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Sammanfattning 
 

Att Växjö är en stad där mycket är i förändring i kombination med att det räknas som min 

hemstad var två motiv till denna uppsats. Även om förändringarna sker i stort sett hela Växjö 

stad avgränsades denna studie till i och runt stadskärnan. Syftet med studien är att utifrån en 

kvalitativ metod i form av två intervjuer, undersöka om och i så fall hur kommunen arbetar 

för att öka tillgängligheten för cykel- gång och kollektivtrafik. Intervjuerna genomfördes med 

två personer med stort inflytande över frågor rörande stadsplanering. Det genomförs också en 

observationsstudie.   

 

Även om Kina står för den mest avsevärda ökningen av bilar i världen och USA kanske har de 

största problemen med trafikstockningar i städer, är Sverige inget undantag. Växjö kommun 

bedriver ett aktivt arbete för att avleda biltrafiken från stadskärnan. Ett exempel som framkom 

under intervjuerna är de zon tvåparkeringar som finns belägna i centrums periferi. Dessa 

parkeringsplatser har en betydligt lägre avgift än zon ett parkeringar belägna inne i centrum.  

 

Förutom detta visade undersökingen att Växjö kommun arbetar med en stor 

miljömålmedvetenhet. ”Mot ett hållbart transportsystem 2025” är en vision kommunen 

arbetar efter. Det har nyligen gjorts stora satsningar på kollektvitrafiken. Antalet stadsbussar 

har ökat och så även bussturtätheten. I samma skede infördes även biogasbussar. Cykeln och 

cykelstråk har hög prioritet hos Växjö kommun. Det finns i dagsläget ett 16 mil långt 

cykelvägnät med separerade cykelbanor och cykelfält. Uppsatsen kommer även belysa några 

specifika ämnen som varit föremål för kritik från allmänheten, exempelvis 

hastighetsbestämmelser, parkeringstaxa och de nya bussfilerna på Teleborg.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

”Om trafik tycker alla. Det är heta frågor och vi är 

ofta i hetluften."  
 

 

- Magnus Nykvist, Trafikingenjör på Växjö kommun 
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1. INLEDNING 
 

Länge har jag dragits till anmärkningsvärda saker, på gränsen till kontroversiella. Det är 

beundransvärt att våga sticka ut hakan och säga saker som många tänker, men ingen vågar 

yttra sig om. En mörk höstkväll i 1990-talets början tog Växjö kommun ett, enligt mig, om 

inte kontroversiellt så anmärkningsvärt beslut. Ett beslut som gjorde Växjö kommun unikt, 

inte bara i vårt avlånga land utan världen över. Ett beslut som blev mycket uppmärksammat, 

inte minst medialt. Ett beslut som gick ut på att mellan åren 1993 och 2010, ta bort hälften av 

alla koldioxidutsläpp. Detta blev, enligt min mening, det riktiga startskottet i Växjös 

miljösatsning. Det är också ingången till huvudfokus i denna uppsats. Det är även en del av 

anledningarna till varför just Växjö används som fallstudie. Även det faktum att Växjö kan 

räknas som hemstaden spelar in, men till saken hör även att det inte är någon utmaning i att 

studera en stad vars utveckling stått still under flera sekel. Inga städer nämnda, inga glömda!  

Huvudfokus kommer att ligga på centrum och dess närliggande områden. En anledning till 

det, förutom att det har skett en stor utveckling där de senaste åren, är det Book & Eskilsson 

(1999) skriver i sin bok Centrum: Utarmning eller renessans? ”Alla tycks ha en åsikt om 

stadens centrum” (s.5). Att öka tillgängligheten för cyklister och fotgängare på bekostnad av 

bilismen, torde vara en grundförutsättning i ett miljöarbete. ”Bilens roll kan vara viktig, men 

den måste underordnas stadens villkor” (Lundin, 2008 s. 9). Det är med denna utgångspunkt 

studien tar avstamp. Om Växjös storslagna visioner om Europas grönaste stad stannar vid just 

visioner eller förankrar sig i verkligheten, hoppas jag att studien i någorlunda mån skall kunna 

ge svar på. 
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1.1 Problemformulering 

 

Antalet bilar i världen över ökar. Enligt Tyfield & Urry (2012) är Kina det land som står för 

den mest markanta ökningen. Ökningen har stigit från 9,2 miljoner år 2004 till 40,3 miljoner 

år 2010. Det totala antalet fordon i Kina har ökat från 27,4 miljoner till 90,9 miljoner. Detta är 

en ökning som inte väntas trappa ned utan tvärtom fortsätta. Det finns undersökningar som 

visar att de flesta kineser skulle köpa en bil om de hade råd. På grund av storleken på dess 

befolkning och den allt mer ökade ekonomiska tillgången hos kinesiska hushåll har gjort Kina 

till världens största bilmarknad. I och med denna utveckling har urbaniseringen fått en kraftig 

ökning. Det finns beräkningar som pekar mot att 70 procent av befolkningen bor i städer år 

2030. Sådana städer skulle ställa höga krav på organiserade snabba transporter på grund av 

den omfattande rörligheten för arbete, fritid och familjeliv (Tyfield & Urry, 2012). Även 

miljön blir lidande av de allt fler fordonsberikade städerna. Av världens 20 mest förorenade 

städer är 16 kinesiska (Kågeson, 2007).   

 

Lundin (2010) skriver att även om bilen till en början var en europeisk uppfinning dröjde det 

inte länge innan USA tog initiativet och drev utvecklingen framåt. USA hade år 1916 en 

biltäthet som låg sex till sju gånger högre än de länder som tillhörde de mest biltäta i Europa. 

En förklaring till detta är att USA vid sekelskiftet var ett av världens rikaste länder och 

tillväxten var väldigt hög jämfört med större delar av Europa. Invånarna i USA hade råd att 

köpa en bil de kunde erbjuda befolkningen en större marknad genom massproduktion av bilar. 

Utöver USA nämns även Nya Zeeland, Kanada och Australien gällande bilens exploatering 

under 1900-talets första hälft. Likt USA var den ekonomiska tillväxten hos befolkningen 

relativt hög i dessa länder. De långa avstånden var också en faktor som talade för en 

bilmarknad (Lundin, 2010).  

 

Under 1900-talets andra hälft tog bilismen fart i såväl Japan som Västeuropa. Vid 

millennieskiftet fanns det mellan elva och tolv gånger fler bilar än vid seklets mitt. 

Inkomstnivån i ett land och antalet bilar står vanligen i relation till varandra. Ett exempel det 

på det är en jämförelse med exempelvis Australien och Japan med länder i Afrika och Asien 

(exklusive Japan och Mellanöstern). Australien har kring 600 bilar per 1000 invånare medan 

samma siffra i Afrika ligger på under 20 (Lundin, 2010). 

 



 

3 

 

De flesta amerikanska städer har numera stora problem med trafikstockningar. Tillsammans 

med det faktum att det är svårt att parkera leder det bland annat till omfattande omflyttningar 

av företag. Omlokalisering av arbetsplatser är inte ovanligt. I Washingtons generalplan för att 

minska trafiksvårigheterna upptar omlokalisering av arbetsplatser en av totalt fyra punkter 

eller rekommendationer (Lundin, 2010). 

 

Trafikexperterna i USA är eniga om att kollektivtrafiken måste prioriteras för att staden 

funktionsmässigt skall förbättras. Enligt dem är det inte kostnaderna som avgör om folk väljer 

att åka kollektivt eller individuellt utan resans snabbhet. I större städer som exempelvis Los 

Angeles har det gjorts flera satsningar för att öka tillgängligheten för kollektivt resande. Flera 

utredningar har gjorts och det har byggts expressvägar med särskilda filer för bussar. 

Problemet är att experternas uppfattning verkar gå isär med opinionens resvanor (Lundin, 

2010).  

 

Lundin (2010) menar att det finns en tydlig indikator på att de befintliga busslinjer i USA 

stadigt förlorar allt mer av sitt kundunderlag, vilket innebär svårigheter att rent ekonomiskt 

kunna hålla en sådan hög nivå på servicen som krävs för att locka till sig kunder. Ett av få 

ställen där kollektivtrafiken faktiskt ser ut att ha en framtid är Chicago. I det fallet beror det 

på dess koncentrerade cityområde. Enligt befintlig resestatistik kan det utläsas att 75 procent 

reser kollektivt i rusningstrafiken och 25 procent reser till innerstaden individuellt. I större 

städer placerade mer västerut på kartan pekar trenden åt att resa individuellt. Därmed kommer 

det individuella sättet vara vägledande för trafikbyggnadspolitiken (Lundin, 2010). 

 

Enligt Lundin (2010) beror den svårlösta situationen som uppstått i vägnätet på att staden ofta 

är planerad för 200-300 år sedan. Då fanns inga tankar på planskilda korsningar eller 

hastigheter högre än travhästar. Jacobs (2005) menar att gatorna var bra anpassade för 

gångtrafiken under 1700 och 1800-talet, dock inte alla för trafiken med häst och vagn. Samma 

författare menar att ”kriget” mellan bilar och fotgängare inte bara kan lösas genom att utforma 

särskilda platser för bilar och gångtrafikanter. Det måste i så fall ske en markant minskning av 

antalet bilar. Annars skulle de nödvändiga tillfartsvägarna, garagen och parkeringsplatserna ta 

så mycket utrymme att det snarare skulle leda till stadens förfall än räddning (Jacobs, 2005).  

 

Lundin (2008) menar att påståendet att bilismen i Sverige haft en stor inverkan på 1900-talets 

samhällsutveckling inte vore en överdrift. ”Det kunde knappast längre undgå någon bilist, att 
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samhället för närvarande är påtagligt missanpassat till bilen” (Lundin, 2008 s. 17). Dessa ord 

uttrycktes redan 1955 av civilingenjören Stig Nordqvist. I och med bilens intåg i svenska 

städer ökar trängseln och antalet trafikolyckor ökade. Under 1950-talets första hälft steg 

antalet personbilar från 194 000 till 536 000. Sverige hade blivit det mest biltäta landet i 

Europa. Enligt prognoser skulle det finnas 100 bilar per 1000 invånare år 1965. År 1955 hade 

Stockholm passerat den siffran. Buller, trängsel och trafikolyckor började närma sig oanade 

höjder, problemen började bli akuta. Hur ”löstes” då problemet? Det finns inte ett enda svar 

på det men det vanligaste torde vara att allt fler experter började intressera sig för 

bilproblematiken. Tillsammans med diverse samhällsgrupper som exempelvis Motormännens 

Riksförbund fick expertisen en nyckelroll i dessa frågor (Lundin, 2008).  

 

Lundin (2008) skriver att städer som utformades, framför allt städers äldre delar under 1950-

talet, planerades efter ”tekniska fodringar”. Saneringsdelegationen inriktade sitt arbete på att 

ange normer för minimistandard som på grund av social, hygieniska och andra skäl inte bör 

underskridas vid utformningen av stadsplaner av stadens ålderstignare delar. Eftersom det 

berör minimistandard behövdes mått. Dessa mått framställdes av arkitekten Gunnar Lindman 

som formulerade standardkrav för trafikutrymme, bebyggelse, lekplatser, sol och 

dagsbelysning, bullerfrihet, miljöfrågor med mera. Att trafiken prioriterades råder det inga 

tvivel om. ”Kravet på god trafikutrymmesstandard bör tillmätas väsentlig betydelse för 

planens utformning” (Lundin, 2008 s. 64). Det resonerades i termer som att trafiken kommer 

fram säkert, någorlunda snabbt och bekvämt. Generellt ansågs utrymmet för bilen 

tillfredsställande, däremot fanns trängselproblematik i större städer som Stockholm, Göteborg 

och Malmö. På grund av detta föreslogs att innerstäderna skulle saneras till förmån för 

trafikvolymerna och inte minst parkeringsplatserna (Lundin, 2008).  

 

Lösningen blev en förändring från att sanera genom punktinsatser, det vill säga ett hus eller en 

gård, till sanering av stora enheter av minst ett kvarters storlek. På så vis förlades arbetet till 

nuvarande stadsplanenivå. På grund av avsaknad av större ytor till framför allt 

parkeringsplatser och breddning av gator var inriktningen att ta kvartersmark i anspråk för 

sanering. År 1947 trädde en ny byggnadslagstiftning i kraft: 

 

Om skäl äro därtill, äger byggnadsnämnden påfodra, att på gård eller inom byggnad skall 

finnas utrymme för parkering av fordon, i den mån så erfordras för dem som där bo eller vistas. 

(Lundin, 2008 s. 66) 
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Lundin (2008) menar att det nu blev enklare eller i alla fall mindre komplicerat att använda 

sig av kvartersmark. Något som dock komplicerade situationen var att parkeringen verkade 

under två olika lagstiftningar beroende på vart fordonet parkerades. Gatuparkering rådde 

under väglagsstiftningen och tomtparkering under byggnadslagstiftningen (Lundin, 2008). 

 

Frågan Lundin (2008) ställer är varför samhället anpassade sig efter bilen och hur det kunde 

ske i så stor skala? Som tidigare nämnt talades det, inte minst från experternas sida, i andra 

termer om bilar än vad som är fallet idag. Ord som bilismens behov och krav var inte 

ovanliga. Experterna brukar jämföra massbilismens uppkomst med en framstormande 

naturkraft och samhället kunde då inte göra annat än anpassa sig efter bilismens påstådda krav 

(Lundin, 2008). 

 

Idag förekommer inte samma tankebanor. Trafikverket (2013) skriver till exempel att 

trafiksystemet inte klarar av för mycket fordon, därför är det viktigt att folk lämnar bilen 

hemma och istället åker kollektivt. En åtgärd för att avleda biltrafiken från centrumnära 

områden är trängselskatten. De fordon som är registrerade i Sverige betalar en så kallad 

trängselskatt då de kör in eller ut ur Stockholms eller Göteborgs innerstad. Trängselskatten 

gäller endast på vardagar från 06.30 på morgonen till 18.30 på kvällen i Stockholm och 06.00 

till 18.29 i Göteborg (Transportstyrelsen, 2011;2013). Syftet med trängselskatten är enligt 

Trafikverket (2013) att minska antalet fordon och därmed förbättra framkomligheten i 

städerna samt förbättra miljön. 

 

I Göteborg infördes trängselskatt i januari 2013. Syftet var detsamma som i Stockholm. 

Pengarna skulle fungera som en del i finansieringen av kollektivtrafik, järnväg och väg. 

Dessutom skulle de finansiera de nyare projekten Västlänken (järnvägstunnel under centrala 

Göteborg) och en ny älvsförbindelse vid Marieholm (Transportstyrelsen, 2013). Mätningar 

visar att 75 000 färre bilar passerade genom betalstationerna under september. Samtidigt 

ökade kollektivresandet med ungefär 20 procent (Göteborgsposten, 2013).  

 

Det nämndes i uppsatsens inledning att Växjö blivit utnämnt till Europas grönaste stad. Denna 

utmärkelse kom från en reporter från det brittiska public service företaget BBC. År 2012 

publicerade författaren Anneli Wirdenäs en bok om Växjö där hon med hjälp av personer som 

arbetar med miljöfrågor i Växjö berättar varför hon anser att detta är en rättmätig utmärkelse.  
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För inte mer än 40-50 år sedan var det oljan som dominerade i villor och bostäder i Växjö. 

Miljön, i framför allt luften, blev väldigt dålig och försurning var inte ett alltför överdrivet 

uttryck. Vändningen enligt Wirdenäs (2012) blev när villaområdet Teleborg skulle byggas. 

Politikerna beslöt sig för att använda fjärrvärme som uppvärmning genom en enda skorsten. 

Kraftvärmeverket Sandvik 1 invigdes 1973, därmed kunde villorna i Teleborg byggas utan 

skorsten. I dag finns inte många hus som inte är anslutna till fjärrvärmen (Wirdenäs, 2012). 

 

”Många tror kanske att Växjös miljöarbete började 2007 när BBC kallade oss för Europas 

grönaste stad. Men det började långt tidigare, på 70-talet” (Sophie Kim-Hagdahl, 

miljösamordnare) . 

 

Wirdenäs (2012) menar att Växjös unika beslut att sluta använda fossila bränslen får ses som 

en avgörande epok i miljöarbetet. Beslutet som togs på en konferens på Teleborgs slott blev 

mycket uppmärksammat i media. Växjö var därmed första kommun i världen att ta ett sådant 

beslut.  Mer specifikt var målet att ta bort hälften av koldioxidutsläpp mellan åren 1993 och 

2010. På grund av två mycket kalla vintrar var energibolaget VEAB tvungna att elda med 

olja. När Sandvik 3 är sätts i bruk kommer det inte användas något mer fossilt bränsle i 

fjärrvärmen (Wirdenäs, 2012).   

