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Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att efter den mörka bild som uppmålats av den sociala hållbarheten 
i Sverige, studera vilka faktorer som man inom samhällsplaneringen förhåller sig till vid en 
socialt hållbar trafikplanering. Studien inriktade sig på att undersöka socialt hållbart planerad 
kollektivtrafik, cykel och gång. Det som jag ville studera var hur en sådan planering tar sig 
uttryck i Västerås kommun. Baserat på de två nämnda syftena ämnade uppsatsen att för 
Västerås Stad skapa ett underlag för en socialt hållbar trafikplanering inför den planerade 
stadsdelen Sätra.  

Metoder som användes var både kvalitativa och kvantitativa, med en övervikt för en kvalitativ 
forskningsprocess. Det empiriska materialet insamlades dels genom en halvstrukturerad 
intervju, dels genom enkätundersökningar men också i form av offentliga dokument från 
Västerås Stad. I undersökningen deltog en informant i form av en tjänsteman på Västerås Stad 
och 20 respondenter i form av fem unga vuxna/medelålders män, fem unga 
vuxna/medelålders kvinnor, fem äldre män samt fem äldre kvinnor som alla var invånare i 
någon av stadsdelarna Eriksborg eller Hagaberg.  

Resultaten analyserades i jämförelse med utvald tidigare forskning. Resultaten visade på att 
Västerås Stad till stor del har införlivat de socialt hållbara faktorerna i sin trafikplanering som 
tidigare forskning lyfter fram. I tillgänglighet använder kommunen konsekvensbeskrivningar, 
diskrimineringsgrunder och välfärdsindikatorer. För ökad upplevd trygghet tillämpas åtgärder 
som stärkt belysning. För en bättre jämlikhet öppnar Västerås Stad upp för råd där grupper 
med särintressen får sin röst hörd. Resultatet från enkäten visade på att kommunen har lyckats 
bäst i en socialt hållbar trafikplanering sett till hushålls avstånd till kollektivtrafik, sämst sett 
till att skapa civilisation samt medel i att planera gång- och cykelbanor tryggt under hela 
dygnet.  

Utifrån de empiriska resultaten framgick det att tre faktorer från tidigare forskning inte hade 
införlivats i Västerås Stads socialt hållbara trafikplanering, nämligen markanvändning, 
psykologisk synlighet0 F

1 samt jämställdhet. Det som jag ansåg borde införlivas i Sätras socialt 
hållbara trafikplanering var ett fortsatt arbete med de faktorer som framgick i tidigare 
forskning. Samtidigt lades stor vikt vid att framföra betydelsen med att i Sätras socialt 
hållbara trafikplanering införliva de tre faktorer som inte tycktes framgå, eftersom faktorernas 
frånvaro tycktes visas som socialt ohållbara inslag i befintlig trafikplanering bland invånare i 
enkätundersökningen. 

 

 

Nyckelord: kollektivtrafik, social hållbarhet, oskyddade trafikanter, offentliga rummet, 
trafikplanering, gång- och cykelbana, fotgängare, cyklister och mobilitet. 

                                                                 
1 En mental känsla av att vara synlig för människors ingripande vid potentiella offentliga olägenheter. 



Förord 

Under Samhällsplanerarprogrammets femte termin hade vi programstudenter möjlighet att 
praktisera 20 veckor på arbetsplatser där tjänstemannarollen som samhällsplanerare förekom. 
Jag fullgjorde min praktik på Tekniska verksamheten inom Kumla kommuns 
samhällsbyggnadsförvaltning. På Kumla kommun kom jag i kontakt med trafikfrågor och 
fann denna inriktning inom samhällsplaneringen både spännande och utmanande. Efter att ha 
kommit i kontakt med Västerås Stad angående möjligheten med att utföra kandidatuppsatsen 
som ett exjobb, kom bägge parter överens om att använda Västerås som kontext. Vidare förde 
diskussionen med sig att den framtida stadsdelen Sätra skulle kunna utgöra detta område för 
uppsatsens fältstudier. Då jag valt att ta kontakt med Västerås Stads trafikavdelning, kretsade 
dialogen oss emellan kring olika trafikfrågor. Med utgångspunkt i kulturgeografins filosofiskt 
teoretiskt präglade resonemang, hade jag en förhoppning att detta skulle kunna förenas med 
mer faktiskt praktiskt präglade tankesätt inom tekniska frågor såsom trafik. Utmaningen 
gjorde att jag fastnade för att undersöka hur olika kulturgeografiskt förankrade idéer om social 
hållbarhet inom det offentliga rummet, skulle kunna appliceras på verklighetens gator och 
vägar använda av både kollektivtrafik, cyklister och fotgängare.              

Jag vill här ta tillfället i akt med att tacka ett flertal betydelsefulla personer som har varit till 
stor hjälp för min kandidatuppsats. Till att börja med skulle jag vilja rikta ett stort tack till 
Tommy ”Tomten” Samuelsson för all den fina hjälp du erbjudit dig att ge, det har verkligen 
inneburit en fundamental pusselbit för uppsatsämnet. Vidare skulle jag vilja tacka min 
handledare vid Örebro universitet, Eva Gustavsson respektive min handledare på Västerås 
Stad, Jenny Cecilia Bergström. Utan er support, medverkan och vägledning skulle denna 
undersökning blivit bra mycket svårare att fullgöra. Jag vill även passa på att tacka Västerås 
Stad för möjligheten att fått delta på en workshop om Sätra den 27 april, det var mycket 
givande för det framtida uppsatsskrivandet. Sedan vill jag tacka Ylva Wretås för hennes 
deltagande att ställa upp på en intervju, det uppskattades att du tog dig tid. Ytterligare 
personer jag skulle vilja tacka är David Neuschütz på Tovatt Architects and Planners för 
tillåtelsen att använda en av byråns illustrationer över Sätra till uppsatsens titelsida. Sist men 
inte minst riktar jag ett varmt tack till alla invånare i Eriksborg och Hagaberg för ert frivilliga 
deltagande i studiens enkätundersökning, det satte jag ett stort värde på! 

 

 

 

 

 

Stockholm, Maj 2018 

Tim Laurell  
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Figur- och tabellförteckning 

Figur 1. Tovatt Architects and Planners (2016). SÄTRA – Beacon hills. Stockholm: Tovatt 
Architects and Planners.                                                         
http://tovatt.com/sv/projekt/urban-design/satra/  

Figur 2. Västerås Stad (2016). Stadsbyggnadsidé för Sätra. Västerås: Västerås Stad. 
https://www.vasteras.se/download/18.cd745ad1610a4389301a9b/1518094965645/F%C3%B6
rdjupning+av+%C3%B6versiktsplan+f%C3%B6p+68+stadsbyggnadsid%C3%A9.pdf 

Tabell 1. Invånares svarsspridning och medelvärde från enkätundersökningarna i Eriksborg 
och Hagaberg. 
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1. INLEDNING 

En diskussion som pågått och tilltagit kring problematiken med att fler och fler människor 
upplever Stockholms tunnelbana som allt mer otrygg är problematiskt. Så sent som den 
åttonde mars detta år publicerade StockholmDirekt en artikel, som fastslog att omkring 
varannan kvinna upplever otrygghet i användandet av Stockholms tunnelbana kvälls- och 
nattetid (Frenker 2018). Vad exemplet visar är att det föreligger ett flertal socialt ohållbara 
inslag i dagens offentliga resande, där faktorer som faller bort eller inte synliggörs från en 
socialt hållbar trafikplanering utgör problemet. Mot bakgrund av detta problemområde, 
ansågs det relevant att för denna uppsats undersöka vilka faktorerna är i en socialt hållbar 
trafikplanering och vidare ta fram ett platsspecifikt underlag för hur kollektivtrafik, cykel och 
gång kan planeras socialt hållbart. Efter att ha varit i kontakt med Västerås Stad föll valet på 
att underlaget skulle kunna användas inför kommunens trafikplanering av stadsdelen Sätra. 

1.1 SYFTE 
Uppsatsen syftar till att studera hur man inom samhällsplaneringen planerar kollektivtrafik, 
cykel och gång socialt hållbart. Vidare ämnar studien undersöka hur en sådan socialt hållbar 
planering tar sig uttryck i Västerås kommun. En tjänstemans perspektiv och offentliga 
dokument från Västerås Stad avser representera kommunen som aktör, som tillsammans med 
synen på befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelbanor hos invånare i närområden till 
Sätra ämnar skapa en helhetsbild. De ovannämnda syftena har samtidigt som uppgift att 
mynna ut i ett platsspecifikt underlag för en socialt hållbar trafikplanering av Sätra. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Utifrån tidigare forskning, vad finns att ta hänsyn till vid en socialt hållbar planering 

av kollektivtrafik, cykel och gång? 
2. Hur framträder bilden av socialt hållbart planerad kollektivtrafik, cykel och gång i 

Västerås kommun? 
3. Vad bör införlivas i Sätras trafikplanering mot bakgrund av forskning på området? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningen har grovt avgränsats på två sätt. Först genom att ha utgått från Västerås 
kommuns socialt hållbara trafikplanering, till att sedan ha riktat in materialet på stadsdelen 
Sätra. Vidare har enkätundersökningarna geografiskt avgränsats genom att endast tillfråga 
invånare i två angränsande stadsdelar till Sätra, Eriksborg och Hagaberg. Likaså avgränsades 
intervjun till att endast tillfråga en informant. Slutligen begränsades dokumentanalysen till de 
dokument som behandlade socialt hållbar trafikplanering.           

1.4 DISPOSITION 

Studien inleds med tidigare forskning som är uppdelad mellan kollektivtrafik, cykel och gång. 
Därefter följer utvalda dokument, till att övergå att redovisa undersökningens svar från 
intervjun och enkäterna. Uppsatsen avslutas med analys, slutsats och vidare forskning. 
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2. BAKGRUND 

År 1987 fick Världskomissionen i uppdrag att under ledning av Norges dåvarande 
statsminister Gro Harlem Brundtland, ta fram en rapport till Förenta Nationerna (FN) 
angående den tilltagande globala miljöförstöringen. I folkmun har rapporten på senare år 
blivit kallad ”Brundtlandrapporten” och ses idag som ett av startskotten för debatten om 
hållbar utveckling. Trots att rapporten främst avsåg att ta fram olika miljöstrategier för en 
ekologisk hållbar ekonomisk utveckling, kom rapporten även att fungera som ett av de 
tidigaste konkreta försöken att påvisa den sociala hållbarhetens betydelse (United Nations 
(UN) 1987).            

Bakgrunden till den ökade plats som den sociala hållbarheten har intagit på senare tid, kan 
däremot sägas ta sig uttryck i den mediala uppmärksamheten frågan har fått. I inledningen 
framgick det att cirka varannan kvinna i Stockholm under kvälls- och nattetid upplever ökad 
otrygghet i användande av tunnelbana. Statistiken utgår från SL:s trygghetsundersökning för 
januari 2018 (Frenker 2018). Baserat på denna färska lägesrapport av hur resenärer upplever 
Stockholms tunnelbana kvälls- och nattetid, framstår upplevd trygghet som en betydande 
faktor för det offentliga rummets sociala hållbarhet. I en svensk kontext kan detta tyckas 
bekräftas av den nationella ökningen av otrygghet som Brottsförebyggande rådet (Brå) kom 
fram till så sent som i januari förra året, utifrån den Nationella trygghetsundersökningen 2016 
(Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017). 

Mot bakgrund av den negativa utveckling som målas upp av Sveriges sociala hållbarhet 
avseende minskande trygghet, togs denna undersökning fram för att sätta sig in i ett ämne som 
idag upplevs påverka många människor. Bakgrunden till varför den sociala hållbarheten 
bedöms gå bakåt, kan ha att göra med det professor Hans Jeekels lyfter fram i sin artikel 
Social Sustainability and Smart Mobility: Exploring the relationship. I artikeln konstaterar 
Jeekel att en viss oklarhet inom forskningsområdet förekommer i hur man inom vissa frågor 
av social hållbarhet ska gå tillväga. Skillnad mellan vad som är ett önskvärt respektive vad 
som är ett hållbart resultat menar Jeekel är diffust, vilket uppfattas försvåra vad ett konkret 
arbete för social hållbarhet kan innebära (Jeekel 2017, s. 4298). 

