraktiv	  cykelinfrastruktur	  
 
Attraktivitet är ytterligare ett centralt begrepp inom samhällsplaneringen 
där målsättningen skall vara att skapa en attraktiv stad, både vad gäller 
miljöaspekter, transportsystem och framkomlighet. För att uppnå detta 
krävs det en planering där den enskilda människans behov sätts i fokus, 
istället för bilen (Trafikverket, 2009). Genom att implementera 
miljövänliga transportsystem i form av gång- och cykelstråk samt för 
kollektivtrafik, finns det goda chanser för att utveckla en attraktiv stad. 
Inte enbart vad gäller miljöaspekter och ökad framkomlighet, men även 
för de sociala möten som uppstår när människor integreras med varandra 
(Trafikverket, 2009).  
 
Det finns en rad olika faktorer för huruvida vi väljer transportsätt i olika 
situationer. Själva resebeslutet kan således delas in i tre olika faktorer, 
individuella, externa och resespecifika (Lindelöw, 2009). De individuella 
faktorerna syftar främst till kön, ålder, inkomst men även människors 
inställning till cykling beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Externa faktorer avser istället sådant som individen inte själv kan styra 
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över, såsom väder och klimat. Cykelinfrastrukturens kvalité, trygghet och 
utformning är således de resespecifika faktorerna (Lindelöw, 2009). 
Cykelinfrastrukturens utformning skall följaktligen innefatta ett cykelnät 
som är lättöverskådlig, tryggt samt behaglig att vistas i. Alla skall kunna 
navigera sig till sin uttänkta destination genom vägvisning, skyltar och 
landmärken (Banverket, 2007). Pucher och Buehler (2008) beskriver mer 
ingående på hur detta kan omsättas i praktiken. Genom att skapa ett 
integrerat system med färgkodade vägvisningsskyltar som är 
korresponderat till olika typer av cykelvägar, kan cyklisten själv lättare 
planera sin resa samt navigera sig snabbare till sin destination. 
Internetbaserad cykelplanering har under sista åren blivit populärt i 
Danmark och Nederländerna (Pucher & Buehler, 2008). Cyklister har då 
möjligheten att planera sin resa med möjligheten att skriva in start- och 
slutpunkt, personliga preferenser såsom separerade cykelvägar, undvika 
korsningar och tung trafik, samt önskad tid för cykelresan. Den optimala 
cykelvägen beräknas sedan och cyklisten har således god framförhållning 
och vetskap om hela cykelresan (Pucher & Buehler, 2008).  
 
Trygghetsaspekten kan tillämpas genom en fysisk separering mellan 
fotgängare, cyklister och bilister, där även belysning för samtliga resande 
skall finnas tillgänglig (Banverket, 2007). Cyklister och fotgängare är 
mest utsatta för olyckor i trafiken, vilket vanligtvis orsakas av kollision 
med motorfordon, men även av ojämna vägbanor såsom höga 
trottoarkanter och löst grus. Vad gäller kollisionsolyckorna inträffar de 
vanligtvis i högtrafikerade områden, i huvudsak vid gång – och 
cykelpassager samt korsningar. Situationer där fotgängare, cyklister och 
motorfordon tvingas integrera anses oftast som osäkra och av den 
anledningen bör fler separerade gång – och cykelbanor implementeras i 
trafiken (Banverket, 2007) Topografi, lutning, väghållning och väder är 
några omständigheter som påverkar vägbanans utformning och kvalité, 
vilket även kan vara en avgörande faktor för många individer vid val av 
färdmedel (Banverket, 2007). Väder och topografi är omständigheter 
svåra att styra över, dock kan detta försöka kompenseras genom god 
väghållning. Ifall cykling skall vara attraktivt under alla årstider krävs 
även vinterväghållning i form av snöröjning, halkbekämpning samt att 
försöka förhindra frusna spår som leder till ojämnheter i marken som 
lättare kan orsaka olyckor. Vinterväghållningen skall utföras tidigt på 
morgonen för att främja människors önskan att cykla till skola eller arbete 
(Bergström & Magnusson, 2003).  
 
Även om trygghetsaspekten är en viktig delkomponent i en attraktiv 
cykelinfrastruktur, krävs det att cykelnätet är tillgängligt och flexibelt för 
att tilltala människor att välja cykeln framför bilen. En väsentlig 
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förutsättning är att erbjuda närhet mellan olika start och slutpunkter inom 
staden, där exempelvis människor högst skall ha tio minuters cykelfärd 
till närmaste matbutik (Banverket, 2007). Avståndet till centrum skall 
helst inte vara längre än fem kilometer, då många människor är beroende 
av centrumets serviceutbud och dess arbetsmöjligheter (Banverket, 2007).  
Ett idealt cykelnät skall även vara så pass välutvecklat, att människor inte 
skall tvingas till omvägar eller föredra att cykla på vältrafikerade vägar. 
Det är därför viktigt att det fysiska avståndet inte skall vara alltför mycket 
längre än fågelvägen, för att undvika sådana företeelser i trafiken 
(Banverket, 2007).  

2.2.3	  	   Kollektivtrafik	  
 
En förutsättning för att ytterligare främja tillgängligheten i en stad är att 
skapa en attraktiv kollektivtrafik. Både miljön och människors hälsa 
gynnas av att minska på antalet bilfärder och istället inrätta en effektiv 
kollektivtrafik. Genom att samplanera mellan olika funktioner i 
samhället, såsom bebyggelse, service, arbetsplatser och turistmål får man 
ett bra resandeunderlag och kan därefter planera för ett effektivt 
användande (Banverket, 2007). Den fortsatt byggda miljön skall således 
lokaliseras utmed de befintliga linjestråken för att öka användningen av 
kollektiva färdmedel. Bytespunkter måste även vara välutformade så det 
är lätt att hitta, bytena går snabbt, samt att de är lokaliserade vid 
boendeområden, arbetsplatser och turistmål (Banverket, 2007).  
På senare år har en sammanstrålning mellan cykel och kollektivtrafik 
blivit populärt, främst i situationer där enbart cykelfärden känns för lång 
och detta vill kompletteras med ett annat färdmedel (Banverket, 2007). 
Bike & Ride är ett fenomen som främst tagit uppsving i Nederländerna 
och Danmark. Det innebär att cyklister parkerar sina cyklar vid buss – 
och tågstationer för att sedan fortsätta sin resa via buss eller tåg. 
Eventuellt har cyklisten även en extracykel vid sin slutstation, där samma 
princip används (Pucher & Buehler, 2008). Denna metod förutsätter att 
det finns bra och säkra cykelparkeringar samt bra vägvisning till 
stationer. I Nederländerna idag är det 40 % fler som tar sin cykel till 
stationer, jämfört med i Sverige, vilket visar att det finns stor potential för 
att utveckla denna typ av resande här i vårt land (Pucher & Buehler, 
2008). Pucher och Buehler (2008) nämner även ett lånecykelsystem som 
blivit populärt på flera ställen, främst Nederländerna men även Danmark 
och Tyskland, där tågstationer runt om i landet erbjuder människor att 
hyra en cykel från en tågstation, för att sedan återlämnas vid en annan 
station.  
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2.2.4	  	   Färdmedelsval	  
 
Det finns flera olika teoretiska utgångspunkter när man talar om 
färdmedelsval, vad gäller samhällets påverkan och huruvida människors 
beteende formas efter de val som görs. Dock brukar vanemässiga 
beteenden ofta ligga till grund för de färdmedel som väljs, alltså, vi väljer 
färdmedel såsom vi alltid har gjort och det vi är vana vid (Lindelöw, 
2009). Att söka efter ny relevant information om alternativa färdmedel 
kan både vara kostsamt i tid och pengar, och därför bibehåller oftast 
individer sina etablerade resvanor. Upplever individer även att 
användande av ett specifikt färdmedel medföljer en större risk för 
säkerheten, minskar sannolikheten att detta färdmedel kommer att väljas 
(Lindelöw, 2009). Cykel anses i många fall vara det mest riskfyllda 
färdmedlet, då man för det mesta är helt exponerad i trafiken utan skydd 
samt färdas med relativt hög hastighet (Lindelöw, 2009).  
 
Valet av färdmedel påverkas även i hög grad av den byggda miljöns 
utformning. Brauer (2010) har funnit att ”positiva” områden i en stad 
såsom rekreations – och grönområden ökar människors vilja till att cykla. 
Kvarter som är lokaliserade i ett gemytligt grannskap bland skolor och 
kulturverksamheter ökade även individers attityd till cykling på ett 
positivt sätt. Studien visade även att det inte endast är kvalitén på 
cykelstråkens omgivning som är avgörande, utan även kvantiteten av 
cykelvägar. Genom att implementera fler cykelvägar kan det i stor 
utsträckning öka cykelanvändandet och således minska användandet av 
bil (Brauer, 2010). Emellertid är inställningen till cykling väldigt olika 
för alla individer och därmed spelar olika omständigheter en avgörande 
roll vid användandet av cykeln. Individers egen cykelförmåga, 
reaktionsförmåga samt att vara händig nog att laga punkteringar är 
förhållanden som kan påverka cykelanvändandet negativt, både för en 
själv och för andra (Heesch, 2012).  
 
Klimatet är även en avgörande faktor när diverse uteaktiviteter planeras 
och detta påverkar inte minst cykelanvändandet vid olika årstider. 
Vintercyklister hävdar, enligt Bergström och Magnusson (2003) att 
faktorer såsom träning, miljö och kostnad är avgörande faktorer. 
Sommarcyklister, å andra sidan, rankade väder och väglag som mest 
avgörande vid valet av att cykla. Hos de som sällan eller aldrig cyklade 
var restiden det väsentliga skälet till att avstå, då de ansåg att resan tog 
för lång tid med cykel, jämfört med motorfordon (Bergström, 
Magnusson, 2003).  
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2.2.5	  	   Färdmedelshierarki	  	  
 
Huruvida vi väljer vårt färdmedelssätt beror inte enbart av fysiska 
faktorer såsom omgivningen, utan påverkas även till stor del av vår 
faktiska inställning. Genom det senaste århundradet har bilen fått en stor 
plats i samhället och samhällsplaneringen har ofta utformats efter just 
bilanvändandet. Bilen har genom lång tid förknippats med frihet, kontroll 
och förmögenhet samt innehar en slags statussymbol i samhället 
(Edwards, 2011). Bilen som statussymbol kan även kopplas till den 
funktion den har som identitetsbärare som förmedlar vem man är som 
person, ett fenomen som inte är lika vanligt förekommande för andra 
färdmedel. Även om cykeln vanligtvis förknippas med frihet och 
flexibilitet, anses det i vissa sammanhang som ett ohyfsat färdsätt i form 
av fysisk ansträngning och användande av cykelhjälm (Edwards, 2011). 
Följaktligen är det väsentligt att prioritera alla färdmedel lika inom 
planeringen i ett försök att undanröja denna hierarki som olika 
transportsätt förmedlar (Eriksson, Lindvall, 1999).   
 