 

Gensvaret på Växjös miljösatsning har inte bara blivit uppmärksammat i Sverige utan även 

internationellt. Det är inte alls ovanligt att politiker och tjänstemän från Växjö bjuds in till 

olika länder i världen för att berätta om sina erfarenheter. Europeiska Unionen (EU) är viktigt 

för Växjö. Där har de sökt bidrag från olika miljöprogram vilka de lyckats få igenom till 

förmån för viktiga satsningar (Wirdenäs, 2012). 

 

”Styrkan i den här kommunen är att vi politiker i nästan alla partier varit överens om i stort 

sätt allting: Växjös utveckling, planering och miljöengagemang” (Bo Frank, moderat 

kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande).  

 

 

År 2010 fick Växjö utmärkelsen ”Årets Stadskärna”. Kommunen menar att stadskärnorna 

idag utsätts för en större konkurrens än vad som var fallet förr. Det finns konkurrens med dels 

andra städer men även externa köpcentrum är en konkurrerande faktor. ”En levande 
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stadskärna är en förutsättning för en livskraftig stad. Staden är kommunens inre och yttre 

smycke” (Växjö kommun, 2013).  

 

De satsningar som görs för ett hållbart transportsystem ligger i linje med arbetet för visionen 

om Europas grönaste stad. En ny transportplan håller dessutom på att utvecklas där gå och 

cykel och finns med som ett av fyra strategiområden för att befästa denna vision. De övriga 

tre områdena är kollektivtrafik, IT och mobility management samt hållbar fordonstrafik 

(Växjö kommun, 2013). Mobility management är ett begrepp som innebär att främja hållbara 

transporter. Ett försök att bland annat minimera bilanvändningen genom att påverka 

människors resebeteenden (Mobility management, u.å.). Dessa områden torde vara ett tecken 

på kommunens ambitioner att öka tillgängligheten för gångtrafikanter, cyklister samt 

kollektivtrafik vilket därmed gör staden intressant i denna fallstudie.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

 

Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka hur Växjö Kommun arbetar med att öka tillgängligheten för 

fotgängare, cyklister och kollektivtrafik genom att avleda biltrafiken från stadskärnan. 

Uppsatsen riktar sig huvudsakligen till de personer vars arbete på något sätt berör 

stadsplanering.  

 

Frågeställningar 

 Hur arbetar Växjö Kommun med att avleda biltrafiken från stadskärnan och öka 

tillgängligheten för fotgängare och andra trafikslag? 

 

 Vilka förändringar av centrumnära områden har utförts för att öka tillgängligheten för 

kollektivtrafik, cyklister och fotgängare?  
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2. BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras de faktorer som anses relevanta för uppsatsens fortsatta karaktär. 

Det kommer att diskuteras både ur ett nationellt samt ett lokalt perspektiv, det vill säga Växjö.  

Detsamma gäller även tidigare forskning som avslutar detta kapitel.   

2.1 Bilens konsekvenser för miljö och människan 

 

Elsässer (2006) skriver att det finns ett flertal negativa konsekvenser förenat med biltrafik. 

Enbart under år 2000 dog ca 1,2 miljoner människor i bilrelaterade olyckor. Flest olyckor sker 

i staden medan de flesta dödsfallen inträffar på landsbygden, vilket till största del kan 

förklaras till de höga hastigheterna. Som bekant är det inte enbart bilens chaufför och 

passagerare som drabbas utan även vägtrafikanter i form av fotgängare, cyklister, mopedister 

med mera (Elsässer, 2006).  

 

Elsässer (2006) menar att bilens påverkan på miljön är en ständigt omdebatterad fråga. En 

förbränningsmotor behöver tillförsel av dels bränsle som är sammansatt av kol och väte, och 

dels av luft som är en produkt av syre och kväve. I själva förbränningen förenas kolet och 

vätet med syret och resultatet blir avgaser av diverse slag. Några av dessa avgaser är 

bevisligen skadliga för människor. Förr var det inte ovanligt att det tillsattes bly till bensinen i 

syfte för att förbättra bränslets egenskaper. På grund av den skadlighet bly orsakar, inte minst 

för barn, har blyet tagits bort. Blyfri bensin är idag utan tvekan vanligast, åtminstone i de 

länder där biltätheten är hög (Elsässer, 2006). 

 

Ett annat bekymmer bilen orsakar är buller. Inte nog med att buller kan leda till symptomer 

som stress, sömnsvårigheter och hörselskador. Forskare har nu även funnit ett samband 

mellan buller och hjärtinfarkter (Elsässer, 2006). 

 

Elsässer skriver att trängseln är ett problem som inte bör negligeras. Ju större stad desto 

allvarligare brukar detta problem tendera att vara. Även busspassagerare påverkas av detta. 

Oftast är bussförbindelser knutna till trafikleder där trängseln är som påtagligast. Även om 

trängseln inte utgör några fysiska åkommor så bidrar de till tidsförluster och 

produktionsbortfall så som försenade godsleveranser eller uteblivna affärskontakter. Bilens 

absolut främsta fördelar är snabbheten och flexibiliteten, detta reduceras kraftigt på grund av 

trängseln (Elsässer, 2006).  
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Ett sätt att komma ifrån miljöproblemet är att köra elbil som drivs med hjälp av elektricitet. 

Den är rustad med en eller flera elmotorer samt uppladdningsbara batterier. En av fördelarna 

förutom att elbilen är energieffektiva är att de är buller- och avgasfria (Nationalencyklopedin, 

2013). Detta gör naturligtvis att elbilen är ett mer miljövänligt alternativ än den ”vanliga” 

bilen.  

 

I september 2013 såldes enligt Svenska Dagbladet (2013) 44 stycken elbilar i Sverige, att 

jämföra med grannlandet Norge som registrerades för 1300 elbilar. Ett uttalat mål är att 

Sverige år 2030 skall ha en bilmarknad helt oberoende av fossila bränslen. Frågan är hur 

troligt detta är då Sveriges mest sålda bil i september blev Volvo V70. I Norge var den mest 

sålda bilen elbilen Tesla Model S (Svenska Dagbladet, 2013). En anledning till de stora 

skillnaderna mellan Sverige och Norge är troligen att gemene man eller kvinna inte ser någon 

större egenvinning att köpa en elbil i Sverige. Där är skillnaderna stora jämfört med Norge. 

Att ha en elbil i Norge innebär att de slipper betala trängselskatt, de får köra i bussfiler, fri 

parkering och tjänstebilsbeskattningen är halverad. Men den största skillnaden länderna 

emellan är nybilspriset på en elbil. I Norge tillkommer kraftiga ekonomiska tillägg baserat på 

vikt, koldioxidutsläpp och antalet hästkrafter vid köp. Vid köp av en större luxuösare bil stiger 

priset i höjden. Vid köp av elbil däremot tillkommer inga av dessa tillägg. I Sverige finns en 

”supermiljöbilspremie” som ligger på 40 000 kr vid köp av elbil samt nedsatt förmånsvärde 

och fri skatt i fem år. Det är inte svårt att dra slutsatsen att vinningen på att äga en elbil i 

Norge är betydligt högre än i Sverige (Svenska Dagbladet, 2013).  
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2.2 Kollektivtrafik 

 

Ett sätt att stärka kollektivtrafiken är att inrätta tunnelbanesystem. Stockholm är den enda 

staden i Sverige med en tunnelbana. Den invigdes den första oktober 1950 efter att det 

sneglats på sådana lyckade projekt ibland annat New York, Paris och London (T-banan, u.å.). 

 

En ny satsning på tunnelbanan är i full gång. Enligt Expressen (2013) är det den största 

tunnelbanesatsningen som gjorts i modern tid. Totalt tillkommer nio stationer, Hagastaden 

kommer att få sin tunnelbana först och sist ut blir Nacka. För att kunna finansiera bygget som 

kommer att landa på 25,7 miljarder kronor skall trängselskatten höjas. I samband med 

satsningen kommer även 78 000 bostäder byggas vilket motsvarar näst intill ett helt nytt 

Uppsala. Annie Lööf, näringsminister och partiledare för Centerpartiet, säger att hon är nöjd 

över att kunna presentera en satsning på en hållbar infrastruktur genom en utbyggd 

kollektivtrafik (Expressen, 2013). 

 

 I Stockholm utfördes något som kom att kallas Stockholmsförsöket. Syftet med projektet var 

att undersöka om utökad kollektivtrafik och trängsel/miljöavgift kunde skapa bättre 

förutsättningar för miljön och leda till ett effektivare trafiksystem (Stockholmsförsöket, u.å.). 

Mer specifikt tog man fram särskilda delmål för försöket:  

 

 Minskad trafik med 10 - 15 procent under rusningstid till och från innerstaden 

 Ökad framkomlighet i stockholmstrafiken 

 Minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar 

 Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras (Stockholmsförsöket, u.å.) 

 

Projektet drog igång den 22 augusti 2005, då med utökad kollektivtrafik. Den avslutades 31 

december 2006. Tre dagar senare sattes trängselskatten i bruk och avslutades den 31 juli och 

därmed avslutades också Stockholmsprojektet. Projektet sammanställdes sedermera i en 

rapport sommaren 2006. Det gjordes folkomröstningar i Stockholms kommun i samband med 

valet 2006. Resultatet låg sedermera till grund för regeringens ställningstagande om ett 

återinförande av trängselskatt under första halvåret av 2007 (Stockholmsförsöket, u.å.). 
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Flera insatser görs i Växjö för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Stadsbussarna har fått 

en ökad turtäthet, förbättrade tåganpassningar, förändrade linjestreckningar samt tillkommer 

en helt ny linje. Dessutom har busstrafiken erhållit ett helt nytt körfält på Teleborgsvägen, 

vilket innebär att det går snabbare att åka med buss under rusningstrafik (Växjö kommun, 

2013). Förutom detta har Växjö gjort en satsning på att använda biogas som drivmedel för 

busstadstrafik, vilket kan ses under kapitel observationsstudie. Flera biogasmackar kommer 

att etableras de närmaste åren. Att det satsas på biogas är en del i Växjö kommuns klimatmål. 

Kommunen gör stora satsningar på att öka biogasproduktionen på reningsverket för att 

producera tillräckligt med biogas för att underhålla stadsbussarna (Växjö nytt, 2010).   

 

2.3 Centrums utveckling och struktur 

 

Book & Eskilsson (1999) skriver att centrum är det ställe i staden som brukar betraktas som 

stadens mötesplats. Centrum är vanligtvis den plats där det största utbudet av varor och 

tjänster finns. Shopping såväl som arbete brukar vara den vanligaste anledningen till att folk 

befinner sig i stadens centrum. Stadskärnornas funktioner har över tid förändrats. Detta 

mycket tack vare att det skapats ett ekonomiskt och socialt beroende över ett allt mer 

omfattande geografiskt område. Byggandet av bostäder, lokaler med mera har lett till 

förändringar. Även transportmässiga förändringar har gjorts. Allt detta har betydelse för hur 

centrum och dess funktioner ser ut idag (Book & Eskilsson, 1999).  

 

Book & Eskilsson (1999) menar att centrum riskerar att försvagas och förlora sin ursprungliga 

funktion och betydelse är idag ingen ovanlig uppfattning. En viktig orsak till detta är 

etableringen av stormarknader och andra varianter av externetableringar. ”Den hårdnande 

konkurrensen kännetecknas av allt fler investeringar och etableringar i bilknutna lägen, till 

exempel bensinstationer” (Book & Eskilsson, 1999 s. 6).  

 

Med centrum i beaktande brukar det talas om fyra olika centrumstrukturer (Book & Eskilsson, 

1999). En centraliserad centrumstruktur karakteriseras av ett starkt centrum med en hög 

koncentration av verksamheter. Detta centrum främjar kollektivtrafiken. Dock kan det uppstå 

problem med överbelastning i trafiknätet, framför allt i rusningstrafik. Eftersom centrum är så 

kompakt gynnar det gång- och cykeltrafikanter. Om centrum kännetecknas av en 

decentraliserad koncentration av centrumaktiviteter talas det troligen om en flerkärnig 



 

12 

 

centrumstruktur. Centrumets struktur är hierarkiskt uppbyggd där ett subcentrum avlastar 

huvudcentrum. Även denna typ av centrum gynnar kollektivtrafiken. En korridorbaserad 

centrumstruktur karakteriseras av en så kallad bandstruktur eller linjär centrumutveckling. 

Denna struktur är också en variant av decentraliserad koncentration av centrumaktiviteter. 

Tack vare det linjära centrum möjliggörs effektiva kollektiva linjedragningar exempelvis 

spårvagn. Den sista centrumstrukturen är den så kallade utspridd centrumstruktur. 

Anledningen till att det blivit utspritt är troligen ett resultat av decentraliserade verksamheter 

och ostrukturerade lokaliseringar. Bebyggelsen är oftast sparsam och gles (Book & Eskilsson, 

1999). 

 

Växjös centrum har en centraliserad centrumsstruktur och utmärks av rutnät. Gatorna är raka, 

tydliga kvarter med fondbyggnader. Flera hus är av typen trevåningshus plus indragen vind. 

Det finns trädalléer, torgbildningar och gatstensbeläggning. Staden står hela tiden på tillväxt. 

År 2030 skall staden vara planerad för 100 000 invånare. Ett aktivt arbete för att skapa ett 

hållbart transportsystem är därför av hög prioritet (Växjö kommun, 2012).  

 

2.4 Växjö kommuns miljöarbete 

 

Att öka mängden cyklande är en viktig komponent i Växjö kommuns miljöarbete. Det finns 

enligt Växjö kommun (2013) en målsättning att bli Sveriges bästa och mesta cykelkommun. 

En förutsättning för detta är det utbyggda cykelvägnätet (se bilaga 1) med cirka 16 mil 

separerade cykelbanor och cykelfält. Huvuddelen av nätet finns i Växjö stad. Det finns två 

stycken så kallade barometrar (skyltar som registrerar antalet cyklister) uppsatta på publika 

platser. Syftet med dessa är att lansera cykeln och skapa en positiv attityd för cyklister. Två 

cykelpumpar har även placerats ut i centrum för att öka servicen för cyklister (Växjö 

kommun, 2013). Det finns en cykelvägplan för Växjö kommun vars syfte är att minska 

klimatpåverkan från transporter och resor. Målsättningen är att öka cyklingen med 20 % till 

2015 jämfört med 2004 (Växjö kommun, 2009). Under observationsstudien framkom 

ytterligare ett exempel på kommunens satsningar på cyklismen. Bland annat har det gjorts 

markeringar i vägbanan vid trafikljus för att leda in cykeln framför bilen.  

 

Även om ambitionerna finns är det fortfarande en bit kvar. Svensk cykling gjorde 2013 en 

undersökning där de studerade 30 kommuners översiktsplaner. Växjö är där en av de 27 



 

13 

 

kommunerna som fick underkänt. Studien slår fast att det är framför allt i planeringsfasen de 

stora bristerna finns. Det finns för dåliga förutsättningar för att cyklandet skall utvecklas och 

bli en naturlig del i det kommunala transportsystemet (Smålandsposten, 2013). 

 

En annan åtgärd som genomdrivits är att sänka hastigheterna i och runt Växjö stad. Den valda 

hastighetsnivån skall bidra till att göra staden mer attraktiv (Växjö kommun, 2011). 

Målsättningen är att fasa ut hastighetsbegränsningarna 50 samt 70 km/h med 40 respektive 60 

km/h. Detta gäller inte endast lokalt utan även nationellt. Hela Växjös centrumområde utgörs 

idag av 30 km/h (Växjö kommun, 2013). Det finns fem så kallade stadsbyggnadskvalitéer 

som ska tas i beaktande nämligen; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och 

miljön (Växjö kommun, 2011). 

 

Gällande stadens karaktär brukar en så kallad livsrumsmodell användas (Växjö kommun, 

2011). Där delas staden in i fem olika rumstyper; frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, 

integrerat transportrum och transportrum. Frirummet är helt fritt från motorfordon, de 

oskyddade trafikanterna prioriteras. I transportrummet är de det omvända som gäller. Här bör 

det inte finnas några oskyddade trafikanter. I det integrerade frirummet finns båda typerna, 

dock på de oskyddade trafikanternas villkor. I mjuktrafikrummet skall det finnas ett samspel 

mellan de olika trafikantgrupperna och i det integrerade transportrummet prioriteras 

motorfordonen men med hänsyn till oskyddade trafikanter ur dess säkerhetsaspekt (Växjö 

kommun, 2011). 