Avslutningsvis tas denna studie fram i samarbete med Västerås Stad med bakgrund av 
kommunens så kallade ”Västeråsbarometern”, som mäter kommunens utveckling inom miljö 
som välfärd (Västerås Stad u.å.). Med en överblick över transportstatistiken inom kategorin 
miljö gick det exempelvis att konstatera att cykeltrafiken uppvisade en positiv trend med att 
fler invånare väljer cykeln som färdsätt (Västerås Stad u.å.). Sett till kategorin välfärd och 
studerandet av trygghetsstatistiken över kommunen, framgick snarare en negativ utveckling 
(Västerås Stad 2017). Avseende ökningen av cyklister och minskningen av tryggheten i 
Västerås kan kommunen tänkas stå inför framtida dilemman med att främja hållbara färdsätt i 
ett ohållbart offentligt rum. Med anledning av detta utgångsläge syftar denna undersökning till 
att bistå Västerås stad med användbart och relevant material om att planera kollektivtrafik, 
cykel och gång socialt hållbart, inför kommunens egna planering av den nya stadsdelen Sätra.  
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3. METOD 

Med utgångspunkt i undersökningens tre frågeställningar, förefaller dessa ha olika karaktärer 
och därmed ha skilda sätt för att besvaras. Det kan sägas att metodologin för att angripa 
frågeställningarna styrs och avspeglas av vad respektive fråga ämnar ta reda på. Att använda 
sig av olika metoder och därigenom anpassa tillvägagångsättet beroende på frågans 
utformning, kan således öka både tillvägagångsättets med även svarets relevans. 
Skräddarsydda metodologier kan dessutom resultera i att tillvägagångsättet och svaret som 
uppkommer utifrån dessa skilda processer får ökad tillförlitlighet. Värt att framhålla är att det 
i vissa fall har använts olika typer av metoder samtidigt, för att tillsammans kunna ge svar på 
vissa frågeställningar som kräver detta. I allmänhet bör dock undersökningen ses som en 
kvalitativ forskningsprocess. För denna studie har fyra metoder använts där Marco Nilsson i 
boken introduktion till samhällsvetenskaplig analys, filosofie doktor undervisande i kvalitativ 
och kvantitativ metod, har tillfört kunskaper från sin metodförklaring av kvalitativt 
semistrukturerade intervjuer och kvantitativa enkäter. Det avsnitt som följer här nedan syftar 
främst till att förklara tillvägagångsätten inom vardera metod, som är listad i kronologisk 
ordning avspeglande undersökningens frågeställningar. 

3.1 INSAMLANDE AV TIDIGARE FORSKNING 

Den första metoden som tillämpades för att ge svar på undersökningens första frågeställning 
var ett teoribaserat tillvägagångssätt med att samla in ett relevant underlag från tidigare 
forskning i ämnet. Metoden påbörjades genom att först välja ut vetenskaplig litteratur som 
behandlade ämnet. Den vetenskapliga litteraturen insamlades i syfte att utgöra ett underlag för 
vad en socialt hållbar planering för cyklister och fotgängare innebar. Därför gick jag tillväga 
med att i den vetenskapliga litteraturen leta efter forskning om socialt hållbar planering i stort. 
En allmän forskning om socialt hållbar planering av det offentliga rummet insamlades därmed 
i vetskap om cyklisters och fotgängares delaktighet i det offentliga som oskyddade trafikanter. 
Den vetenskapliga litteraturen valdes i sin tur ut från tidigare kurslitteratur, där det i 
litteraturen söktes efter ord såsom social hållbarhet, trottoarer och det offentliga rummet. 
Genom att sortera ut relevant och betrodd forskning, kunde sedan ett antal vetenskaplig 
litteratur bestämmas utgöra halva delen av uppsatsens teoretiska referensram.             

På motsvarande sätt insamlades vetenskapliga artiklar som hämtades från vetenskapliga 
tidskrifter för att ta del av en mer inriktad och internationell forskning om socialt hållbar 
kollektivtrafikplanering. Till sökningarna användes databasen Primo, där sökord såsom social 
sustainable public transport användes.   

3.2 KVALITATIVT SEMISTRUKTURERAD INTERVJU 
För att få information om kommunens förhållningssätt till socialt hållbart planerad 
kollektivtrafik, cykel och gång hölls en kvalitativt semistrukturerad intervju den 3 maj med 
Ylva Wretås, processägare över social hållbarhet och välfärd på Västerås Stads 
stadsledningskontor. Tjänstemannens relevans för studien innebar att denna person 
uppfattades som en betydelsefull ”nyckelperson” med kunskap undersökningen efterfrågade.  
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Arbetet med intervjun inleddes med att den tillfrågade bestämdes att användas som informant 
(Nilsson 2015, ss. 152–153). Frågeställningarnas kunskapsefterfrågan styrde intervjuns urval 
till en relevant tjänsteman. Eftersom syftet med den kvalitativt semistrukturerade intervjun 
från början var att insamla faktakunskap, ansågs urvalet vara tillräckligt med en tjänsteman 
som besatt användbar och relevant kunskap (Nilsson 2015, s. 152). Därefter genomfördes 
källkritiska bedömningar som klassificerade tjänstemannen som tillförlitlig, då denne hade 
karaktären som förstahandskälla (Ibid). Därtill utvärderades informantens teoretiska mättnad, 
där en sådan risk sett till tjänstemannatiteln bortsågs från, då dennes kunskap ansågs motsvara 
vad studien saknade (Nilsson 2015, s. 154).  

Intervjufrågorna bestämdes på förhand att utformas med utgångspunkt i tidigare forskning. 
Anledningen var att intervjusvaren i ett senare skede skulle sammankopplas och jämföras mot 
tidigare forskning, varför det ansågs relevant ifall intervjufrågorna avspeglade de teman som 
framställdes i avsnittet om tidigare forskning. Vidare ordnades intervjuguidernas frågor 
utefter placering i lämpliga tematiska kategorier. Alla frågor utgick även från att formuleras 
objektivt, med en kvalitativ tanke på att den intervjuade själv skulle få möjlighet att styra 
svaret i riktning denne ansåg kunna besvara frågorna (Nilsson 2015, s. 157).  

Innan intervjun tog vid skrevs ett antal stödfrågor ner vid sidan av för att kunna användas vid 
behov, då jag inte har tidigare erfarenheter av att intervjua (Nilsson 2015, s. 156). 
Intervjufrågorna e-postades även på förhand till den utvalda tjänstemannen, för dennes 
möjlighet att kunna förbereda sig. Intervjun hölls fysiskt på Västerås Stad i ett mötesrum. I 
början av intervjun inleddes samtalet med en presentation av; mig som uppsatsskrivande 
student, om vad intervjun var ämnad att ligga till grund för samt ett klargörande att 
undersökningen kom att publiceras för allmänheten. Därefter startade intervjun med att be 
informanten om dennes informerande samtycke till att bli intervjuad, inspelad och citerad 
(Nilsson 2015, ss. 161–162). Betydelsefulla forskningsinstrument som tillämpades under 
intervjun var ett neutralt interagerande tillsammans med förmågan att ställa följdfrågor för att 
antingen klargöra eller skapa djupare förståelse (Nilsson 2015, ss. 157, 163). Som en 
avslutning på intervjun sammanfattade jag de svar som lämnats samtidigt som utrymme gavs 
till informanten för att reflektera, rätta till och göra eventuella tillägg (Nilsson 2015, s. 165).                              

3.3 DOKUMENTANALYSER 

Utöver att en tjänstemannaintervju hölls var också utvalda offentliga dokument från Västerås 
Stad metoder som användes för att besvara samma frågeställning. Dokument från Västerås 
Stad som behandlade Sätra och planering med social hållbarhet och trafik studerades. 
Dokument valdes ut baserat på det som framgick i tidigare forskning, för att i ett senare skede 
kunna jämföra mot den information som presenterades i kommunens dokument.  

Urvalet av offentliga dokument från Västerås Stad syftade till att förklara kommunens vision 
av Sätra samt visa på vilka sätt kommunen tillämpar en socialt hållbar trafikplanering. I 
dokumentanalysen kom således enbart dokument om hur kommunen tillämpar social hållbar 
trafikplanering att analyseras, då dokument om Sätra enbart syftade till att tillföra studien en 
beskrivning av stadsdelen. 
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3.4 MUNTLIGA KVANTITATIVA ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 
För att ge en korrekt bild av hur uppfattningen i kommunen som helhet ser på att planera 
kollektivtrafik, cykel och gång socialt hållbart, genomfördes muntliga enkätundersökningar 
för att även ta del av invånares perspektiv. Enkätundersökningarna stod således för studiens 
sista praktiska metod med att insamla kunskap till undersökningens andra frågeställning. 

Enkäterna tillämpades med tanke att statistiskt analysera uppfattningar med hjälp av siffror. 
För att få tillgång till sådan data behövdes materialinsamling genomföras som inte var 
tidskrävande (Nilsson 2015, s. 167). Enkätundersökningen påbörjades genom att bestämma 
undersökningens urval. Valet föll på att ett representativt urval skulle utgöra 20 stycken 
utvalda personer, där urvalsramens spridning om ung vuxen/medelålders och äldre valdes ut 
(Nilsson 2015, s. 180). Dessa uppdelades i sin tur mellan män och kvinnor, så att varje 
urvalsgrupp innehöll fem personer. Då användningen av enkätundersökningar hade som 
avsikt att kartlägga känslor och åsikter, kom deltagarna att uppfattas som respondenter 
(Nilsson 2015, s. 167). Vidare avgränsades urvalet geografiskt till att endast invånare i de, till 
Sätra, angränsande stadsdelarna Eriksborg och Hagaberg tillfrågades, då det betraktades vara 
relevant att studera invånare i befintliga stadsdelar med Sätras avstånd till city.  

Enkäternas frågeformulär konstruerades med ambitionen att ett samband skulle förekomma 
mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen. Det skulle således 
föreligga en koppling mellan vad som skulle mätas och hur detta skulle mätas (Nilsson 2015, 
s. 168). Som tidigare nämnts mättes deltagarnas känslor och åsikter utifrån de två variablerna 
kön respektive ålder, ifall dessa skulle ha något inflytande över utfallet (Nilsson 2015, s. 169). 
För att i analysen ha möjlighet att jämföra kommuninvånare med forskningen, formulerades 
enkätfrågorna med en stark teoretisk förankring där den tidigare forskningen fick styra 
frågeformulärets innehåll (Nilsson 2015, s. 179). Lika många svarsalternativ användes för att 
förbereda för sammanställning av resultatet i tabell. Mittenalternativ i svaren tillsammans 
med lättförstående begrepp uppfattades vara till enkätundersökningens fördel. Enkäterna 
utformades slutligen för att uppnå en symmetrisk helhet med både negativa och positiva 
inställningar, där svarsalternativ i form av sifferskala tillämpades (Nilsson 2015, ss. 170–175).  

