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Sammanfattning  

Denna studie kommer att undersöka varför det är viktigt med allmän konsultation samt om 

Jane’s Walk kan användas för att samla in åsikter och idéer i ett tidigt skede i 

samhällsplanerarprocessen. Idag ligger allt större intresse i att involvera medborgarna i 

planeringsprocessen inom samhällsplanering. För att förbättra medborgarnas deltagande i 

planeringsprocessen behöver det inrättas samarbetsmetoder mellan planerare och 

lokalbefolkningen. Det krävs att dialoger mellan planerare och invånare tas på allvar eftersom 

det är ett krav och ett mål inom demokratin samt för att invånarna har kunskap om sin 

närmiljö som har betydelse för stadsplaneringen. För att besvara forskningsfrågan har 

intervjuer genomförts med personer som i sitt arbete har erfarenhet av allmän konsultation.  

I studien undersöks Gävle kommuns samt Lidköpings kommuns arbete med att involvera 

medborgare i planeringsprocessen samt hur Gävle kommun strävar efter att öka medborgarnas 

delaktighet och engagemang i planeringsprocessen. Konceptet Jane’s Walk tillämpas i Gävle 

för att se om det kan vara en bra strategi för att öka deltagandet och engagemanget hos 

medborgarna för staden. En enkätundersökning har genomförts i samband med en Jane’s 

Walk. Studien visar att det är viktigt med allmän konsultation i planeringsprocessen för att 

samråd finns med i svensk lagstiftning. Medborgarna har lokalkännedom som är uppbyggd på 

observationer och livserfarenheter, det är även dem som använder platserna i staden och har 

en roll i hur staden förändras. Allmän konsultation bidrar till bra kommunikation mellan 

kommun och medborgare vilket i sin tur främjar samhörigheten och ökar tillväxten samt 

kvalitén i staden.  
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Abstract 

This study will explore why it is important to have public consultation and if Jane’s Walk can 

be used to increase the collection of opinions and ideas at an early stage in community 

planning process. Today, there is a growing interest in involving citizens in the planning 

process. To enhance the participation of citizens in the planning process requires the creation 

of collaborative approaches between planners and locals. It requires dialogue between 

planners and residents to be taken seriously as it is a requirement and a goal in the democratic 

process, since the residents have knowledge of their environment that are important for 

planning. To answer the research question, interviews were conducted with individuals with 

experience in public consultation and a survey in conjunction with a 'Jane's Walk'. The study 

examines Gävle Municipality and Lidköpings municipality's efforts to involve citizens in the 

planning process and how Gävle municipality try to increase citizen participation and 

involvement in the planning process. The concept of 'Jane's Walk' is applied in Gävle to see if 

it might be a good strategy to increase the participation and commitment of the citizens for 

their city. The study shows that public consultation in the planning process is important 

because consultation is included in the Swedish law. Citizens have local knowledge that is 

based on observations and life experience, they are also those who use the city and therefore 

has a role in how the city change. Public consultation contributes good communication 

between municipalities and citizens, which in turn promotes community spirit and increase 

the growth and quality of the city.  

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

2 Teori .................................................................................................................................... 3 

2.1 Allmän konsultation .................................................................................................... 3 

2.2 Lokalkännedom ........................................................................................................... 5 

2.3 Lag och exempel .......................................................................................................... 6 

2.4 Jane’s Walk .................................................................................................................. 8 

3 Metod ................................................................................................................................ 10 

3.1 Intervju ....................................................................................................................... 10 

3.2 Jane’s Walk ................................................................................................................ 13 

3.2.1 Urval ................................................................................................................... 14 

3.2.2 Enkätundersökning ............................................................................................. 14 

4 Resultat ............................................................................................................................. 17 

4.1 Resultat av intervjuer ................................................................................................. 17 

4.1.1 Frågan om allmän konsultation .......................................................................... 17 

4.1.2 Frågan om allmän konsultation i Gävle kommun .............................................. 17 

4.1.3 Frågan om ökat engagemang i planeringsprocessen .......................................... 18 

4.1.4 Frågan om kommunikationsproblem i Gävlekommun idag ............................... 20 

4.1.5 Frågan om svårigheter med att nå ut till allmänheten ........................................ 21 

4.2 Resultat av Jane’s Walk ............................................................................................. 22 

4.2.1 Enkätundersökning ............................................................................................. 22 

5 Diskussion ......................................................................................................................... 24 

5.1 Allmän konsultation i Gävle kommun ....................................................................... 24 

5.2 Rekommendationer till Gävle kommun .................................................................... 25 

5.3 Metoddiskussion ........................................................................................................ 27 

6 Slutsats .............................................................................................................................. 30 

7 Referenser ......................................................................................................................... 31 

Bilaga 1. Urval av Jane’s Walk 2012 ....................................................................................... 34 

Bilaga 2.  Affisch ..................................................................................................................... 37 

Bilaga 3. Enkät ......................................................................................................................... 38 

Bilaga 4. Sammanställning av Jane’s Walk ............................................................................. 39 

 



 

1 Inledning 

I Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) står det att kommunen ska hålla samråd med 

allmänheten under planeringsprocessen. Denna lag handlar om demokrati och 

medborgarinflytande och har som syfte att ge möjlighet för allmänheten att påverka 

planeringsprocessen redan i ett tidigt skede. Det finns vissa svårigheter med att skapa ett 

intresse för översiktlig planering vilket innebär att medborgarinflytandet allt mer handlar om 

detaljer i ett färdigt projekt. Detta medför att endast små justeringar är möjliga att genomföra i 

sådana lägen (Palo, 2005).  

“Staden har förmågan att tillfredsställa alla, därför och under förutsättning att alla är 

med och skapar dem .”– Jane Jacobs (Jacobs, 2004:267). 

Jane Jacobs menade att städer skulle planeras efter observationer och erfarenheter istället för 

teoretiska antaganden. Enligt Maginn (2007) ligger problemet inom dagens planering i att de 

involverade i planeringsprojekt saknar den förståelse som krävs för en hållbar utveckling i 

området (Maginn, 2007). Kunskap som saknas i planeringsprocessen är enligt Healey (1998:1 

532) den kunskap som är uppbyggd av praktiska upplevelser och livserfarenheter. Hon menar 

att de människor som bor eller dagligen använder ett område har en kunskap om hur området 

fungerar. Denna kunskap bör involveras i planeringsprocessen för att uppnå en hållbar 

utveckling (Healey, 1998). Brundtland kommissionen definierar en hållbar utveckling som 

"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov" (UNECE, u.å.).  