Eftersom pendling med cykel på senare år har blivit alltmer vanligt 
förekommande, spelar arbetsplatsers attityder gentemot cykling en 
avgörande roll. Ifall arbetsplatser är utrustade med cykelparkeringar och 
dusch kan användandet av cykelpendlingen öka. I jämförelse kan 
cykelanvändandet minska ifall det erbjuds gratis bilparkering samt en 
tjänstebil (Heinen, 2012). Arbetskollegors och arbetsgivarens attityder 
gentemot cykling kan även påverka individers val av färdmedel på ett 
negativt sätt, ifall man förväntas att använda en viss typ av transportsätt 
(Heinen, 2012). Detta kan försöka avhjälpas genom att implementera 
välutrustade cykelfaciliteter samt erbjuda en ”tjänstecykel” för ärenden 
vid kortare resor. Genom att hålla möten om hållbara 
transportmöjligheter och delge arbetsplatsens anställda om dess olika 
transportmöjligheter, kan man således utveckla en stabil cykelpendling 
(Heinen, 2012).  
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3.	   	  METOD	  
	  
I detta avsnitt kommer den metod som använts för uppsatsen att 
beskrivas. Primärdatat har varit de intervjuer som genomförts för att få en 
djupare förståelse för olika planeringsaktörers upplevelser och 
erfarenheter kring det valda syftet. Följaktligen har arbetet tillämpats 
genom en kvalitativ litteraturstudie av sekundärdata i form av 
vetenskapliga artiklar. I stycket ”tillvägagångssätt” beskrivs 
intervjuprocessen och litteraturstudien mer ingående. Därefter följer ett 
stycke som beskriver urvalsprocessen av intervjupersonerna. Sedan 
beskrivs den tematiska analysmetod som legat till grund för behandlingen 
av metodresultatet. Slutligen redogörs de etiska principer som funnits i 
åtanke, som åtföljs av en avslutande metoddiskussion som kommenterar 
metodens för- och nackdelar.  

3.1	   Kvalitativ	  metod	  
 
Kvalitativ metod lämpar sig som forskningsmetod när mer djupt ingående 
information om ett specifikt ämne är relevant samt för att få förståelse för 
människors beteende och beslutsfattande. Vanligtvis delges denna 
information genom intervjuer, där händelser, upplevelser och erfarenheter 
kring ett förvalt ämne diskuteras. En kvalitativ metod ger större frihet för 
intervjupersonerna att lämna sina åsikter samt utveckla sina svar, 
gentemot en kvantitativ metod och därför lämpar sig kvalitativ metod för 
denna studie (Denscombe, 2009).  

3.2	  	   Tillvägagångssätt	  
	  
Inledningsvis samlades relevant litteratur för att få djupare förståelse för 
ämnet och för att sammanställa material till uppsatsen. Sökord såsom 
”cycling”, ”commuting”, ”transport sustainability” och ”public 
transportation”, utgjorde en grund för vilka vetenskapliga artiklar som 
således använts i uppsatsen. Genom detta material återfanns andra 
relevanta källor kring ämnet genom att gå igenom vissa artiklars 
referenslistor. Vidare har litteratur kring planering och hållbart resande 
behandlats, för att skapa ytterligare förståelse kring planeringsprinciper 
och hur detta har inkorporerats i trafikplanering (Nyström, 2003). 
Därefter har även relevant forskning kring Västmanlands län analyserats, 
genom att läsa offentliga dokument och rapporter som behandlar deras 
mål och riktlinjer inom trafikplaneringen.  
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Intervjuer valdes även som en datainsamlingsmetod då det ger bra 
information om människors upplevelser och deras åsikter (Denscombe, 
2009). Denna metod lämpade sig bra i detta arbete, då det ansågs viktigt 
att få information om berörda myndigheters arbete kring trafikplanering, 
på en djupare nivå.  

3.3	   Urval	  av	  respondenter	  
	  
Studiens respondenter valdes ut genom att en kontaktperson vid 
Länsstyrelsen Västmanland valde ut olika planeringsaktörer som var och 
en var lämpade sig för studiens syfte. Respondenterna kontaktades och 
fick sedan information om studiens syfte, för att sedan besluta ifall de 
ville delta i intervju. Samtliga respondenter arbetar inom trafikplanering 
på Västerås Stad och Kollektivtrafikmyndigheten. Att respondenterna 
valdes på detta sätt var tidseffektivt, dock kan det hållas i åtanke att 
arbetet således kan bli styrt genom att man som forskare inte valt sina 
respondenter själv.  

3.4	   Genomförande	  av	  intervju	  
	  
Det finns olika intervjumetoder inom kvalitativ forskning och i denna 
studie har semistrukturerade intervjuer valts att genomföras. Denna 
intervjuform innebär att frågor har förberetts som sedan kommer ställas 
till samtliga respondenter (se bilaga 1). Frågorna är relativt öppet ställda 
kring specifika teman och har öppna svarsmöjligheter, vilket innebär att 
respondenten har möjlighet att utveckla svaret och ge sin åsikt i frågan. 
Denna intervjuform innebär även att forskaren kan vara flexibel i 
frågornas ordningsföljd, samt tillägga frågor som anses relevanta under 
själva intervjun (Denscombe, 2009).  På grund av den begränsade 
tidsramen för arbetet genomfördes sex intervjuer och samtliga intervjuer 
genomfördes på plats i Västerås. 	  
	  
Samtliga intervjuer hölls i olika avskilda rum på respondenternas 
arbetsplats. Intervjuerna inleddes med att respondenten först berättade om 
de projekt de arbetar med gällande cykling och kollektivtrafik, sedan 
ställdes de semistrukturerade frågorna där nya frågor ifrån båda parter 
även uppkom. Under själva intervjun är det viktigt att vara uppmärksam, 
öppen samt ge god tid för respondenten att formulera sina svar, så att 
ingen viktig information skall förbises (Bryman, 2008). Detta förenklades 
till stor del då respondenterna gav sin tillåtelse att spela in intervjun med 
diktafon, i syfte att slippa bli stressad för att ständigt föra anteckningar. 
Emellertid finns en risk att respondenterna kan känna sig hämmade och 
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mer spända, vid vetskapen om att intervjun spelas in. Detta ansågs dock 
inte som ett problem vid intervjuerna, då respondenterna kändes 
avslappnade och ständigt kunde föra en dialog. Därefter transkriberades 
intervjuerna vilket fungerade utan problem då det var bra ljudupptagning 
på diktafonen. Transkriberingen underlättade arbetet i den mån att 
intervjuerna lätt kunde ses över, för att finna återkommande teman samt 
kunna återge citat. Några kompletteringsfrågor ställdes sedan via mail för 
att få klarhet i vissa synpunkter. 
 
Förutsättningarna för intervjuerna var goda då samtalen ägde rum på en 
avskild plats utan störande bakgrundsljud. De flesta av intervjuerna 
varade omkring 60 min och därför fanns det gott om utrymme att hinna 
diskutera flera punkter. En intervju varade endast i 15 minuter då det var 
tidsbrist hos respondenten. Detta kan medföra ett missvisande resultat, då 
syftet är att kunna ställa samma antal frågor till respektive respondent för 
att slutligen kunna sammanställa resultatet på ett fördelaktigt sätt.  

3.5	   Tematisk	  analysstrategi	  
	  
När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades en 
transkriberingsprocess där samtalen ordagrant nedtecknades. Denna 
process är väsentlig för att inte förbise viktigt underlag och information 
som sagts under intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). Inför själva 
analysstrategin av intervjumaterialet användes tematisk metod. Metoden 
innebär att de transkriberade intervjuerna organiserades och kategoriseras 
utefter specifika teman som nämnts. Intervjuerna bryts även ner för att 
urskilja återkommande ämnen och för att slutligen hitta ett mönster i 
själva intervjuinnehållet (Braun & Clarke, 2006). Analysstrategin 
genomfördes sedan genom att noggrant studera och läsa igenom 
intervjuerna, där vissa utmärkande begrepp och meningar markerades. 
Materialet lästes igenom ett flertal gånger, där återkommande ord och 
teman gallrades allt eftersom. Följaktligen sammanställdes alla de 
markerande temana i ett nytt dokument, där materialet sållades en sista 
gång. Slutligen kategoriserades fyra teman som under samtliga intervjuer 
varit de mest återkommande begreppen. De fyra kategorierna blev; öka 
cyklandet, tillgänglighet, prioriteringar och åtgärder. Dessa kategorier 
kunde sedan återkopplas med studiens syfte, frågeställningar samt den 
tidigare forskningen.  
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3.5	  	   Metoddiskussion 	  
 
En kvalitativ ansats i form av intervjuer med involverade 
planeringsaktörer lämpade sig bra i denna studie. Genom detta fick jag 
god kännedom om deras arbete kring trafikplanering och kunde således 
lätt ställa följdfrågor och handplocka relevanta citat. De flesta av 
intervjuerna var relativt långa vilket jag endast såg som en fördel då 
resultatet blev uttömmande och jag hade mycket material att utgå ifrån. 
Av respondenternas svar kunde jag följaktligen besvara mitt syfte, även 
om jag nu i efterhand vet andra följdfrågor som också hade varit 
relevanta att få svar på. Även om jag anser att mitt syfte har besvarats, 
hade studien kunna styrkas med ytterligare respondenter inom andra 
enheter och projekt. Eftersom de flesta av studiens respondenter arbetar 
på samma enhet, är risken stor att svaren automatiskt härstammar ur 
samma kontext och därför beskrivs inte en rättvis bild av hela Västerås 
trafikplanering. Därför hade det varit givande att intervjua fler 
planeringsaktörer, samt även genomföra en enkätundersökning, för att få 
en tydligare bakgrund till allmänhetens egna preferenser och erfarenheter 
kring att cykla i Västerås, för att sedan kunna återkoppla till hur detta kan 
utveckla cykelplaneringen.  
 