 

Tillgänglighet handlar om att skapa effektiva och hållbara transporter för alla 

trafikantkategorier. Samtliga medborgare, näringsliv och offentliga organisationer skall kunna 

nå det utbud och aktiviteter som eftersöks. Det som skall tas i beaktande är restid, kosntader, 

hinder och även tillgången till det transportmedel som skall användas för att uppnå önskad 

destination. Tillgängligheten är inte direkt hastighetsberoende utan mer ur ett trygghet och 

säkerhetsperspektiv (Växjö kommun, 2011).  

 

Enligt undersökningar är tryggheten högst sammanlänkat med hastighetsbestämmelser. 

Hastigheten är avgörande för trygghetskänslan i bostadsområden eller i staden. Äldre och barn 

är särskilt utsatta men även anhöriga som känner otrygghet för deras räkning (Växjö kommun, 

2011). 
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Det finns en nollvision som handlar om att ingen skall dödas eller skadas allvarligt som en 

följd av olyckor i trafiken inom transportsystemet. Denna nollvision är fundamental för 

trafiksäkerhet. Hastigheten har en avgörande betydelse för om och hur allvarlig en kollision i 

trafiken blir (Växjö kommun, 2011). 

 

Det finns ett samband, om än något komplext, mellan bilars hastighet och miljöpåverkan. Det 

som i all fall kan konstateras är att avgaserna och ljudet från fordon generellt är som lägst vid 

låga och jämna hastigheter (Växjö kommun, 2011). 

 

Ett projekt som är genomklubbat av Växjö kommun är omvandlingen av Växjös 

stationsområde. Figur 1 visar ett foto av nuvarande stationsområde. Ett av kommunens 

uttalade syften med projektet är att stärka den redan uppgående trenden med 

kollektivresandet. ”Det ökande resandet ställer högre krav på tillgänglighet och logistik än 

vad området idag kan erbjuda” (Växjö kommun, 2009 s. 2). Enligt Växjö kommun (2013) 

kommer det även leda till att sambandet mellan gång, cykel, bil, taxi, buss och tågtrafiken 

kommer att förenklas.  

 
Figur 1. Foto som visar Växjö stationsområde från ett  

ovanperspektiv.  

 

 

Växjö kommun arbetar efter visionen ”Mot ett hållbart transportsystem 2025”. Växjö är inte 

den enda staden som anammat denna inriktning på arbete, även städer som Lund, Karlstad, 

Göteborg och Eskilstuna ligger långt framme i miljöarbetet (Växjö kommun, 2005).  

Kommunen har arbetat fram elva punkter som skall förverkligas innan år 2025:  
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 Växjö är en mycket attraktiv plats att bo och verka i, bl a tack vare att många av 

trafikens negativa effekter är på god väg att försvinna. 

 Bilarna är mer miljöanpassade, men orsakar fortfarande problem 

 Cykel, buss och tåg har blivit mycket bekväma, säkra och effektiva färdmedel 

 Mindre tvunget resande och mer önskat resande 

 En större tillgänglighet för alla invånare 

 Minskad skjutsning med bil till skola etc har givit förbättrad säkerhet, miljö och hälsa 

 Den regionala tillgängligheten ökar med en utvecklad kollektivtrafik 

 En livskraftig och pulserande stadskärna 

 Ny bebyggelse i goda kollektivtrafikstråk 

 Effektiva och miljöanpassade godstransporter 

 IT bidrar till minskat transportbehov, till nytta och glädje för företag och individer 

(Växjö kommun, 2005 s. 3) 

 
Mindre tvunget resande är något som det under flera år har fokuserats på. I planeringen för 

byggandet av bostäder och andra verksamheter har fokus varit att minimera invånarnas 

tvungna resande. Invånarnas attityd i förhållande till tvunget resande har blivit allt mer 

positivt och det kan skönjas en övergång mot det önskade resandet. Växjös stadskärna har 

under senare år blivit allt mer attraktivt att befinna sig i. Allt fler gator och torg har utformats 

på så vis att fotgängare och cyklister kan vistas på ett säkert sätt. Även om statistik pekar mot 

att allt fler invånare sett nyttan i att cykla, gå eller åka buss till centrum finns det många som 

använder bilen (Växjö kommun, 2005).  
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2.5 Tidigare forskning 

 

2.5.1 Internationell forskning 

 

 

Hydén m.fl  (2004) har gjort en studie på cirkulationsplatser som visar att antalet olyckor samt 

allvarlighetsgraden minskar med 50 % genom att ersätta vanliga korsningar med 

cirkulationsplatser. Minskningen gäller för bilar (63%) och cyklister (8%). 

 

En annan studie med samma författare visar att ombyggnation av fyrvägskorsningar till 

cirkulationsplatser innebär en minskning på personskador för bilförare med 85 %. 

Personskadeolyckor för cyklister var dock oförändrat (Hydén m.fl, 2004).  

 

I ett projekt kallat Gruenplanen har det gjorts ett försök att konstruera en stadskärna utan 

bilar. Platsen var Forth Worth, USA. En yta på ungefär 2,5 kvadratkilometer skall omges av 

en ringled med avfarter till stora parkeringshus. Tanken är att resten av centrum skall vara helt 

fri från bilar. Förslaget stötte på motstånd från flera håll och det fanns saker som 

komplicerade det hela. Bland annat innefattade Gruenplanen att antalet bilar i staden skulle 

minskas, något som inte är helt enkelt att tillgodose. Det gjordes även försök att sätta in flera 

expressbussar för att knyta ihop stadskärnan med övriga staden och förorterna.  Hela idén föll, 

mycket tack vare det redan höga bilantalet. Författaren påpekar dock att det skulle kunnat 

fungera om parkeringshusen placerats nära utkanten. Dock hade hela poängen med en 

koncentrerad stadskärna som var tillgänglig till fots fallit bort (Jacobs, 2005).  

 

Den Amerikanska kongressen har tillsatt en kommission som arbetar med förslaget att tillföra 

en kilometerskatt. Idag betalar bilförarna bensin och en koldioxidskatt. Med en kilometerskatt 

tillkommer en avgift för den sträcka som körs, utöver bensinen (Trafikmaktordningen, 2011).   

 

Ett annat exempel är Köpenhamn där det systematiskt tagits bort flera parkeringsplatser för att 

på så sätt få befolkningen att ställa om sina resevanor. En minskning av biltrafiken i 

stadskärnan har uppdagats samtidigt som antalet fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken 

ökar (Trafikmaktordningen, 2011).   
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2.5.2 Forskningsläge Växjö 

 

År 2011 gjordes en resevaneundersökning bland medborgarna i Växjö kommun i uppdrag av 

Trafikverket. Undersökningen visade att under en vanlig vardag reser 80 % av befolkningen i 

kommunen. Under helgerna var siffran 72 %. Drygt 60 % av resorna utfördes med bil som 

färdmedel. Endast 6 % reste med kollektivtrafiken. I samma undersökning framgick att var 

tredje person i Växjö kommun vill minska användandet av bil. Det kunde konstateras att 

sambandet mellan hög tillgänglighet av kollektivtrafiken och viljan att minska 

bilanvändningen var påtalande stark. Vad som kan tilläggas är att av de 224 000 resor som 

görs till/från/inom kommunen utförs av kommunens invånare och över hälften av resorna görs 

inom Växjö stad (Växjö kommun, 2013).  

 

I avdelning cykelresandet finns ett tydligt samband mellan centrum och sju nära områden. Det 

är som vanligast på Teleborg, Universitetet och Norr. Faktum är att cykelresandet är lika 

vanligt som att resa med bil på Norr (Växjö kommun, 2013). 

 

År 2013 gjordes en tidsstudie på Växjö kommun. Syftet var att jämföra bil, buss, cykel och 

elcykel för att utreda vilket transportmedel som tar kortast tid gällande resor i och runt Växjö. 

Sträckorna kördes vid olika tillfällen på dagen eftersom restiden varierar beroende när på 

dygnet resan genomförs. Slutsatsen av studien blev att i de allra flesta fallen var bilen det 

snabbaste transportmedlet. Det skall dock tilläggas att undersökningen med bil inte skedde 

under rusningstrafik. I nio av de tolv tidpunkter i undersökningen tog elcykeln max fem 

minuter längre än bilen. Bussen var det fordon som tog längst tid, beroende på att bussen 

stannar och tar upp och släpper av passagerare. Enda gången cykeln vann över bilen var 

sträckan mellan Alstom som ligger på Öster och Bäckgatan som finns i stadskärnan (Växjö 

kommun, 2013). 

 

En annan studie utförd av Växjö kommun (2013) visar att bilen är det vanligaste färdmedlet 

bland kommunens invånare. Samma studie visar att cyklingen är på stadig uppåtgång. Hälften 

av kommunens invånare cyklar någon eller några gånger i veckan och 25 % cyklar dagligen. 

Angående kollektivtrafiken så räknas 37 % av kommunens invånare in som regelbundna 

kollektivresenärer (Växjö kommun, 2013). 
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.  

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta kapitel följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till 

grund för en senare analys. Tidsgeografin utgår från Torsten Hägerstrands teorier med 

observation för sekundära källor.  

3.1 Tillgänglighet och rörlighet i staden 

 

”Tillgänglighet innebär nyttor som kan utnyttjas via en rörelseförknippad handling” (Hansson, 

2003 s. 27). Genom att öka tillgängligheten i en stad minskar behovet av bilen (Trafikverket, 

2010). Trafikverket (2010) skriver att ökar tillgängligheten så minskar kravet på rörlighet. 

Exempelvis, planera staden så att så många som möjligt får korta avstånd till dagis och arbete. 

På så vis minskar rörligheten och tillgängligheten för de flesta grupper ökar. Tvärtom, ökar 

rörligheten så minskar tillgängligheten. Till exempel, ett externhandelscentrum byggs utanför 

staden. Rörligheten ökar men den totala tillgängligheten minskar. Av ungefär liknande skäl 

går det inte heller på längre sikt ”bygga” sig ur trängsel genom att öka kapaciteten i vägnätet. 

Däremot i glesbygder och utvecklingsländer kan faktiskt en ökad rörlighet skapa ökad 

tillgänglighet (Trafikverket, 2010).   

 

Planering av staden och planläggning av infrastruktur går oftast hand i hand. Att öka 

tillgängligheten utan att öka rörligheten allt för mycket är enligt Trafikverket (2010) det 

primära målet, dock helst utan att bygga ut väginfrastrukturen i sådan hög mån som möjligt. 

Trafikproblem som uppstår försöks istället att lösas genom ekonomiska styrmedel, mer 

hållbar planering, information, samordning och kommunikation. Det finns emellertid 

transportpolitiska mål som riksdagen beslutar om. Följande mål antogs i maj 2009; 

”Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet” (Trafikverket.se, 2010 s. 8). Detta mål är detsamma 

som tidigare men med ett tillägg; ett funktionsmål. För att förtydliga, funktionsmålet är ett 

mål om vilken funktion transportsystemet skall ha. Detta mål blir då tillgänglighet, det vill 

säga att skapa tillgänglighet för transporter och resor. Utöver detta mål finns förstås andra, 

som till exempel gällande hälsa, klimat och så vidare (Trafikverket, 2010).   
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3.2 Hållbart resande 

 

”Transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling 

som hälsa och miljö” (Trafikverket.se, 2010 s. 9). Detta är ingen ovanlig definition av ett 

hållbart resande. För att konkretisera en aning åsyftar citatet till resandet med hållbara färdsätt 

som exempelvis gång, cykling, kollektivtrafik eller att resorna inte behöver utföras alls. Mer 

sekundärt syftar det till effektivare bilanvändning som till exempel bilpool eller samåkning. I 

den rapport Trafikverket (2010) tagit fram i syfte att beskriva hur man kan möjliggöra hållbart 

resande, finns två huvudsakliga punkter:  

 Att påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart resande 

 Hållbar planering, som ger förutsättningar för ett effektivare resande (Trafikverket, 

2010 s. 9) 

För att påverka människors beteenden gäller det att genom kommunikation, information, 

samarbete och marknadsföring ge kunskap till människor vilka nya färdsätt som finns att 

tillgå. Genom en hållbar planering är målet att effektivisera resandet genom att göra planering 

utifrån att människor ska kunna välja hållbara transportmedel. För att möjliggöra ett 

transportsystem som främjar hållbart resande krävs att nya synsätt, målsättningar och 

arbetsmetoder nyttjas i stads- och trafikplaneringen (Trafikverket, 2010).   

Hur städer planeras påverkar otvivelaktigt resandet. Glesare städer har en markant större andel 

resande än tätare städer. Det är därför viktigt att planera staden så att inte resbehovet ökar utan 

tvärt om minskar. Att upprätta externhandel, som uppsatsen tidigare belyst, resulterar i mer 

resande i jämförelse med exempelvis mindre affärer i stadens centrumdelar. Ett annat exempel 

vilket ger ett ökat resande är att anlägga ett sjukhus i perifera områden. Därför bör sjukhus 

istället lokaliseras vid exempelvis en bussterminal. Att göra staden tätare resulterar inte bara i 

en ökad tillgänglighet utan även ökade konkurrensfördelar för kollektivtrafik och cykel- och 

gångtrafik jämfört med en ”utglesning”. Att utöka det fysiska utrymmet för kollektivtrafik, 

fotgängare och cyklister mynnar ut i en reducering av biltrafiken och därmed gynnar den 

hållbara trafikplaneringen (Trafikverket, 2010).   
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De städer som väljer att jobba efter ett miljöanpassat och integrerat transportsystem är 

föregångare när det gäller att minska miljöbelastningen menar Trafikverket (2010). För att 

uppnå detta bör staden vara tät och med blandade funktioner. Transportsystemen skall vara 

resurseffektiva och attraktiva. För att skapa en hållbar och en attraktiv stad krävs hårt arbete 

med ett hållbart resande. Därför är det viktigt att arbetet med hållbart resande samordnas och 

integreras med övrig aktivitet och planeringsarbete i kommunen. Att på ett tydligt sätt kunna 

redogöra för hur arbetet för ett hållbart resande går till och utvecklas är en förutsättning för en 

framgångsrik verksamhet (Trafikverket, 2010).  

 

Trafikverket (2010) skriver att Mobility management är ett arbetssätt för att påverka 

människors beteende i valet av transportmedel. ”Mobility management är ett koncept för att 

främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers 

attityder och beteenden” (Trafikverket, 2010 s. 10). De städer där Mobility management 

används förekommer kampanjer som främjar cykel, gång och kollektivtrafik. Andra 

kännetecken kan vara personliga råd för att få reda på hur människor kan minska sin 

bilanvändning eller till och med få möjlighet till bilpool utanför sin bostad (Trafikverket, 

2010).  
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3.3 Tidsgeografi 

 

Åquist (1992) skriver att tidsgeografin lägger tyngden på tid och rum. Vad som händer, vart 

det äger rum, tidsrymd och utrymme är centrala begrepp i denna teori. Tid och rum skall 

studeras som en helhet, det vill säga tidrum. Gren & Hallin, 2003 påpekar att det används ett 

grafiskt beskrivningssystem för att analysera människor och materiella objekts bundenhet i tid 

och rum. Eftersom målet är att studera vissa specifika processer är det enligt Åquist (1992) 

som sagt viktigt att tid och rum ses som en enhet. Åquist (1992) menar att saker som händer i 

samhället kan innebära att det krävs fysiskt utrymme, då är det bra att använda tidrummet som 

en resurs. Om problem ändå uppstår beror det oftast på att resursen är för begränsad. 

Individbana och väv är två centrala begrepp inom tidsgeografin. Individbanan beskriver 

positioner och förflyttningar i tidrummet. Det kan både innefatta en dygnsbana eller en 

livsbana, beroende på tidrummets skala. Genom att se individen i denna bana betraktar man 

denne som en odelbarhet, det vill säga individen ses inte i olika roller utan som en fysisk 

enhet i tidrummet. Fler individer i samma tidrum utgör en population vars banor bildar en så 

kallad väv. Individernas rörelser samt positioner i tidrummet skapar ett mönster. Det mönster 

som väven bildar utgör en kontext och är avgörande för vad som är möjligt för individen att 

göra i den närmaste framtiden (Åquist, 1992). 

 

Genom en god organisation, bra lokalisering och raffinerade maskiner kan det ske 

tidsbesparingar. Att mänsklig arbetskraft byts ut mot maskiner är ett exempel på 

tidsbesparingar. Genom att låta maskiner, i form av exempelvis en bil, transportera människor 

görs en stor tidsbesparing (Hansson, 2003).  