Ett ytterligare problem som finns inom planeringsprocessen är enligt Palo (2005) att 

samrådsmöten som kommunen anordnar ofta riskerar att bli formella vilket i sin tur bidrar till 

att det blir ett möte för de som är upprörda och negativt inställda till ett förslag. Hon menar att 

det krävs nya kreativa metoder för att samla in medborgarnas idéer och åsikter (Palo, 2005).  

Även Healey (1998) anser att möjligheter till förbättringar inom planering ligger på en lokal 

nivå och för att uppnå dem krävs att nya samarbetsmetoder etableras mellan planerare och 

medborgare (Healey, 1998). Därför kommer denna studie att undersöka varför det är viktigt 

med allmän konsultation samt strategier som kan användas för ökat engagemang bland 

medborgarna. Frågeställningen är: Varför bör planerare använda sig av allmän konsultation i 

planeringsprocessen? Syftet är att få en bredare inblick i hur medborgarnas deltagande 

tillämpas i en kommun för att uppnå ökat engagemang. Vår studie fokuserar på Gävle 



2 

 

kommun. Vi har använt oss av intervjuer för att bedöma dagens nivå samt problem kring 

allmän konsultation i Gävle kommun och för att styrka varför det är viktigt med allmän 

konsultation. Studien undersöker om Jane’s Walk kan användas för att samla in åsikter och 

idéer i ett tidigt skede i samhällsplanerarprocessen genom tillämpning av Jane’s Walk i 

Gävles stadskärna. Vi anser att i ett modernt demokratiskt samhälle bör medborgarna delta i 

olika beslut. Medborgarna bör bli involverade i planeringsprocessen och göras mer delaktiga i 

hur dess närområde bevaras eller förändras.  

Allmänheten har kunskap som bör tas i hänsyn vid planering därför kan denna typ av studier 

ge bredare kunskap om hur platser fungerar. Kunskapen erbjuder planerare en möjlighet att 

planera platser utifrån livserfarenheter och observationer vilket i sin tur gör planeringen 

hållbar (Corburn, 2003).  Det krävs nya strategier för att involvera allmänhetens deltagande i 

planeringsprojekt eftersom samråd kan uppfattas som formella vilket bidrar till ett fåtal 

deltagare (Palo, 2005). 

Rapporten består av fem kapitel. I det första kapitlet definieras begreppen ’allmän 

konsultation’, ’lokal kännedom’ och ’Jane’s Walk’ som alla ligger till grund för denna studie 

om allmän konsultation i planeringsprocessen. Därefter kommer metoddelen som förklarar 

hur processen har gått till vid genomförandet av arbetet. Resultatdelen innefattar resultatet av 

intervjuerna, Jane’s Walk och enkätundersökningen. Resultatet jämförs sedan med teorin i 

diskussionsdelen.  
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2 Teori 

Livet i staden stärks när fler människor har möjlighet till kvalitéer som att gå, cykla och vistas 

i stadsrummet (Gehl, 2010). Gehl menar att dessa kvalitéer i en stad gör staden tryggare, mer 

hållbar och hälsosam. När planerare fokuserar på att göra det möjligt för människor att ha 

kontakt med samhället och deras omgivning leder det till utrymme för en levande stad med 

många grupper av användare. När det offentliga rummet består av rätt kvalitéer kommer 

människorna i staden att använda den (Gehl, 2010). Genom att använda platser i staden skapar 

människan en kunskap om hur platsen fungerar vilket resulterar i lokalkännedom. Genom 

allmän konsultation i planeringsprocessen kan planerare ta till vara på lokalkännedom 

(Healey, 1998). Enligt Uyesugi och Shipley (2005) finns det många faktorer som påverkas 

positivt genom ökning av allmän konsultation och förbättring av allmänhetens deltagande 

inom planeringsprocessen. Dessa faktorer är ökad trivsel, samhörighet och engagemang för 

staden vilket i sin tur också ökar tillväxten och liv i offentliga rummet (Uyesugi & Shipley, 

2005). Följande kapitel definierar begreppen ”allmän konsultation”, ”lokalkänndom” samt 

beskriver strategier som involverar allmän konsultation och lokalkännedom i 

planeringsprocessen.  

2.1 Allmän konsultation  

Begreppet ’allmän konsultation’ innebär att stadens medborgare involveras i beslutsprocesser 

för att tillsammans komma fram till ett beslut när nya planer ska fastställas. Offentliga 

konsultationer inom planeringsprocessen har blivit fler sedan andra världskriget (Halseth och 

Booth, 2003). Enligt Callahan och Ikeda (2004) är en influerande orsak till ökningen var 

motstånd till dåtidens stadsförnyelseprojekt. Samhällsgrupper utmanade inte bara dåtidens 

planerare utan ifrågasatte processen för hur nya planer skapades. Exempel på motsättningar 

till planeringsprocessen var när den urbana aktivisten Jane Jacobs ställde sig kritiskt till 

Robert Moses byggnadsprojekt för skyskrapor, motorvägar och broar i New York. Robert 

Moses var involverad i stort sätt alla byggnationer i New York från ca 1930 till 1960-talet och 

då utfördes samhällsplaneringsprocessen endast av offentliga tjänstemän som värderade 

byggnadsprojekt utefter statistiska mål (Callahan & Ikeda, 2004). Jacobs kritik mot Moses 

byggnadsprojekt och hur dåtidens planeringsprocess gick till öppnade dörrarna för en 

demokratisk värdegrund inom samhällsplanering. Jacobs gav tillbaka staden till människorna 

genom att hon satte sig mot dåtidens samhällsplanerare under en tid när medborgarnas åsikter 

inte värderades (Zukin, 2006). Jane Jacobs kritik påverkade även hur vi ser på städer samt 

relationen mellan planerare och medborgare i dagens planering (Wellman, 2006).  
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I dagens planering går det fortfarande att se brister i arbetet med allmän konsultation. Enligt 

Burby (2003) finns det goda skäl till ökad kommunikation mellan planerare och medborgare. 

De goda skälen är starkare och bättre planer som är ordentligt genomförda och 

verklighetsanpassade (Burby, 2003). Även Anderson och Boman (2005) anser att det är 

viktigt med kommunikation mellan planerare och medborgare eftersom kommunikationerna 

åstadkommer förankring och lärande mellan projektägare, myndigheter, lokala organ och 

medborgarna. Bra kommunikation skapar en snabbare planering- och beslutsprocess med 

mindre motsättningar från medborgarna (Andersson & Boman, 2005). 