	   3.5.1	  	  Etiska	  principer	  
	  
Genomförande av intervjuer kräver att etiska principer åtföljs, så ingen 
medverkande skall påverkas negativt av studiens process och resultat. 
Forskaren är skyldig att noggrant informera de medverkande om studiens 
syfte och innehåll för att skapa tillförlitlighet mellan alla parter 
(Denscombe, 2009). Respondenterna måste således även informeras om 
att deltagandet är frivilligt, de har rätt att avsluta deltagandet samt att de 
har rätten att vara anonyma. I denna studie har dock samtliga 
respondenter tillåtit att använda deras riktiga namn. Enligt Denscombe 
(2009) skall även forskaren fundera över möjliga konsekvenser av 
respondenternas deltagande och göra sitt bästa för att skydda deras 
integritet. Allt material som sedan analyserats är konfidentiellt och inte 
tillgänglig för någon utomstående förrän arbetsprocessen är slutförd 
(Denscombe, 2009).   
 

	  	   3.5.2	  	  Validitet	  och	  reflexivitet	  
 
Vid forskning är det viktigt att diskutera begrepp som validitet och 
reliabilitet eftersom skrivna källor vanligtvis har tolkats ett flertal gånger. 
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Som forskare är det därför väsentligt att vara kritisk till källor och se över 
hur texten och materialet har bearbetats tidigare (Denscombe, 2009). 
Följaktligen är det viktigt att vara medveten om att missuppfattningar kan 
uppstå när texten sedan skall tolkas ytterligare en gång. Detta gäller 
främst vid sekundärdata, eftersom de har tolkats fler gånger än primära 
källor (Denscombe, 2009). Denna studie har skapats utefter forskarens 
preferenser och påverkas således av tidigare erfarenheter kring det valda 
ämnet, som härstammar ur ens sociokulturella bakgrund. Vidare bygger 
studien på empiri där en tolkningsprocess har varit väsentligt genom 
arbetets gång, utefter de genomförda intervjuerna samt tolkning av 
sekundära källor (Denscombe, 2009). Eftersom man som forskare är en 
del av samhället som studeras samt innehar egna värderingar kring det 
valda ämnet, kan det uppstå en problematik kring analysprocessen. 
Därför är det viktigt att inta en reflektiv ståndpunkt för att förhålla sig på 
ett korrekt sätt gentemot sin studie. Följaktligen är det viktigt att tydligt 
redogöra för arbetets upplägg och motivera de val som gjorts 
(Denscombe, 2009). Under arbetets gång är detta något som funnits i 
åtanke och därefter försökt eftersträva att vara så tydlig som möjligt i att 
beskriva hela processen, samt tydligt förklarat för respondenterna vad 
syftet med studien är. Respondenternas svar har sedan tolkats på en 
beskrivande nivå men även en analytisk nivå, där tolkningsprocessen 
även är förankrad i den tidigare forskningen.  
 
Eftersom studien är begränsad till åtta veckors arbete, har det inneburit att 
studiens omfattning även har fått limiterats i form av antal intervjuer och 
undersökningsgrad. Då en del av syftet är att undersöka hur olika 
planeringsaktörer arbetar med cykelfrågor, hade det varit intressant och 
mer givande att kunna genomföra fler intervjuer. Dock på grund av den 
begränsande tidsramen och den geografiska lokaliseringen var det svårt 
att genomföra fler intervjuer än de sex som utfördes. Resultatet kunde 
emellertid sammanställas av den information som erhållits vid 
intervjuerna.  
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4.	   	  BAKGRUND	  

4.1	   	  Västmanland	  
  
Västmanland är ett relativt litet län, sett till ytan, med en area på 5690 
km2  (Regionfakta, 2015). Länets är lokaliserat centralt i Sverige där det i 
söder gränsar till Södermanland och Örebro län, Värmland till väster, i 
norr till Dalarna och Uppland i öster (Nationalencyklopedin, 2015). Länet 
består totalt av tio kommuner med en befolkning på 261 000. Den största 
kommunen i länet är Västerås med ett befolkningsantal på 143000 
invånare (Nationalencyklopedin, 2015). Västerås är även residensstad i 
länet och själva staden utgör en total befolkning på 110 000 invånare, 
vilket därmed gör Västerås till Sveriges femte största stad (Regionfakta, 
2015).  
 
Västmanlands län har en lång industritradition med bland annat en 
expanderad järnframställning. I samband med detta, samt länets centrala 
läge i landet, har ett välutvecklat transportnät växt fram 
(Nationalencyklopedin, 2015). En väsentlig del är de etablerade 
järnvägarna som ligger till grund för de många arbetspendlingarna som 
sker både inom och utom länet, främst till Stockholmsregionen. 
Väletablerade riksvägar samt Europavägar passerar även genom länet 
som är viktigt för både gods och persontransporter 
(Nationalencyklopedin, 2015). Inom Västmanlands län äger 493 av 1000 
invånare en personbil, vilket är likvärdigt som riksgenomsnittet 
(Regionfakta, 2015). Av de som är bosatta i Västerås arbetspendlar 
ungefär hälften av stadens befolkning, 56 000, inom Västerås kommun. 
Till Hallstahammar pendlar 849 personer ifrån Västerås och till Köping 
582 personer. Från Hallstahammar till Västerås kommun pendlar 2226 
personer. Denna arbetspendlingsstatistik inräknar alla typer av transporter 
som sker inom länet (Regionfakta, 2015).  
I figuren nedan kan Västerås kommuns geografiska läge utläsas.  
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Figur 1. Västerås Kommuns geografiska läge i Västmanland och Sverige 

4.2	   	  Cykeln	  som	  transportmedel	  
 
I Sverige utgör antalet cykelresor ungefär 10 % av samtliga resor inom 
landet. Totalt sett cyklar vi svenskar årligen nästan 1 miljard gånger och 
cykelanvändandet har sakta men säkert ökat de sista decennierna. 
Västmanland är en av de län där antalet cykelresor är flest per år och 
inom Västerås stad är cykelandelen uppe i 25 %. Jämfört med Stockholm 
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som endast har en cykelandel på mindre än 10 %, ligger Västerås över 
riksgenomsnittet. Studentstäder såsom Lund, Uppsala och Umeå har även 
de en utpräglad cykelinfrastruktur, där 25-30 % av resorna utförs med 
cykel (Banverket, 2007). Från ett internationellt perspektiv cyklar vi 
relativt mycket i Sverige, även om länder som Danmark och 
Nederländerna cyklar betydligt mer. Cykelanvändandet i Sverige är 
utbrett över hela landet, både geografiskt sett men även genom 
åldersfördelningen. Nästintill alla åldersgrupper cyklar, även om 
användandet är störst mellan åldrarna 6-44 år, där de dagliga cykelresorna 
är mellan 5-9 km långa (Banverket, 2007).  

4.3	  	   Västmanlands	  trafikplanering	  
	   	  
Trafikverket Region Öst har genomfört en Åtgärdsvalsstudie där syftet är 
att utreda vilka åtgärder som kan förbättra tillgängligheten i 
Västmanlands län, Nyköping och Eskilstuna. Studien skall leda till ökad 
tillgänglighet för arbetspendlare där det grundläggande målet är att 
restiden med bil skall vara längre än med kollektivtrafik, i en strävan att 
skapa regional utveckling (Trafikverket, 2013). Sträckan mellan Västerås 
och Eskilstuna har flest antal pendlare varje dag och under de senaste 20 
åren har arbetspendlingen mellan de två orterna fördubblats. Stockholm 
har även en stor dragningskraft vad gäller pendling vilket kräver en stor 
utveckling vad gäller restider och turtäthet (Trafikverket, 2013).  
 
Nyckelstråket anses vara ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk som 
förbinder Stockholm och Göteborg, på tre olika tågbanor. När tågen går 
på Mälarbanan och därmed går via städer som Eskilstuna och Västerås, är 
restiden uppemot fem timmar. Nya satsningar och förbättringar kan leda 
till en restid på endast tre timmar, vilket skulle generera stor hållbar 
tillväxt (Regionförbundet, 2010).  
 
Den attraktiva regionen (DAR) är ett pilotprojekt mellan Trafikverket, 
Boverket samt sex regioner som däribland innefattar Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. Syftet med projektet är att stärka samarbetet mellan 
parterna och därigenom utveckla ett transportsystem som bidrar till 
regional utveckling och hållbarhet. Väsentligt för respektive medpart är 
att gemensamt skapa attraktiva orter som gynnar arbets – och 
servicemarknaden, genom bättre kapacitetsförbindelser på 
transportsystemen (Engström, 2014). Ett av dessa pilotprojekt är 
Bergslagspendeln. Bergslagspendeln avser förbindelsen mellan Ludvika i 
Dalarna till Västerås i Västmanland, där utvecklingen av pendeln är 
betydande för tillväxten i de båda regionerna. Trafikverket arbetar 
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tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland och 
Kollektivtrafikmyndigheten med att identifiera behov och brister längs 
tågbanan, ge förslag till åtgärder och samverka med berörda aktörer 
(Trafikverket, 2014). Bergslagspendeln har på senare år blivit en populär 
arbetspendlingssträcka och därmed inbegrips ett stort behov av en 
utbyggnad av banan (Trafikverket, 2014).  
 