Undersökningarna genomfördes den 30 april, den 2 och 3 maj där jag tog stadsbuss linje 3 och 
4 ut till hållplats Eriksborg och Konstnärsvägen i stadsdelarna Eriksborg och Hagaberg. Väl 
inne i stadsdelarna tillfrågades invånare i närhet av busstationer, cykelställ och trottoarer för 
att välja ut mest relevanta deltagare för studien. Respektive enkät hölls muntlig, där jag innan 
ha läst upp frågorna och de svarsalternativ som fanns, förklarade för respondenten att denne 
skulle hållas anonym och inte kunna spåras. Det svar som lämnades av den intervjuade 
ringades sedan in på en av de 20 fysiska enkätguiderna. Språket hölls enkelt med en fråga i 
taget och utan värdeladdning (Nilsson 2015, ss. 175–178). Grundtanken var att även yngre 
invånare, fem killar respektive fem tjejer, också skulle statistiskt mätas, men under 
genomförandet visade sig yngre invånare vara mer svåråtkomliga och därför föll den 
respondentgruppen bort. 
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3.5 DEN HERMENEUTISKA CIRKELN  
I den hermeneutiska cirkeln görs en analytisk åtskillnad mellan fördomar (värdemässig 
uppfattning) och för-förståelse (faktamässig uppfattning). Modellen menar att fördomar 
bygger på ”socialt grundade subjektiva uppfattningar” (Holme & Solvang 2012, s. 95) medan 
för-förståelser anses baseras på faktorer som utbildning eller erfarenhet. Därför utgår den 
sistnämnda istället från vad forskaren uppfattar som en objektiv uppfattning. Faktorerna 
åtskiljs i två separata halvcirklar som tillsammans ska utgöra den förenade enhet som krävs 
för rätt förutsättningar med att undersöka sin uppfattning (Ibid).  

Den normativa cirkeln: Forskaren har fördomar om den enhet som ska studeras. Den 
subjektiva uppfattningen har skapats från sociala sammanhang, där uppfattningen utgår från 
likasinnade värderingar i den miljö forskaren lever i och som samtidigt understödjer 
uppfattningen. Forskarens bekräftade uppfattning utmanas från mötet med den studerande 
enhetens uppfattning. Växelspelet mellan forskarens fördom och den reella uppfattningen hos 
enheten ska resultera i korrigering av fördomen (Holme & Solvang 2012, s. 97).  

Den kognitiva cirkeln: Forskaren har en för-förståelse, en slags teori på förhand och utgår från 
att uppfattningen är objektiv baserad på egen utbildning eller erfarenhet inom ämnet. För att 
säkerställa en fullständig och korrekt bild börjar forskaren att söka. Förhandsteorin klargörs 
för att prövas i mötet med enheten. Informationen ger forskaren ett översiktligt ostrukturerat 
och oorganiserat intryck av enheten som tillsammans med forskarens uppfattning ska 
växelverka för att mer överensstämma med verkligheten (Holme & Solvang 2012, ss. 96–97). 

För intervjun med en tjänsteman på Västerås Stad utgick metoden från min subjektiva 
uppfattning av att tolkning av tidigare forskning i ämnet skulle avspeglas i intervjun. I 
intervjun framgick viss annan information, vilket växelspelet mellan enheten (tjänsteman) och 
min uppfattning utvecklade en helhetskunskap på området. Enkätstudierna resulterade också i 
att min kunskap blev mer korrekt och överstämmande mot verkligheten. Inför undersökningen 
var det istället icke utmanade fördomar som grundade min subjektiva uppfattning om att 
variablerna kön och ålder skulle påverka. Mätning av enheters (invånares) uppfattningar kom 
således att korrigera min uppfattning till att fler variabler spelade roll.                                       

3.6 SÖKPROCESS 
Sökord i Primo: public transport, social sustainability in public transportation, public transport 
AND social sustainability, public transport AND social excluding AND social capital, social 
AND transit, sustainability AND public transport, social sustainable mobility, public travel.    

3.7 KÄLLKRITIK 
Vetenskapliga källor som för denna uppsats har valts ut, har delats upp mellan tryckta böcker 
från samhällsplanerarprogrammets kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar hämtat från olika 
internationella vetenskapliga tidskrifter. Kapitel från böcker har endast använts ifall 
författaren bakom texten framstår som en betrodd forskare i ämnet. För de vetenskapliga 
artiklarna har enbart sådana som blivit peer-reviewed använts. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 KOLLEKTIVTRAFIK 
Studiens fjärde avsnitt uppdelas mellan tidigare forskning om kollektivtrafik respektive cykel 
och gång, där studien för detta avsnitt inleds med en presentation över forskningsområdet om 
kollektivtrafik. Valet av den forskning som använts baseras dels på källornas utgångspunkt i 
social hållbarhet, dels att materialet ämnar tillföra olika internationella kunskaper till studien. 
Sammantaget syftar det till att insamla olika perspektiv om kollektivtrafikens effekter på det 
offentliga rummets sociala hållbarhet. Fokus låg främst på att ge undersökningen en 
kvantitativ bredd inom forskningsområdet, men med ett kvalitativt syfte att varje forskare 
skulle tillföra studien både relevant men också ny kunskap.        

4.1.1 FAKTORER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL VID EN SOCIALT HÅLLBART 
PLANERAD KOLLEKTIVTRAFIK 

Den första tematiseringen av tidigare forskning behandlar befintliga faktorer som i 
kollektivtrafikplaneringen bör tas hänsyn till för att främja en social hållbarhet.      

Individers avstånd till kollektivtrafik beskrevs kunna vara en sådan faktor att förhålla sig till. I 
en rapport från Storbritanniens transportdepartement, på uppdrag av konsultbyrån Mott 
MacDonald, och med stöd från Institutet för Transportstudier vid Leeds universitet, utreds 
kollektivtrafikens sociala konsekvenser i Storbritannien. I kapitel två framgår bland annat att 
hushålls avstånd till kollektivtrafiken är något som går ut över valet att resa kollektivt. I 
rapporten framgår att flest användare av kollektivtrafiken befinner sig inom en 400 meters 
radie. På motsvarande sätt redovisades uppgifter om att användare som förekom mellan 400 
till 800 meter eller längre från närmsta kollektivtrafik, uppgick vara drygt 70 procent färre 
(Department for Transport 2013, s. 34).      

En annan mer personbaserad faktor att ta hänsyn till när kollektivtrafik ska socialt hållbart 
planeras kan vara resenärers ålder, som lyfts fram i den amerikanska forskningen. I en artikel 
skriven av Dimitra Pyrialakou tillsammans med två andra forskare, sätter de tre författarna 
olika personbaserade faktorer på prov i den amerikanska delstaten Indiana. Av studien 
framgår att specifika individer såsom äldre, upplever utifrån sin ålder en begränsad 
valmöjlighet av olika färdsätt. Som ett resultat menar författarna att transportbehovet av att 
färdas kollektivt därmed blir högre för dessa personer i och med deras begränsade tillgång till 
andra resealternativ. Resonemanget stärks av artikelns teoretiska referensram som bekräftar 
att äldre människor med få transporttillgångar, missgynnas i stor uträckning av 
privatbilismplanering som förutsätter en individs tillgång till eget fordon. I synnerhet 
konstateras äldre personer med en ålder över 65 år ha en betydande lägre rörlighet. Därför 
tolkas artikeln anse att planering av kollektivtrafik kan förbättra särskilt den äldre 
befolkningens sociala hållbarhet (Pyrialakou, Gkritza & Fricker 2016, ss. 253, 255, 262).         

En annan forskare som i sitt tillvägagångsätt också inriktat sig på personbaserade faktorer är 
Thomas W. Sanchez. I sin vetenskapliga artikel förklarar han utifrån sina två fältstudier i 
delstaterna Oregon och Georgia hur kollektivtrafik och sysselsättning hör ihop. I inledningen 
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av artikeln konstaterar han att kollektivtrafiken bland låginkomsttagare uppfattas som mer 
betydelsefull än hos medel- och höginkomsttagare. Anledningen bakom den ojämna 
inställningen till kollektivtrafiken bottnar i, i likhet med ovanstående resonemang, 
låginkomsttagares få valmöjligheter till annat resande i det offentliga. Sanchez baserar sin 
argumentation på statistik över att mindre än var sjätte låginkomsthushåll har tillgång till eget 
fordon. Därför menar han att en god tillgänglighet till kollektivtrafik utifrån demografiska 
studier av områden som karaktäriseras av låga sysselsättningstal och inkomster, även kan 
medföra positiva effekter såsom sänkt arbetslöshet (Sanchez 1999, ss. 285–286).             

[…] the impact public transit has on connecting urban residents with job locations […] (Sanchez 1999, s. 286). 

Vidare hävdar Sanchez att kollektivtrafiken kan reducera den fysiska barriär (avstånd) som 
låginkomsthushåll kan uppleva i förhållande till arbetsplatsers placeringar. Mer specificerat 
menar han att även kollektivtrafikens närhet till arbetsplatser, utöver närheten till 
låginkomsttagare, medför tillsammans en socialt hållbar planerad kollektivtrafik med 
gemensamt mål mot ökad sysselsättning (Sanchez 1999, s. 292). 

Mot bakgrund av studiens första tematisering av tidigare forskning kan det 
sammanfattningsvis konstateras att skilda åtkomster till och ojämnt transportbehov av 
kollektivtrafik, är tydliga barriärer mot en social hållbarhet. Tillsammans visar det på 
relevanta faktorer att förhålla sig till när kollektivtrafik ska planeras socialt hållbart.    

4.1.2 FAKTORER ATT TILLFÖRA VID EN SOCIALT HÅLLBART PLANERAD 
KOLLEKTIVTRAFIK 

Den andra tematiseringen av tidigare forskning behandlar möjliga faktorer som i 
kollektivtrafikplaneringen bör tillämpas i åtgärder för att främja social hållbarhet.   

Integration uppfattas i forskningen kunna vara en sådan faktor att tillföra. En forskare som 
fört diskussion i ämnet är Eda Beyazit. I hennes vetenskapliga artikel om den sociala rättvisan 
hos transportmedel i det offentliga, belyser Beyazit (2011) betydelsen i utformningen av 
kollektivtrafikens rutter. Hon menar att det finns en tydlig koppling mellan en kollektivtrafik 
som är planerad för att inkludera och ett tillstånd hos individer som förbättras. Mycket av 
hennes resonemang utgår från hur individer påverkas när offentliga transporter distribueras. 
Av detta menar Beyazit att kontrasterande effekter på samhället kan uppstå, både på ett 
positivt som ett negativt plan. Vissa folkgrupper kommer att vinna på en fördelaktig 
utformning, medan andra grupper kommer att förlora och uppleva samma rutter som 
ofördelaktiga. På så sätt medför kollektivtrafiken vad Beyazit benämner som en ojämn 
geografisk utveckling, där vissa platser socialt utesluts. För att minska risken för denna sociala 
ohållbarhet, förespråkar hon bättre tillämpning av kostnadsnyttoperspektiv1F

2 vid planeringen 
av kollektivtrafikens färdvägar (Beyazit 2011, ss. 127–128).   

[…] the loss of an ability (by people or households) to both literally and metaphorically connect with many of 
the jobs, services and facilities that they need to participate fully in society (Beyazit 2011, s. 127). 

                                                                 
2 Den uppskattade nyttan från en handling i förhållande till en viss kostnad. 
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En annan faktor som i kollektivtrafikplaneringen kan tillföras för att skapa ett socialt hållbart 
resande, är åtgärder som ökar kvinnliga resenärers upplevda säkerhet och trygghet. Talia 
McCray och Nicole Brais presenterar tillsammans hur denna faktor kan behandlas i 
kollektivtrafikplanering. I sin undersökning av staden Quebeck undersöker forskarna varför 
kvinnliga låginkomsttagares förhållande till kollektivtrafik ser ut som det gör. I studien 
kartläggs, utöver tre andra faktorer, kvinnors upplevda säkerhet av att resa i det offentliga 
rummet. I artikeln framgår det att belysning är en betydelsefull faktor i kvinnors bedömning 
av om en plats upplevs som trygg eller otrygg. Framförallt är bristande belysning nattetid för 
många kvinnor en begränsning i deras resande i det offentliga. I synnerhet betonas att mörka 
trottoarer och busshållplatser undviks i stor utsträckning. Författarna menar på att beteendet 
baseras på kvinnors känsla av ökad sårbarhet. Förutom bristfällig belysning som socialt 
ohållbart inslag i säkerhetsperspektivet, utläser McCray och Brais även bristfällig 
trafiksäkerhet som ett viktigt inslag i undersökningens fokusgrupp. I artikeln framgår att 
omkringliggande infrastruktur har en avgörande roll för kvinnliga fotgängares inställning till 
kollektivtrafik. Att befintlig miljö är planerad fotgängarvänligt dels utan närhet till starkt 
trafikerade vägar, dels med trottoarer konstateras således öka den sociala hållbarheten 
avseende kvinnors ökade användarvillighet till kollektivtrafik (McCray & Brais 2007, ss. 
406–407).             