 

Åquist (1992) menar att projektet är en vital del i tidsgeografin. Ett projekt kan beskrivas som 

en målinriktad verksamhet innehållande olika moment. Projekten kan antingen vara 

individuella eller kollektiva som till exempel ett företag. Att laga och äta kvällsmat är ett 

exempel på ett projekt. I en specifik situation blir tidrummet en begränsad resurs. Projekten i 

sin tur är således tvungna att konkurrera om utrymmet, ett rättviseproblem uppstår. Tack vare 

konkurrensen måste vissa projekt vänta eller helt och hållet läggas ner eftersom somliga 

projekt anses viktigare eller mer dominanta än andra. Det innebär att vissa projekt aldrig 

genomfördes, vilket Åquist (1992) menar är lika intressant som de som verkställdes. 

Projekten är knutna till diverse stationer som till exempel affär eller skola. Dessa stationer är 

speciellt anordnade för en viss typ av aktivitet (Åquist, 1992). 
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3.4 Tidsgeografiska restriktioner  

 

Ett vanligt sätt att fördjupa sig i tidsgeografi är att studera möjligheter och gränser vad som är 

möjligt i ett tidrum, det vill säga inte bara beskriva individbanor och projektet i sig. Så kallade 

restriktioner blir då intressanta i analysen. Restriktioner delas vanligen in i tre olika grupper; 

kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner (Åquist, 1992). 

 

Kapacitetsrestriktioner handlar om de begränsningar individen har vilka är kopplade till 

biologisk konstitution. Det kan exempelvis vara de redskap individen har tillgång till. För att 

öka kapaciteten måste personen i fråga sova några timmar varje dygn samt inta diverse 

måltider (Åquist, 1992). Redskapen i fråga kan handla om exempelvis ett färdmedel. 

Beroende på färdmedel kan individen komma olika långt under en och samma tidsrymd (Gren 

& Hallin, 2003).  

 

Kopplingsrestriktioner är enligt Åquist (1992) beroende av en viss synkronisering mellan 

individer men även mellan individer, redskap och material. Många av de projekt individen tar 

för sig om dagarna kräver en sådan synkronisering eller samordning. För att samordning skall 

infinna sig måste redskapen och individerna finnas på plats under en viss tid. Under denna tid 

är platsen, individerna och redskapen upptagna och kan inte delta i andra verksamheter 

(Åquist, 1992). En tidsgeograf vid namn Kajsa Ellegård studerade Volvos produktionssystem. 

Hon såg hur detta förändrades över tiden och visade bland annat hur ett nytt 

produktionssystem och en omskapad arbetsorganisation påverkade enskilda arbetstagares 

livsvillkor (Gren & Hallin, 2003).  

 

Den sista restriktionen, styrningsrestriktionen, är kopplat till maktutövning. Det finns regler, 

både formella och informella, som individen torde anpassa sig till. Exempelvis finns 

trafikregler som skall följas för att inte kaos skall bryta ut (Gren & Hallin, 2003). Ett problem 

är att det inte finns företag som har i uppgift att transportera personer från dörr till dörr. En 

arbetspendlare måste därför själv hitta lösningar att koppla samman olika färdsätt för sin resa 

(Hansson, 2003). 
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Sammanfattningsvis skapar dessa olika restriktioner så kallade omgivningsstrukturer och 

handlingsutrymme som dels möjliggör men också hindrar människor rumsliga beteenden i 

diverse tidrum (Gren & Hallin, 2003). 
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4. METOD 
 

Här kommer det ges en beskrivning av de metoder som lämpade sig bäst för denna uppsats. 

Företeelser som urval, genomförande samt etiska aspekter kommer också presenteras. 

Avslutningsvis sker ett resonemang kring studiens trovärdighet. 

 

4.1 Metodbeskrivning 

 

Denna studie var utformad utifrån en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer och 

en observationsstudie. I intervjuerna studerades respondenternas upplevelser, erfarenheter och 

företeelser, vilket kännetecknas av en kvalitativ metod (Kvale 1997; Svensson & Starrin 

1996).  Det väsentliga i denna metod är att komma nära informanten för att få ett så kallat 

inifrånperspektiv (Hassmén & Hassmén 2008). Viktigt var att innan intervjuerna vara påläst 

och väl insatt i ämnet. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten i att vara väl insatt i ämnet 

för att på så vis kunna ställa följdfrågor och eventuellt följa upp informantens svar. Intervjun 

var av ett semistrukturerat slag vilket innebär att frågorna har öppna svarsalternativ (Kvale 

1997; Svensson & Starrin 1996). Intervjuerna var i stil med vad Kylén (2004) kallar för en 

öppen intervju. De var uppdelade i två delar varav den inledande delen bestod av frågor med 

kortare svar gällande informanternas bakgrund. Därefter var det fokus på den primära 

datainsamlingen.  

 

Bryman (2011) beskriver syftet med en ostrukturerad observation att så noggrant som möjligt 

notera hur personerna i en miljö beter sig och därefter ge en berättande beskrivning av 

beteendet. Till skillnad från en strukturerad observation används inte ett så kallat 

observationsschema. Eftersom forskaren själv inte kommer delta i situationen utan enbart 

iaktta, benämns observationen en icke deltagande observation. Observationen genomfördes 

mer i syfte att ta fotografier än att studera upplevelser.  Bryman (2011) menar att fördelen 

med att observera är att en direkt observation av beteendet möjliggörs vilket skiljer sig från 

exempelvis intervjuer då slutsatser måste dras från respondenternas utsagor. Risken finns att 

respondenternas svar inte alltid är sanningsenliga. Observationen genomfördes på väl utvalda 

platser i och runt Växjös stadskärna.  
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4.2 Urval 

 

Vid urvalet av informanter till intervjun användes ett vad Bryman (2011) kallar för målinriktat 

urval. Anledningen till det var ett försök att frambringa överrensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urvalet (Bryman, 2011). Första kontakten togs via email där båda 

respondenterna blev varse om förutsättningarna för intervjuerna. Eftersom en av 

informanterna i högsta grad räknas som en offentlig person i Växjö var det viktigt att redan 

vid mejlkontakt understryka vikten av de forskningsetiska principer som finns och att de noga 

efterföljs. Vid observationsstudien gjordes urvalet på slumpmässig basis (Bryman, 2011). 

Detta förefaller sig naturligt då forskaren inte råder över vilka personer som ofrivilligt 

kommer delta i studien. Däremot valdes platserna ut för observationen efter vad som ansågs 

mest aktuellt för studien.  

 

4.3 Etiska aspekter 

Intervjuerna grundade sig på de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

Detta för att generera goda förutsättningar för ett regelrätt och trovärdigt resultat.  De har 

framställt fyra huvudsakliga krav för forskning nämligen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet 

En översiktlig presentation av studien presenterades redan vid första kontakten med 

informanterna. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) principer upplystes informanterna att 

deltagandet var frivilligt och de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

Samtyckeskravet 

Snarlikt informationskravet fick informanterna information om att de själva bestämmer över 

sin medverkan och att de närhelst kan avsluta intervjun, helt enligt Vetenskapsrådets (2002) 

principer. 
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Konfidentialitetskravet 

Viktigt enligt Vetenskapsrådets (2002) grundregler att den inhämtade data förvarades på ett 

sätt där ingen obehörig kunde ta del av informationen. Ingen identifiering av informanterna 

skall heller kunna ske.  

Nyttjandekravet 

De insamlade uppgifterna om enskilda personer användes enbart för forskningsändamål och 

inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Därmed uppfylldes även den 

sista av Vetenskapsrådets (2002) principer.  

4.4 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats, mer specifikt på deras kontor. 

Thomsson (2010) understryker vikten av att genomföra intervjuer på ostörda platser för att 

svaren skall bli mer tillförlitliga. I en utav intervjuerna förklarade respondenten att det inte 

fanns någon tidsaspekt att ta hänsyn till vilket gjorde att fler frågor kunde ställas och 

resonemang behövdes inte avbrytas. Under den andra intervjun fanns en tidsaspekt att ta 

hänsyn till. Arfwedson (2005) menar att om intervjun genomförs under en ledig stund på 

arbetsplatsen mynnar det oftast ut i större konkretion. Under intervjun användes en Ipad till 

inspelning samt ett anteckningsblock. Att spela in intervjun är tidskrävande eftersom den skall 

skrivas ut och transkriberas. Ett arbete som enligt Arfwedson (2005) är värt att lägga tid på då 

fördelen med att hängivet fokusera på respondenten är övervägande. Utöver det är det enligt 

Thomsson, 2010) önskvärt att ha hela redogörelser från en tolkande och reflexiv intervju. 

Inspelning är då det enda valmöjligheten.  

 

 

Observationsstudien tog plats i en bil. Detta för att observationen till stor del baseras från ett 

bilperspektiv. Förutom små anteckningar, vilka är ämnade att användas vid skrivandet att 

resultat, användes fotografier. Dessa användes som en minneshjälp under fältarbetets gång. 

Fotografierna fungerade som grunden av fältanteckningarna (Bryman, 2011).  
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4.5 Bearbetning av data 

Transkriberingen skedde kort efter vardera intervju för att den icke-verbala kommunikationen 

inte skulle glömmas bort (Bryman, 2011). För att underlätta skrivprocessen skrevs 

intervjuerna ut. På så vis erhölls även en förbättrad överblick av empirin (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Sedan genomfördes en tematisering utifrån studiens frågeställningar. 

Dessa tematiseringar synliggordes som rubriker i resultatet. Slutligen analyserades empirin 

mot tidigare skrivna teoretiska utgångspunkter.  

Fotografierna fördes in i resultatdelen. Under respektive fotografi lades text baserat från 

resultatet av intervjuerna. Avslutningsvis analyserades fotografierna och texten mot de 

teoretiska utgångspunkterna.  

4.6 Trovärdighet, överförbarhet och generaliserbarhet  

 

Det kan finnas olika uppfattningar av den verklighet som intervjupersonerna försöker 

beskriva. I slutändan är det upp till författaren att ge en trovärdig bild av undersökningen. För 

att upprätthålla denna trovärdighet har det i enlighet med vad Bryman (2011) skriver 

säkerhetsställts att de etiska principer som tidigare beskrivits följts. I planeringsfasen och i 

själva utförandet av undersökningen är det viktigt att ställa frågan om det smugit sig in några 

systematiska eller slumpmässiga fel. Först efter en noggrann granskning kan en betryggande 

grad av reliabilitet och validitet säkerhetsställas (Bryman, 2011). Holme & Krohn skriver att  

reliabiliteten är ett mått på hur mätningarna genomförs och hur noggrant informationen 

bearbetas. Validiteten å andra sidan är ett mått på om det som mäts kan pröva 

frågeställningarna. 
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5. INTERVJURESULTAT SAMT OBESERVATIONSSTUDIE 
 

För att behålla strukturen samt underlätta för läsaren kommer resultatet inledningsvis att 

sammanställas utifrån de två aktuella frågeställningarna vilka är utgångspunkterna i denna 

uppsats. Så långt är frågorna till de båda respondenterna av relativt likartad karaktär. 

Därefter följer frågor mer anpassade till respektive respondent och yrkesinriktning. Efter 

intervjuresultaten finns en liten sammanfattning. Avslutningsvis följer resultatet av 

observationsstudien där delar av intervjusvaren finns inklippt under respektive bild. 

 

5.1 Informanterna  

 

I undersökningen ingick två personer. Anna Tenje arbetar både som tjänsteman och politiker i 

Växjö kommun. Hon är ordförande i tekniska nämnden. Utöver det sitter Anna dels i 

arbetsutskottet där hon är ansvarig för Växjö kommuns miljöpolitik, och dels i 

regionfullmäktige. Anna verkar även som suppleant i trafiknämnden. Den andra personen är 

Magnus Nykvist som jobbar som trafikingenjör på Trafik- och stadsmiljöavdelningen i Växjö 

kommun.  

 

5.1.1 Förändringar av centrumnära områden  

 

Anna 

Anna talade mycket om cykelstråk och att det är viktigt att se det som ett helhetstänk, som 

hon uttryckte det. Hon berättade att mixen mellan cykel- och gångtrafik ställt till med en del 

bekymmer. Annars har det satsats mycket på cykelstråken, mycket med markeringar och 

målningar i vägbanan. Mycket görs för cyklismen men mer kommer att göras menade Anna. 

Gångtrafikanterna är i viss mån lite bortglömda i cykelhärvan, uttryckte Anna. De krigar lika 

mycket med cyklister som cyklister gör med bilister. Många cyklister cyklar på trottoaren. 

Anna berättade att det kommer att genomföras en trafiksäkerhetskampanj i syfte att man skall 

cykla fint. Malmö har haft en sådan lyckad kampanj.  

 

”Eftersom cyklismen stadigt ökar är det viktigt att prioritera trafiksäkerheten” (Tenje, 2013) 
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Gällande kollektivtrafik har det gjorts mycket den senaste tiden berättade hon. 

Linjedragningarna har gjorts annorlunda vilket innebär att det krävs trafiksäkerhetsåtgärder på 

de nya ställena. Turtätheten har ökat oerhört, nästan en dubblering under ett längre perspektiv 

menade Anna. Det är ett tydligt tecken på att Växjö gått från att vara stora småstaden till lilla 

storstaden, vilket har inneburit trafikbekymmer.  

 

Magnus 

Magnus berättade att han ansåg begreppet tillgänglighet som ett ganska vitt begrepp. Förr 

kopplades begreppet oftast samman med funktionshindrade medan man nu arbetar med 

tillgänglighet för alla. Det har satsats mycket på övergångsställen där det exempelvis finns 

signalanläggningar med tickande signaler. Magnus berättade att det satsas på cyklister men 

det blir svårare ju närmare centrum man kommer på grund av att det blir mer blandtrafik. 

Centrum eller stadskärnan definierade Magnus inom N Esplanaden, Lidbergsgatan, 

Sandgärdsgatan och N Järnvägsgatan. Där har det gjorts en hastighetsöversyn. Magnus 

berättade att det nu gjorts en hastighetsöversyn över hela Växjö stad där de ändrat från 50 till 

40 km/h och från 70 till 60 km/h. Han förklarade att de under många år arbetat med 30 km/h 

men att de nu även fått in centrum i den hastighetsbegränsningen. Kransen runt centrum gäller 

40 km/h. Magnus berättade att man tittar mer på gatans funktion och utformning när 

hastighetsbegränsningar tillämpas. Magnus menade att tillgängligheten finns med där som en 

trafiksäkerhetsfaktor. Det finns fem kategorier som de utgår ifrån; Stadens karaktär, 

tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt hälsan. Angående hastighetsbegränsningarna 

berättade Magnus att de nu sett över hela kommunen.  

 

”Hastighetssänkningarna är till för kollektivtrafiken, men hela tiden har de oskyddade 

trafikanterna hög prioritet” (Nykvist, 2013). 

 

Magnus fick frågan om några av dessa förändringar lett till kritik från allmänheten. Han 

svarade att hastighetsöversynen har varit underlag för mycket diskussioner. Framför allt i 

bostadsområden, om gränsdragningen skall vara 40/60 km/h eller 30/40 km/h. Vissa gator blir 

mycket diskussioner. En annan sak är kollektivtrafiken menade Magnus. Kommunen arbetar 

för att öka framkomligheten och tillgängligheten och där skall bussen vara ett bra alternativ 

att välja. Magnus använde Teleborg som exempel och de nya bussfilerna som skapat 

diskussioner, främst från allmänheten. Han förklarar att de måste se till helheten medan 

individen gärna ser först och främst till sig själv. Magnus använder sig av exemplet rondeller 
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som i början av 80-talet var mycket ifrågasatt från flera håll. Idag är det snarare tvärtom, folk 

efterfrågar rondeller. Magnus menade att folk vänjer sig med tiden och till slut accepterar.  

 

Apropå kritik fick Magnus frågan om han själv anser att det finns negativa konsekvenser med 

arbetet för att öka tillgängligheten för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Magnus 

menade att arbetet för att gynna dessa grupper av trafikanter kräver både pengar och en 

gemensam vilja. Han menade att alla tycker olika men att det åtminstone skall finnas en 

gemensam väg att sträva efter, mellan politiker och tjänstemän. Magnus använder sig av 

exemplet transportplanen och menade att det var ett typiskt fall på ett gemensamt mål. Sedan 

berättade Magnus att när säkerheten för cyklister och fotgängare säkras minskar 

framkomligheten och tillgängligheten för bilister. Magnus menade att det är ett 

ställningstagande Växjö kommun tar, de kan inte förbjuda men däremot reglera och styra. Det 

är alltid någon som blir drabbad, eller tycker sig bli det. Det kan vara svårt för vissa att till 

exempel hitta parkeringar och det kan vara svårt att nå fram till sin lägenhet eller butik.  