År 2007 startades ett nytt projekt av Stockholm och Mälarregionen kallat 
”En bättre sits”, som hade för avsikt att ge underlag för en förbättrad 
infrastrukturplanering. Det gemensamma målet var att skapa ett hållbart 
transportsystem som skulle främja regionens konkurrenskraft och bli 
attraktivt ur ett arbetsmarknadsperspektiv, genom ökade 
pendlingsmöjligheter och nyttjande av alla trafikslagen (Mälardalsrådet, 
2010)  
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5.	  	   RESULTAT	  
	  
I detta kapitel beskrivs det resultat som uppkommit genom studien. 
Inledningsvis beskrivs de planeringsprojekt som respondenterna och 
Västerås Stad arbetar kring. Därefter ges en beskrivning av 
respondenterna som sedan åtföljs av den tematiska analysprocessens 
kategorisering. Avslutningsvis beskrivs det samarbete som 
respondenterna bedriver genom sitt arbete.  

5.1.	   Västerås	  Stad	  
	  
Västerås Stad är Västerås Kommuns egen verksamhet och ansvarar för 
frågor såsom skola, sjukvård, socialtjänst och stadsplanering. Kommunen 
är uppbyggd av olika enheter och förvaltningar där respektive enhet har 
sitt ansvarsområde. Tekniska Kontoret faller under en av dessa enheter 
och består av sex organisationer; Ledning, Avfall och återvinning, 
Ekonomi, Gata och trafik, Park och natur och Transport och myndighet 
(Tekniska kontoret, 215). Fem av de intervjuade respondenterna arbetar 
på Tekniska Kontoret.  

5.2	   Berörda	  planeringsprojekt	  
 

5.2.1	  	   Smartkoll	  
 
Projektet Smartkoll är framtagen av Västerås Stad, där syftet är att antalet 
resor i kollektivtrafiken skall öka. Det tidigare kollektivtrafiknätet var 
byggt under 1970-talet och systemet i sig var väldigt komplicerat med 
ojämna tidtabeller, busslinjer som bytte namn eller bytte färdväg 
beroende på vilken dag i veckan eller vilken tid på dygnet det var 
(Västerås kommun, 2011). År 2008 inleddes följaktligen en förstudie där 
det övergripande målet var att bygga ett enkelnät med högt utbud och 
bättre framkomlighet. Det nya kollektivtrafiknätet skall inneha en hög 
standard, där invånarna i Västerås stad inte skall behöva äga en bil för att 
nå stadens alla målpunkter (Västerås kommun, 2011). År 2009 antogs ett 
mål om att öka resandet med 40 % till år 2015, vilket även genomfördes, 
och detta skulle innebära; minskad trängsel, avlasta centrum ifrån 
biltrafik, förbättra luftkvalitén samt öka tillgängligheten för alla i staden. 
Nyckelord för det nya kollektivtrafiksystemet var attraktivitet, enkelt, 
snabbt samt hög kvalitet, där det nya nätet skulle utgöras av nya 
stomlinjer som samtliga utgick ifrån centrum likt en solfjäder. Nya 
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servicelinjer och arbetsplatslinjer inrättades även som ett komplement till 
det nybyggda nätet, i ett sätt att nå stadens alla målpunkter (Västerås 
kommun, 2011). Genom detta nya kollektivtrafiksystem hade man även 
som mål att minska bilåkandet, vilket tillämpades genom ökade 
väjningsplikter för bilarna samt färre parkeringsfickor för bussarna. 
Bilarna blir då tvungna att vänta bakom bussarna, vilket förhoppningsvis 
skall leda till ett minskat bilåkande om bilåkandet i sig blir mer 
problematiskt. Hållplatsutformningen var även av stor vikt vid 
planeringen av projektet Smartkoll och ”hela resan perspektivet” blev ett 
centralt begrepp vid utformningen och verkställande. Hållplatserna skall 
vara väl belysta, inneha trygghet samt kompletteras med cykelställ för att 
underlätta för cykelarbetspendlare som kombinerar sin resa med 
kollektivtrafik (Västerås kommun, 2011).  

5.2.2	  	   Trafikplanen	  
 
Trafikplanen baseras på Västerås Översiktsplan 2026 och är en del av 
planeringsprocessen i Västerås Stad. Syftet med Trafikplanen är att öka 
gång – och cykeltrafiken och kollektivtrafikens andel i Västerås 
trafiksystem. Trafikplanen skall även förstärka Västerås till en attraktiv 
ort för pendling och exploatering. Följaktligen skall planen skapa hållbara 
förutsättningar för promenadstråk och cykelbanor där den enskilda 
människan skall vara i fokus (Västerås Stad, 2013). Inom de närmaste 
femton åren kommer befolkningen att öka kraftigt i Västerås och i 
samband med detta tillkommer en stor trafikökning. Det övergripande 
målet blir således att fördela trafiken på ett hållbart och effektivt sätt. Ett 
uppsatt mål är att cykeltrafiken skall öka med 20 % per invånare, 
kollektivtrafiken skall öka med 70 % per invånare och bilanvändandet per 
invånare skall minska med 15 %. Detta är en utmaning då bilen 
fortfarande är det dominerande färdmedlet i Västerås, dels med tanke på 
den flexibilitet som bilen tillför, men även eftersom stadens infrastruktur 
präglas av en annan tid, då bilen var det ideala färdsättet (Västerås Stad, 
2013).  
 
Trafikplanen har således avsatt tio strategier som samtliga skall förankras 
i Översiktsplanen, för att all trafikplanering skall gå i linje med varandra. 
Några av de strategier som berör denna studies syfte är ”Enkelt att gå och 
cykla”, ”Kollektivtrafiken som ryggrad” och ”Tillgänglighet på lika 
villkor” (Västerås Stad, 2013). Den förstnämnda avser att samtliga 
målpunkter i Västerås skall vara anslutna till gång – och cykelnätet, med 
lätt orienterbarhet och god framkomlighet. Kollektivtrafiken skall vara ett 
självklart val för den enskilda resenären med hög turtäthet, säkerhet samt 
möjligheten att kombinera med andra färdsätt. Tillgänglighetsstrategin 



	   23	  

avser prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik med välutformade breda 
vägar, bra belysning och säkra passager (Västerås Stad, 2013).  

5.2.3	  	   Handlingsplan	  för	  ökad	  och	  säker	  gång	  –	  och	  	  
	  	  	  	  	   	  	   	   cykeltrafik	  i	  Västerås	  2015-‐2019	  
 
Handlingsplanen baseras på Trafikplanen och Västerås Översiktsplan och 
skall vara en del av styrprocessen för Västerås Stads trafikplanering. 
Syftet med handlingsplanen är att göra det enkelt att gå och cykla och 
göra Västerås till en attraktiv och hållbar stad. Handlingsplanen har avsatt 
några mål som gemensamt innefattar att antalet resor till fots skall öka 
med 10 % och cykelresorna skall öka med 21 % till år 2019. Genom att 
implementera cykelbarometrar som mäter det dagliga cykelflödet, är det 
enkelt att föra statistik över antalet cyklister i staden och huruvida det 
ökar eller inte (Västerås Stad, 2015). Ytterligare ett mål i handlingsplanen 
är att antalet skadade och dödade i trafiken skall minska och detta skall 
följas upp genom olycksdatabasen STRADA. Sjukhusen skall rapportera 
vilka orsaker som ligger bakom cykelolyckorna och således kan man 
arbeta utefter nya trafiksäkerhetsåtgärder. Slutgiltiga målet i planen är att 
antalet nöjda fotgängare och cyklister skall öka innan år 2019 (Västerås 
Stad, 2015).  
 
Handlingsplanen utgörs även av ett antal planeringsprinciper som skall 
ligga till grund för gång – och cykelplaneringen i Västerås. En av dessa är 
”Prioritering mellan trafikslagen” som innebär att fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik skall prioriteras före bilister. Principen ” Utformning 
av gång – och cykelbanor” beskriver den lämpliga strukturen, bredden 
och standarden på stadens gator. Det innefattar även ett förslag om att 
utforma cykelexpressrutter, avsedda för cykelpendling eller långa 
cykelresor där förbindelserna skall vara trafiksäkra, smidiga och 
orienterbara. En annan viktig princip är ”Cykelparkeringar” som avser att 
utarbeta goda parkeringsmöjligheter med cykelramlåsning vid viktiga 
målpunkter såsom arbetsplatser, hållplatslägen och stationsområden 
(Västerås Stad, 2015). Samtliga mål och planeringsprinciper skall 
genomföras med hjälp av olika åtgärdsområden som beslutas i 
Handlingsplanen. En åtgärd har benämnts ”Fysisk tillgänglighet” som 
innebär tillgänglighet för alla i staden och speciellt för de som har en 
minskad funktionsförmåga. Åtgärdsområdet ”Koppling till 
kollektivtrafik” skall införliva en enkelhet att resa till och från stationer, 
se över felande länkar i cykelvägnätet bredvid hållplatslägen och 
eventuellt utforma nya cykelbanor bakom hållplatser. ”Gång och 
cykelbanans utformning” skall ge fordonstrafik väjningsplikt vid större 
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pendlarsträckor, samt försöka separera gång och cykelbanor ifrån 
varandra (Västerås Stad, 2015).  

5.2.4	  	   Transportrådgivningen	  
 
Transportrådgivningen inrättades 2009 på Tekniska kontoret på Västerås 
Stad, där huvudansvaret var att minska klimatpåverkan. Syftet är mer 
specifikt att försöka påverka informationsaktiviteter och 
planeringsprocessen i ett tidigt skede, ur ett klimatsmart perspektiv. 
Transportrådgivningen arbetar främst med olika miljöprojekt och 
cykelkampanjer. År 2000 startades ett EU projekt som hette ”Cykla 
Västerås”, som pågick under fyra år. Kort därefter inleddes projektet 
”Skoltrampet” som sedan följaktligen ledde till implementeringen av 
hälsocyklar, särskilda cykelfaciliteter med omklädningsrum på 
arbetsplatser, tjänstecyklar och elcyklar (Tekniska nämnden, 2014).  
I samband med att den nya Transportrådgivningen inrättades angavs det 
nya prioriteringar för det fortsatta arbetet och tre nya inriktningar 
fastställdes; allmänheten, Västerås stad och arbetsplatser.  
 