En tredje faktor är medborgardialog som i forskningen beskrivs som något betydande att 
använda för att socialt hållbart planera kollektivtrafik. I en artikel behandlar Tim Schwanen 
tillsammans med fem andra författare vikten av att föra en nära och tät kommunikation med 
användare. Författarna menar att en vanlig företeelse är att det föreligger ett 
kommunikationsgap mellan beslutsfattare och medborgare. Att tillämpa medborgardeltagande 
i kollektivtrafikplaneringen understryker forskarna kan öka chanserna för en social hållbarhet, 
när det ekonomiska, sociala och kulturella deltagandet kan komma att säkras hos invånare 
(Schwanen et al. 2015, s. 22).  

Abdolmatin Shirmohammadli får tillsammans med två andra forskare utgöra det sista 
exemplet i denna tematisering. I en undersökning av staden Aachen belyser författarna, ur ett 
socialt hållbart planeringsperspektiv, vikten av att framtidsanpassa kollektivtrafiken efter 
nuvarande årtiondets trend av förändrade kollektiva resebeteenden. Det framgår bland annat 
att yngre generationer är orsaken bakom kollektivtrafikens uppsving, i och med en 
beteendeförändring hos denna generationens sätt att resa i det offentliga rummet. Dessutom 
menar forskarna att förändringen av beteenden hos människor som aktivt väljer kollektivtrafik 
för miljömässiga fördelar har ökat och därmed också påskyndar utvecklingen 
(Shirmohammadli, Louen & Vallée 2016, ss. 33–34).   

Mot bakgrund av studiens andra tematisering av tidigare forskning kan det 
sammanfattningsvis konstateras att segregering, osäkerhet/otrygghet, medborgligt uteslutande 
och en icke uppdaterad trafikplanering, är tydliga barriärer mot en social hållbarhet. 
Tillsammans visar det på relevanta faktorer att inkludera när kollektivtrafik ska planeras 
socialt hållbart.  
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4.2 CYKLING & GÅNG 
För följande avsnitt har fyra olika forskare bidragit med kunskaper om vad som för denna 
studie samlats under begreppet social hållbarhet. I huvudsak utgår forskningen från ett svenskt 
perspektiv, med viss kompletterande kunskap från ett internationellt perspektiv. Resultaten 
från forskningen i sin helhet ämnar ligga till grund för en socialt hållbar planering för både 
cyklister och fotgängare, utan en åtskillnad mellan färdsätten. Anledningen bakom valet med 
att slå ihop cyklister och fotgängare är för att avspegla den kategorisering som idag görs 
genom samlingsnamnet ”oskyddade trafikanter”. 

4.2.1 FAKTORER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL VID EN SOCIALT HÅLLBART 
PLANERAD CYKLING OCH GÅNG 

Den tredje tematiseringen av tidigare forskning behandlar befintliga faktorer som i planering 
av cykling och gång bör tas hänsyn till för att främja en social hållbarhet.      

Den forskare som får inleda det andra avsnittet av studiens teoretiska referensram är Jane 
Jacobs. 

I Jacobs forskning utgör i huvudsak förhållandet till byggnader och funktioner de faktorer att 
förhålla sig till, vid exempelvis en socialt hållbar planering för oskyddade trafikanter. Hon 
tydliggör sitt resonemang genom att peka på att när ett sådant hänsynstagande till befintlig 
miljö underlättar trottoarers förbindelse mellan byggnader och funktioner, kan det vidare 
skapa ett socialt utbyte och därigenom en trygghet bland trottoarens användare (Jacobs 2010, 
s. 51). Jacobs upplevs således förespråka att en socialt hållbart planerad trottoar ur ett 
trygghetsperspektiv avgörs av hur trottoaren är planerad i förhållande till befintlig fysisk 
utformning (Jacobs 2010, ss. 52–53). Mer ingående tycks hon understryka att en socialt 
hållbar planering av trottoarer med befintlig bebyggelse som faktor att ta hänsyn till, kan 
resultera i trottoarers ökade användning och rörelse. Exempelvis beskriver Jacobs denna 
socialt hållbara planering genom att anlägga trottoarer i förhållande till byggnaders framsidor, 
för att skapa känsla av trygghet från omgivningens aktiva översyn över trottoaren. Faktorer att 
förhålla sig till såsom i vilket sammanhang trottoaren ska ingå i, framställdes i hennes 
forskning vara sådant som kan frambringa en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 
hållbarhet (Jacobs 2010, s. 57).  

Ett annat resonemang från Jacobs är från hennes utgångspunkt i hur trottoarer ska bibehålla 
sin trygghet i stadsdelar som är isolerade och avfolkade. Till detta framhåller Jacobs att 
trottoarer planerade med hänsyn till att sammankopplas med flera funktioner, minskar 
riskerna för en social ohållbarhet. På motsatt sätt poängterar hon att trottoarer planerade med 
avsaknad av detta hänsynstagande, kan komma att få en enformig användning. Jacobs bedöms 
således visa på vikten av att i en social hållbar planering av trottoarer förhålla sig till flera 
funktioner, då hon hävdar att trottoarers indirekta funktionsanvändning avspeglar den miljö 
trottoarer ingår i. Därmed trycker Jacobs på att trottoarer planerade utan detta förhållningssätt 
riskerar att bli icke frekventerade, livlösa, ha liten cirkulation, rörelser i en riktning och få en 
minskad användarvariation med människor vars destination och ärende är detsamma (Jacobs 
2010, ss. 288–289).  
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Ytterligare faktorer att förhålla sig till vid en social hållbar planering av oskyddade 
trafikanter, kan vara befintlig miljö som enligt Jacobs kan uppfattas som allmän respektive 
särskild mark. Ett hänsynstagande i planeringen till vad som betraktas som allmän mark kan 
således skapa de socialt hållbara förutsättningar som krävs för att cyklister/fotgängare ska 
uppleva trottoaren som offentlig, tillgänglig och användarvillig för flera ändamål (Jacobs 
2010, s. 292).  

[…] betrakta denna speciella mark som ett hinder för allmän gångtrafik. Den är en geografisk barriär […]. 
(Jacobs 2010, s. 292). 

Avslutningsvis konstaterar Jacobs att trottoarer borde planeras för att främja samspel. Därför 
skulle hennes resonemang kunna tolkas av att det kan vara värdefullt i en socialt hållbar 
planering av trottoarer, att förhålla sig till blandade miljöer. Enligt Jacobs kan då befintliga 
miljöns skilda delar komplettera varandra och skapa en helhet, som ute på trottoaren kan ta 
sig uttryck i en livfull, inbjudande och öppen trottoar (Jacobs 2010, ss. 293, 294, 296, 299).  

Jan Nyström är en annan intressant forskare att ta del av som skildrar andra faktorer att ta 
hänsyn till när exempelvis trottoarer ska planeras socialt hållbart. I hans resonemang framgår 
en tydlig ståndpunkt, hänsynen till användarna.  

Tidsgeografins studier av individbanor och kopplingsrestriktioner i olika perspektiv kan här tillföra kunskaper 
och förståelse av stadens funktioner med eventuella brister och problem i markanvändningen (Nyström 2010, s. 

29). 

Nyström bedöms här mena på att det kan vara värdefullt i exempelvis den socialt hållbara 
trafikplaneringen att förhålla sig till hur människor kan tänkas komma att använda offentliga 
platser. Ur denna kunskap skulle således skilda användningssätt av det offentliga rummet 
kunna påträffas, som vidare kan appliceras på exempelvis planeringen av trottoarer. 

Mot bakgrund av studiens tredje tematisering av tidigare forskning kan det 
sammanfattningsvis konstateras att avskärmade och isolerade trottoarer, trottoarer som 
uppfattas privata samt liten insikt i reell markanvändning är tydliga barriärer mot en social 
hållbarhet. Tillsammans visar det på relevanta faktorer att förhålla sig till när det för 
oskyddade trafikanter ska planeras socialt hållbart.    

4.2.2 FAKTORER ATT TILLFÖRA VID EN SOCIALT HÅLLBART PLANERAD 
CYKLING OCH GÅNG 

Den fjärde tematiseringen av tidigare forskning behandlar möjliga faktorer som i planering av 
cykling och gång bör tillämpas i åtgärder för att främja en social hållbarhet.   

Även här får Jane Jacobs inleda detta tematiseringsavsnitt. I hennes bidrag till forskningen 
över faktorer som kan tillämpas vid en socialt hållbar planering av oskyddade trafikanter, kan 
Jacobs diskussion om belysning ses som användbar. I hennes forskning anser Jacobs att 
gatlyktor fyller en viss funktion för den sociala hållbarheten, då belysning enligt henne kan 
komma att motivera till ökat användande av trottoarer kvälls- och nattetid. Dessutom menar 
Jacobs att den psykologiska synligheten (mänskligt övervakande) understöds av god 
belysning, i och med förbättrad räckvidd. Vidare i sitt resonemang hävdar hon däremot att 
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avsaknaden av ett ” […] upprätthållande genom allmän gatuövervakning, är belysningen inte 
till någon nytta” (Jacobs 2010, s. 64).  

En forskare med andra perspektiv som kan vara relevanta vid en social hållbar planering av 
oskyddade trafikanter är Gunnel Forsberg. I sin forskning påpekar Forsberg att könsbestämda 
handlingsmönster traditionellt sett har fått stort utrymme i utformningen av samhällets urbana 
miljöer. Enligt henne utgick dåvarande planering från ett patriarkalt perspektiv med att 
exkludera kvinnan från det offentliga rummet. När därmed rörelsemönster och rumsliga 
sociala beteenden hos kvinnor utvecklades, kom de dåvarande planeringsidealen enligt 
Forsberg att missgynna kvinnans offentliga tillgänglighet. Mot bakgrund av detta historiska 
perspektiv, tycks hon lyfta ett humanistiskt hänsynstagande som i planeringen av oskyddade 
trafikanter skulle kunna vara socialt fördelaktigt. Forsbergs faktorer att tillföra vid en socialt 
hållbar planerad cykling och gång tolkas därför vara jämställdhet, demokrati och genus.  Av 
hennes diskussion att döma kan tillämpning av stadens hemliga liv (människors faktiska 
markanvändning) i planering, få socialt hållbara effekter (Forsberg 2013, ss. 464–465). Andra 
faktorer som skulle kunna tillämpas utifrån Forsbergs resonemang är ” […] smidiga 
trafiklösningar, trafiksäker närmiljö samt en fredad utemiljö […] ” (Forsberg 2013, s. 469). 

Mörka prång och passager, avsides belägna gång- och cykelstråk, platser omgärdade av buskage m.m., är 
exempel på miljöer som upplevs otrygga och oattraktiva, speciellt på kvällar och nätter (Forsberg 2013, ss. 468–

469). 

Den sista forskaren som valts ut är Tora Friberg. Hon behandlar betydelsen av att tillämpa 
genuskunskaper i planering av vägar och trottoarer, där Friberg som en bakgrund upplyser om 
att kvinnor generellt sett har kortare avstånd till sina arbetsplatser och därmed kortare 
arbetsresor. Jämfört med män framställer Friberg också kvinnors förflyttningar som mindre 
sett till det geografiska omlandet. I hennes skildring av män och kvinnors rörelser i det 
offentliga, utgår Friberg ständigt från relationen mellan tid plats. Kunskap om skilda tidrum 
beroende på användare upplevs därmed vara en faktor att tillföra vid en socialt hållbart 
planerad cykling och gång, då det kan komma att minska könsfördelningens missgynnande av 
skilda resmönster (Friberg 2012, ss. 261–262). Fribergs faktorer att tillämpa gällande avstånd 
mellan stadens funktioner/arbetsplatser och hushåll, kan således lägga grunden för en 
socioekonomiskt anpassad infrastruktur med socialt hållbara förbindelser (Friberg 2012, ss. 
265, 268, 269). Andra faktorer hon presenterar som kan tillföras vid en socialt hållbar 
planering av det offentliga rummet är sådana som avlastar, faktorer som underlättar en 
förflyttning såsom valmöjligheter (Friberg 2012, ss. 272, 274). 