 

Magnus förklarade vidare att det handlar om stora investeringar, det blir en stor utmaning 

framöver. Alla de här satsningarna skall hänga samman, menade Magnus. En stor ändring är 

den nya satsningen på gasbussar. I samband med det byggde Växjö kommun en terminal och 

de producerar biogas från avloppsreningsverket. Hela tiden ökar insamlingen av matavfall för 

att öka produktionen av gas. Antalet stadsbussar har ökat från 26 till 38 stycken vilket innebär 

mer fysiskt utrymme för bussar. Det har också en baksida menade Magnus. Det finns många 

som anser att bussar tar stor plats och låter högt, även om det är biogas. Alla vill inte ha det på 

sin gata. Det blir allt fler trafiksäkerhetsaspekter att ta hänsyn till, inte minst förbi skolor. 

Magnus menade att även om Växjö kommun ser det som en självklarhet att jobba för 

kollektivtrafik så finns det en baksida. I framtiden kommer det gå bussar helt på el vilket är en 

stor fördel jämfört med gas menade Magnus.  
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5.1.2 Avleda biltrafiken från stadskärnan 

 

Anna 

De åtgärder Anna varit direkt inblandad i är framför allt de så kallade mobility kampanjerna. 

Anna menade att allt är insnöat i vartannat. Kommunen arbetar mycket med 

beteendeförändringar, vilket Anna menade är det viktigaste om människor väljer buss eller 

cykel framför bilen. Enligt Anna är över hälften av alla bilresor i Växjö under fem kilometer. 

Därför finns ett ypperligt tillfälle att arbeta för kollektivtrafik och cyklismen. Ökningen av 

kollektivtrafiken har Anna medverkat i. Anna ställde sig frågan varför människor väljer 

bussen framför bilen. Svaren blev tidsaspekten, det ska gå snabbare. Det ska vara billigare, 

bussen skall vara i tid och hälsoaspekten. Hälsoaspekten menade Anna ligger rätt i tiden, 

människor vill numera göra hälsosamma val. Apropå priset berättade Anna att det inte riktigt 

når fram till allmänheten att bussen faktiskt blir ett billigare alternativ än bilen. I den 

beräkningen skall ingå att det kostar 25 kr milen med bil plus parkeringsavgift i centrum.  

 

Tidsaspekten är viktig menade Anna. Det är därför bussfilerna på Teleborg byggdes. Bussen 

stannar på många ställen och vinner inte bussen över bilen är det kört, konstaterade Anna.  De 

avgörande faktorerna har Anna varit med och påverkat i rätt riktning. Cyklingen är det Anna 

arbetat med mest under hennes år, berättade hon. Det spelar ingen roll vart du befinner dig i 

Växjö tätort, det går ändå fortare med cykel än med buss eller bil. Där vinner både hälso- och 

tidsaspekten. Cykelvägar, trafiksäkerhetslösningar för cyklister, kampanjer, elcykel, 

cykelgarage vid stationen för att resande skall välja cykeln istället för bilen till tåget är några 

exempel på saker Anna varit med och utvecklat.  

 

”Bussen skall gå ofta, den som skall åka buss skall bara behöva gå ut och ställa sig utan att 

behöva kolla tidtabellen” (Tenje, 2013). 

 

Huvudskälen till att hålla biltrafiken utanför Växjö stadskärna är enligt Anna att de vill ha en 

så attraktiv stadskärna som möjligt. Det är inte attraktivt med bilköer menade Anna. Om det 

dessutom skall vara bra tillgänglighet till centrum, framför allt med busstrafik, så fungerar det 

inte med långa bilköer. Det skall vara en levande frisk stadskärna. Att minska 

koldioxidutsläppen gör att det blir dubbla vinster hela vägen menade Anna. Bilköer är 

problematiskt ur alla synvinklar, folk blir försenade till jobbet, skolan, universitetet med mera. 

Miljöbiten är förstås en vital del i det hela. Men den dagen då alla har elbilar och det inte 
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finns utsläpp finns fortfarande problem. Koldioxidutsläppen är löst men problemen för 

stadskärnan finns fortfarande kvar. Därför menade Anna är det viktigt att jobba med alla dessa 

bitar. Det är lika mycket tillgänglighet och trafiksäkerhet som miljön. Anna tyckte att det var 

lite tjusningen i det hela också, som hon uttryckte det. Någon som inte tilltalas av 

miljöargumenten kan vara öppen för tillgänglighetsargumenten. Arbetet kan utgå från tre eller 

fyra olika perspektiv.   

 

Angående begreppen tillgänglighet och hållbart resande menade Anna att precis som i 

länstrafiken, är hållbart resande ett av deras värdeord. Det handlar mycket om att räkna på 

koldioxidutsläppen. Att ge förutsättningar och inte enbart ställa krav är enligt Anna starkt 

förknippat med tillgänglighet. Med tanke på arbetet med exempelvis pågatåg, busstrafiken, 

bra cykelvägnät och informationskampanjer kring koldioxidutsläpp tyckte Anna att Växjö 

kommun definitivt drog sitt strå till stacken.  

 

Anna fick frågan om allmänhetens uppfattning rörande frågor kring kommunens arbete med 

att avleda biltrafiken från stadskärnan. Anna berättade att hon får väldigt många 

telefonsamtal. Det kan till exempel handla om busschaufförer som misskött sig. Eftersom 

Anna har en nära relation med regionsförbundet och även har goda relationer med länstrafiken 

så pratar hon med dem. Annars handlar det mycket om folk som kör för fort, varpå det då görs 

mätningar. Är det klagomål på buller utförs även där mätningar. Det handlar även om 

trafiksäkerhetsåtgärder. Alla samtal blir inte ärenden berättade Anna men många blir det. 

Vidare förklarade Anna att hon är ute på så kallade direktmöten vilket hon tyckte var det bästa 

stället. 85-90 % av alla frågor ställs på direktmöten. Hastighetsöversynen är det många som 

har många synpunkter på. Men det är svårt att göra alla till lags menade Anna. Några vill ha 

en höjning, andra en sänkning. Anna menade att det gäller att ha is i magen, det är inte hela 

världen. Med den inställningen så blir det inte panik. Det gäller att inse att alla inte kommer 

att bli glada. Det är många beslut som skall tas, varpå Anna avslutade resonemanget med att 

säga att det uppdrag hon sitter på är inte för alla.  

 

Magnus 

Bilen kommer inte att försvinna rent fysiskt. Till 2030 beräknas Växjö inneha 100 000 

invånare. Magnus berättade att de inte kan ta bort bilismen helt men de kan minska ökningen 

framöver. En stad som växer genererar självklart i fler bilar, som Magnus uttryckte det. Men 

samtidigt kan man erbjuda andra alternativ så ökningen minskar. Staden och centrum kommer 
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att förtätas ännu mer. Många som bor i centrum har också bilar där, vilket kan skapa problem 

enligt Magnus. Det är då upp till dem som bygger bostäder att kunna erbjuda 

parkeringsmöjligheter så att inte bilar hamnar på gatan. Magnus förklarade att det finns 

många outnyttjade privata parkeringsplatser, framför allt garage. Där skulle det kunna 

samutnyttjas så de som behöver kan parkera där under dagtid och de som bor där parkerar på 

kvällar och nätter. Många förutsätter att det är okej att parkera på gatan. De är inte beredda på 

att betala de sju eller åttahundra i månaden som en parkeringsplats kan kosta i centrum. Då är 

det många som hör av sig till Magnus och hans kollegor, menade han. Det finns ju fysiska 

begränsningar, inte minst i centrumdelarna tillade Magnus. 

 

Huvudskälet till att hålla biltrafiken utanför Växjös stadskärna menade Magnus vara att 

centrum skall ha hög kvalité, både gällande buller och utsläpp. Buller och utsläpp hänger 

ihop, båda genererar i mer störningar enligt Magnus. Bilar skall inte veva runt och leta efter 

parkeringar utan det gäller att styra dem utåt. Magnus jämförde stadskärnan med Samarkand 

och förklarade att skillnaden är att i stadskärnan finns alla andra faciliteter med restauranger, 

biostaden och andra kulturella verksamheter. Det skall ses som en helhet menade Magnus. 

Det skall vara stadsmiljö där människor inte bara kör in för att handla utan även skall trivas att 

vistas där.  

 

Magnus utvecklade ett omfattande resonemang kring begreppet hållbart resande. Han 

förklarade att det finns något som kallas transportstrategi. Där är de övergripande målen att 

samköra. Tågtrafiken och busstrafiken skall ses som ett bra och väl fungerande alternativ till 

bilen. Sådana saker måste alltid förbättras, menade Magnus. Resecentrum som skall byggas 

om på båda sidor järnvägen vilket genererar i enklare resor med buss och tåg. Bilen kan 

fungera som en del i resandet, berättade Magnus. Där jobbar de mycket med att peka ut 

pendelparkeringar runt om Växjö, exempelvis Norremark eller Samarkand. Det går sedan bra 

att ta bussen därifrån eller cykla till stationsområdet. Danmark är långt framme i arbetet med 

att prioritera cykeln berättade Magnus. Magnus vill ha cykelgarage, inte bara för elscyklar 

som finns nu. Han vill även att möjligheten att åka tåg med cykel ombord skall finnas samt ett 

parkeringshus för cyklar och elbilar. Det gäller att arbeta med helheten hela tiden, förklarade 

Magnus. Den tidigare nämnda transportstrategin håller på att omarbetas till en transportplan 

vilket innefattar pendel och cykelparkeringar. Detta för att erbjuda andra möjligheter än bilen, 

menade Magnus.  
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Magnus fick frågan om allmänhetens uppfattning i arbetet att avleda biltrafiken från 

stadskärnan varpå han poängterade att det gäller att lyfta fram andra alternativ till bilen. 

Samtidigt kommer det inte bli helt bilfritt, det gäller att informera allmänheten och förklara 

varför vissa projekt genomförs. Det är enligt Magnus många som ringer och hör av sig. När 

Magnus och hans kollegor börjar förklara så börjar många förstå, det finns en tanke bakom. 

Det blir en dialog som ofta utvecklas en hel del. Magnus påpekade att trafikanterna har ett 

stort ansvar. Oftast är det de som bor i områdena själva som kör för fort. När en person tagit 

körkort följer ett ansvar, de skall ha koll på regler. Samtidigt har föräldrarna ett stort ansvar, 

gatan är ingen lekplats. Trafiken måste finnas på gatorna, när invånarna fått det förklarat för 

sig börjar de ofta att förstå. Magnus ansåg att trafikkunskapen idag är relativt låg, färre tar 

körkort och de som gör det gör det senare idag än för några år sedan.  

 

”Finns det ingen som pratar trafik och trafikregler hemma och ingen särskild utbildning i 

skolan så blir förståelsen generellt låg” (Nykvist, 2013). 

 

Anna 

 

För ett antal år sedan byggdes stationsområdet om. Fanns det då inga planer på att 

förlänga järnvägsbron över Norra Järnvägsgatan för att på så sätt avlasta trafiken från 

fotgängare? 

Det fanns det nog inte vad jag känner till. Det var förmodligen en kostnadsfråga. Vi får 

förhandla med jernhusen eftersom de äger byggnaden.  

 

Växjö satsar mycket på cykelnätet. Samtidigt fick de underkänt i en undersökning av 

cykelplaner i kommuner runt om i Sverige? 

Det berodde på att vi inte hade matat in cykelplanen i översiktsplanen, så det var formalia. 

Det var endast två kommuner som blivit godkända. Malmö var den ena som i och för sig är 

väldigt duktiga där.  

 

Sneglar ni på andra städer när ni planerar? 

Ja, jättemycket. Vi var precis i Malmö till exempel där det handlar mycket om trafik och i 

synnerhet cykel. Skåne överlag tittar vi mycket på. Sen finns det städer som tittar mycket på 

Växjö också.  
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Jag antar att det är en svår avvägning gällande turtätheten med bussar kontra pris på 

biljetten. Hur resonerar ni där? 

Vi måste ju utvärdera nu ett år efter utökad busstrafik. Då får man titta på sådana saker, har 

det varit värt att satsa 80-90 miljoner? Nej det kanske det inte har, då får man minska ner 

busstrafiken. Säga vad man vill men Växjö stad är väldigt exemplariskt utifrån ett cykel- och 

bussperspektiv men det är fortfarande många som kommer utifrån som till exempel 

Lammhult, Åseda eller Lenhovda. Alla kan inte åka buss eller cykla och alla ska inte göra det. 

Vi måste respektera landsbygden och inte försöka kväva ihjäl människor med att vara 

miljövänliga. Det skall finnas en viss förståelse för att några alltid kommer att åka bil, då 

måste det möjliggöras också. Människor måste kunna jobba, vistas och verka. Det är en 

balansgång hur mycket som skall satsas. Ger det inte resultat så kanske det inte var rätt väg att 

gå. Då får man hitta på något annat, men det är jag inte särskilt rädd för. 

 

Hur ser det ut på ritbordet just nu i Växjö kommun? Finns det fler förslag på åtgärder? 

Saker som redan är beslutade?  

Vi håller på att göra en studie gällande parkeringsstrategi. Vi tar sikte på 100 000 invånare 

som vi beräknar för i framtiden och även ökande antal besökande. Vi arbetar även med en 

trafikflödesplan för centrum. Vad händer om den eller den gatan stängs av vid en 

ombyggnation till exempel. Vilka gator skall göras enkelriktat och så vidare. Vi gör en studie 

som kallas värna om vägnätet som handlar om att titta på vissa gator i Växjö. Vilka av dem är 

viktiga? Allt eftersom staden växer och nya exploateringar så huggs gatorna sönder lite, till 

exempel Mörners väg.  

 

Nu väntas en stor ny exploatering vid Dalbo centrum där det byggs nya bostäder. Då är frågan 

hur man skall se på gatorna. Är de så pass viktiga att de skall hållas intakta? Eller finns det 

andra gator som tagit över flödet och så vidare. Sedan är det mycket med rondeller, främst 

från ett säkerhetsperspektiv. Vad är bäst? Vad skall prioriteras? I det viktiga dokumentet 

transportstrategin som handlar om prioriteringar, synsätt på olika transportsätt, hur reser man 

idag och hur reser man i framtiden, där ligger också cykelstrategin som en del av detta. Men 

det blir inga tvära kast, inga omtänk. Det har hela tiden jobbats väldigt målmedvetet. Sedan 

har vi blivit något överrumplade, Växjö har trots allt den minsta stadskärnan sett till 

invånarantal bland städer i Sverige. Det ställer till sina problem. Samtidigt som vi är omgivna 

av sjöar vilket leder till att staden blir allt tätare. Men ur en cykelsynpunkt har det visat sig att 

Växjö är den mest exemplariska staden för ett utökat användande av cykel. Allt ligger tätt och 
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de centrala funktionerna och industriområdet ligger centralt vilket leder till att det går att 

cykla överallt.  

 

 

Magnus 

 

Just nu finns det som jag ser det fyra större parkeringszoner (zon ett) i stadskärnan. 

Finns det planer att utöka antalet, eller möjligen reducera? 

Vi har de platserna vi har, det är med frågan hur vi skall förvalta dem. Kanske blir det så att vi 

bygger parkeringshus, det finns en utredning både på Fabriken och Norrtull. Eftersom staden 

förtätas kommer det finnas ett behov av fler platser runt om stadskärnan. Klockan 18-09 är det 

avgiftsfritt. Avgiften för olika parkeringsplatser på olika zoner kommer leva vidare. Det finns 

diskussioner om p-skiva och även gratisparkeringar. Sanningen är att vi drar in runt 22 

miljoner på parkeringsavgifter. Många ifrågasätter beslutet att inte ha p-skiva. Då tar vi bort 

hela den inkomstbiten. Ta Ljungby som exempel som har gratis parkering. De är inte heller 

vana vid inkomsten, då blir det ingen omställning. Dessutom krävs det övervakning med p-

skiva i tre timmar, vilket också kostar.  

 

I de flesta andra städer finns tre eller flera avgiftszoner. Vad är anledningen till att 

Växjö endast har två? Det blir stora differenser mellan zon ett och två. 18kr/timmen är 

blir dyrt om man vill stå några timmar. Jämfört med jönköping där det kostar 20 kr för 

3 timmar.  