Ett koncept som Transportrådgivningen arbetar med för tillfället är en 
kampanj som heter ”Cykla till jobbet”, som Västerås stad startade för 15 
år sedan (Tekniska nämnde, 2014). Syftet med kampanjen är att 
informera arbetsplatser och företag om olika resvanor samt berätta om de 
positiva effekterna med att cykla istället för att köra bil till arbetet. 
Ungefär 40 arbetsplatser brukar anmäla sig och kampanjen går av stapeln 
i slutet på april varje år och varar i fem veckor. Det finns en gemensam 
hemsida där arbetsplatserna anmäler sig, sedan rapporterar de in alla sina 
cykelresor till jobbet på ett schema (Tekniska nämnde 2014). I slutet av 
kampanjen är det sedan en arbetsplats som vinner och kan vinna priser i 
form av olika cykelpaket. Transportrådgivningen arbetar även med ett 
cykelråd som inrättades år 2011 där de skall fungera som konsulter och 
rådgivare, vad gäller cykelplaneringen såsom cykelparkeringar vid 
busshållplatser och utformningen av cykelbanor (Tekniska nämnden, 
2014).  

5.2.5	  	   Investeringsplan	  
 
Investeringsplanen gäller under fyra år och den nuvarande gäller för 
2015-2018 och antogs av Tekniska nämnden på Västerås Stad. Enheter på 
Västerås Stad rapporterar de behov som finns för framtida 
planeringsprojekt, sedan görs prioriteringar om vilken budget respektive 
enhet skall få. Kan flera enheter och planeringsprojekt gynnas av en 
samlad budget försöker dessa att prioriteras högst (Tekniska nämnden, 
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2015). Fotgängare och cyklisters tillgänglighet och säkerhet skall i största 
möjliga mån ha första prioritet. Det skall vara enkelt att förflytta sig, samt 
skall man inte behöva korsa alltför många vägar eller väja för 
fordonstrafik (Tekniska nämnden, 2015).  
 

5.2.6	  	   Kollektivtrafikmyndigheten	  
	  
Kollektivtrafikmyndigheten bildades år 2012 på ett EU-direktiv. 
Huvudansvaret som myndigheten har är att skriva ett 
Trafikförsörjningsprogram som beskriver vilken kollektivtrafik det skall 
finnas i länet och beskriva mätbara mål. De arbetar även som samordnare 
där syftet är att samråda med grannlänen på tjänstemannanivå om hur den 
länsöverskridande kollektivtrafiken skall utformas 
(Kollektivtrafikmyndigheten, 2012). Inom Västmanland planerar de all 
trafik, både bussar och tåg, samt även den storregionala trafiken mot 
Stockholm. Prioriteringar görs även vid alla hållplatser och 
avstigningspunkter om huruvida de kan utformas till det bättre med god 
belysning, infravärme och väl utformade närliggande gång – och 
cykelstråk (Kollektivtrafikmyndigheten, 2012).  

5.3	   Beskrivning	  av	  respondenterna	  
 

Tabell 1.  
 
De intervjuade respondenterna består av sex personer som samtliga 
arbetar med trafikfrågor och trafikplanering inom Västerås kommun och 
är involverade i olika projekt gällande gång – och cykelfrågor samt 
kollektivtrafiksutveckling. Fem av sex respondenter arbetar på Västerås 
Stad och en respondent arbetar på Kollektivtrafikmyndigheten. Dessa 
respondenter har informerat om hur deras arbete kring trafikplanering går 

RESPONDENT NAMN ARBETSOMRÅDE 
   

Respondent 1 Karin Widén Kollektivtrafik 
Respondent 2 Kent Nyman Trafikplanen 
Respondent 3 Isa Brisby Handlingsplan för ökad och 

säker gång – och 
cykeltrafik 

Respondent 4 Jenny Bergström Transportrådgivningen 
Respondent 5 Marie Joelsson Investeringsplanen 
Respondent 6 Stig Johansson Kollektivtrafikmyndigheten 
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till, vilka arbetsuppgifter de har, samt vilka prioriteringar och åtgärder 
som sker för tillfället i utvecklandet av infrastrukturen i Västerås tätort.  
 

5.3.1	  	   Respondent	  1	  
 
Respondent 1 heter Karin Widén och arbetar som transportstrateg på 
Tekniska Kontoret på Västerås Stad. Hennes huvudsakliga uppgifter är 
att beställa kommunens kollektivtrafik och planera Västerås 
kollektivtrafik tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten. Som 
transportstrateg har hon varit huvudprojektledare för projektet SmartKoll 
och för tillfället är hon projektledare för framtagande av förstudie om 
framtida spårvagnstrafiken i Västerås.  

5.3.2	  	   Respondent	  2	  
 
Respondent 2 heter Kent Nyman och arbetar som gatu – och trafikchef på 
Västerås Stad. Kent arbetar främst med planering, drift, underhåll av 
stadens allmänna gator samt gång – och cykelbanor. Det viktigaste 
frågorna att lyfta anser Kent är fotgängares och cyklisters tillgänglighet 
och trafiksäkerhet i transportsystemet samt skapa ett medvetande om att 
bilen inte skall vara överordnad andra trafikslag.  

5.3.3.	   Respondent	  3	  
 
Respondent 3 heter Isa Brisby och arbetar som planerare på Västerås 
Stad. Hennes fokusområde är fotgängare och cyklister men hon arbetar 
även med andra trafikfrågor, detaljplaner och har även hand om Västerås 
Stads cykelråd. Hon tycker att trafiksäkerhet är viktigt att prioritera inom 
trafikplaneringen, där fokus skall ligga på att bygga ny infrastruktur men 
även underhålla det redan befintliga cykelnätet för att öka cyklandet samt 
undvika olyckor.  

5.3.4	  	   Respondent	  4	  
 
Respondent 4 heter Jenny Bergström och arbetar som transportrådgivare 
på Västerås Stad. Hennes huvudfokus som transportrådgivare är att 
påverka till mer klimatsmarta resvanor och då främst inom Västerås Stads 
egen organisation, genom cykelkampanjer och fordonsavskaffning. Det 
viktigaste i hennes arbete tycker hon är att visa de positiva effekterna av 
förändrade och klimatsmarta resvanor.  
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5.3.5	  	   Respondent	  5	  
 
Respondent 5 heter Marie Joelsson och arbetar som planerare på tekniska 
kontoret på Västerås Stad. Hon arbetar mest med cykelfrågor, fysisk 
tillgänglighet, trafikbuller, Översiktsplaner samt arbetar med enhetens 
ekonomiska planeringsprocess. Marie anser att hennes viktigaste uppdrag 
som planerare är att få med gång, cykel och kollektivtrafikfrågor i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen, med fokus på tillgänglighet och 
framkomlighet.   

5.3.6	  	   Respondent	  6	  
	  
Respondent 6 heter Stig Johansson och arbetar som strateg på 
Kollektivtrafikmyndigheten. Hans främsta arbetsuppgifter är att planera 
den regionala kollektivtrafiken genom att samråda med närliggande 
intressenter i grannlänen.  

5.4	   Kategorisering	  från	  den	  tematiska	  analysprocessen	  
 
Ur den tematiska analysprocessen har fyra kategorier identifierats baserat 
på respondenternas svar och dessa är; öka cyklandet, tillgänglighet, 
prioriteringar och åtgärder. Följande kategoriseringar beskrivs nedan mer 
ingående och varje kategori sätts även i relation till enskilda citat från 
intervjuerna och den tidigare forskningen. Vissa kategorier är snarlika 
varandra och dess resonemang kan i vissa fall överensstämma på flera 
kategorier.  
 

5.4.1	  	   Öka	  cyklandet	  
 
Att cykelanvändandet måste öka var ett återkommande tema under 
intervjuprocessen, vilket samtliga respondenter var överens om. 
Respondenterna hade dock lite annorlunda åsikter om huruvida detta 
skulle genomföras i praktiken, även om svaren i grunden baserades på 
samma riktlinjer och handlingsplaner.  
I många av svaren låg fokus på vilka konkreta åtgärder som kan 
implementeras i infrastrukturen och på vilket sätt man kan förändra 
människors resvanor. Vissa svar, å andra sidan, inriktade sig mer åt 
statistiska förändringar i procentenheter och vilka mål som finns uppsatta 
i Trafikplanen och Handlingsplanerna. Respondent 2 beskrev 
fördelningen av Västerås trafik:  
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”Vi har 15 % cykel och 19 % gångtrafik vilket är ganska stora siffror, 
med tanke på att förutsättningarna är mer anpassade för biltrafiken. Men 
kan vi fortsätta planera och sätta cykeln i främsta rummet så tror vi på en 
större ökning. Då kan vi nog öka med 20 % cykling till år 2026.” 
(Respondent 2).  
 
De flesta respondenter talar om Västerås som en cykelstad med goda 
cykelstråk som mynnar ut från centrum likt en solfjäder ut till de perifera 
områdena, där avståndet från centrum till utkanten av staden endast är 6-7 
km långt. Genom detta finns det stora möjligheter att utveckla 
cykelinfrastrukturen och därmed även öka cykelanvändandet. Dock 
omnämns det att Västerås är uppbyggd under bilens storhetstid och bilen 
fortfarande är det dominerande färdsättet i staden. Respondent 2 
diskuterar hur detta kan påverka planeringen:  
 
”Och då kan man prata om färdmedlens relativa attraktivitet. Även om vi 
har det väldigt attraktivt för cykeln, så länge det är ännu mer attraktivt 
för bilen, så väljer man bilen”. (Respondent 2).  
 