Enligt Burby (2003) är allmänhetens deltagande något som planerare värderar högt och 

många beslut som planerare står inför är i behov av allmänhetens hjälp. Ändå visar det sig att 

planerare ofta ignorerar behovet och uppfyller minimalt de statliga krav som finns om 

allmänhetens deltagande. Han menar att det finns fem viktiga mål som planerare bör följa för 

att förbättra kommunikation med medborgarna och påpekar och menar att planerare som inte 

följer dem kommer ha svårt att hitta intressegrupper för planeringsprocessen (Burby, 2003). 

Målen är: 

1. Ge information, lyssna på medborgarna och ge medborgarna möjlighet att påverka 

planeringsbeslut.  

2.  Engagera allmänheten i ett tidigt skede och kontinuerligt under hela processen.  

3.  Sök upp deltagare och få ett brett utbud av intressenter. 

4.  Använd ett antal tekniker för att ge information och ta emot lokalkännedom. I 

synnerhet metoder som ger möjlighet till dialoger.  

5.  Ge information som är fri från uttryck som lätt kan missförstås.  

De fem målen för förbättring av kommunikation mellan medborgarna och planerarna bör 

främst tillämpas på intressenter (Burby, 2003). Att vara intressent innebär att personen i fråga 

kan både påverka och bli påverkad vid åtgärder av olika slag (Nationalencyklopedin, 2013a). 

Healey (1998) beskriver tydligare ordet i ett sammanhang där hon menar att de människor 

som dagligen använder en plats har en roll i hur den platsen förändras. Dessa människor är 

intressenter på platsen och borde därför involveras i planeringsprocessen för att tillföra 

planerarna den kännedom som de har om hur platsen fungerar (Healey, 1998).  
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2.2 Lokalkännedom  

Begreppet ”lokalkännedom” är ett uttryck för den kunskap som medborgarna skapar genom 

att dagligen använda ett område (Healey, 1998). Lokalkännedom innehas av medborgare som 

är placerade på en geografisk plats vilkas kunskap bygger på livserfarenheter och innehåller 

information om platsens lokala sammanhang, egenskaper och funktioner. Denna kunskap 

skiljer sig från planerarnas kunskap som oftast bygger på teoretiska antaganden som skapats 

genom insamlingsmetoder av olika slag (Corburn, 2003:421). Enligt Jacobs (2004:406) 

skapar planerare enfaldiga lögner om ordningen i städerna. Planerarna bygger sina antaganden 

om ordning i städerna genom olika insamlingsmetoder istället för att bege sig till platsen och 

förstå dess situation (Jacobs, 2004:406).   Planerarnas kunskap och medborgarnas kunskap 

bör därför enligt Corburn (2003) kombineras. Denna kombination kan bidra till att planerare 

får en bättre inblick i hur platsen fungerar. Genom hänsyn till lokalkännedom vid planering 

erbjuds planerare att utveckla platserna ur ett hållbart perspektiv som bygger på både 

livserfarenheter och observationer (Corburn, 2003).  

Herzele (2004) undersöker lokalkännedomens värde i planeringsprocessen. Resultatet visar att 

medborgarnas deltagande och dess lokalkännedom är en viktig del i planeringsprocessen 

eftersom den ger möjlighet till olika synvinklar om hur platsen i fråga fungerar. Det går därför 

att lösa problem på platsen med hjälp av medborgarnas observationer (Herzele, 2004). 

Uyesugi och Shipley (2005) menar att ökad trivsel, förbättring av medborgarnas deltagande 

och förbättrad samhörighet leder till ökad tillväxt och kvalité i staden. Även Palo (2005) 

menar att det finns tre specifika skäl som styrker varför medborgarnas deltagande och 

kunskapar bör tas i hänsyn inom planering: 

1. Inom demokrati finns det ett mål att uppfylla som innefattar deltagande av 

allmänheten.  

2. Bidrar till bredare kunskap om områden och närmiljöer för planerarna. 

3. Minskar risken att planeringsprojekt stoppas eftersom projektet inte blivit väl 

förankrat av allmänheten. 

”Konsten att förstå vad det är som pågår i städernas till synes mystiska och motsträviga 

beteende är, enligt min mening, att titta noga, och med så få förutfattade meningar som 

möjligt, på de mest vardagliga scener och händelser, och försöka förstå vad de betyder och 

om det dyker upp några mönster och principer bland dem.”- Jane Jacobs (Jacobs, 2004:35). 
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Jane Jacobs hade en vision att människorna i staden skulle tycka till om sina kvarter eftersom 

städerna har något att erbjuda alla eftersom att alla är med och skapar dem (Jacobs, 2004). 

Jacobs menade att städerna skulle planeras utifrån empiri, alltså genom observationer och 

erfarenheter. Promenader var det bästa sättet för att skapa en lokal kunskap, därför 

uppmanade Jacobs planerare att lämna sina kontor och ge sig ut i staden och observera hur 

platsen faktiskt fungerar (Hospers, 2006). Palo (2005) anser att planerare bör arbeta på platser 

där olika åsikter kan mötas vilket betyder att det krävs nya kreativa strategier för att skapa 

dialoger, medborgarinflytande och öka engagemanget bland invånare för planeringsprocessen. 

2.3 Lag och exempel 

I Plan- och bygglagen står det att kommunen skall samråda med de som berörs av ett förslag. 

Lagen hittas i 4 kap. 4 § femte och sjätte stycket. Syftet med samrådet är att förbättra 

beslutsunderlaget och ge möjlighet till påverkan. Under samrådet bör förslagets motiv, 

underlag, innebörd och konsekvenser redovisas (SFS 1987:10). Lagstiftade samrådsmöten 

riskerar ofta att bli formella och det bidrar till att det blir ett möte för de som är negativa och 

upprörda medan de som verkligen har konstruktiva synpunkter och förslag inte får möjlighet 

att uttrycka sina åsikter (Palo, 2005). Det här kapitlet beskriver metoder som Gävle och 

Lidköpings kommun tillämpar för ett ökat engagemang bland medborgarna. Vi granskar 

Gävle kommun samt Lidköping kommun som har hög prioritet på arbetet kring allmän 

konsultation. 

Gävle  

I Gävles centrumplan framgår det att Gävles identitet är var mans egendom. Med det menas 

att det som för en person kännetecknar Gävle inte behöver betyda samma sak för en annan 

person (Gävle kommun, 2012). Centrumplanen är aktuell i Gävle centrum och i och med det 

finns det möjligheter för medborgarna att lämna in åsikter angående kommunens förslag. 

Därför undersöks hur Gävle kommun involverar medborgare i kommunala projekt.  