Att ha för många zoner tror jag bara skapar oreda. Vad är det som gäller vart? Jag tror på en 

tydlig markering med stadskärnan. Det finns många som inte vill betala något alls och ställer 

därför på bostadsgatorna vilket leder till problem. I nuläget finns det ingen ändring bland 

zoner. Det är inte heller självklart att en sådan sak som handeln ökar med fri parkering.  

 

Av vilken anledning har ni ändrat taxan på lördagar och övriga dagar före helgdag? 

Det gjordes efter bland annat diskussioner med centrumhandeln. Målet är ju att underlätta och 

göra centrum mer tillgänglig. Vi vill göra centrum levande och få fler besökare. Jämfört vi 

med Samarkand där det är gratis parkering, finns det inte lika mycket yta i centrum. Där är 

istället hyrorna högre vilket sätts på priserna, så det jämnar nästan ut sig. När Samarkand 

stänger blir det tomt, här finns biograf, restauranger och så vidare. Då måste det finnas 

parkering.  
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Om möjligheten hade funnits. Hade det inte varit bättre att bygga en parkeringsplats 

nära centrumkärnan så stor att där alltid fanns plats. På så vis slipper man 

cirkulationen med bilar i centrum som kör från p-plats till p-plats och letar efter en 

ledig plats. Att minska platser behöver ju inte alltid vara positivt? 

Ett så kallat p-linjesystem finns i flera städer. Det har även funnits diskussioner om det här. 

Vid infarter till exempel vid katedral skall man kunna se hur många platser som finns kvar vid 

exempelvis Norrtull. Men det krävs i så fall stora investeringar med bland annat bommar, 

sensorer och styrning. Däremot har vi gjort ett antal skyltar där det står att det finns en stor 

parkering med till exempel 470 platser. Det är de centrala platserna som oftast blir fulla. Zon 

två är fritt på lördagar och många vet inte om det. Där måste vi bli bättre på att nå ut.  

 

Några egna reflektioner, tankar eller något du känner som du vill ändra på eller inte 

fått sagt? 

Om trafik tycker alla. Det är heta frågor och vi är ofta i hetluften. Vi har ett stort ansvar i att få 

det att fungera för alla. Det går inte att tillgodose alla men man vill göra så bra som möjligt 

för så många som möjligt. Det gäller att vara öppna och transparanta. Förr var det nog mer 

enkelspårigt, så här gör vi. Den yngre generationen har nog inte samma kunskaper om 

trafiken utan ser mer utefter sina egna behov. Jag tror på kunskap, samförstånd och 

kompromiss. Flera av dem som ringer hotar med att skriva insändare. Bra, gör det brukar jag 

säga. Frågan blir belyst och det blir bra diskussioner.  
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5.1.3 Sammanfattning av intervjuer 

 

 Växjö har satsat mycket på cykeln, framför allt på cykelstråk. 

 Kommunen värnar om trafiksäkerheten, yttrar sig bland annat genom en 

trafiksäkerhetskampanj. 

 Tillgänglighet – ett vitt begrepp. Det skall vara naturligt och lätt att ta sig fram. 

 Det har bedrivits en hastighetsöversyn över hela Växjö stad vilket lett till kritik från 

allmänheten. 

 Kommunen arbetar mycket med att öka framkomligheten och tillgängligheten – 

bussen blir ett bra alternativ. 

 Nya bussfiler på Teleborg som är under utvärdering. 

 Många tycker olika, skall finnas en gemensam vilja – transportplanen är ett sådant 

exempel. 

 Ny satsning på biogasbussar samt utökning av bussturtäthet.  

 Det finns två parkeringszoner, zon ett och två varav zon ett är ett betydligt dyrare 

alternativ.  Ett sätt att öka tillgängligheten för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. 

 Kommunen arbetar mycket med beteendeförändring. 

 Huvudskälet att hålla biltrafiken utanför stadskärnan är att få en attraktiv och frisk 

stadskärna. 

 Hållbart resande – ett av kommunens värdeord.  

 En stad som växer genererar i fler bilar – vill minska ökningen. 

 Det finns stora fysiska begränsningar angående parkeringsplatser, inte minst i 

centrum. 

 Transportstrategi – övergripande mål att samköra.  

 Trafikkunskapen relativt låg – färre tar körkort och vid högre ålder.  
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5.2 Observationsstudie 

 

 
                   Figur 1.  Cirkulationsplats på Teleborgsvägen. Märk till höger den relativt nya 

                   bussfilen. Vad som skiljer denna cirkulationsplats på Teleborg från de 

                   övriga är trafikljusen. De finns placerade både utanför och inne i cirkulationsplatsen. 

 

Magnus berättar angående de nya bussfilerna att det ständigt pågår utvärderingar och 

mätningar, både före, efter och under tiden. Flödet både filmas och räknas, både fysiskt och 

genom radar. Enligt Magnus är bussfilerna en stor snackis, många har synpunkter. Detta 

ställer även krav på länstrafiken, entreprenörer och busschaufförer. Vid rondellen med 

trafikljus har det funnits chaufförer som gått ut i bilfilen för att slippa rödljus. Anna berättade 

att angående allmänhetens reaktioner fick de först mycket telefonsamtal, men sen la det sig 

väldigt fort. Utifrån det syfte som fanns att det skulle gå snabbare för bussen har det lyckats. 

Anna förklarade att hon däremot är lite skeptisk till rondellen med rödljusen. Hon är inte 

säker på att de behövs. Om det är rött när bussen kommer så tar det onödig tid. Det blir ett 

extra stopp. Anna visste inte om det går att ändra, så det slår om fortare på något sätt. Bussen 

får bromsa in och sedan gasa igen vilket inte bara får en miljöpåverkan utan även påverkar 

tiden och känslan, menade Anna. Syftet är uppnått men hur bra det blev är något vi får 

utvärdera avslutade hon.  
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                          Figur 2. En annan bild på bussfilen till höger i bilden. Även denna på  

Teleborgsvägen.  

 

Anna berättade att bussen hamnar i samma köer som bilister, där har de valt att göra en 

bussprioritering. Den nya bussfilen på Teleborg är det första exemplet på detta berättade 

Anna. Vidare förklarade hon att de inväntar en utvärdering innan de kan avgöra vad som varit 

bra och inte. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Parkeringsplats vid Norrtull, zon två. Här ligger avgiften på 5 kr/timmen 

eller 30 kr/dag vardagar 09-18.00. Lördagar och övriga vardagar gratis. 

 

Eftersom Magnus är parkeringsansvarig så är mycket av det han bidragit med förknippat med 

parkering. Han berättade att de har 2400 betalparkeringar i zon ett och två. Zon två är den 



 

41 

 

parkering som prioriteras genom att vara billig och tillgänglig menade Magnus. Zon ett 

däremot kostar 18 kr/h. Magnus förklarade att skulle det inte finnas någon avgift alls finns 

risken att de som jobbar och bor i centrum också parkerar där. Det skulle innebära att 

tillgängligheten och framkomligheten för kunder till centrum minskar enligt Magnus. Magnus 

berättade att de håller på att införa korttidsparkeringar inne i centrum. De skulle vara 15 

minuter och kan då användas vid kortare ärenden. 

 

. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ur intervjuerna framkom att kommunen prioriterar 

cykeln framför bilen.  

 

Anna berättade att ett sätt att se prioriteringarna för cyklister är de speciella cykelboxar som 

gjorts. Vid korsningar är det markerat cykelområde så att cyklisterna skall ledas in framför 

bilisterna. Anna menade att på så sätt får cyklisterna ett försprång och får så sätt bestämma 

farten när de skall svänga. Även om människor börjat utnyttja det mer och mer märks enligt 

Anna att långt ifrån alla är bekanta eller bekväma med det. 
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Figur 5. En privat parkeringsplats vid konserthuset på teatertorget.  

 

Angående de privata parkeringsplatserna i Växjö och den icke-enhetlighet de bidrar till 

svarade Anna så här: Visst, det är inte enhetligt. Men jag kan inte bestämma hur privata 

fastighetsägare skall foga över sina platser. Det finns till exempel många som har garage. Vi 

går inte in hos fastighetsföreningar eller fastighetsägare och säger att ni måste ta ut en viss 

summa. Vi kan inte göra på det viset. Det står ju tydliga skyltar som visar att det är avgift 

dygnet runt. I många fall finns det ju redan sådana parkeringar, till exempel parkeringshus 

eller om du hyr en plats månadsvis. Jag tror det finns viktigare fajter att ta. Magnus var inne 

på samma linje och förklarade att de drivs i vinstsyfte och vi kan därför inte gå in och reglera 

avgifterna.  

 

 

 

 

  

Figur 6. En bild på Växjö stationsområde från Norra sidan sett. 

 Det går även att skymta den nya biogasbussen.  
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Anna förklarade att biogasbussarna är en viktig del i miljöarbetet. De kom väldigt lägligt i 

samband med de nya bussarna. Nya fräscha och miljövänliga bussar gjorde att man kunde 

göra en massiv marknadsföringskampanj. Resandet har ju ökat ganska markant i Växjö stad 

bara de senaste månaderna. Kombinationen där blev bra menade Anna.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. De nya trafikljusen vid stationsområdet.  

 

Anna fick frågan vad syftet var med de nya trafikljusen. Hon berättade att det framför alölt 

handlar om säkerhetsåtgärder för gångare då det är stora strömningar där. Det fanns inget 

samspel mellan bilister och fotgängare, de brydde sig inte om varandra. Busschaufförerna 

brydde sig inte om någon. För några år sedan stängdes gatan av på prov, det misslyckades för 

att ingen respekterade avspärrningen. I framtiden kommer det endast passera busstrafik där.   
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                        Figur 8. Storgatan i Växjö.   

 

 

Anna resonerade kring Storgatan i Växjö som för relativt länge sedan gjordes om till gågata. 

Hon menade på att omvandlingen i viss mån var startskottet i arbetet med att öka 

tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Det finns separata vägar för gångare och 

cyklister. Magnus menade att det helst skulle vara helt bilfritt på Storgatan.  Just nu får det 

utföras varutransporter, men bara under vissa utsatta tider. 

 

 

                  Figur 9. Stationsområdet från södra sidan. 

            

 

En annan förändring är utbyggnationen av stationsområdet, berättade Anna. Det kommer i 

framtiden vara möjligt med av- och påstigning även från den södra sidan av järnvägen. I och 

med detta tillkommer flera bostäder, kontor och byggnationen av World Trade Center. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel kommer det ske en analys av resultatet från intervjuerna samt 

observationsstudien, utifrån den tidigare presenterade teorin. Tematiseringen är precis som 

resultatet utformad utifrån studiens frågeställningar.  

6.1 Förändringar av centrumnära områden 

 

När Anna inledde resonemanget gällande tillgänglighet talade hon mycket om cykeln, 

cykelvägar och cykelstråk. Detta ligger i linje med vad Trafikverket (2010) förordar. De 

menar att ett hållbart resande är transporter och resor som är bra för såväl ekonomi som 

samhällsutveckling, därmed är cykling såväl som gång och kollektivtrafik att föredra. Anna 

menade att ett antal åtgärder gjorts för att prioritera samt öka tillgängligheten för cyklister, 

bland annat cykelboxar och markeringar i vägen vid korsningar. Trafikverket (2010) menar att 

genom att öka tillgängligheten i en stad minskar behovet av bilen vilket torde bli ett resultat 

av Växjö kommuns satsningar på cykeln. Att dessutom lägga resurser på att försöka hålla isär 

cykel- och biltrafik borde mynna ut i färre trafikproblem vilket Trafikverket (2010) menar kan 

lösas genom hållbar planering. Därför torde dessa satsningar på cykeltrafik placeras under 

facket hållbar planering. Även observationsstudien kunde vid en korsning uppvisa en relativt 

omfattande yta där cyklisterna kunde befinna sig framför bilarna. Detta stärker resonemanget 

ytterligare kring kommunens satsningar på cyklismen. Markeringar i vägnätet kan förstås som 

vad Gren & Hallin (2003) benämner en informell regel som är kopplat till 

styrningsrestriktioner i tidsgeografin. Ett sätt att underlätta för trafiken, att jämföra med 

exempelvis stoppljus som faller under kategorin formella regler.  

 

Magnus berättade om den relativt omfattande hastighetsöversynen som gjorts i Växjö 

kommun. Hansson (2003) menar att det kan ske tidsbesparingar genom att byta ut mänsklig 

arbetskraft mot maskiner. Till exempel görs det stora tidsbesparingar genom att låta en bil 

transportera människor istället för att låta dem gå. I och med hastighetssänkningarna i Växjö 

kommun, vilket ligger helt i linje med Trafikverkets (2010) föreskrifter, blir inte dessa 

tidsbesparingar lika märkbara. Om det tar längre tid att ta sig fram med bil minskar 

tillgängligheten som däremot ökar för cykel- och gångtrafikanterna. Magnus menade att även 

om de oskyddade trafikanterna alltid har hög prioritet så är hastighetssänkningarna till för 

kollektivtrafiken. I ett längre perspektiv hoppas Växjö kommun på en reducering av antalet 

bilar vilket i så fall skulle gynna kollektivtrafiken.  Enligt Trafikverket (2010) innebär en 
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utökning av det fysiska utrymmet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister en reducering 

av biltrafiken, vilket därmed skulle främja en hållbar trafikplanering.   

 

Hastighetsöversynen har skapat debatter hos allmänheten. Magnus menade dock att det inte är 

något nytt att allmänheten reagerar på nya åtgärder i trafiken. Han menade att de till slut 

vänjer sig och till slut accepterar. Trafikverket (2010) har tagit fram två huvudsakliga punkter 

för att möjliggöra ett hållbart resande varav en av punkterna lyder enligt följande; ”Att 

påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart resande” 

(Trafikverket, 2010 s.9). Därmed kan det skönjas en tydlig parallell mellan Magnus 

resonemang om människors först trotsiga attityd sedan acceptans, med Trafikverkets (2010)  

inriktning på arbete gällande hållbart resande. Människors attityder kan även förstås med 

hjälp av kopplingsrestriktioner som faller under kategorin tidsgeografiska restriktioner. 

Många av projekten människor dagligen tar sig för kräver samordning. För att samordning 

skall infinna sig krävs att redskapen och människorna skall finnas på plats en viss tid, det vill 

säga det finns en viss omställningstid för att människor skall vänja sig vid ”nya” företeelser 

(Åquist, 1992).   

 

Magnus resonerade kring hur betydelsefullt det är med en gemensam vilja, inte minst mellan 

politiker och tjänstemän. Att tycka olika menade Magnus var okej så länge det finns en 

gemensam väg att sträva efter. Det stämmer väl överens med Trafikverkets (2010) föreskrifter 

där det kan utläsas att det krävs ett hårt arbete för ett hållbart resande, samt samordning och 

integration.  Det är också viktigt att på ett tydligt sätt kunna redogöra för hur arbetet med 

hållbart resande går till, vilket kan kopplas till transportplanen som Magnus exemplifierade 

under kategorin gemensamma mål.  

 

Under intervjun med Magnus framkom att kommunen arbetar för att göra det mer trafiksäkert 

för fotgängare och cyklister, vilket blir på bekostnad av biltrafiken där tillgängligheten och 

framkomligheten minskar. Växjö stad och stadskärna är otvivelaktig tät, vilket även båda 

informanter uttryckt. Enligt Trafikverket (2010)  innebär en förtätning av staden inte bara en 

ökad tillgänglighet utan även ökade konkurrensfördelar för cykel- och gångtrafik. Magnus 

förklarade att i detta arbete kan de inte förbjuda, däremot kan de reglera och styra. Det kan 

kopplas till styrningsrestriktionen som är förknippad med maktutövning. Där finns både 

formella och informella regler som individen torde anpassa sig till. Om kommunen beslutar 

att göra en tidigare bilväg till gågata blir förbjudet att köra bil där. Skulle de däremot endast 
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lägga om vägnätet för att göra det mindre framkomligt med bil blir det en informell regel. 

Gren & Hallin (2003) menar att om inte dessa regler följs finns det risk att kaos bryts ut.  

Observationsstudien visar de nya bussfilerna som varit underlag för mycket diskussioner, 

framför allt från allmänheten. I maj 2009 antogs ett transportpolitiskt mål som handlar om att 

säkerhetsställa en samhällsekonomisk och långsiktig hållbar transportförsörjning 

(Trafikverket, 2010). Detta mål är indirekt ett tillgänglighetsmål som bestämmer vilken 

funktion transportsystemet skall ha, det vill säga skapa tillgänglighet för transporter och resor. 

De nya bussfilerna är ett tydligt exempel på att inriktningen i Växjö kommuns arbete handlar 

om att skapa tillgänglighet för bland annat kollektivtrafiken.  