Trots svårigheterna med att bygga ut cykelinfrastrukturen är det av 
yttersta vikt för att göra Västerås till en säker och hållbar stad. Detta 
omnämns inte minst i Handlingsplanen för ökad och säker gång och 
cykeltrafik, där syftet är att öka cykelanvändandet. Respondent 3 
beskriver vikten av att tillämpa nya fysiska åtgärder för att främja 
infrastrukturen för cykling, där fokus skall vara cykelbanornas 
utformning och hög framkomlighet i staden. Nya cykelparkeringar, 
tydligare skyltar och bättre belysning är några av de åtgärder som skall 
leda till ökad cykelanvändning. Kopplingen till kollektivtrafik är även en 
aspekt som respondent 3 nämner och att det blir allt viktigare att 
sammanföra olika trafikslag för att gynna pendlingsmöjligheter. Genom 
dessa resonemang besvaras en del av frågeställningarna där 
cykelplaneringen här sätts i relation till kollektivtrafikutvecklingen i 
kommunen, samt omnämns fysiska åtgärder som skall implementeras 
vilket går i linje med frågeställningen om utformandet av 
cykelinfrastrukturen. Respondenten fortsätter och diskuterar cykelbanor 
vid hållplatslägen och säger: 
 
“Vet inte på hur många hållplatser, men på vissa ställen har man byggt 
så att cykelbanan går bakom hållplatsen istället för framför, för att 
underlätta för pendlare som vill låsa fast sin cykel. Men det finns en hel 
del kvar att göra, vi saknar många kopplingar. På vissa ställen måste 
man exempelvis gå uppför en trappa med sin cykel fortfarande.” 
(Respondent 3).  
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Att öka cyklandet är således inte en lätt uppgift och är inte enbart 
beroende av en förändrad infrastruktur, som respondenterna var överens 
om. Människors resvanor är även en viktig aspekt i planeringen och 
huruvida detta kan påverkas, för att få en ökad cykelanvändning. 
Respondent 4 berättar lite om svårigheterna med transportrådgivning och 
säger:  
 
”Det förra konceptet var väldigt spretigt, när vi försökte nå 140 000 
invånare med annonser i tidningen. Tror inte att det leder till stora 
förändringar i beteendet. Vi behövde ett nytt koncept där vi verkligen kan 
påverka resvanor och ge information till allmänheten, som projektet 
”Cykla till jobbet”.  
 
”Cykla till jobbet-kampanjen” har fått stort uppsving i Västerås och den 
bidrar till en ökad cykelanvändning, specifikt under den perioden då 
kampanjen pågår. 
 
Respondent 6 diskuterar en idé som skulle kunna leda till ökad 
cykelanvändning. Idén som beskrivs har ännu inte tillämpats i Västerås 
men respondenten anser att det finns goda möjligheter för en sådan 
utveckling:  
 
”Vi tänkte, vad kan vi erbjuda för typer av tjänster när det gäller cykel? 
Jo, man skulle kunna ha en cykelhub, som ett slags lånecykelsystem. Om 
man exempelvis har ett månadskort för buss eller tåg, så ingår det även 
lånecyklar i den tjänsten, som man kan låna för en viss summa och 
använda vid pendling exempelvis.” (Respondent 6).  
 

5.4.2	  	   Tillgänglighet	  
 
Begreppet ”tillgänglighet” var även ett regelbundet tema i flera 
intervjuer, där sammanhangen främst syftade till människors 
tillgänglighet till olika trafikslag och målpunkter i staden. Ofta omnämnt 
var ”Hela-resan-perspektivet” som innebär en enkel framkomlighet för 
alla färdmedel vilket underlättar för den enskilda individens hela resa, 
från start till slutpunkt. Två respondenter resonerade kring ”hela-resan-
perspektivet” och sa såhär:  
 
”En stad utan gränser var målet, där vi försökte väva in ”hela-resan-
perspektivet” tänket med pendlare ifrån Stockholm, Eskilstuna och 
Västmanland. Förutsättningarna för detta är att kollektivtrafiknätet skall 



	   30	  

vara ryggraden i samhället, där gång och cykeltrafiken också 
prioriteras.” (Respondent 1).  
 
”Hög tillgänglighet och flexibilitet är väsentligt för en stad i utveckling. 
Som regionstad är det också viktigt att man fungerar som ett nav i länet 
till orter i anslutning. Där är ”hela-resan-perspektivet” viktigt. Man 
måste kunna ta sig från en ort sen kunna ta sig vidare”. (Respondent 2).  
 
Tillgänglighet beskrivs som en väsentlig del i all trafikplanering, där det 
främst handlar om att anpassa nya exploateringar till den befintliga 
strukturen, för att kunna erbjuda hög tillgänglighet till bostadsområden, 
arbetsplatser och handelsområden. Några respondenter diskuterar vidden 
av att integrera alla färdmedelssätt tidigt i planeringsstadiet, eftersom det 
leder till bättre tillgänglighet för olika resealternativ, vare sig kortare eller 
längre resor. Följande citat och resonemang kan således sättas i relation 
till frågeställningen huruvida cykelplaneringen integreras med den övriga 
trafikplaneringen i kommunen. Respondent 2 kommenterar detta såhär:  
 
”Alla är ju fotgängare, varje resa startar ju med att gå till fots, även om 
det bara är 10 m till sin bil.” (Respondent 2).  
 
Som respondenten uttryckte så strävas det efter en fullgod planering för 
alla platser i staden för att uppnå full tillgänglighet. På frågan om vilka 
faktorer som är mest väsentliga för ett tillgängligt transportsystem 
svarade respondent 2 såhär:  
 
”Tillgänglighet handlar om att ha valmöjligheter. Som resenär skall man 
ha val att kunna ta sig fram, både till fots, cykel eller buss. Bilen behöver 
vi knappast nämna för där finns det alltid möjlighet. Sen den andra delen 
är att trafiksystemet inte skall utestänga någon ifall du har en 
funktionsnedsättning” (Respondent 2).  
 
Respondent 3 uttryckte sin åsikt i frågan om fysisk tillgänglighet såhär:  
 
”Vi jobbar mycket med fysisk tillgänglighet, där vi skall ha säkra 
passager för fotgängare, lättillgänglig cykelparkering och god belysning. 
Även specifikt för de med funktionsnedsättning jobbar vi, med ledstänger 
och många sittplatser.” (Respondent 3).  
 
De flesta av respondenterna diskuterar flitigt kring de fysiska åtgärderna 
för ett tillgängligt trafiksystem och är relativt överens på att detta skall 
tillämpas i praktiken. Några respondenter överlägger mer ingående på hur 
detta skall tas i anspråk, och några respondenter diskuterar mer 
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övergripande om Västerås Stads visioner. Respondent 6 nämner dock en 
annan form av tillgänglighet och säger följande:  
 
”Många i dagens samhälle, speciellt ungdomar, nöjer sig inte med att 
leta upp en tidtabell i tryckt format. Därför har vi upphandlat ett helt nytt 
system som alltid är tillgängligt på nätet och inte har några 
begränsningar.” (Respondent 6).  
 

5.4.3	  	   Prioriteringar	  
 
Nästa kategori ur den tematiska analysprocessen var ”prioriteringar” där 
respondenterna främst diskuterade kring vilka trafikslag som mest skulle 
prioriteras samt vilka prioriteringar som konkret skall tas i anspråk i 
infrastrukturen. Eftersom samtliga respondenter arbetar i grunden efter 
samma plan, var det relativt lätt att urskilja liknande prioriteringar i 
analysprocessen, samt besvara studiens frågeställning gällande 
utformningen av cykelinfrastrukturen, där flera av respondenterna 
resonerade kring vilka strategier som planeringen grundas i. Respondent 
2 pratade om vikten att prioritera rätt och sa såhär:  
 
”Sen när det gäller målkonflikter så finns det en uppställd prioritering. 
Gång i första hand, cykel i andra, kollektivtrafik i tredje och till sist bilen. 
De tre första brukar prioriteras i samklang med varandra, för skulle 
gångtrafik prioriteras först i alla lägen skulle vi inte ha någon 
kollektivtrafik alls. Om vi inte separerar alla trafikslag helt ifrån 
varandra förstås, men det går ju nästan inte.” (Respondent 2) 
 
Respondent 5 fortsätter på samma spår och berättar om 
Investeringsplanen och vilka prioriteringar som görs med denna:  
 
”Gångtrafik är ju först, sedan cykel och kollektivtrafik. Men med vårt nya 
resecentrum som byggs så måste ju bussar och tåg ligga i fokus. Men 
man är ju alltid fotgängare så därför försöker vi fixa att de gående inte 
behöver korsa alltför många vägar, det skall vara enkelt att ta sig fram”. 
(Respondent 5)  
  
Respondent 5 fortsätter senare:  
 
”Vi måste fundera hur pengarna skall fördelas. De som har en 
budgetpost skriver ner de behov som de ser. Sedan sitter vi med alla 
förslag och försöker prioritera de planförslag som har en”win-win” 
situation, alltså som flera parter kan dra nytta av.” (Respondent 5).  
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Som respondenterna uttrycker så finns det en tydlig målsättning mellan 
hur trafikslagen i Västerås stad skall prioriteras. En av frågeställningarna 
kan sättas i relation till detta, där frågan gällde vilka principer som 
gestaltas i kommunens trafikplanering och om hur detta konkret tas i 
uttryck. Samtliga respondenter beskriver rangordningen mellan 
trafikslagen väldigt tydligt, där gång – och cykeltrafik är främst 
prioriterade. Dock är de flesta tydliga med att påpeka att det i praktiken är 
svårt att prioritera eftersom alla trafikmedel måste sättas i kontext till 
varandra. Kollektivtrafikmyndigheten har givet kollektivtrafik som 
största prioritet. Respondent 6 resonerar dock kring deras arbete och hur 
prioriteringarna kan förändras:  
 
”Traditionellt har vi bara tittat på den här stolpen på busskuren, nu tittar 
vi också lite på området runt omkring. Då kommer man automatiskt in på 
gång och cykel. Kan vi skapa större avstigningsplatser, större cykelbanor 
och kanske infravärme i busskuren, och göra andra prioriteringar på det 
sättet. ” (Respondent 6).  
 