 

De strategier som Gävle kommun använder för att medborgarna ska kunna vara med och 

påverka beslut och lämna in åsikter är medborgarsamtal och allmänhetens frågestund (Gävle 

kommun, u.å.a).  Gävle kommun har en vision att skapa en livsmiljö som är socialt hållbar. 

Med social hållbarhet menas att Gävle ska vara tryggt, tillgängligt och jämställt samt ha ett 

fungerande socialt liv där det finns service och mötesplatser för alla. Alla invånare ska 

erbjudas delaktighet, inflytande och möjlighet att vara med och utveckla sin närmiljö (Gävle 

kommun, u.å.b).  
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Ett exempel på hur Gävle kommun arbetar för att främja demokratin inom kommunen är 

lokala utvecklingsgrupper i områdena Axmar  Bruk, Brynäs, Hamrånge, Hedesunda, 

Norrsundet, Sätra och Norrlandet. Lokala utvecklingsgrupper finns för att öka kunskapen om 

specifika geografiska områden inom kommunen och för att främja demokratin. Konceptet 

bygger på att det är lättare att få allmänhetens deltagande i frågor som behandlar deras 

närmiljö. Syftet är att genom den lokala gruppen skall allmänheten kunna påverka sin lokala 

sociala, miljömässiga och ekonomiskt hållbara utveckling.  Utvecklingsgruppen är öppen för 

alla boende inom det aktuella geografiska området. Kommunen erbjuder stöd i form av 

tjänsteman för att delta på utvalda gruppmöten och vidarebefordra aktuella frågor till Gävle 

kommuns förvaltningar och bolag samt ekonomiskt stöd om de uppfyller särskilda villkor 

(Gävle kommun, u.å.c).  

 

”Trafikavstängningen i centrala Gävle mötte hård kritik, bland annat på grund av bristfällig 

information”- (Arbetarbladet, 2012). Denna rubrik väckte misstankar hos oss om ett 

eventuellt kommunikationsproblem. Därför valdes Gävle kommun för närmare granskning av 

deras arbetsätt kring allmän konsultation. Via granskningen syns det att Gävle kommun 

arbetar för ett ökat engagemang bland medborgarna i planeringsprocessen men de behöver 

anstränga sig mera för ett lyckat resultat eftersom att det finns tydliga brister i 

kommunikationen mellan kommun och medborgare. För att lyckas med att öka engagemanget 

för planeringsprocessen bland medborgarna finns olika metoder att tillämpa. Lidköping är ett 

bra exempel på en kommun som har lyckats med att öka engagemanget hos sina medborgare.  

 

Lidköping 

Lidköping kommun fokuserar på medborgarinflytande för att sätta medborgarna i fokus och 

involvera dem i kommunala projekt. Projektet Lidköping i framtiden påbörjades 1997 och 

fokuserade främst på den enskilda människan, intresseorganisationer, folkrörelser, skola, 

kommunala förvaltningar och det lokala näringslivets deltagande i projektet. Enligt Lidköping 

kommun (2011) har de även bedrivit ett fyraårigt projekt vid sidan av ’Lidköping i framtiden’ 

kallat ‘Hur fungerar demokratin?’. Syftet med projektet var att ge Lidköpings kommun ett 

verktyg för att kunna utveckla den lokala demokratin. En enkätundersökning blev grunden till 

projektets resultat. Enkätundersökningen hade som syfte att ta reda på hur medborgarnas 

inflytande uppfattas och fungerar på lokal nivå (Lidköping kommun, 2011).   
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För att öka engagemanget hos invånarna ytterligare fokuserade Lidköping extra mycket på 

grupper i samhället som är underrepresenterade deltagande som kvinnor, invandrare och 

ungdomar (Lidköping kommun, 2011).  Projektet Lidköping i framtiden hade som 

grundläggande krav vid insamling av information att inga konkreta frågor skulle ställas till 

deltagarna för att ge dem möjlighet att uttrycka sig fritt om sin framtidsvision. För att nå ut till 

en bred målgrupp har kommunen arbetat med åtta studieförbund och låtit intresserade elever 

arbeta fram material med fokusering på framtiden samt anordnat föreläsningar om framtiden 

och kommunal verksamhet. Resultatet av projektet var att 3000 personer deltagit aktivt och 

1700 dokumenterande idéer blev grunden för visionsdokumentet hur Lidköping skall arbeta 

och se ut framtiden. Visionsdokumentet har som syfte att visa hur medborgarnas inflytande 

påverkar kommunala mål- och handlingsplaner för att öka förtroendet för kommunen samt 

stärka medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen (Lidköping kommun, 2011).   

Lidköping är en kommun som sätter kunden/brukaren i fokus vid arbete för att nå sin vision 

’En välkomnande och hållbar kommun’.  Med brukaren i fokus menar de att verksamheten 

ska sätta kunden/brukaren av Lidköping först. Brukarna ska känna hög tillgänglighet och 

delaktighet samt vara nöjda med den service och de tjänster som kommunen tillhandahåller 

(Lidköping kommun (2012). Lidköping kommun arbetar med demokrati och ger invånarna 

möjligheter att lämna synpunkter, egna förslag eller ställa frågor genom metoder som bland 

annat invånarträffar, allmänhetens frågestund och medborgarförslag. Lidköpings kommun 

(2013) fokuserar på att hela tiden mäta sina framgångar.  

2.4 Jane’s Walk 

Detta kapitel bedömer Jane’s walk som en strategi som kommuner kan använda för att 

förbättra den allmänna konsultationen och samla in lokalkännedom. Jane’s Walk är ett 

koncept som ursprungligen kommer från Kanada. Promenaden skapades till minne av Jane 

Jacobs idéer ett år efter hennes bortgång. Konceptet innebär en serie promenader som sker i 

stadens kvarter. Promenaden har som syfte att människor ska få kontakt med sin omgivning 

och att skapa en gemenskap mellan människor i staden. På detta sätt uppmuntras medborgarna 

att komma ut i sin omgivning och tala om sitt närområde, få kontakt med andra människor 

och dra lärdom av sin upplevelse (Janes Walk, 2013). Den första promenaden skapades av 

vänner och kollegor till Jane Jacobs och genomfördes den 5 maj 2007 i Toronto. Under senare 

år har konceptet expanderat över hela världen (Jane Jacobs Walk, 2013).  
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Jane Jacobs var en stadsbyggnadskritiker som brann för den traditionella täta kvartersstaden 

och kritiserade den moderna upplösta statsformen som skapats under senare år (National 

Encyklopedin, 2013b). År 1961 skrev Jane Jacobs boken ’The Death and Life of Great 

American Cities’. I boken kritiserade hon den förstörelse som den moderna stadsplaneringen 

hade lett till och som hade uppkommit på grund av planerarnas teorier om hur städer borde 

vara. Boken påverkade både planerare samt den moderna stadsplaneringen och blev en av de 

viktigaste böckerna inom planering (Wellman, 2006). Jacobs ställde sig frågan ”vem planerar 

man städer för?” och förespråkade att människorna i staden skulle lära känna sina kvarter och 

tycka till om dem. Jacobs menade att staden inte är någonting abstrakt och därför kan den inte 

planeras bakom ett skrivbord (Hospers, 2006).  