 

Angående den andra sidan av myntet gällande satsningar på kollektivtrafik talade Magnus 

bland annat om de ekonomiska satsningarna som gjorts. Antalet stadsbussar som ökat markant 

samt den nya satsningen på gasbussar är två bidragande faktorer. Trafikverket (2010) menar 

att nya synsätt och arbetsmetoder måste nyttjas i stads- och trafikplaneringen för att 

möjliggöra ett transportsystem som främjar ett hållbart resande. Att det blir många bussar och 

mycket trafik på vissa gator i vissa områden är något som allmänheten reagerat över. Även 

det skulle kunna hänga ihop med kopplingsrestriktioner, det vill säga att det finns en tidsrymd 

då människor behöver anpassa sig till nya företeelser (Åquist, 1992). En ökning av antalet 

bussar leder naturligtvis till en ännu mer trafiksäkerhetsåtgärder, inte minst förbi skolor. En 

intressant iakttagelse är att enligt Trafikverket (2010) skall trafikproblem lösas bland annat 

genom hållbar planering. I hållbar planering ingår kollektivtrafik vilket i detta fall kan vara 

orsaken till trafikproblem.   

 

Gällande parkeringsfrågan vilken Magnus är ansvarig för, berättade han att de håller på att 

införa korttidsparkeringar inne i centrum. Trafikverket (2010) menar att det optimala är att 

öka tillgängligheten utan att öka rörligheten i staden. Korttidsparkeringar ökar definitivt 

tillgängligheten för bilister, dessvärre ökar även rörligheten bland bilar vilket missgynnar 

såväl cykel- gång som kollektivtrafik. Observationsstudien visar två olika typer av 

parkeringszoner, zon ett och två. Målet enligt Magnus är genom en hög taxa inne i centrum 

leda bort bilismen från stadens innersta kärna. På så vis minskar tillgängligheten för bilarna 

samtidigt som rörelsen bland bilar inne i staden minskar, vilket helt ligger i linje med 

Trafikverkets (2010) föreskrifter.  
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6.2 Avleda biltrafiken från stadskärnan 

 

Enligt Anna är arbetet med beteendeförändring oerhört viktigt i människors val av 

transportmedel. Som tidigare nämnts är beteendeförändringar en av Trafikverkets (2010)  

byggstenar i arbetet för ett hållbart resande. Kommunen arbetar med så kallade mobility 

kampanjer som är ett sätt att påverka människors beteende inom transportområdet, precis i 

linje med Trafikverket (2010). Anna resonerade kring bussen och varför en del människor 

föredrar denna framför till exempel bil. Tidsaspekten, att det skall gå snabbare är en del i det 

hela menade hon. I tidsgeografin är naturligtvis tiden en stor faktor, i vissa fall avgörande. 

Enligt Hansson (2003) kan tidsbesparingar ske genom bland annat en bra organisation och 

god lokalisering. God organisation kan uppnås genom en effektiv turtäthet av bussar vilket 

markant har ökat i Växjö kommun. Det gäller även att finna de platser där turtätheten krävs, 

det vill säga bra lokalisering. Om inte dessa faktorer uppfylls kan det istället leda till 

ekonomiska förluster samt att människor istället använder bilen som transportmedel, faktorer 

som Anna berörde under intervjun.  

 

Under intervjun med Anna framgick att kommunen gör stora satsningar på cyklismen. Enligt 

Trafikverket (2010) ingår cyklismen som ett hållbart transportmedel vilket betyder att 

kommunens arbete ligger i linje med vad Trafikverket förordar. Hur staden planeras är en 

avgörande faktor för cyklismen. Enligt Trafikverket (2010) har glesare städer en markant 

större andel resande än tätare städer. Som tidigare nämnts är Växjö en relativt tät stad vilket i 

så fall skulle gynna cyklismen.  

 

Ett av skälen till att hålla biltrafiken utanför Växjös stadskärna är enligt Anna att få en 

levande stadskärna. Att koldioxidutsläppen minskar gör att det blir en win win situation, som 

hon uttryckte det. Precis som det tidigare nämnda tillgänlighetsmålet finns även klimatmål 

uppsatta av Trafikverket (2010) vilket innebär att kommunen arbetar efter hållbar 

miljöpolitik. Anna menade även att mycket bilar i centrum innebär långa bilköer. Att då 

avleda biltrafiken och därmed öka tillgängligheten för kollektivtrafiken ligger bra i linje med 

Trafikverket (2010) som menar att trafikproblem som uppstår skall lösas bland annat genom 

samordning. Förutom detta menade Anna att det måste tas hänsyn till trafiksäkerheten i 

stadskärnan. Den dagen då endast elbilar finns kvarstår ändå trafiksäkerheten som ett 

problem. Därför är det viktigt att arbeta efter en helhet, som Anna uttryckte det. 

Resonemanget ligger i linje med vad Trafikverket (2009) förordar gällande trafikproblem då 
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de menar att trafikproblem även kan lösas genom en hållbar planering vilket innefattar mer än 

en aspekt.  

 

Anna förklarade att hon fick mycket telefonsamtal från allmänheten. Det kunde exempelvis 

handla om en busschaufför som misskött sig. Tack vare Annas nära relationer med 

regionsförbundet och länstrafiken kan sådana konflikter lösas på ett relativt okomplicerat sätt. 

Även detta är något Trafikverket (2010) förespråkar då de skriver att trafikproblem som 

uppstår skall lösas genom bland annat genom kommunikation. Att Anna är ute på direktmöten 

är också fördelaktigt då information är en viktig del i arbetet med trafikproblem, enligt 

Trafikverket (2010). 

 

Magnus var inne på det faktum att Växjö stad växer vilket genererar i fler bilar. En viktig 

anledning till varför han ville att ökningen skulle minska är utsläppen. Magnus var också inne 

på att Växjö stad förtätas och att centrum i framtiden kommer att förtätas ännu mer. 

Trafikverket (2010) menar att när det gäller att minska miljöbelastningen i en stad är det 

fördelaktigt om staden är tät med blandade funktioner, något som stämmer väl överens med 

Växjö stad.  

 

Både Anna och Magnus resonerade kring begreppet hållbart resande. Mycket av det som 

framkom låg i linje med vad Trafikverket (2010) menar är ett hållbart arbetssätt. Magnus 

berättade exempelvis att de arbetar mycket efter något de kallar transportstrategi. Den går ut 

på att samköra så mycket som möjligt vad gäller transport. Tåg- och busstrafik skall ses som 

ett väl fungerande alternativ till bilen. I observationsstudien finns underlag som pekar mot 

ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken i form av utbyggandet av resecentrum. Som tidigare 

nämnt förespråkar Trafikverket (2010) saker som nya synsätt, målsättningar samt nya 

arbetsmetoder i stads- och trafikplaneringen.  

 

Magnus talade även om så kallade pendelparkeringar där bilen kan fungera som en del i 

resandet. Hansson (2003) skriver att ett problem är att det inte finns företag som har i uppgift 

att transportera personer från dörr till dörr. Därför måste arbetspendlaren hitta egna lösningar 

för sitt resande.  En konsekvens av detta kan bli att all fler väljer att använda bilen, det vill 

säga av bekvämlighetsskäl. Kommunens arbete med pendelparkeringar torde då vara en del i 

lösningen.  
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Under intervjun med Magnus påpekade han att gällande klagomål från allmänheten var det 

oftast de som bor på området själva som kör för fort. Magnus menade att trafikanterna själva 

har ett stort ansvar, efter att de tagit sitt körkort följer ett stort ansvar. Styrningsrestriktionen, 

vilken är kopplad till maktutövning, beskriver de regler till exempel trafikregler en person 

måste förhålla sig till för att inte kaos skall utbrytas (Gren & Hallin, 2003). Att färre tar 

körkort idag och vid högre ålder menade Magnus resultera i lägre kunskaper om och i 

trafiken. En anledning till varför färre tar körkort idag kan vara att det idag finns mer som 

konkurrerar om tidsutrymmet. Detta kan förklaras med vad Åquist (1992) kallar för projekt. 

Projektet, i detta fall körkort, blir tvunget att konkurrera om utrymmet. Tack vare att andra 

projekt verkar viktigare eller med dominanta, till exempel sociala medier, får körkortet vänta 

eller läggas ner.  

 

Observationsstudien visar de nya trafikljusen vid stationsområdet. Tidigare fanns inget 

samspel mellan bilister och fotgängare, menade Anna. Återigen kan kopplingen göras till ett 

av Trafikverkets (2010) ledord, det vill säga samordning. Beträffande begreppet 

kopplingsrestriktionen (Åquist, 1992) kan det ta ett tag för människorna att vänja sig vid de 

nya trafikljusen, vilket kan skapa missuppfattningar mellan fotgängare och bilister. 

 

Gällande privata parkeringsplatser menade både Anna och Magnus att de inte kunde 

bestämma vad privata fastighetsägare skall göra med sina platser. Observationsstudien tar upp 

ett exempel på en sådan. Anna påpekade att det finns viktigare fajter att ta vilket även det kan 

kopplas till vad Åquist (1992) benämner projekt. I en specifik situation blir tidrummet en 

begränsad resurs. Därför lägger Växjö kommun tiden på vad de anser är andra viktigare 

projekt.  

 

Det framkom ur intervjun med Anna att Växjö inte sällan sneglar på andra städer då de 

planerar för framtiden. Enligt Trafikverket (2010) är samarbete viktigt i arbetet för ett hållbart 

resande, något därmed Växjö kommun uppfyller.  

 

Anna berättade att även om Växjö satsar mycket på cykel- och kollektivtrafik måste det finnas 

hänsyn till dem som behöver bilen. Att det finns många från landsbygden som fortfarande 

använder bilen som transportmedel kan ha att göra med kapacitetsrestriktioner som faller 

under kategorin tidsgeografiska restriktioner i tidsgeografin. Det finns begräsningar som är 

kopplat till biologisk konstitution till exempel mat eller sömn (Åquist, 1992). Att ta bussen till 
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arbetsplatsen i Växjö från Lammhult kan innebära en timmes mindre sömn, jämfört med 

bilen.  

 

Gällande framtiden i Växjö berättade Anna att det görs bland annat en studie som kallas värna 

om vägnätet. Gator försvinner och tillkommer på grund av att Växjö stad växer, därför krävs 

mycket planering. I transportstratergin handlar det om olika prioriteringar, synsätt på olika 

transportsätt med mera. Det är inte svårt att översätta denna inriktning på arbete till 

Trafikverkets (2010) föreskrifter. Som det har nämnts tidigare är nya synsätt, målsättningar 

och arbetsmetoder viktiga komponenter för att möjliggöra ett hållbart transportsystem. Anna 

påpekade att ur en cykelsynpunkt har det visat sig att Växjö är den mest exemplariska staden 

för ett utökat användande av cykel. Allt ligger tätt samt att de centrala funktionerna och 

industriområdet ligger centralt. Detta är en fördel för staden då Trafikverket (2010) menar att 

staden skall planeras så att så många som möjligt får korta avstånd till dagis och arbete. På så 

sätt minskar rörligheten och tillgängligheten ökar. Trafikverket (2010) menar att 

transportsystemen skall både vara resurseffektiva och attraktiva. Att Växjö kommun satsar på 

biogasbussar torde ligga rakt i den linjen, åtminstone sett till resurseffektivitet.  

 

När Magnus fick frågan om varför de ändrat taxan för parkering på lördagar och övriga dagar 

före helgdag menade han att det beror på att centrum skall göras mer tillgängligt. Samtidigt 

jämförde han med Samarkand som har gratis parkering. Trafikverket (2010) menar att genom 

att ett externhandelscentrum byggs, i detta fall Samarkand, ökar rörligheten. Däremot minskar 

den totala tillgängligheten. Genom att göra centrum mer tillgängligt, till exempel genom 

billigare parkeringar, minskar samtidigt rörligheten i staden vilket i detta fall torde vara det 

sekundära målet.  

 

Apropå parkering diskuterades under intervjun med Magnus om ett så kallat p-linjesystem. På 

så vis hade de sluppit problematiken med cirkulationen av bilar i centrum. Magnus menade att 

det skulle innebära för höga omkostnader. Trafikverket (2010) menar å andra sidan att 

trafikproblem skall lösas genom ekonomiska styrmedel, information, samordning och 

kommunikation. Faktorer som utan tvekan skulle gynnas av ett p-linjesystem.   

 

I slutet av intervjun med Magnus nämnde han att det fanns flera ur allmänheten som hotade 

att skriva insändare till tidningen. Magnus berättade att han ställde sig positivt till det 

eftersom frågan då blir upplyst, även medialt. Marknadsföring, information och 
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kommunikation är viktiga delar enligt Trafikverket (2010) i arbetet mot ett hållbart resande. 

Därför ligger Magnus åsikter kring detta väl i linje med Trafikverkets föreskrifter.  
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7. DISKUSSION 
 

I följande avsnitt kommer det inledningsvis föras ett kortare resonemang kring metodvalet. 

Därefter följer en diskussion kring resultatet utifrån den bakgrund och tidigare forskning som 

presenterats. Avslutningsvis följer kortfattat några egna reflektioner. 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Att angripa studien utifrån en kvalitativ ansatts i form av intervjuer, ser jag som ett lyckat 

drag. Visserligen hade en enkätundersökning gett svar på allmänhetens tolkningar vilket i sig 

hade varit intressant. Holme & Solvang (1997) menar att eftersom det finns både svagheter 

och styrkor hos kvalitativa och kvantitativa metoder kan en kombination av dessa leda till ett 

lyckat resultat. Tidsaspekten är en faktor som skall vägas in. Att använda båda metoderna 

kräver mycket tid vilket kan leda till två halvbra undersökningar istället för en bra. 

Huvudfokus var dock kommunens arbete vilket gjorde att en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer lämpade sig bäst. Att svaren från intervjuerna blev oerhört långa och 

uttömmande ser jag som en fördel, förutom möjligtvis att resultatet blev en aning omfattande.  

 

Det finns dock problem som uppdagats under processens gång. Mycket av bakgrunden i 

studien och delar av tidigare forskning grundar sig på kommunens hemsida i form av löpande 

texter och studier. Eftersom respondenterna har ett stort inflytande i dessa frågor föreföll sig 

resultatet från intervjuerna och tidigare forskning samt bakgrunden bli väldigt likartade. 

Studien kan då dessvärre uppfattas som något slätstruken och diskussionen blir knappast 

revolutionerande. Det finns tre saker som kunde gjorts för att undvika detta dilemma. För det 

första kunde den tidigare forskningen och framför allt bakgrunden skrivits ur ett mer 

nationellt perspektiv. Det kunde blivit en jämförelse mellan Växjö kommuns arbetssätt med 

andra kommuner i Sverige. Alternativt kunde det genomförts en intervju med en person med 

motsvarande arbetsuppgifter fast i en annan kommun. Det tredje alternativet hade varit att 

göra en mer omfattande observationsstudie. Studien kunde varit mer kritiskt inriktad och 

observationerna skulle tagit plats under de mest kritiska tidpunkterna på dygnet och gärna vid 

mer än ett tillfälle.  
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7.2 Resultatdiskussion  

 

Ur intervjuerna framkommer att det gjorts ett flertal ändringar i centrumnära områden för att 

öka tillgängligheten för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Det som betonas extra är 

satsningen på cyklismen och utbyggandet av cykelvägnätet. Denna satsning tydliggörs även 

på kommunens hemsida där de förutom ett utbyggt cykelnät bland annat beskriver faktorer 

som målsättningar och cykelvägplan. Att kommunen prioriterar cyklismen är enligt min 

mening inget anmärkningsvärt. Det ligger inte bara i linje med ett framtida hållbart 

transportsystem utan även med stadens struktur och utformning, vilket även respondenterna 

konstaterar. Att förbättra förutsättningarna för cyklismen är dessutom ett delmål i kommunens 

vision i ”Ett hållbart transportsystem 2025” (Växjö kommun, 2005). En studie utförd av 

Växjö kommun (2013) visar att kommunen är framgångsrika i sitt arbete då cyklingen är på 

stadig uppgång.  

 

Båda informanterna anser att det är viktigt med en attraktiv stadskärna. Att minska andelen 

bilar och öka andelen cyklar torde vara ett mål att eftersträva, vilket även intervjuerna vittnar 

om. Enligt Växjö kommun (2005) har Växjös stadskärna under senare år blivit alltmer 

attraktivt att befinna sig i. Samma dokument visar att allt fler invånare insett nyttan i att cykla, 

gå eller åka buss.   