5.4.4	  	   Åtgärder	  
 
”Åtgärder” var inte ett lika återkommande tema som de tidigare, och 
nämndes endast av ett fåtal respondenter. Kategorin har ändå valts att 
inkluderats eftersom den kändes relevant för utvecklingen av 
cykelplaneringen i kommunen. Under vissa av intervjuerna utmärkte sig 
inte ”åtgärder” som ett specifikt tema och i dessa fall har 
planeringsarbetet de berättade om, setts som åtgärder, för att få en klarare 
kontext i sammanhanget.  
Respondent 1 diskuterade flitigt kring det nya kollektivtrafiknätet som 
åtgärdades år 2013 där målsättningen var att skapa ett enkelt linjenät med 
högt trafikutbud så bussen kunde bli det naturliga valet av färdmedel. 
Därtill beskrev respondenten hur det förr var tillåtet att ta med sin cykel 
på kollektiva färdmedel, men att den möjligheten reducerades både 
utifrån krav på säkerhet och förarnas arbetsmiljö men också utifrån 
målsättningen med ett snabbt kollektivtrafiknät. Detta går även i viss linje 
med en av studiens frågeställningar, huruvida cykelplaneringen sätts i 
relation till annan trafikplanering, vilket här påvisar ett svårare samarbete 
mellan cykel och buss som trafikslag. Respondent 2 berättar även om en 
åtgärd, där vissa vägar har anpassats efter den nya kollektivtrafiken 
genom att implementera busskuddar, vilket leder till att biltrafiken måste 
sakta in. Ett annat åtgärdsområde är transportrådgivningens projekt 
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”Hälsotrampet”, som är till för allmänhetens vanebillister. Respondent 4 
berättar om projektet och säger följande:  
 
”Detta projekt är för de som vanligtvis åker bil. Vi tyckte att de behövde 
en spark i rumpan för att komma igång. Så en åtgärd vi gjorde var att ge 
dem en hälsoundersökning i början. Efter ett halvår när kampanjen är 
slut följer vi upp detta och ser om de mår bättre eller fick bättre 
kondition. Vi hoppas ju att detta skall vara motiverande för många att 
vilja fortsätta cykla.” (Respondent 4).  
 
Respondent 3 diskuterar mer ingående om vilka konkreta åtgärder som 
skall genomföras i Västerås baserat på Handlingsplanen om gång- och 
cykeltrafik: 
 
“Vi har nio åtgärdsområden i planen, som vi anser ökar och säkrar 
cykeltrafiken i Västerås. Åtgärderna för cyklister är att lista framtida 
attraktiva cykelparkeringar och fortsätta bygga ut cykelvägar mellan 
staden och serviceorterna.” (Respondent 3).  
 
Respondent 3 fortsätter senare och berättar om åtgärderna gällande 
cykelpendling:  
 
”Vi jobbar med något som heter ”felande länkar”. Det innebär att det 
exempelvis slutar en cykelbana på ena sidan vägen, sen börjar en 
cykelbana på andra sidan vägen. Däremellan är alltså en felande länk, 
som vi försöker bygga ihop. Många av dessa sträckor är 
pendlingssträckor till industriområden och stora arbetsplatser, så dem 
vill vi gärna prioritera.”. (Respondent 3).  
 
De åtgärder som nämns är främst de som är bestämda i Handlingsplanen 
för ökad och säker gång – och cykeltrafik., vilket Respondent 3 berättade 
om, därtill hör även åtgärdsområden såsom underhåll och information. 
Sammantaget handlar dessa åtgärder om att kartlägga de befintliga 
cyklarstråken för att kunna bygga ut infrastrukturen till attraktiva 
områden.  

5.5	  	   	   Samarbetet	  	  
	  
Under intervjuernas gång nämndes diverse målkonflikter gällande 
trafikplaneringen som de olika planeringsaktörerna arbetar med. Det går 
även att urskilja ett samarbete mellan aktörerna, där deras projekt och 
planförslag går i linje med andra planer, eller helt baseras på varandras 
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planering.  
Respondent 2 inledde med att tydligt beskriva att Trafikplanen skall 
integreras med Översiktsplanen, Trafiksäkerhet och Handlingsplaner. Ur 
respondentens resonemang kring frågan, kan detta samarbete verka som 
en självklarhet, sett utifrån, dock beskriver han hur de många olika 
målöverväganden lätt kan kollidera med varandra, då han säger:  
 
“Vi försöker hålla ihop Trafikplanen, Översiktsplanen, Visionsdokument, 
Trafiksäkerhet och Handlingsplanerna, genom att tanka ner det som går 
att tanka ner i respektive plan. Detta är viktigt, så vi inte exempelvis får 
en Handlingsplan som inte går i linje med Trafikplanen. Detta kan låta 
som en självklarhet, men med många olika målöverväganden kan det bli 
många olika åsikter och då gäller det att gemensamt hitta en lösning.” 
(Respondent 2).  
 
Respondent 1 beskriver också vikten av att samarbeta och hur de på så 
sätt kan lära av varandra. Eftersom planeringsaktörerna arbetar med olika 
trafikslag som främsta prioritet, anser några av respondenterna att det lätt 
blir konflikter gällande detta. Emellertid bedömer Respondent 1 att allas 
gemensamma mål är att bilen skall ha lägsta prioritet. Vidare håller 
Respondent 4 med om att planeringsprinciperna är detsamma för alla 
planer på Västerås Stad och att planerna går i linje med varandra. En av 
studiens frågeställningar gällande de vägledande principerna och 
strategierna kan relateras till detta, då respondenterna här diskuterar kring 
trafikplaneringens gemensamma mål och utformning samt huruvida en 
gemensam strategi finns på Västerås Stad.  
Vad gäller pendlingsmöjligheter integreras Västerås Stads planförslag 
med Trafikverket eftersom det berör statliga vägar. Långpendling på 
gång- och cykelbanor till diverse serviceorter och stora 
arbetsplatsområden såsom Finnslätten är arbeten som för tillfället pågår 
tillsammans med Trafikverket, som bygger på en medfinansiering mellan 
de två parterna. Några av respondenterna nämner även att Trafikverket 
styr mycket av arbetet och att Västerås Stad således måste omprioritera 
budgeten efter hand. Emellertid arbetar Västerås Stad främst med 
pendling inom tätorten, men har inte lagt fokus på att prioritera antingen 
korta eller långa pendlarsträckor, utan arbetar främst med att knyta an 
felande länkar på cykelbanorna.  
De respondenter som arbetar främst med kollektivtrafik, Respondent 1 
och 6, nämner hur deras arbete samordnas på en tjänstemannanivå för att 
komma överens om punkter som är länsöverskridande, såsom 
kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter. Respondent 6 beskriver arbetet 
och säger:  
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”Vi måste samordna mellan varandra, inte minst mellan grannlänen. Så 
vi samråder med våra kollegor på en tjänstemannanivå om det 
gemensamma transportnätet. Genom detta får vi en hel kedja som är 
lättöverskådlig. Och i och med att vi planerar storregionaltrafik till 
Stockholm och Bergslagen, så täcker vi in både buss och tåg, vilket 
sammantaget är väldigt komplexa system.” (Respondent 6).  
 
Några av respondenterna belyser även den samverkan de har tillsammans 
med allmänheten, genom diverse medborgarmöten för att få ytterligare 
åsikter och synpunkter till den framtida utvecklingen. Dock är detta 
väldigt kostsamt och kan av den anledningen uppstå en del konflikter 
gällande dessa medborgardialoger. En lösning på detta har varit ett 
ärendesystem kallat flexsite, där medborgare kan skicka in sina 
synpunkter på allt som ligger på stadens mark, exempelvis cykelvägar 
och belysning. 
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6.	   DISKUSSION	  	  
	  
Detta arbete har ämnat studera samspelet mellan olika planeringsaktörer i 
Västerås kommun och huruvida deras arbete främjar utvecklandet av 
cykelplaneringen. Studien belyser även hur detta sätts i kontext med 
annan trafikplanering inom kommunen. Nedan följer en sammanfattande 
diskussion som resonerar kring aktörernas arbete, hur cykelplaneringen 
kan utvecklas samt avslutande reflektioner där studiens frågeställningar 
besvaras. Slutligen ges förslag på vidare studier som visat sig intressanta 
under arbetets gång.  

6.1	   Planeringsaktörernas	  arbete	  
	  
En god och långsiktig planering är som tidigare nämnt, väsentligt för 
utvecklandet av en hållbar stad, i strävan efter att erbjuda klimatsmarta 
alternativ och bättre resursutnyttjande. Följaktligen är det viktigt att ställa 
olika avvägningar gentemot varandra, för att kunna prioritera och åtgärda 
det som gynnar flest människor i det långa loppet. Västerås Kommun har 
tydliga prioriteringar vad gäller de fyra trafikslagen, där fotgängare och 
cyklister skall ha företräde i planeringsarbetet. Emellertid är Västerås 
byggd efter biltrafikens behov och detta avspeglas inte minst i de många 
flerfiliga körfälten. Detta ligger även i linje med det som Edwards (2011) 
resonerar kring färdmedelshierarki, där forskaren diskuterar om hur bilen 
i högre grad associeras med frihet, flexibilitet och förmögenhet gentemot 
andra färdmedel och hur detta sedan reflekterar den höga andelen bilar i 
städer. Under intervjuerna nämndes dock svårigheterna med 
ombyggnationer av infrastruktur och att detta inte är någonting som sker 
över en natt. Med detta i åtanke kan man ha förståelse över den mängd 
biltrafik som finns i Västerås i dagsläget. För tillfället angivs det i 
kommunens strategidokument att gång och cykel skall ha största prioritet, 
dock kan det konkreta arbetet kring detta vara problematiskt där faktorer 
såsom avstånd och restid är svåra att styra över. Bilen är svår att 
konkurrera emot då den innehar många fördelar som bekvämlighet och 
flexibilitet, likt det som Edwards (2011) argumenterar kring. 
Avståndsfaktorn är svår att manövrera eftersom givna målpunkter i 
staden redan är utplacerade. Förvisso skulle detta kunna behjälpas genom 
att förtäta staden och försöka minska biltrafiken, en aspekt som vissa av 
respondenterna redan arbetar kring. 
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6.2	   Hur	  kan	  cykelplaneringen	  utvecklas?	  	  
	  