Jane Jacobs ville främja iakttagelser och observationer vid planering av staden och det bästa 

sättet för att göra det är att promenera i stadens kvarter (Janes Jacobs Walk, 2013a). Även 

Gehl (2010) menar att städerna bör planeras för människorna som ska bo och leva i den. Gehl 

menar att folket har försummats i stadsplaneringsprojekt eftersom att arkitekter under många 

år endast har lärt sig hur planerare kan göra byggbranschen, fastighetsägare och utvecklare 

nöjda (Law, 2012).   

År 2012 var Karlskrona den första staden i Sverige som tillämpade konceptet Jane’s Walk. 

Det var studenterna Bill Paton och Tina Sieber på Blekinge Tekniska Högskola som ledde 

promenaden. De studerade hållbar utveckling och ledarskap och promenaden hade som syfte 

att diskutera kring hållbarhet och klimatförändringar (EkoBlekinge, u.å). Förra året 

anordnades 609 promenader runt om i världen.  
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3 Metod 

Syftet med denna studie är att ge svar på varför det är viktigt med allmän konsultation samt 

om Jane’s Walk kan användas för att samla in åsikter och idéer i ett tidigt skede i 

samhällsplanerarprocessen. För att kunna besvara den första frågan har vi genomfört 

intervjuundersökningar i Gävle och Lidköping kommun. Intervjuerna har genomförts för att 

få djupare inblick i hur kommuner arbetar i dagsläget för att få med medborgarna och öka 

dess engagemang i planeringsprocessen. För att besvara den andra frågeställningen har vi 

genomfört en stadsvandring efter konceptet Jane’s Walk. Vi beskriver hur vi skapat och 

utvärderat promenaden i andra delen av kapitlet.  

3.1 Intervju 

En intervju är en kvalitativ metod som sker genom frågor till en enskild individ ur en 

målgrupp. Det som avgör om en intervju får ett lyckat resultat är strukturen på intervjun. En 

semistrukturerad intervju innebär att alla intervjuade får samma frågor och dessa frågor har 

öppna svarsmöjligheter. De öppna svarsmöjligheterna ger de intervjuade en möjlighet att 

tolka frågorna och anpassa svaret efter egna erfarenheter inom ämnet (Flowerdew & Martin, 

2005). 

Det positiva med en kvalitativ intervjumetod är att forskaren vid intervjuen får en inblick i 

den intervjuades erfarenheter inom ämnet och uppnår en bred kunskap. En fördel med denna 

metod är att den ger möjlighet till olika vinklar och idéer från de intervjuade eftersom 

frågorna är öppna för diskussion (Broom, 2005). Nackdelar med en kvalitativ intervjumetod 

är att den kan vara tidskrävande och det kan uppkomma svårigheter med att tolka och 

sammanställa svararen i och med de öppna frågorna (Flowerdew & Martin 2005).   

De intervjuade är utvalda personer på Gävle kommun, samt en person från Lidköpings 

kommun. Dessa personer har blivit utvalda eftersom de har erfarenhet av allmän konsultation 

inom planeringsprocessen. Efter avslutad intervju fick den intervjuade rekommendera någon 

annan person med kunskap inom ämnet. Intervjuerna har genomförts muntligt vid ett tillfälle 

med varje person och kontakten efter med den intervjuade har skett via mail.  Telefonintervju 

har genomförts men Per-Eric Ullberg Ornell. Personligt möte har ägt rum med Marie 

Wallström, Sten Hammar och Viveka Sohlen.  
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De intervjuade: 

- Per-Eric Ullberg Ornell, Marknadsstrateg på Lidköpings kommun. Han arbetar 

med utvecklingsfrågor som berör Lidköpings framtid. Per-Eric Ullberg Ornell har 

valts ut för en intervju eftersom Lidköpings kommun ligger långt fram när det 

gäller att arbeta med frågor som rör allmän konsultation. Efter intervjun har 

kontakten med Per-Eric Ullberg Ornell skett via mail.  

  

- Marie Wallström, trafikplanerare på Gävle kommun. Hennes arbete involverar 

detaljplaner, bulleråtgärdsfrågor, samrådsmöten och evenemang. Marie 

Wallströms intervju hade som syfte att ge oss inblick om hur Gävle arbetar för att 

få med allmänhetens deltagande i planeringsprocesser.  

 

- Sten Hammar, planarkitekt på Gälve kommun. Han har tidigare jobbat i andra 

kommuner som planchef. Under sina år i Gävle har hans arbete alltid involverat 

samråd. Han har även varit med och utvecklat nya dialogformer efter 2005.  

 

- Viveka Sohlén, har haft titlarna översiktsplanerare, planarkitekt och är nu 

samhällsbyggnadsstrateg på Gävle kommun. Hon har arbetat med dialogfrågor 

sedan 1998. Idag arbetar hon med olika dialogformer främst inom 

översiktsplanesammanhang. Viveka Sohlén kontaktades efter mötet med Sten 

Hammar då han rekommenderade oss att tala med henne eftersom hon har mycket 

kunskap om allmän konsultation.  

 

Intervjufrågorna:  

Frågorna som har ställts till de intervjuade är utformade efter vårt syfte att få en bredare 

inblick i hur medborgarnas deltagande kan tillämpas i en kommun och varför det är viktigt 

med allmän konsultation. Strukturen för intervjun har varit att inleda med att berätta om vårt 

mål med studien, bakgrundsfrågor om den intervjuade och generell information om allmän 

konsultation. 

 

1. Varför är det viktigt med allmän konsultation inom planeringsprocessen?  

Denna fråga har vi ställt för att allmän konsultation är ett sätt att involvera 

medborgarnas deltagande och åsikter. Herzele (2004) argumenterar för 

kommunikationer med boende och samhällsgrupper eftersom det ger möjlighet för 
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idéutveckling och kunskapsutbyten vilket i sin tur leder till en hållbar utveckling 

(Herzele, 2004).  