Mot bakgrund av studiens fjärde tematisering av tidigare forskning kan det 
sammanfattningsvis konstateras att svag belysning, jämställdhet, demokrati, genuskunskap, 
insikt i avstånd och kännedom om vad som avlastar, är tydliga barriärer mot en social 
hållbarhet. Tillsammans visar det på relevanta faktorer att inkludera när det för oskyddade 
trafikanter ska planeras socialt hållbart. 
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5. OFFENTLIGA DOKUMENT 

För att studera vad Västerås Stad står i frågan om kollektivtrafikens, cyklistens och 
fotgängarens betydelse för den sociala hållbarheten, har ett antal offentliga dokument från 
kommunen studerats. Dokumenten har valts ut med anledning av deras skilda karaktärer, där 
olika typer av planer, mallar och stadsbyggnadsidéer ämnar tillföra olika perspektiv. Utöver 
dokument som skildrar det perspektiv som studien för, inleds avsnittet med att presentera 
några utvalda dokument om Sätra för att ge bakgrundskunskap om stadsdelen. 

5.1 OM SÄTRA 

5.1.1 SÄTRA – LÄTT ATT LEVA HÅLLBART 

Under fliken Västerås utvecklas på kommunens officiella hemsida, beskrivs nya projekt som 
Västerås Stad arbetar med. Här kan man bland annat ta del av den beskrivning som 
kommunen gör av Sätra.  

Rent geografiskt är Sätra tänkt att exploateras nordväst om staden, där angränsade stadsdelar 
kommer att vara bland annat Brottberga, Hagaberg och Erikslund. Planområdet har en yta på 
drygt 60 hektar med cirka fyra kilometers avstånd i förhållande till city. Den tilltänkta platsen 
har närhet till ett flertal kommunikationer i form av Norrleden, Riksväg 66 och E18. 
Stadsdelens grundidé är att inrikta sig mot bostäder i alla dess former, för att öka 
tillgängligheten till ett hållbart boende. Västerås Stad beräknar att 2000 bostäder kommer att 
stå klara år 2026. En tydlig utgångspunkt är att Sätra ska utgå från hållbarhet, där det bland 
annat lyfts fram att stadsdelen ska tillhandahålla en trygghet och tillgänglighet för sina 
framtida invånare. I presentationen av Sätra konstateras att ”en förutsättning för att bygga en 
hållbar stadsdel är också möjligheten till attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Därför vill vi på 
tidigt plan utreda möjligheten till en snabblinje med buss till Västerås centrum och 
resecentrum” (Västerås Stad u.å.).  

 

        Figur 2. Karta över Sätras förhållande till angränsande stadsdelar (Västerås Stad 2016). 
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5.1.2 STADSBYGGNADSIDÉ FÖR SÄTRA 

Med koppling till studiens teoretiska referensram, studerades den av Västerås Stads 
kommunstyrelse godkända stadsbyggnadsidé över Sätra. Dokumentet har till syfte att fungera 
som ett underlag för hur skissen av stadsdelens fysiska struktur ska ta sig uttryck. I 
dokumentet framgick i synnerhet två idéinriktningar, som för ändamålet hos denna 
undersökning ansågs intressant att fördjupa sig i. 

Det är lätt att leva hållbart i Sätra - Den första inriktningen handlar om att Sätra ska 
tillhandahålla i sin utformning tydliga sätt för boende att leva hållbart. Ett mål som beskrivs är 
att stadsdelens funktioner gemensamt ska ha samma grundtanke att utgå från att på bästa sätt 
stödja invånares sätt med att efterleva en hållbar livsstil. Transportlösningar tillsammans med 
bilpooler är exempel på hur detta ska realiseras i Sätra.  

Sätraborna rör sig på ett enkelt, snabbt och hållbart sätt både inom Sätra men även till och från andra 
stadsdelar (Västerås Stad 2016). 

I Sätra är det tryggt och tillgängligt - Den andra idéinriktningen beskriver hur stadsdelen 
ämnar skapa trygghet och tillgänglighet. Här tas blandade bostadstyper tillsammans med 
skilda storlekar på hushåll upp som två konkreta tillvägagångssätt för att lägga grund för en 
stabil och hållbar mångfald. Vidare framhålls att Sätras skilda funktioner inte ska isoleras och 
separeras beroende på deras karaktär, utan snarare interagera med varandra där boende 
upplever funktionerna som kompletterande för att skapa en helhet. Slutligen betonas att 
invånardeltagande vid planering av Sätra kan få positiva effekter på boendes upplevda 
trygghet i en miljö de själva varit med om att konstruera (Västerås Stad 2016). 

5.1.3 PLANUPPDRAG FÖR FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR SÄTRA 

I ett dokument från 2015 har Mikael Forsberg på Västerås Stads stadsbyggnadsförvaltning 
tagit fram ett preciserat dokument byggd på Sätras fördjupade översiktsplan. Dokumentet 
ämnar på ett mer lättöverskådligt sätt presentera den övergripande utformning stadsdelen 
kommer att tänkas få. Dokumentet ska också i framtiden fungera som ett slags hjälpmedel för 
att underlätta processen vid detaljplaners utförande inom planområdet. I den mer 
konkretiserade och platsspecifika fördjupningen av Sätras fördjupade översiktsplan, tillämpas 
Västerås Stads översiktsplan av 13 strategier för en hållbar utveckling. I dokumentet väljs fem 
strategier ut som berör Sätras utveckling, varav två ansågs för studien relevanta.  

Enkelt att gå och cykla - Denna strategi bedöms i dokumentet som användbar för stadsdelens 
planering, när det gäller cyklisters och fotgängares hållbara resande inom det offentliga. 
Utmärkande för Sätra är att strategin främst tillämpas med inriktning mot planering av gång- 
och cykelvägnätet mellan Sätra och Erikslund och mellan Sätra och city (Forsberg 2015, s. 2).  

Kollektivtrafiknät som ryggrad - Den andra utvalda strategin uppfattades också angelägen för 
undersökningen. Här understryks det i allmän bemärkelse att strategin bör prioriteras, då Sätra 
beskrivs ha ett gott utgångsläge och gynnsamma förutsättningar för planering av 
kollektivtrafik (Ibid). 
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5.2 VÄSTERÅS STADS PLANERING FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART 
OFFENTLIGT RESANDE 

5.2.1 HANDLINGSPLAN FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 2018 

Västerås Stads stadsledningskontor presenterar för detta dokument ett utkast från 2017 på en 
handlingsplan för social hållbarhet, efter kommunstyrelsens efterfrågan av en sådan 
handlingsplan. Handlingsplanen grundar sig i målen från Agenda 2030. Anpassat till 
undersökningen har en specifik angelägenhet granskats.  

Trygghet och en levande stadsdel - För detta dokument har den sociala hållbarheten främst 
behandlats sett till frågor om trygghet och civilisation. Det framgår tydligt att kommunen 
eftersträvar goda kopplingar mellan olika stadsdelar sinsemellan, för att skapa en social 
hållbar helhet utan segregering. Fysiska och sociala åtgärder är något som lyfts fram, där 
Västerås Stad hävdar att förutsättningar måste skapas. Bland annat betonas gatan och 
trottoarens roll i trygga och säkra stråk/flöden, som anses ha stort inflytande över en socialt 
hållbar stadsutveckling. Därmed förekommer det ett tydligt synsätt från kommunens sida med 
att levande stadsmiljöer således kan förverkligas via genomtänkt infrastruktur.  

En målsättning är att kommunens offentliga rum ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga för alla. Trygghet 
innebär möjligheter och förutsättningar för människor att på lika villkor röra sig i staden, delta i olika aktiviteter 

och i det offentliga livet (Västerås Stad 2017, s. 11). 

5.2.2 TRAFIKPLAN 2026 - REMISSVERSION AV STRATEGIDEL 

Ett annat offentligt dokument som ämnar visa på Västerås Stads kunskaper i en socialt hållbar 
planering av kollektivtrafik, cykling och gång är den trafikplan som togs fram år 2013. För 
dokumentet har avsnittet om strategier för trafiken analyserats. Gemensamt för strategierna är 
att de alla grundar sig i Västerås Stads översiktsplan 2026. Nedan listas de strategier som för 
denna studie har valts ut för att exemplifiera kommunens tillämpning i socialt hållbar 
trafikplanering.      

• Strategi 6: Enkelt att gå och cykla – ”Det finns ett tryggt gång- och cykelvägnät för 
dygnets mörka timmar” (Västerås Stad 2013, s. 23).  
 

• Strategi 7: Kollektivtrafiken som ryggrad – ”Kollektivtrafiken ska ha hög 
tillgänglighet och säkerhet med utgångspunkt från de nationella transportpolitiska 
målen.” ”Kompletterande kollektivtrafiklinjer skapar tillgänglighet för grupper med 
särskilda behov av närhet till hållplats” (Västerås Stad 2013, s. 24). 

Något som än mer bekräftar kommunens engagemang i socialt hållbar planering av resande i 
det offentliga, är för trafikplan 2026 Västerås Stads kompletterande strategier utöver de 
hämtade ur översiktsplan 2026. Dessa med inslag av social hållbarhet lyder:  

• Strategi 8: Tillgänglighet på lika villkor – ”Den fysiska miljön utformas så att 
personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga kan ta del av samhällets 
service, varor och tjänster” (Västerås Stad 2013, s. 25). 
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• Strategi 9: Trygghet och trafiksäkerhet – ”Trafikmiljöerna i Västerås är överskådliga 
och uppmuntrar till samspel.” ”Gång- och cykelvägnätet lokaliseras och utformas för 
ökad trygghet, dvs väl belyst och med omsorgsfullt vald och placerad växtlighet.” 
”Medborgarna är delaktiga i trafikplaneringen, vilket bidrar till ökad upplevd 
trygghet och säkerhet” (Västerås Stad 2013, s. 26).  

5.2.3 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD OCH SÄKER GÅNG- OCH CYKELTRAFIK I 
VÄSTERÅS 2015–2019 

Den handlingsplan från år 2013 som av den tekniska nämnden på Västerås Stad antogs år 
2015 får avsluta studiens dokumentanalys. Handlingsplanen ämnar från kommunen presentera 
åtgärder man kommit fram till för att exempelvis nå social hållbarhet för cyklister och 
fotgängare. 

Efter granskande av handlingsplanen ansågs avsnittet där åtgärderna presenterades, som ett 
relevant inslag där Västerås Stad behandlar social hållbarhet i planering av studiens ämne. 
Specifikt bedömdes detta gälla trafiksäkerhet, upplevd trygghet samt fysisk tillgänglighet  

Trafiksäkerhet - För första ämnesområdet visar kommunen på tillämpning av socialt hållbar 
planering för oskyddade trafikanter, när det förklaras att trafikmiljöns trafiksäkerhet påverkar 
förutsättningen för gång- och cykelbanors användande. Det konstateras att när cyklister och 
fotgängare upplever det tryggt och säkert, kan ökad rörelsefrihet tillsammans med minskat 
oberoende hos både barn och äldre komma att gynnas (Västerås Stad 2013, s. 17).  

Upplevd trygghet - En annan medvetenhet i användningsförutsättningar som kommunen visar 
kunskap i, är oskyddade trafikanters uppfattning av riskfylldhet från upplevd otrygghet. Ett 
sådant inslag i det offentliga rummet kan gå ut över trottoarers sociala hållbarhet. Därför tar 
denna faktor sig uttryck på samma sätt som ovanstående faktor, ett hinder för oskyddade 
trafikanters offentliga resande (Västerås Stad 2013, s. 18).  