 

Hastighetsförändringarna i och runt Växjö centrum är en annan åtgärd, vilket framkommer ur 

intervjuerna, som implementerats. Enligt Elsässer (2006) sker flest olyckor i staden, därför 

torde detta vara en åtgärd som ligger i linje med trafiksäkerhet. Även trygghetskänslan och 

miljöpåverkan är sammanlänkat med bilens hastighet (Växjö kommun, 2011). I Växjö 

centrum korsar fler än en bilväg Storgatan, som är en gågata. Därför torde det vara extra 

viktigt med låga hastigheter.   

 

En annan förändring kring Växjös stadskärna är omvandlingen av stationsområdet. Ett uttalat 

syfte är stärka kollektivtrafiken samt förenkla sambandet mellan gång, cykel, bil buss och 

tågtrafiken (Växjö kommun, 2013). Dessa tankegångar är det svårt att argumentera emot. Det 

skall däremot understrykas att i projektet ingår även byggnation av dels kontorslokaler men 

även bostäder. Detta kommer med all sannolikhet innebära högre belastning i biltrafiken på 

framför allt södra området av järnvägen. Det ställer även krav på parkeringsplatser, vilket 
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redan är ett problem i och med den fysiska begränsningen som en utav respondenterna 

uttryckte det.  

 

 

Även om Samarkand på sätt och vis bidrar till en mer flerkärnig centrumstruktur får ändå 

Växjö centrumstruktur ses som centraliserad. Denna centrumstruktur främjar kollektivtrafiken 

även om det kan leda till överbelastning i trafiknätet, inte minst i rusningstrafik (Book & 

Eskilsson, 1999). Detta är något som anammats av kommunen som genomfört en radikal 

utökning av bussturtäthet. Det som möjligen kan ifrågasättas är priset på bussbiljetten. En av 

respondenterna påpekar att bussen skall vara ett billigt alternativ, åtminstone billigare än 

bilen. Det kostar tur och retur från Teleborg till stationen i centrum femtio två kronor. Hinns 

det inte att utnyttja övergången på biljetten som är två timmar kan det nog av många uppfattas 

som dyrt. Speciellt med tanke på att avståndet mellan Teleborg och centrum endast är drygt 

fyra kilometer. Det skall dessutom tilläggas att det finns en nattaxa som innebär att det kostar 

femtio kronor att åka efter 24:00. Då är priset plötsligt uppe i sjuttiosex kronor tur och retur, 

förutsatt att resan till centrum utförs innan 24:00. 

 

De nya bussfilerna på Teleborg är ett projekt som relativt nyligen genomförts. En utav 

respondenterna berättar att syftet är att stärka kollektivtrafiken, bussen skall vinna över bilen. 

Samtidigt uttrycker båda respondenterna att de arbetar efter begreppet tillgänglighet. I ett 

dokument utfärdat av Växjö kommun (2011) står det beskrivet att tillgänglighet handlar om 

att skapa effektiva transporter för alla trafikantkategorier där en faktor som restid skall tas i 

beaktande. Som hemmahörande på Teleborg vet jag att bussfilerna gett upphov till längre 

bilköer i rondellerna. Det blir då en aning motsägelsefullt eftersom restiden då ökar för 

bilister. Dessutom blir det en direkt miljöpåverkan då fler bilar står på tomgång. Miljöbiten är 

något som knappast skall behöva betonas i kommunens arbete för ett hållbart transportsystem. 

Samtidigt ökar tillgängligheten för kollektivtrafiken vilket talar för en miljömedvetenhet, det 

vill säga ett mynt med mer än en sida. Apropå miljömedvetenhet kunde en tanke vara att 

precis som i Norge låta ägare av miljöbilar nyttja bussfilerna (Svenska Dagbladet, 2013). På 

så vis kunde filerna även utnyttjas under den tiden bussarna inte använder dem.    

 

Att bussen tidsmässigt skall vinna över bilen vilket en utav respondenterna uttryckte, kan 

tyckas vara aningen väl tilltagna ambitioner. Faktum är att enligt den tidigare presenterade 

tidsstudien var bussen det transportmedel som tog längst tid. Bil, elcykel och cykel var de 
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andra transportmedlen. Anledningen troddes vara alla de stopp bussen genomför under dess 

resvägar. Att ha täta hållplatser torde vara en viktig del för att få resenärer till att välja bussen. 

Det blir därför något av en omöjlig ekvation. En utav respondenterna menar att det inte spelar 

någon roll vart du befinner dig i Växjö tätort, det går ändå fortare med cykel än med buss eller 

bil. Detta stämmer inte överens med tidsstudien som pekade på att cykeln vann endast en 

sträcka tidsmässigt över bilen (Växjö kommun, 2013). 

 

En utav respondenterna berättar att det finns negativa konsekvenser i och med satsningen på 

kollektivtrafiken. Förutom att det handlar om stora investeringar tar bussen stor plats. Genom 

att fler människor väljer bort bilen till förmån för bussen minskar naturligtvis bilköerna. På 

grund av bussens storlek ökar däremot trängseln på gatorna vilket kan ge upphov till 

trafikolyckor. Enligt Elsässer (2006) är trängsel något som inte skall negligeras. Samma 

författare skriver att ett av bilens bekymmer är att den orsakar buller. Förutom att buller kan 

leda till symptomer som stress, sömnsvårigheter och hörselskador har forskare hittat samband 

mellan buller och hjärtinfarkter. Faktiskt är det ju så att bussen orsakar mer buller än bilen. 

När kommunen dessutom ökar antalet bussar markant är detta en faktor som bli än mer 

märkbar.  

 

Att gångtrafikanterna glöms bort vilket konstateras i en utav intervjuerna kan tyckas vara 

synd. I den ovan nämnda visionen står det heller inget skrivet om de gående. Ändå berättar 

respondenterna att en del av syftet att anrätta så kallade zon tvåparkeringar är att ställa bilen 

där och promenera till önskat mål. Samma sak gäller dem som väljer kollektivtrafiken som 

ofta också behöver promenera en bit. Det torde därför vara av hög prioritet att värna om dessa 

gångtrafikanters trafiksäkerhet.  

 

Beträffande parkeringsplatser är det tydligt att kommunen försöker att hitta en balans mellan 

att avleda bilismen från stadskärnan men samtidigt inte minska tillgängligheten för centrum 

allt för mycket. Book & Eskilsson (1999) menar att centrum riskerar att försvagas och förlora 

sin ursprungliga funktion. Det är uppenbart att kommunen värnar om sitt centrum då de talar 

mycket om citysamverkan. Att dras mellan två ändamål kan emellertid ibland leda till 

halvhjärtade insatser. Självklart skiljer det sig, inte minst storlek- och befolkningsmässigt, på 

Växjö och Köpenhamn. Dock är det lätt att beundra Köpenhamns ambitioner där det tagits 

bort ett flertal parkeringsplatser för att på så vis få befolkningen att ändra om deras resevanor 

(Trafikmaktordningen, 2011). Växjö å andra sidan inför istället flera korttidsparkeringar i 
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centrum. Att maxtiden är femton minuter spelar egentligen ingen roll, bilen kommer ändå 

passera stadskärnan. Därför kan ibland kommunens arbete att avleda biltrafiken från 

stadskärnan ge lite dubbla signaler. 

 

Det framkommer från en respondent att biltrafik och framför allt den utökade busstrafiken rör 

upp känslor hos invånarna i bostadsområden. En anledning kan vara bristen på samspelet 

mellan bilister och bussar och de oskyddade trafikanterna. I stadsplaneringen brukar 

kommunen använda sig av en livsrumsmodell när det gäller stadens karaktär. I det integrerade 

frirummet som kan förklaras till ett bostadsområde, finns som tidigare beskrivits både 

oskyddade trafikanter och fordon, dock på de oskyddade trafikanternas villkor (Växjö 

kommun, 2011). Precis som en respondent beskriver så har föräldrarna ett stort ansvar, 

trafiken måste finnas på gatorna. Samma respondent menar att trafikkunskapen är relativt låg 

och att färre tar körkort idag. Om det inte redan är fallet så kan det åtminstone bli så att 

kommunens satsningar på bland annat kollektivtrafik är en produkt av detta. Det är då 

angeläget att på något sätt till exempel genom skola, nå ut med någon form av 

trafikutbildning.  

 

Samma dilemma gäller vid de nya trafikljusen vid stationsområdet. Ett område som kan 

förklaras som mjuktrafikrummet (Växjö kommun, 2011).  Kommunen såg avsaknaden av det 

samspel som skall finnas i detta rum, därav upprättandet av trafikljusen. Problemet är att det 

fortfarande finns de som inte är vana vid trafikljusen och promenerar rakt ut i vägen på 

övergångsstället vilket blir en direkt trafikfara. En lösning för att underlätta trafiken hade varit 

man under den förra ombyggnationen av stationsområdet förlängt järnvägsbron, som är en 

gångbro över järnvägen, över Norra Järnvägsgatan. På så vis hade färre människor behövt 

korsa vägen. Det kan även uppstå problem för busschaufförer. De arbetar under ett redan 

pressat tidsschema, vilket framkom under intervjuerna. Då de skall de svänga in på stationen 

vid grönt ljus kan de i rusningstrafik få vänta så länge på mötande trafik att det hinner slå om 

till rött. 

 

Att respondenternas svar på frågorna är relativt likartade torde vara ett resultat av det 

sammarbete som eftersträvas på Växjö kommun, oavsett politisk inriktning. En av 

respondenterna uttryckte att alla inte behöver tycka samma sak, det är däremot viktigt att 

såväl tjänstemän och politiker har ett gemensamt mål och vilja. Förutom synen på begreppet 
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tillgänglighet och hållbart resande vittnar även resonemanget kring privata parkeringar om ett 

samspel mellan två olika aktörer på Växjö kommun.  

7.3 Egna reflektioner 

 

Enligt min uppfattning är det uppenbart att Växjö kommun bedriver ett arbete som besvarar 

studiens frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. En anledning till detta är alla de 

målsättningar och visioner kommunen arbetar efter. På så vis blir arbetet konstruktivt och 

chansen att det faktiskt mynnar ut i något ökar. Förutom arbetet med miljöfrågor finns också 

en medvetenhet gällande trafiksäkerhet. Anna poängterade under intervjun att Växjö gått från 

stora småstaden till lilla storstaden vilket resulterar i fler trafiksäkerhetsåtgärder.  

 

Det som skulle kunna ifrågasättas i kommunens arbete är bristen på kommunikation och 

framför allt information till allmänheten. ”Om trafik tycker alla”, som Magnus uttryckte det. 

Det går att genom olika projekt ”tvinga” människor till att anamma nya regler, till exempel 

bussfilerna på Teleborg. Men genom bättre information om varför man genomförde denna 

satsning på kollektivtrafiken hade i viss mån mynnat ut i ökad förståelse hos allmänheten och 

därmed mindre negativ kritik. Att delge allmänheten kommunens arbetssätt och tankebanor 

tror jag är viktigt, inte minst i ett försök att få till beteendemässiga förändringar vilket även 

Magnus påpekade under intervjun. Att det hos allmänheten finns vetskap om att 

biogasbussarna är en produkt av deras matavfall, tror jag gör arbetet med effektivt. Att 

människor dessutom får göra sin röst hörd är också är betydelsefullt. Att som till exempel 

invånarna i Stockholm fick genomföra en folkomröstning i frågan om trängselskatt tror jag är 

ett framgångsrikt koncept.  

 

För att återknyta till det som efterfrågades i inledningen; Kvalificerar sig Växjö som Europas 

grönaste stad? Även om jag inte studerat alla europeiska städers miljöpolitik går det med 

ganska hög sannolikhet att ifrågasätta denna utmärkelse. Det som inte går att ifrågasätta är 

ambitionerna från kommunens sida. Miljömedvetenheten finns där och även strategier hur de 

uppsatta målen skall uppnås. Och vad gäller utmärkelsen så är den i vilket fall som helst en 

attraktiv slogan, vilken troligtvis flera andra städer i Sverige inte hade haft något emot att ta i 

anspråk.  
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Bilaga 1 
 

 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide Anna Tenje 

 

Vilka förändringar av centrumnära områden har gjorts för att öka tillgängligheten för 

kollektivtrafik, cyklister och fotgängare? 

 

Vilka åtgärder har du varit involverad i för att minska biltrafiken i och runt Växjös 

stadskärna? 

 

Jobbar ni efter begreppen tillgänglighet och hållbart resande? I så fall, på vilket sätt yttrar det 

sig? 

 

Vilka är huvudskälen till varför ni vill hålla biltrafiken utanför Växjö stadskärna? 

 

Hur tolkar du att allmänheten överlag ser på förändringen i tillgänglighet för bilen i 

stadskärnan? 

 

Sneglar ni på andra städer då ni planerar för Växjö? I så fall vilka? 

 

Även ”nya” trafikljuset vid stationen. Vad var huvudsyftet med det? I rusningstrafik får 

bussarna ibland vänta så lång tid att svänga in på stationen på grund av mötande bilar så att 

det hinner bli rött igen.  

 

Fanns det några planer på att bygga järnvägsbron över vägen? På så sätt hade man avlastat 

trafiken ännu mera från fotgängare som ska över bron. 

 

Hur tycker du satsningen på de nya bussfilerna på teleborg slagit ut? I rusningstrafik blir 

köerna enorma för biltrafiken, inte minst i rondellen innan Willys (sett från Universitetets 

håll). Finns det planer på att göra fler i Växjö? 

 

Parkeringsplatser överlag är det många som har åsikter om. Borde det inte finnas någon form 

av enhetlighet? Som det ser ut nu finns privata parkeringsplatser vilket leder till att man 

obefogat får betala avgift dygnet runt. 



 

 

 

Hur ser det ut på ritbordet just nu i Växjö kommun? Finns det fler förslag på åtgärder? Saker 

som redan är beslutade?  

 

Några egna reflektioner, tankar eller något du känner som du vill ändra på eller inte fått sagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide Magnus Nykvist 

 

 

Vilka förändringar av centrumnära områden har gjorts för att öka tillgängligheten för 

kollektivtrafik, cyklister och fotgängare? 

 

Finns det förändringar som slagit mindre väl ut? Några som ni kanske till och med erhållit 

mycket kritik för? I så fall vilka? 

 

Vilka åtgärder har du varit involverad i för att minska biltrafiken i och runt Växjös 

stadskärna? 

 

Vilka åtgärder har genomförts tidigare för att minska biltrafiken i och runt Växjö stadskärna? 

 

Hur jobbar ni för att invånarna i Växjö kommun skall få ett minskat behov av bilanvändning? 

 

Jobbar ni efter begreppen tillgänglighet och hållbart resande? I så fall på vilket sätt yttrar det 

sig? 

 

Vilka är huvudskälen till varför ni vill hålla biltrafiken utanför Växjö stadskärna? 

 

Finns det som du ser det, finns det några negativa konsekvenser för arbetet för att öka 

tillgängligheten för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare? 

 

Hur tolkar du att allmänheten överlag ser på förändringen i tillgänglighet för bilen i 

stadskärnan? 

 

Just nu finns det som jag ser det fyra större parkeringszoner i centrumkärnan. Finns det planer 

att utöka antalet, eller möjligen reducera? 

 



 

 

 

I de flesta andra städer finns tre eller flera avgiftszoner. Vad är anledningen till att Växjö 

endast har två? Det blir stora differenser mellan zon 1 och 2. 18kr/timmen är ganska dyrt om 

man vill stå några timmar. Jämfört med Jönköping där det kostar 20 kr för 3 timmar.  

 

Av vilken anledning har ni ändrat taxan på lördagar och övriga dagar före helgdag? 

 

Parkeringsplatser överlag är det många som har åsikter om. Borde det inte finnas någon form 

av enhetlighet? Som det ser ut nu finns privata parkeringsplatser vilket leder till att man 

obefogat får betala avgift dygnet runt. 

 

Om möjligheten hade funnits. Hade det inte varit bättre att bygga en parkeringsplats nära 

centrumkärnan så stor att där alltid fanns plats. På så vis slipper man den här cirkulationen 

med bilar i centrum som kör från P-plats till p-plats och letar efter en ledig plats. Att minska 

platser behöver ju som sagt inte alltid vara positivt? 

 

Att höja priset och minska parkeringsplatser är förstås ett effektivt sätt att få bort bilar från 

centrumkärnan. Är det inte en svår avvägning dock med tanke på att det är en känslig fråga 

som allmänheten troligen gärna lägger sig i. Hörsammar ni dem? 

 

Några egna reflektioner, tankar eller något du känner som du vill ändra på eller inte fått sagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