 

2. Har din kommun använt någon specifik metod för att få med allmänhetens deltagande 

(utöver samråd)?   

Denna fråga togs med för att undersöka olika metoder som används för allmän 

konsultation inom kommunen idag och hur dessa har fungerat eller inte fungerat. 

Denna information anser vi är intressant i vårt arbete eftersom att vi vill ta fram en 

metod som kan fungera i Gävle kommun.  

 

3. Hur kan en kommun arbeta för att öka engagemang för planering hos medborgarna? 

Syftet var att få veta hur kommunen jobbar idag för att främja medborgarnas 

deltagande inom planeringsprocessen. Har de fortsatt med någon av metoderna som 

framkom i fråga 2.  

 

4. Använder ni metoder som i synnerhet ger möjlighet till dialoger? 

Enligt Burby (2003) finns fem viktiga mål som planerare bör följa för att uppnå ett 

ökat engagemang hos medborgarna. Ett av målen är att använda metoder som i 

synnerhet ger möjlighet till dialoger (Burby, 2003). Denna fråga har ställts för att 

undersöka om kommunen uppfyller detta mål.  

 

5. Finns det ett kommunikationsproblem i Gävle kommun?  

Efter att vi har läst artiklar och insändare rörande trafikavstängningen i Gävle 2012 

har vi haft misstankar om att det misslyckade resultatet uppkom på grund av 

kommunikationsbrist mellan planerare och medborgare. Därför kändes denna fråga 

relevant.  

 

6. Vilka svårigheter finns med att involvera allmänheten? 

Shipley och Utz (2012) argumenterar att det är viktigt att kommuner marknadsför sina 

evenemang om dialoger och att marknadsföringen visar ett tydligt syfte för projektet 

och vikten av deltagarnas roll i det (Shipley & Utz, 2012). I och med det valde vi att ta 

med en fråga om marknadsföring för att kartlägga om det finns problem med att nå ut 

till allmänheten. 
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3.2 Jane’s Walk  

Med hjälp av vår handledare Ross Nelson på Högskolan i Gävle introducerades konceptet 

Jane’s Walk på Gävle kommun den 10:e januari 2013 i samband med ett möte för den 

kommande European Conference on Mobility Management (ECOMM). Kommunen tyckte 

om konceptet och vi blev tilldelade två handledare, Marie Wallström och Sten Hammar. 

Kommunen ville även genomföra liknande promenader under konferensen. Vårt första möte 

fokuserade på ett tema för promenaden. Ett förslag var att Jane’s Walk skulle ha inslag av 

hållbart resande och innefattar platser som är knutna till Gävles centrumplan. För att få med 

ett hållbart resande perspektiv som de ECOMM-ansvariga önskade valdes temat ’Gång och 

cykelstråk i Gävle stad’. Promenaden involverade platser där det finns möjligheter till 

utveckling och förbättring av säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.   

Senare under ett möte med handledare Sten Hammar framkom svårigheter med att välja ett 

tema som redan är under behandling i centrumplanen. Svårigheterna var att kommunen redan 

är i ett beslutsfattande skede inför utställning av centrumplanen och trafiklösningar, detta 

eftersom att många är upprörda över kommunens tidigare trafikavstängning. Promenaden 

skulle riskera den positiva andan som vi ville uppnå med Jane’s Walk. Hammar tyckte istället 

att vår promenad skulle påminna medborgarna om vad centrumplanen står för och då togs 

temat ’attraktivitet och liv i Gävles stadskärna’ fram. Temat är framtaget utifrån Gävles 

centrumplan där målet för utveckling av livet i stadskärnan är ett av de viktigaste. I ett senare 

möte med kommunen framgick det att kommunen endast kommer att hjälpa till med 

idéarbetet inför promenaden och Jane’s Walk skulle anordnas helt av oss. Däremot ville 

kommunen gärna ta del av resultatet i ett senare skede.  

Vi ansåg att det kunde vara lättare att få med medborgarna genom att involvera personer från 

samhället som guider i Jane’s Walk. Därför kontaktade vi olika organisationer som vi tänkte 

hade idéer och kunskap att dela med sig av i vår promenad. Vi kontaktade Omställning 

Gästrikland, Rapatac, Konstcentrum i Gävle. Organisationerna tyckte att konceptet var bra 

och ville gå med i promenaden men i slutändan var det Konstcentrum Gävle och Rapatac som 

ställde upp som guide. Vi kontaktade Polhemsskolans teknikprogram samt en ungdomsledare 

på korskyrkan utan resultat. Emma Eriksson, elev på Samhällsplanerarprogrammet, 

Högskolan i Gävle, samt Ross Nelson, lärare på Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i 

Gävle, ställde upp som guider i vandringen.  
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Ett möte anordnades en vecka innan promenaden där alla inblandade guider kom samman och 

pratade om idéer och tankar kring platserna som skulle besökas. Promenaden Jane’s Walk 

ägde rum 5 maj klockan: 14.00 med start på Stortorget. Från Stortorget gick promenaden till 

slutdestinationen Storvetas park via Rådhustorget, Kung Kristoffers park, Å-rummet och 

Slottstorget. Sammanställningen av diskussionerna under Jane’s Walk finns i Bilaga 4. 

Marknadsföringen för Jane’s Walk utfördes via internet, affischer och tidning. 

Marknadsföringen på internet stod Högskolan i Gävle för. Affischen (Bilaga 2) skapades av 

Marcus Fehér, studerande på Computer Creative Graphics, Högskolan i Gävle och sattes 

sedan upp på ett trettiotal platser runt om i Gävle. Tidningen Gefle Dagblad kontaktades och 

ett reportage med information angående evenemanget publicerades på lördagen den 4 maj. 

Sedan lades även evenemanget upp söndagen den 5 maj under rubriken ’Händer idag’ i Gefle 

Dagblad.  

3.2.1 Urval 

För att undersöka vilka teman som andra städer har behandlat samt för att ge kommunen en 

inblick i hur andra städer har anordnat en Jane’s Walk genomfördes ett urval över ett tjugotal 

promenader 2012 (Bilaga 1). Urvalet har arbetats fram för att undersöka vilka teman som 

andra städer har behandlat och i syfte att ge kommunen en inblick i hur andra städer har 

tillämpat konceptet.  

Information om hur många städer som tillämpade konceptet Jane’s Walk år 2012 samt hur 

många promenader som varje stad anordnade hittades på Jane’s Walks hemsida. Därefter 

skapades en ’sampling frame’ i programvaran Excel och för att ta ut 22 promenader användes 

verktyget ’random kluster’.  