Fysisk tillgänglighet - Den tredje åtgärd som av Västerås Stad beskrivs som ett betydelsefullt 
hänsynstagande för en socialt hållbar planering för cyklister och fotgängare är den fysiska 
tillgängligheten. Här lyfts individer med funktionsnedsättningar samt äldre fram som invånare 
som berörs av trottoarers socialt hållbara utformningar. Genom att i större grad utgå från 
invånare med tillgänglighetsproblem, kan således enligt kommunen en jämn 
funktionsförmåga uppfyllas och vidare stärka det offentliga rummets sociala hållbarhet 
(Västerås Stad 2013, s. 19). 
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6. REDOVISNING AV INTERVJU- OCH ENKÄTSVAR 

6.1 PERSPEKTIV FRÅN TJÄNSTEMAN – INTERVJUSVAR FRÅN 
YLVA WRETÅS 

Efter den bakgrund som jag fick i social hållbarhet och hur denna sakfråga införlivas i 
kommunen samt i den förvaltning Ylva Wretås arbetar inom, inleddes intervjun med att fråga;  

på vilket sätt planerar kommunen kollektivtrafiken med hänsyn till avstånd? 

Ylva förklarade att tillgängligheten styr i stor grad kommunens sätt att planera kollektivtrafik 
med avseende på avstånd. Hon ger exemplet på konsekvensbeskrivning som ett mer konkret 
sätt kommunen, med hänsyn till avstånd, kan tänkas planera sin kollektivtrafik utifrån. Bland 
annat visar hon att kommunen kan utgå från ett hälsoperspektiv, där då en planering av 
kollektivtrafik sett till avstånd kan komma att förhålla sig till frågor om buller och 
luftföroreningar. Utöver hälsa framhölls avstånd i utformning av rutters nätdragningar, till 
arbete, utbildning och bostad vara sådant kommunen tar hänsyn till. I slutet mynnar Ylvas 
svar ut i mer personbaserade faktorer. Hon tar här upp diskrimineringsgrunder, där 
kommunen beskrivs planera sin kollektivtrafik för att gynna alla personer oavsett bostadsform 
och stadsdel. Detsamma tycks gälla när kollektivtrafikplaneringen framställs i intervjun 
utformas för olika invånares lika förutsättning till samhällets service. En inkluderande 
kollektivtrafik är något som genomsyrar Ylvas svar.  

Ett avstånd för en 15-årig pojke är inte samma avstånd för en äldre 

På följdfrågan om integration mellan stadsdelar är något som i kollektivtrafikplaneringen 
eftersträvas, understryks att kommunen arbetar med att ”bryta barriärer mellan stadsdelar”. 

Hur planeras kollektivtrafiken i förhållande till invånares socioekonomi och ålder? 

Ylva inleder med att framhålla att kommunen återkommande tar fram underlag där man bland 
annat kan studera olika stadsdelars socioekonomiska förutsättningar. Det framgår av intervjun 
att välfärdsindikatorer är ett planeringsinstrument som kan studera hur människor mår och 
verkar i olika stadsdelar, där då hänsyn i planering till socioekonomi och ålder kan inrymmas. 

Vilka åtgärder tar kommunen för att göra det tryggt för invånare att färdas kollektivt? 

När det kommer till frågor om trygghet och tillit i planeringen, betonar Ylva åtgärder såsom 
belysning och öppna ytor. I intervjun poängterar hon att det råder en stor medvetenhet inom 
trygghets- och säkerhetssidan om vilka typer av åtgärder som lämpar sig för vissa platser. 
Många av de åtgärder som kommunen i samhällsplanering genomför för att öka tryggheten i 
det offentliga rummet, där kollektivt resande återfinns, menar Ylva sker i förebyggande syfte 
där sådant som säkerhet kontra våldsutsatthet och kriminalitet kan ställas mot varandra. 
Slutligen klargör hon att planering för att öka trivsel och trygghet som en del för en social 
hållbarhet, är åtgärder med långsiktiga perspektiv för att skapa ett samhälle som ”håller ihop”. 

Hur försäkras det att kollektivtrafikplaneringen motsvarar vad invånare efterfrågar? 
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Som svar på frågan lyfter Ylva invånare- och medborgardialoger som sätt för kommunen att 
planera exempelvis sin kollektivtrafik överensstämmande mot vad som efterfrågas. Genom 
exempelvis E-förslag förklarar Ylva att vem som helst kan lämna förslag för att påverka, där 
det från ett sådant verktyg kan bli ett bra mått för att mäta vad invånare vill ha. I de fall där 
det för en viss grupp av människor eller verksamhet kommer att planeras för, framgår att 
kommunen kan öppna för inspel för dessa i form av projekt. Detta för att från kommunens 
sida kunna ta del av och lära sig av plats- och verksamhetsspecifika intressen. Därför 
framhåller Ylva olika råd för vissa invånargrupper såsom personer med funktionsnedsättning, 
pensionärer eller minoriteter som kan hantera särskilda frågor och göra kommunen säkrare 
med att planera för alla. På följdfrågan om bottom-up planering2F

3 upplevs tillgodose invånares 
intressen bättre, uppges att det inte är entydigt då samråd ibland är lagstadgat och ibland inte. 

Vilka åtgärder gör kommunen när gång- och cykelbanor ska planeras tryggt/levande?  

Ylva är tidig med att framhålla att kommunens åtgärder i planering för trygga och levande 
gång- och cykelbanor styrs i stor mån av vad som sett till platsen är möjligt. Befintliga 
förutsättningar lyfts således som viktiga egenskaper hos en plats, för att kommunen i sin 
planering ska kunna införliva perspektiv om trygghet och civilisation. Därför är helheten 
enligt Ylva betydelsefull att se till när exempelvis hänsyn till mångfald och mötesplatser kan 
tas som åtgärder i kommunens arbeta för att planera gång- och cykelbanor tryggt och levande. 

Hur införlivas genuskunskaper i kommunens planering av gång- och cykelbanor? 

Ylva konstaterar att frågor om genus återfinns i det jämställdintegreringsperspektiv som 
genomsyrar kommunens planering i stort. I intervjun tydliggjordes att kommunens planering i 
dessa frågor utgår från ett inkluderande förhållningssätt, där genuskunskaper kan införlivas 
sett till exempelvis tillgången till det offentliga rummet och hur det används på olika sätt.  

En sak Ylva tyckte exemplifierar kommunens införlivande av genuskunskaper i planering av 
gång- och cykelbanor är i vilken ordning Västerås Stad sandar, grusar och snöröjer sina gång- 
och cykelbanor. Enligt henne visar det på avvägningen kommunen gör i förhållande till genus. 

Trottoarer och cykelvägar som leder fram till dagis är de som går först och prioriteras framför vissa vägar, där 
vet vi att det är oftast kvinnor som cyklar, går och åker buss 

Exemplet ovan överensstämmer enligt Ylva med hur genuskunskaper införlivas i kommunens 
planering när man vänder på perspektiv och får andra effekter som är positiva för samhället. 
Nya planeringsideal med en mångsidig planering är det som Ylva menar gör det möjligt för 
kommunen att införliva dessa genuskunskaper. Kunskaper i genus beskrevs därför kunna ta 
sig uttryck i det offentliga rummets planering, genom att exempelvis anpassa till kvinnors 
förflyttningar kopplat till deltidsarbetande tider. Avslutningsvis lägger hon vikt vid att 
framföra att kommunens sätt att införliva genuskunskaper i sin planering, till stor del tar 
utgångspunkt i att planera det offentliga rummet flexibelt inför framtiden. Rådande genusideal 
ska således inte längre fram i tiden komma att missgynna varken kvinnor eller män.        

                                                                 
3 En samhällsplanering som syftar till att börja med att utgå från användare (bottom) för att styra planerare (up).  
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6.2 PERSPEKTIV FRÅN INVÅNARE – ENKÄTSVAR FRÅN 
ERIKSBORG OCH HAGABERG 

Totala resultatet efter transkribering av de 20 insamlade enkätsvaren. Svarsalternativ 1–5 där 
1 motsvarar lågt värde respektive 5 högt värde, fördelat på de fyra variablerna. 

1. Hur tycker du ditt avstånd är till närmsta kollektivtrafik från var du bor? 

2. Kan du från den här stadsdelen åka till andra stadsdelar i en och samma rutt? 

3. Till hur stor del anser du att ditt behov med att resa kollektivt beror på din ålder?    

4. Upplever du kollektivtrafiken som tillgänglig när du ska uträtta ärenden?                 

5. Bedömer du det säkert att färdas kollektivt kvälls- och nattetid i denna stadsdel?      

6. Tycker du att dina förväntningar på kollektivtrafiken uppnås?                                   

7. Hur väl tycker du gång- och cykelbanor i denna stadsdel inbjuder till nya möten?    

8. Anser du att gång- och cykelbanor för denna stadsdel är placerade på rätt ställen?     

9. Känner du att stadsdelens gång- och cykelbanor missgynnar dig som man/kvinna?  

10. Upplever du gång- och cykelbanorna i stadsdelen som trygga under hela dygnet?  

Tabell 1. Tabell över hur de fyra respondentgrupperna svarat både individuellt och tillsammans på enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i tabellen presenterar både respondenters svarsspridning och gruppens medelvärde.  

Utöver att de fasta svarsalternativen ringades in, antecknade jag även ned eventuella åsikter 
som invånare ville framföra. Av detta framgick att gång- och cykelbanor upplevs trygga under 
dygnets alla timmar, förutsatt att det förekom belysning och åtskillnad gentemot fordonstrafik. 
En annan respondent riktade kritik mot gång- och cykelbanornas funktionella planering, då 
denne ansåg gång- och cykelbanorna som ineffektiva. En tredje invånare saknade en ringlinje 
för kollektivtrafiken genom andra stadsdelar. 

Fråga 
Svar 
Ålder 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ung vuxen 
Medelålder 

man 

 
44445
/4,2 

 
43322
/2,8 

 
41421
/2,4 

 
34233

/3 

 
55455
/4,8 

 
34344
/3,6 

 
22243
/2,6 

 
53343
/3,6 

 
11111

/1 

 
43255
/3,8 

Äldre 
man 

 

 
33555
/4,2 

 
44455
/4,4 

 
41434
/3,2 

 
45555
/4,8 

 
33522

/3 

 
45454
/4,4 

 
52143

/3 

 
45354
/4,2 

 
21111
/1,2 

 
45322
/3,2 

Ung vuxen 
Medelålder 

kvinna 

 
34554
/4,2 

 
22245

/3 

 
14114
/2,2 

 
15455

/4 

 
31442
/2,8 

 
45355
/4,4 

 
44432
/3,4 

 
52554
/4,2 

 
13111
/1,4 

 
34543
/3,8 

Äldre  
kvinna 

 

 
44555
/4,6 

 
24254
/3,4 

 
11553

/3 

 
34555
/4,4 

 
12131
/1,6 

 
44353
/3,8 

 
33235
/3,2 

 
45345
/4,2 

 
11111

/1 

 
22434

/3 
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7. ANALYS 

För följande avsnitt har de utvalda offentliga dokumenten från Västerås Stad, intervjusvaren 
samt det insamlade materialet från enkätundersökningen ställts mot tidigare forskning. 

7.1 KORT OM DEN TIDIGARE FORSKNINGEN 

7.1.1 FAKTORER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL – KOLLEKTIVTRAFIK 

Från den första tematiseringen av tidigare forskning kan det konstateras att hushålls avstånd 
till kollektivtrafiken uppfattas vara en betydelsefull faktor att förhålla sig till, där det inom en 
400 meters radie var flest användare och mellan 400 till 800 meter betydligt färre. En annan 
faktor att ta hänsyn till visades vara resenärers ålder. Personer över 65 år framställdes ha lägre 
rörlighet och färre resevalmöjligheter och därmed ökat transportbehov av kollektivtrafik. På 
motsvarande sätt kunde den tredje faktorn, att förhålla sig till människors socioekonomi, 
anses betydande. Hos låginkomsttagare uppfattades en god tillgänglighet till kollektivtrafik 
vara viktigt på grund av även här få andra valmöjligheter till offentligt resande. 