Genom att utveckla infrastrukturen och göra stora satsningar inom 
cykelbanors kvalité och kvantitet, finns det goda förutsättningar för att få 
ett ökat cykelanvändande. Haugen (2012) diskuterar huruvida 
tillgänglighet är väsentligt för att människor skall nå alla samhällets 
funktioner, samt hur begrepp som närhet och rörlighet är avgörande för 
olika färdmedelsval, vilket inbegriper ”hela-resan-perspektivet” som 
många av respondenterna berättade om. I dagsläget finns det många 
visioner och målsättningar kring hur en ökad cykelanvändning skall 
inkorporeras i planeringen och delar av det innefattar samarbetet med 
”hela-resan-perspektivet”. Ur många perspektiv kan det vara 
problematiskt att sammanstråla cykling med kollektivtrafik, eftersom det 
kan bli mer tidskrävande, opraktiskt och rent utav en ytterligare kostnad. 
Att implementera extra cykelbanor och cykelparkeringar vid 
stationsområden kan visserligen leda till ett ökat cykelanvändande, då 
förutsättningarna för cykelresan förbättras. Dock tror jag inte att enbart 
dessa lösningar kan främja cykelpendlingen, eftersom detta endast berör 
en del av resan. ”Hela-resan-perspektivet” baseras visserligen på att hela 
ens resa skall förenklas och tas i beaktande, vilket det även görs om ens 
resa till hållplatslägen förbättras. Frågan dock som jag funderar över är 
om det trots allt inte är möjligt att ta med sin cykel på kollektiva 
färdmedel? Tidigare har detta blivit nedröstat av kommunen av skäl 
såsom tidsbrist eftersom det nya kollektivtrafiknätet skulle vara snabbt 
och enkelt. Men eventuellt att det i framtiden finns möjlighet till detta, 
ifall ett spårvagnsnät skulle tillämpas, eller implementera ett bussnät som 
liknar spårvagnsprincipen, där människor kan stiga ombord längs med 
hela fordonet tillsammans med sin cykel, och därmed fortsätta vara 
tidseffektivt.  
 
Pucher & Buehler (2008) diskuterar möjligheten till ett lånecykelsystem 
där möjligheten finns att låna en cykel vid olika buss – och tågstationer 
för att sedan återlämnas vid en annan station. Detta skulle därmed kunna 
bli en av åtgärderna till att utveckla cykelpendlingen, där det vid varje 
station och större hållplatser erbjuds lånecyklar som man hyr under valfri 
tid, och sedan placerar tillbaka vart man helst vill. Därmed skulle det inte 
krävas speciellt mycket planering av individen, eftersom man således inte 
är lika bunden till att återvända till en specifik hållplats för att hämta sin 
cykel.  
 
Väsentligt är även att resonera kring de cykelförhållanden som finns vid 
olika arbetsplatser, företag och skolor och vilka cykelfrämjande 
aktiviteter som faktiskt bedrivs. Heinen (2012) argumenterar för huruvida 
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förbättrade cykelfaciliteter, tjänstecyklar och mer information om 
klimatsmarta resealternativ, bidrar till ett ökat cyklande på arbetsplatser. 
På flertal av Västerås arbetsplatser och företag har detta tillämpats, 
genom att förändra människors tankesätt kring cykling på ett praktiskt 
sätt, och detta visar sig leda till ökad cykelanvändning, om än för en 
kortare tid på året. ”Cykla-till-jobbet” kampanjen har stor potential då 
alltfler arbetsplatser blir intresserade av konceptet, dock riktar sig 
kampanjen främst emot antalet cykelresor och desto mindre åt de 
kontextuella faktorerna. Viljan att cykla till sitt arbete är i många fall mer 
tidskrävande än andra färdmedel. Inte endast sett till restiden, utan även 
ifall man som cykelpendlare vill hinna duscha på arbetsplatsen när man 
kommit fram. Detta förutsätter att det finns tillgängliga omklädningsrum 
på arbetsplatserna samt god framkomlighet på vägarna. Trots detta, kan 
bilen anses som det mer självklara valet, och speciellt i den mån om man 
är förälder och därmed måste lämna barn på förskola eller skola. 
Kampanjer skulle då även kunna fokusera på att arbetsplatser får 
information om hur mycket pengar de tjänar på att cykla varje dag, vilka 
föroreningar och miljöpåverkan som aktivt reduceras, samt vilken 
hälsoeffekt det har på en själv och samhället i stort. Detta skulle även 
kunna utvecklas och gå i linje med en kampanj kring kollektivtrafik, där 
liknande principer följs. Möjligheten skulle då kunna vara att familjer 
eller bostadsområden gemensamt kan tävla tillsammans, där föräldrar kan 
resa kollektivt med sina barn till skola och arbete. Barnen får därmed god 
information om hållbar utveckling redan som ung, och denna princip kan 
sedan efterföljas på skolor.  

6.3	   Avslutande	  reflektioner	  
	  
Västerås kommuns aktörer bedriver ett aktivt samarbete mellan varandra, 
detta sagt utan att ha intervjuat alla involverade i deras planeringsarbete. 
Av de som deltog i denna studie arbetar samtliga efter liknande 
strategidokument och framtidsvisioner för staden. På frågeställningen om 
hur arbetet med cykelplanering sätts i relation till annan trafikplanering, 
kan detta besvaras gentemot utbygganden av kollektivtrafiknätet samt 
samspelet mellan planeringen av de fyra trafikslagen. Fysiska 
tillämpningar såsom cykelbanor och cykelparkeringar vid hållplatslägen, 
svarar för en gemensam vilja att sammanstråla cykel – och 
kollektivtrafiknätet. Detta skulle dock kunna utvecklas genom en 
utvidgad trafikplanering på internet, där man enkelt får en överblick av 
stadens cykelställ med ramlåsning, buss – och tågtabeller samt ett 
eventuellt lånecykelsystem där man smidigt kan betala över internet om 
man så önskar.  
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Den andra frågeställningen som berör vilka principer som är vägledande 
för cykelplaneringen, anser jag besvaras genom de prioriteringar som 
görs vad gäller de olika trafikslagen gentemot varandra, där fotgängare 
och cyklister skall sättas i det främsta rummet. En annan vägledande 
princip anser jag är de cykelkampanjer som bedrivs för att öka 
cykelanvändandet, eftersom det i många avseenden handlar om att 
påverka individers val i trafiken, för att tydligt se vilka fler 
infrastruktursatsningar som behöver göras för att möta cyklisternas 
behov. Vad gäller gestaltning och utformning av cykelinfrastrukturen så 
finns det tydliga mål i Handlingsplanen om de fysiska åtgärderna som 
gemensamt skall leda till förbättrad cykelutveckling såsom bättre 
belysning, tydligare skyltar och bredare vägar.  
 
Respondenterna beskriver vikten av pendling inom Västerås tätort, 
Västmanland och även till närliggande orter såsom Eskilstuna och 
Stockholm. Förutsättningarna är goda för att upprätthålla och öka antalet 
pendlare inom regionen, sett utifrån de projekt som bedrivs såsom 
Nyckelstråket, Den attraktiva regionen, Bergslagspendeln och En bättre 
sits, där det övergripande målet är att erbjuda goda transportförbindelser. 
Inom regionen arbetas det således främst med pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik, vilket till viss del är förståeligt utifrån de geografiska 
avstånd det innefattar. Förvisso hade det funnits möjligheter att 
sammanstråla en regional pendling med cykling på liknande sätt som 
Västerås kommun gör, vilket hade varit intressant att studera. Visserligen 
är det vanligare att man pendlar med cykel inom stadskärnor och inte 
längre sträckor. Emellertid finns det möjlighet till en utvidgad 
cykelpendling med större infrastruktursatsningar som leder till längre och 
bredare cykelbanor. Medborgarna måste även inkluderas i ett tidigt skede 
med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer, för att få ytterligare 
synpunkter och förslag, som slutligen leder till ett ökat cyklande.  

6.4	   Vidare	  studier	  
 
Under arbetet med denna studie har det uppkommit flera aspekter som 
hade varit intressanta att studera vidare. Det hade varit intressant att 
utvidga studien, om utrymme hade funnits, genom att intervjua fler 
planeringsaktörer. Både inom kommunen men även i andra större 
kommuner inom länet, samt aktörer från de olika planeringsprojekt som 
arbetar regionalt med kollektivtrafik, för att få bättre förståelse för hur de 
arbetar med kollektivtrafikfrågor, samt vilka förbindelser de gör med 
fotgängare och cyklister.  
En annan intressant infallsvinkel hade varit att studera mer konkret 
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utvecklandet av infrastrukturen, kartlägga de befintliga cykelvägarna 
samt ge nya förslag för nya infrastruktursatsningar. Huvudfokus hade då 
kunnat vara att försöka implementera nya breda cykelvägar, ämnade 
endast för långväga pendling till närliggande orter som kallas 
cykelexpressrutter. Det hade även varit intressant att studera 
infrastruktursatsningar utifrån de Stadsmiljöavtal som Regeringen avsatt 
för nästkommande mandatperiod, som innebär att kommuner kan söka 
bidrag för utveckling av gång, cykel och kollektivtrafik, av en samlad 
budget på två miljarder kronor för hela landet.  
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BILAGA	  1	  –	  Frågemall	  vid	  Intervjustudien	  
 

• Vad arbetar du med och vad är dina huvudarbetsuppgifter? 
• Vilka faktorer är mest väsentliga när ni planerar för ett tillgängligt 

transportsystem? 
• I många av era planer omnämns det att ni vill stärka Västerås i 

rollen som en attraktiv ort för pendling. Hur arbetar ni för att 
främja pendling inom kommunen?  

• Vilka målpunkter i Västerås är främst anslutna till cykelvägnätet?  
• Gör ni några konkreta åtgärder för att minska på 

färdmedelshierakin i trafiken? 
• I hur stor utsträckning har ni implementerat ramlåsning och 

cykelbanor vid hållplatslägen? 
• Hur arbetar ni konkret med ”hela-resan-perspektivet” för att främja 

en pendling som innefattar alla färdmedel?  
• Vilka faktorer ser ni som viktigast för att sammanstråla 

kollektivtrafiken med gång – och cykel?  
• Ni nämner att ni genomfört några medborgarmöten; vilken respons 

fick ni på dessa och finns det några särskilda önskemål kring 
utvecklandet av trafiken?  

• Har antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökat enligt de mål 
ni har satt upp?  

• Vilka brister ser ni kring kollektivtrafiken? Vad skall prioriteras 
främst vid kollektivtrafikförsörjning? 

• Hur fungerar kampanjen ”cykla-till-jobbet”? Ser ni några direkta 
effekter av dessa kampanjer som ni genomför?  

• Hur är denna plan samordnad med andra planer inom kommunen?  
• Hur är ert arbete relaterat till annan trafikplanering i kommunen?  
• Finns det andra intressenter eller projekt som ni arbetar 

tillsammans med?  
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