3.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes efter att Jane’s Walk ägt rum. Syftet med 

enkätundersökningen var att kunna mäta deltagandet och variationer inom målgrupperna samt 

hur Gävleborna ser på sin möjlighet att påverka planeringsprocessen. En enkät är en form av 

intervjuteknik som innebär att de intervjuade besvarar frågor i ett formulär. Denna metod 

används ofta vid undersökning av befolkningens inställning till något. Svårigheter med 

enkätundersökningar är att formulera frågor på ett sätt som gör att alla intervjuade uppfattar 

frågorna på samma sätt och att få tillräckligt många att besvara enkäten 

(Nationalencyklopedin, 2013c). Frågorna var:  
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- Hur gammal är du?   

Frågan är relevant eftersom syftet med enkätundersökningen var att mäta variationen 

av åldrar bland de deltagande. Ett mål med promenaden var även att få med en 

deltagare från varje åldersspann som fanns med på enkäten (Bilaga 3).  

 

- Hur länge har du bott i Gävle? 

Tanken med denna fråga var att fastställa om synen på Gävle kommun har att göra 

med hur länge personen har bott i Gävle samt om det finns någon skillnad i intresset 

att engagera sig beroende på hur länge personen varit bosatt i staden.  

 

- Bor du i centrala Gävle?       

Eftersom att temat rörde ’attraktivitet och liv’ i Gävles stadskärna kändes frågan 

relevant att ställa eftersom det är intressant att undersöka om deltagandet var större 

hos de som bor i centrala delar av Gävle än de som bor utanför centrum.  

 

- Har du deltagit i någon stadsvandring/promenad med någon av nedanstående 

organisationer tidigare?  

Denna fråga ställdes för att undersöka hur många av de deltagande som vanligtvis 

engagerar sig att delta i olika stadsvandringar av olika organisationer, samt för att se 

hur många som valde att engagera sig och inte vanligtvis brukar engagera sig i sådana 

evenemang.  

 

- Tycker du att du som Gävlebo har möjlighet att påverka planeringsprocessen?  

Frågan är relevant eftersom att vi i vårt arbete undersöker hur Gävle kommun arbetar 

för att få med medborgarna i planeringsprocessen samt för att öka engagemanget för 

planering bland medborgarna. Resultatet av denna fråga kan därför jämföras med vad 

de intervjuade på kommunen har svarat på om hur de arbetar. Att ha i åtanke är att de 

som svarar på frågan inte representerar hela Gävles befolkning. 

 

- Utvärdering. Kryssa i de alternativ som du tycker beskriver promenaden bäst.  

Denna fråga består av olika svarsalternativ för att ta reda på om promenaden har 

uppfyllt sitt syfte med att vara idérik, lärorik, ge möjlighet till diskussion och öka 

samhörighet mellan de deltagande. För att se svarsalternativen (Bilaga 1). 
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- Var hittade du informationen om Jane’s Walk i Gävle?  

Enligt Shipley och Utz (2012) är viktigt att kommuner marknadsför sina evenemang 

om dialoger. I och med att kommunen själv anser att det är svårt att nå ut till 

allmänheten med evenemang var syftet med frågan att undersöka vilken 

marknadsföringsmetod som gav bäst resultat.   
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4 Resultat  

Syftet med detta arbete har varit att undersöka varför det är viktigt med allmän konsultation. 

Samt om Jane’s Walk kan användas för att samla in åsikter och idéer i ett tidigt skede i 

samhällsplanerarprocessen. För att besvara första frågan genomfördes intervjuundersökningar. 

För att besvara den andra frågan tillämpades konceptet Jane’s Walk i Gävle och efter avslutad 

promenad genomfördes en enkätundersökning. Första delen av detta kapitel fokuserar på 

resultatet av intervjuerna den andra delen av kapitlet redovisar resultatet från Jane’s Walk.  

4.1  Resultat av intervjuer 

Under intervjuerna antecknades svaren och nyckelord sammanfattades i Tabell 1, en 

diskussion av svaren från intervjuerna tas upp i diskussionsdelen. En av oss ställde frågorna 

och den andra fångade upp nyckelord av den intervjuades svar.  

4.1.1 Frågan om allmän konsultation 

Enligt Marknadstrateg, P-E. Ullberg Ornell (personlig kommunikation, 20 februari 2013) är 

det viktigt med allmän konsultation för att alla har ett gemensamt ansvar att vara delaktiga i 

planeringsprocessen. Han menar att det är viktigt att både äga och förvalta samt lika viktigt att 

alla har en roll i samhället och är medvetna om det. Trafikplanerare M. Wallström (personlig 

kommunikation, 22 februari) menar att allmänhetens deltagande i planeringsprocessen 

genererar en bra produkt från början eftersom de som vistas i ett område är väl insatta i 

områdets situation. Att fånga in allmänhetens synpunkter i ett tidigt skede har varit ett 

politiskt beslut i Gävle. Planarkitekt, S. Hammar (personlig kommunikation, 9 april 2013) 

säger att det är viktigt med allmän konsultation eftersom det ökar tryggheten i 

beslutsprocessen för politikerna. Det behövs en god förankring mellan politikerna och 

medborgarna för ett lyckat projekt.  

Samhällsbyggnadsstrateg V. Sohlén (personlig kommunikation, 11 april 2013) anser att det är 

en självklarhet att allmänheten ska vara delaktiga eftersom att de är dem som ska bo och leva i 

staden. Hon menar att det är viktigt med allmän konsultation eftersom det är ett kommunalt 

uppdrag som ska genomföras på bästa sätt. 

4.1.2 Frågan om allmän konsultation i Gävle kommun 

Enligt V. Sohlén finns det inte en supermetod som alltid fungerar för att involvera 

medborgarna utan det finns många tillvägagångsätt och att det bara är fantasin som sätter 

gränser. Hon menar att det viktigaste är att de som står bakom dialogen är genuint 

intresserade av folkets åsikter för att skapa ett förtroende hos allmänheten. Faktorer som kan 
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påverka engagemanget för projektet är: årstiden, den allmänna debatten, den politiska 

diskussionen om projektet, valet av metod.   

För att engagera medborgarna i planeringsprocessen har Gävle kommun testat olika strategier. 

Enligt M. Wallström har Gävle kommun under längre tid försökt nå ut specifikt till 

ungdomarna för att det är de som ska bo och leva i staden i framtiden. För att göra det har de 

genomfört enkätundersökningar i skolor och även haft ett speciellt samarbete med Vasaskolan 

i Gävle om hur deras elever vill att Gävle stad ska se ut. 