7.1.2 FAKTORER ATT TILLFÖRA - KOLLEKTIVTRAFIK 

Från den andra tematiseringen av tidigare forskning uppfattas integration vara en faktor som i 
kollektivtrafikplaneringen bör tillämpas för att främja social hållbarhet. Integration beskrevs 
tillföras i kollektivtrafikens rutter, genom att sträcka fördelaktigt och inkluderande. Att stärka 
upplevd säkerhet och trygghet bland kvinnliga resenärers kollektiva resande, var en annan 
faktor att kunna tillföra genom god belysning samt ökad trafiksäker närliggande infrastruktur. 
En tredje faktor att tillämpa för en social hållbarhet var medborgligt deltagande för att 
långsiktigt säkra ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Sista faktorn att tillföra i 
kollektivtrafikplaneringen för en social hållbarhet var framtidsanpassa det offentliga rummet. 

7.1.3 FAKTORER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL - CYKLING OCH GÅNG 

Från den tredje tematiseringen av tidigare forskning kan det konstateras att trottoarers 
sammanhang till byggnader framstod som en betydelsefull faktor att förhålla sig till. Att i 
planering ta hänsyn till vilket sammanhang trottoaren ska ingå i, såsom förbindelse till 
service, ansågs likaså relevant för en social hållbarhet. Andra faktorer att i planeringen visa ett 
hänsynstagande mot, beskrevs vara till miljöer med stor mångfald. Hänsyn till människors 
markanvändning av det offentliga rummet framhölls likaså i forskningen vara en faktor att ta 
med när trottoarer ska planeras socialt hållbart. 

7.1.4 FAKTORER ATT TILLFÖRA - CYKLING OCH GÅNG 

Från den fjärde tematiseringen av tidigare forskning uppfattas trygghet vara en faktor som i 
planering av cykling och gång bör tillämpas för att främja en social hållbarhet. Trygghet 
ansågs i planeringen kunna tillföras genom ökad belysning och psykologisk synlighet. Att i 
planeringen tillämpa faktorer om jämställdhet och genus genom en fredad, rörlig, inbjudande 
och öppen utemiljö var också något som behandlades. Slutligen var anpassning till olika 
resmönster en sista faktor att tillföra, för att kunna socialt hållbart planera det offentliga. 
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7.2 DOKUMENTANALYS 

7.2.1 HANDLINGSPLAN FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 2018 

Dokumentet behandlade trygghet och civilisation, där det i angelägenheten trygghet och en 
levande stadsdel framgick att kommunen eftersträvar sammankoppling mellan stadsdelar för 
att skapa en socialt hållbar helhet utan segregering. Här tycks forskningens resonemang kring 
kollektivtrafikplaneringens integrationsskapande framgå av att inte socialt utesluta vissa 
stadsdelar i en rutt. Dessutom kan det sägas att vissa faktorer från forskning om socialt hållbar 
planering av trottoarer också avspeglas i handlingsplanens utkast. Främst bedöms kommunens 
resonemang kunna sammankopplas med forskningens diskussion om vikten vid att på förhand 
bestämma vilket sammanhang trottoaren ska ingå i och vilka funktioner inom detta den ämnar 
förbinda för att skapa lika förutsättningar avseende tillgänglighet och rörlighet. Vidare i 
dokumentet tas fysiska åtgärder upp som förutsättningar för en trygg och säker utemiljö. Trots 
att kommunen inte skriver ut vilka åtgärderna är kan belysning och öppenhet som återfinns i 
bägge forskningsområdena, tillskrivas som möjliga faktorer. 

7.2.2 TRAFIKPLAN 2026 - REMISSVERSION AV STRATEGIDEL 

I strategi 6 påvisar kommunen betydelsen av trygga gång- och cykelbanor kvälls- och nattetid. 
Här förekommer medvetenhet i att åtgärder i planering måste tas för dygnets mörka timmar, 
för att upprätthålla en kontinuerlig social hållbarhet. Sett till forskningen återfinns detta 
kvälls- och nattetidsperspektiv med åtgärder såsom belysning. För strategi 7 och 8 diskuteras 
kollektivtrafikens sociala hållbarhet i frågor om tillgänglighet. Kopplingar till forskning går 
att dra om en tillgänglig kollektivtrafikplanering med faktorer som socioekonomi att förhålla 
sig till, tydligast när kommunen menar att ”kompletterande kollektivtrafiklinjer skapar 
tillgänglighet för grupper med särskilda behov av närhet till hållplats” och ”den fysiska 
miljön utformas så att personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga kan ta del 
av samhällets service, varor och tjänster”. För strategi 9 bedöms forskning på mångfald för 
trottoarers sociala hållbarhet synliggöras när kommunen framhåller att deras trafikmiljöer ska 
uppmuntra till ”samspel”. Sist nämndes det i forskningen att medborgardeltagande var en 
faktor att tillföra vid socialt hållbar kollektivtrafikplanering, något som tydligt 
överensstämmer med kommunen när det i strategi 9 sägs att ”medborgarna är delaktiga i 
trafikplaneringen, vilket bidrar till ökad upplevd trygghet och säkerhet”.  

7.2.3 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD OCH SÄKER GÅNG- OCH CYKELTRAFIK I 
VÄSTERÅS 2015–2019 

Vad beträffar handlingsplanen framgår det i åtgärd trafiksäkerhet att kommunen värdesätter 
trafiksäkra trafikmiljöer för ökad rörelsefrihet i en social hållbar planering. Kommunens 
ställningstagande överensstämmer därför mot en trafiksäker närliggande infrastruktur som i 
forskningen bör tillföras i socialt hållbar kollektivtrafikplanering. Den andra åtgärden för en 
social hållbarhet behandlar fysisk tillgänglighet. Här fokuserade dokumentet bland annat på 
äldres nedsatta tillgänglighet i det offentliga, för att uppnå en jämn funktionsförmåga för alla 
invånare. Koncentrering på äldre i frågor om tillgänglighet är något som direkt motsvarar vad 
man inom forskningen menar att en socialt hållbar planering bland mycket bör förhålla sig till. 
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7.3 ANALYS AV INTERVJUSVAR  
I början av intervjun framgick det att tillgängligheten styr i stor grad kommunens sätt att 
planera kollektivtrafik med avseende på avstånd. Avståndskonsekvensbeskrivningar till 
exempelvis bostad var sådana faktorer kommunen beskrevs ta hänsyn till. Den forskning som 
behandlade faktorer i kollektivtrafikplaneringen att förhålla sig till, underströk bland annat ett 
hänsynstagande till just hushålls avstånd. Vidare tydliggjordes det att förhållandet till avstånd 
i kommunens planering av kollektivtrafik också infinner sig i rutters nätdragningar. Detta kan 
visa på ett integrationsskapande som i forskning om faktorer att tillföra vid socialt hållbar 
kollektivtrafikplanering, realiseras i utformningen av kollektivtrafikens sträckningar.  

Vidare togs flera svar upp på frågan om kollektivtrafiken, överstämmande mot tidigare 
forskning, planeras med ett särskilt förhållningssätt till att äldre och låginkomsttagare har ett 
större kollektivt resbehov. Dels utifrån diskrimineringsgrunder för att utforma för att olika 
invånare ska ha lika förutsättning till samhällets service, dels utifrån välfärdsindikatorers 
underlag över invånares välbefinnande där hänsyn till socioekonomi och ålder kan inrymmas. 

Något som forskningen är tydlig med att framhålla vad gäller faktorer att tillföra i social 
hållbar planering av det offentliga rummet med avseende på trygghet, är bland annat 
belysning och öppna ytor. I intervjun nämndes just åtgärder såsom belysning och öppna ytor 
som kommunen tar för att öka den upplevda tryggheten bland invånare att färdas kollektivt. 
Som belysning och öppna ytor ger sken av, är detta statiska inslag i det offentliga rummets 
miljö. Därför bedömdes den beskrivning kommunen gjorde av åtgärderna som förebyggande, 
motsvara vad forskningen anser tillförande av belysning och öppna ytor bör uppfattas som. 

För en långsiktig social hållbarhet menar tidigare forskning på att medborgligt deltagande är 
högst relevant att tillföra i planering. Genom att säkra olika människors skilda intressen i 
större utsträckning, ökar således chanserna för en långsiktig social hållbarhet på sikt. I 
intervjun framgick att kommunen försäkrar att deras kollektivtrafikplanering motsvarar vad 
invånare efterfrågar genom invånardialoger och E-förslag. Utöver detta nämndes råd för 
exempelvis personer med funktionsnedsättning, pensionärer eller minoriteter som kan hantera 
särskilda frågor och som vidare visar på kommunens sociala hållbara tänk att planera för alla.  

Att i planering skapa ett levande offentligt rum där civilisation ämnar medföra ökad trygghet, 
är något man i tidigare forskning anser är relevant för den sociala hållbarheten. I intervjun 
framgick att kommunen ser till helheten i åtgärder i planering för trygga och levande gång- 
och cykelbanor, där vad som till platsen är möjligt styr en sådan planering. Sett till faktorer att 
förhålla sig till vid en socialt hållbart planerad cykling och gång, tycks kommunens 
hänsynstagande till befintlig miljö överstämma med vad som inom forskningen presenteras. 
Det som kommunen bedöms utgå från forskningen, är det sammanhang till byggnader och 
förbindelsen till service som i planering bör visas hänsyn till för att göra det socialt hållbart.     

Utifrån intervjun bedöms avslutningsvis kommunens sätt att införliva både genus och 
framtidsanpassning i hög grad motsvara forskningen. I tidigare forskning beskrevs anpassning 
till olika resmönster och framtiden vara positivt i socialt hållbar planering. Från intervjun 
anses perspektiven återspeglas i kommunens anpassning till kvinnors deltidsarbetande 
förflyttningar och medvetenheten i att planera flexibelt för att kunna revidera i framtiden. 
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7.4 ANALYS AV ENKÄTSVAR 
1. Sett till alla fyra variabler kan det från tabellen utläsas att invånare i Eriksborg och 
Hagaberg delar åsikten om att ha ett kort avstånd från sitt hushåll till närmsta kollektivtrafik. 
Den socialt hållbara betydelsen som forskningen poängterar med att planera kollektivtrafik 
tillgängligt för bland annat äldre, uppfattas således ha införlivats hos kommunen.    

2. I tidigare forskning över faktorer som i kollektivtrafikplaneringen kan tillföras lyfts 
integration. Utifrån tabellen delar alla respondentgrupper, bortsett från äldre män, 
uppfattningen om att nuvarande busslinjer från Eriksborg och Hagaberg till viss del integreras 
med andra stadsdelar. Endast äldre män anser istället en god integrering med övriga 
stadsdelar. 

3. Överensstämmande med forskningen, uppvisar tabellen ett någorlunda mindre värde för 
unga vuxna/medelålders män respektive unga vuxna/medelålders kvinnor. Trots att värdet för 
äldre män och kvinnor inte är signifikant högre, förekommer ändå en viss skillnad med att 
äldre invånare i Eriksborg och Hagaberg har ett större kollektivt resbehov.    

4. En kollektivtrafik som förbinder service och skapar likvärdig tillgänglighet oavsett kön och 
ålder, är något som i tidigare forskning understryks. Äldre män och kvinnor tycks gemensamt 
uppleva kollektivtrafiken som väldigt tillgänglig. Yngre kvinnor uppvisar något mindre värde. 
Unga vuxna/medelålders män anser däremot kollektivtrafiken som relativt tillgänglig.                   

5. Något som i forskningen läggs vikt vid att framföra är planering av det offentliga rummet 
socialt hållbart för kvinnors upplevda säkerhet. Från enkätundersökningen kan det utläsas att 
frågan är både köns- och åldersrelaterat. Det framgår att unga vuxna/medelålders män 
uppfattar kollektivtrafiken som väldigt säker kvälls- och nattetid, medan äldre kvinnor anser 
det motsatta. Yngre kvinnor samt äldre män bedömer säkerheten någonstans mittemellan.  

6. Sjätte enkätfrågan undersökte kommunens tillämpning av medborgardialoger i planering av 
kollektivtrafik, som i forskningen beskrivs gynna den sociala hållbarheten. Det visas att äldre 
män och yngre kvinnor anser att deras förväntningar uppfylls i lika stor utsträckning. Nästan 
motsvarande anser yngre män och äldre kvinnor att deras förväntningar till viss del uppnås.                                 

7. Mångfald och civilisation är faktorer som tidigare forskning framhåller som betydande för 
det offentliga rummets sociala hållbarhet. Bland invånare i Eriksborg respektive Hagaberg går 
det från svaren att utläsa en generell uppfattning av att funktion står före sociala värden.    

8. Bortsett från att unga vuxna/medelålders män tycker att stadsdelarnas gång- och cykelbanor 
till viss del är rätt placerade, har övriga respondentgrupper samma åsikt att de är nöjda med 
planeringen. I forskningen anses trottoarers placeringar relevant för den sociala hållbarheten.      

9. Planering av det offentliga rummet utifrån olika stereotypa könsbilder är något forskningen 
menar inverkar på den sociala hållbarheten, men inget som framgår ha missgynnat invånare.  

10. Trygghet i en socialt hållbar planering av det offentliga, är något som forskningen anser är 
en av de viktigaste faktorerna att tillföra. Från enkätundersökningen går det att utläsa att det 
råder en liten skillnad mellan att äldre invånare anser det mer otryggt än yngre invånare. 
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8. SLUTSATS 

Utifrån tidigare forskning, vad finns att ta hänsyn till vid en socialt hållbar planering av 
kollektivtrafik, cykel och gång? Forskningen över socialt hållbart planerad kollektivtrafik 
framhåller att hushålls avstånd till kollektivtrafik, resenärers åldrar och människors 
socioekonomi bör förhållas till. Utöver dessa faktorer menar tidigare forskning att hänsyn bör 
tas till sådant som skapar integration, stärker upplevd säkerhet, inkluderar invånare och 
framtidsanpassar det offentliga rummet för att socialt hållbart planera kollektivtrafik. 
Forskning som förekommer om socialt hållbart planerad cykel och gång framhåller att 
sammanhang till byggnader/service, miljöer med mångfald och människors markanvändning 
av det offentliga rummet bör förhållas till. Utöver dessa faktorer menar tidigare forskning att 
hänsyn bör tas till sådant som skapar upplevd trygghet, jämställdhet och 
resmönsteranpassning för att socialt hållbart planera cykel/gång. 

Hur framträder bilden av socialt hållbart planerad kollektivtrafik, cykel och gång i 
Västerås kommun? Den bild som offentliga dokument från Västerås Stad förmedlar, visar på 
att kommunen i frågor om trygghet, säkerhet och civilisation, lika förutsättningar i 
tillgänglighet och rörlighet för äldre och de med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, 
trafiksäkerhet, integration och medborgardelaktighet trafikplanerar socialt hållbart. Från 
tjänstemannaintervjun framträdde en mer detaljerad bild. Konsekvensbeskrivning, 
diskrimineringsgrunder/välfärdsindikatorer utgås ifrån i arbetet för en ökad tillgänglighet. 
Ökad belysning är åtgärder som genomförs för att stärka tryggheten. Öppnande för råd för 
grupper med särintressen medför bättre jämlikhet. Slutsatser från invånares enkätsvar om 
kommunens faktiska trafikplanering är att kommunen har lyckats bäst i en socialt hållbar 
trafikplanering sett till hushålls avstånd till kollektivtrafik, sämst sett till att skapa rörelse samt 
medel i att planera gång- och cykelbanor tryggt under hela dygnet.         

Vad bör införlivas i Sätras trafikplanering mot bakgrund av forskning på området? Med 
utgångspunkt i tidigare forskning kan det i allmänhet konstateras att Västerås kommun i sina 
offentliga dokument, i tjänstemäns arbeten och hur invånare upplever situationen, har till stor 
del införlivat de socialt hållbara faktorer som i uppsatsen har presenterats. I jämförelsen 
mellan forskningen och kommunen, förekommer det däremot tre faktorer som inte framgår i 
Västerås Stads socialt hållbara trafikplanering; markanvändning, psykologisk synlighet samt 
jämställdhet. Något som i Sätras socialt hållbara trafikplanering bör införlivas är således 
hänsyn till människors markanvändning, så att planering av gång- och cykelbanor erbjuder 
samma förutsättningar oavsett invånare. Varför övriga två faktorer är relevanta att lyfta för en 
framtida trafikplanering av Sätra, är för att de bägge idag beskrivs som socialt ohållbara inslag 
bland invånare i angränsande stadsdelar till Sätra. I forskningen framhålls dessa bägge 
faktorer som betydande för tryggheten och därmed den sociala hållbarheten. Resultatet av att 
faktorerna inte tycks återfinnas i kommunens trafikplanering, kan avspeglas i de lågt 
graderade enkätsvar till fråga 5 och 10 om trygghet i kollektivtrafik och på gång- och 
cykelbanor. Det som sammanfattningsvis bör införlivas i Sätras socialt hållbara 
trafikplanering är ett fortsatt arbete med de faktorer som framgår i tidigare forskning. I detta 
bör dock en förståelse inrymmas för vilken effekt faktorer som inte införlivats kan få på det 
offentliga rummets sociala hållbarhet.    
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9. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

För denna studie har invånare i de mest angränsande stadsdelarna till Sätra, Eriksborg 
respektive Hagaberg, kommit att statistiskt undersökas. Från enkätundersökningen har flera 
olika perspektiv tagits del av, som har öppnat upp ögonen för att olika invånare avseende kön 
och ålder kan resonera på olika sätt. Baserat på den spridning som enkätundersökningen till 
viss del uppvisar mellan respondentgrupperna, har intresse väckts kring om och i sådana fall 
hur andra variabler än kön och ålder skulle kunna påverka helhetsresultatet. Då det inom 
ramarna för denna undersökning inte fanns utrymme att studera flera olika variabler, skulle ett 
förslag till vidare forskning kunna vara att utveckla enkätundersökningen både beträffande 
enkätfrågor och antalet tillfrågade.  

En annan ingång till vidare forskning skulle kunna vara att fördjupa sig i hur ”mjuk/social 
infrastruktur” tar sig fysiskt uttryck i det offentliga rummet. Här skulle ett förslag kunna vara 
att studera fler närliggande stadsdelar än Eriksborg och Hagaberg. På så sätt skulle flera 
stadsdelar kunna ställas mot varandra för att se ifall det offentliga rummets sociala hållbarhet 
uppvisar några skillnader och vidare vilka eventuella konsekvenser ojämlikheterna har fått på 
invånarna.  

Ett tredje och avslutande förslag till vidare forskning är att bygga vidare på det resultat som 
framkommit i denna undersökning. Likaså här fanns varken tid eller utrymme för en djupare 
analys och uppföljning av de respondentgrupper som stod för max- och minsvarsvärdena. Det 
skulle således vara intressant att koncentrera sig på dessa grupper, för att på ett mer ingående 
sätt kartlägga vad och varför vissa faktorer hos dessa respondenter får ett större genomslag på 
den sociala hållbarheten än andra. 

Sammanfattningsvis skulle en vidare forskning inom var och en av dessa tre nämnda förslag 
tänkas vara relevant att fullfölja inför Västerås Stads socialt hållbara trafikplanering av Sätra.    
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 BILAGOR  

Intervjuguide 
Bakgrund 

Namn 

Tjänstetitel  

Avdelning  

Frågor man jobbar med 

Huvudtema 1. Kollektivtrafik 

Tema 1. Avstånd till och utformning av kollektivtrafik 

• På vilket sätt planerar kommunen kollektivtrafiken med hänsyn till avstånd? 

Följdfrågor:                       

- Spelar tillgängligheten roll för hur hållplatser och stationer placeras? 
- Påverkar uppgifter om invånares användning av kollektivtrafik dess planering? 
- Tas hänsyn till vart hushåll är belägna vid placeringen av hållplatser? 
- Vad är det som avgör utformningen av en rutt? 
- Är integration mellan stadsdelar något man eftersträvar i kollektivtrafikplaneringen?    

Tema 2. Betydelsen av invånares socioekonomi och ålder 

• Hur planeras kollektivtrafiken i förhållande till invånares socioekonomi och ålder? 

Följdfrågor:                             

- Utgås det i kollektivtrafikplaneringen att vissa invånare har större kollektivt resbehov? 
- Tas det i placeringen av hållplatser någon hänsyn till att vara i närhet till arbetsplatser? 

Tema 3. Säkerhets- och trygghetsaspekten med att resa kollektivt 

• Vilka åtgärder tar kommunen för att göra det tryggt för invånare att färdas kollektivt?  

Följdfrågor: 

- Ses det som viktigt i kollektivtrafikplaneringen att otrygghet inte får begränsa resan?  
- Värderas god belysning på trottoarer och vid hållplatser/stationer?  
- Tas det i kollektivtrafikplaneringen en särskild hänsyn till resande kvälls- och nattetid? 
- Ingår en trafiksäker omkringliggande infrastruktur i denna diskussion?   

Tema 4. Hänsynstagande till användare: anpassning och uppfyllande  

• Hur försäkras det att kollektivtrafikplaneringen motsvarar vad invånare efterfrågar? 
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Följdfrågor: 

- Tillämpas medborgardialog i planeringen av kommunens kollektivtrafik?  
- Upplevs det att ”bottom-up-planering” bättre kan tillgodose invånares intressen? 
- Hur anpassar kommunen sin kollektivtrafik gentemot förändrade resebeteenden?  

Huvudtema 2. Cyklister & fotgängare 

Tema 1. Förtätning och anpassning till omkringliggande miljö: trygghet & civilisation 

• Vilka åtgärder gör kommunen när gång- och cykelbanor ska planeras tryggt/levande?  

Följdfrågor:  

- Hur ses det på att gång- och cykelbanors funktion kan förbinda byggnader/service? 
- Vad kan i planeringen av gång- och cykelbanor medföra en ökad användning?  
- På vilket sätt planeras gång- och cykelbanor för att öka användares upplevda trygghet?    

Tema 2. Planering av gång- och cykelbanor utifrån ett genusperspektiv 

• Hur införlivas genuskunskaper i kommunens planering av gång- och cykelbanor? 
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Enkätguide 
Bakgrund 

Kön 

Man         Kvinna  

Ålder  

Ung         Medelålder         Äldre 

Frågor                                                                                                    Svar                                                                                                                                           
(Svarsfrekvens där 1 motsvarar lågt värde respektive 5 högt värde) 

1. Hur tycker du ditt avstånd är till närmsta kollektivtrafik från var du bor?                 1 2 3 4 5 

 

2. Kan du från den här stadsdelen åka till andra stadsdelar i en och samma rutt?          1 2 3 4 5       

                     

3. Till hur stor del anser du att ditt behov med att resa kollektivt beror på din ålder?   1 2 3 4 5  

 

4. Upplever du kollektivtrafiken som tillgänglig när du ska uträtta ärenden?                1 2 3 4 5  

 

5. Bedömer du det säkert att färdas kollektivt kvälls- och nattetid i denna stadsdel?     1 2 3 4 5  

 

6. Tycker du att dina förväntningar på kollektivtrafiken uppnås?                                  1 2 3 4 5  

 

7. Hur väl tycker du gång- och cykelbanor i denna stadsdel inbjuder till nya möten?   1 2 3 4 5 

 

8. Anser du att gång- och cykelbanor för denna stadsdel är placerade på rätt ställen?   1 2 3 4 5 

  

9. Känner du att stadsdelens gång- och cykelbanor missgynnar dig som man/kvinna? 1 2 3 4 5  

 

10. Upplever du gång- och cykelbanorna i stadsdelen som trygga under hela dygnet? 1 2 3 4 5    
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