Enligt S. Hammar har Gävle utöver samråd arbetat med stadsdelsstudier och 

trygghetspromenader samt stadsvandringar vilket även framkommit under intervjuerna med 

M. Wallström och V. Sohlén. 

Stadsdelsstudier har inneburit att de undersöker situationen i en stadsdel genom både 

enskilda- och gruppintervjuer. Undersökningarna utförs vid varierande tidpunkter för att få 

med så många som möjligt. Både S. Hammar och V. Sohlén berättar att de i 

stadsdelsstudierna har försökt att få med invånarna i ett tidigt skede och låtit de deltagande 

blivit uppdelade i grupper för att arbeta fram förslag på hur deras stadsdel kan se ut. På detta 

sätt ger stadsdelstudien en möjlighet till dialog och diskussion eftersom grupperna redovisar 

sina förslag och diskuterar dem med de resterande deltagarna. Det skapas även en diskussion 

om ett gemensamt förslag för stadsdelen. 

Trygghetspromenaderna har inneburit att invånarna har fått gått runt i staden och titta på 

platser och komma med förslag om hur denna plats kan bli en säkrare plats att vistas på.  

Enligt V. Sohlén finns det i början av planeringsprocessen finns det stora möjligheter att 

påverka planer, men sedan minskar den möjligheten och när översiktsplanen väl är gjord blir 

det svårare att påverka och då finns det bara möjlighet till mindre justeringar.   

4.1.3 Frågan om ökat engagemang i planeringsprocessen 

S. Hammar berättar att det har skapats ett större intresse för att involvera och experimentera 

med folket i och med ändrad lagstiftning. I dagens planering granskas miljöbalken och detta 

gör att medborgarna får en viktigare roll eftersom det ska planeras för en hållbar miljö. S. 

Hammar menar att hänsyn måste tas till dem som lever i den miljön för få en uppfattning om 

hur situationen är på en specifik plats.  
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Enligt P-E. Ullberg Ornell strävar Lidköpings kommun efter att vara lyhörda och ta till sig 

den kunskap som alla kan tillföra. Deltagarna som kommer på samråd utgörs endast av de 

närmast berörda” vilket innebär att målgrupper exkluderas i samrådsprocessen. Därför 

försöker planerare i Lidköpings kommun att möta samhällers alla olika målgrupper där de 

känner sig trygga. Han menar att offentliga miljöer gör att det uppfattas som mindre formellt 

och att tankar och åsikter kan yttras på ett annat sätt än i ett kommunhus. Strategin de 

använder sig av för att få med allmänhetens deltagande och öka engagemanget i Lidköpings 

kommun är att prata med människor i en miljö de känner sig trygga i exempelvis skolor, 

kaféer, arbetsplatser mm. Han påpekar att alla inte vill delta i en planeringsprocess vilket 

måste respekteras. 

P-E. Ullberg Ornell säger även att det är viktigt att sträva efter att ta fram nya strategier för 

allmän konsultation utöver samråd eftersom samråd är en styrd process som innebär att 

medborgarna skall tycka till om ett förslag. I denna typ av process framkommer inte 

medborgarnas egna idéer. Deltagarna som kommer på samråd anses vara ”berörda” av 

kommande projekt och detta utesluter resten av invånarna.  

V. Sohlén tror inte på skrivbordsprodukter utan menar att en idé och ett förverkligande 

handlar om ständiga förbättringar och stor förankring, ju fler hjärnor som jobbar och ju fler 

perspektiv desto bättre blir oftast resultatet. Sker nya projekt i en stad eller annan offentlig 

miljö, behöver fler vara med eftersom platsen används av många människor.  

S. Hammar menar att kommunen strävar efter att öka engagemanget hos medborgarna genom 

kontinuerliga möten med bra informationsmaterial, tider anpassade efter deltagarna och att 

processen får vara tidskrävande och kosta pengar för att det skall bli ett bra resultat. Han 

menar att dialogformerna måste anpassas efter situation och individ.  

För att öka allmänhetens engagemang tipsar V. Sohlén om att testa olika tekniker i varierande 

miljöer för att passa olika människor. Det bör involveras politiker och tjänstemän i olika 

metoder för att ge invånarna möjlighet att möta dem. För att lyckas med metoder och ett ökat 

engagemang måste även tjänstemän och politiker samarbeta och jobba för det tillsammans.  

P-E. Ullberg Ornell berättar att Lidköping försöker mäta vad medborgarna tycker om 

kommunen och hur stort medborgarinflytandet är. Han menar att Allmänhetens deltagande 

kan mätas i from av enkäter och intervjuer. Det går dock inte att mäta gruppens uppslutning 

då det inte är ett mått på engagemang.  
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4.1.4 Frågan om kommunikationsproblem i Gävlekommun idag 

”Trafikavstängningen i centrala Gävle har mött hård kritik, bland annat på grund av bristfällig 

information” (Arbetarbladet, 2012). Efter att vi har läst artiklar och insändare rörande 

trafikavstängningen i Gävle 2012 hade vi misstankar om att det misslyckade resultatet 

uppkom på grund av kommunikationsproblem mellan planerare och invånare. V. Sohlén samt 

S. Hammar hävdar att trafikavstängningen skedde helt på initiativ av politikerna. Planerarna 

ville genomföra denna avstängning senare och ha tid att förbereda och förankra medborgarna 

på den men politikerna valde att testa förslaget omgående. Därför blev inte 

trafikavstängningen ett lyckat projekt. Ytterligare en brist vid hanteringen av 

trafikavstängningen var enligt S. Hammar att kommunen inte visualiserade resultatet av 

förändringen samt det positiva som den skulle frambringa för liv och attraktivitet i 

stadskärnan och det var det som gjorde att trafikavstängningen i Gävle centrum inte fick ett 

lyckat resultat. 

 

V. Sohlén anser inte att det finns kommunikationsproblem mellan planerare och medborgare i 

Gävle kommun utan att problemet ofta handlar om att det är mest äldre som engagerar sig i 

förändringarna som sker och ska ske i kommunen. Problemet är att kommunen inte vet hur de 

ska nå ut till den yngre generationen och till övriga allmänheten. De som exempelvis skriver 

insändare i tidningen visar sig inte på samråd som kommunen anordnar. S. Hammar anser att 

det finns kommunikationsproblem men att det är någonting som är vanligt bland Sveriges 

kommuner. Det är svårt att få med alla och det är svårt att nå ut och marknadsföra för alla. Det 

gäller att de som är med även har rätt kunskap. Han menar att kommunikationsproblemet 

handlar om marknadsföring av kommunala projekt. P-E. Ullberg Ornell (personlig 

kommunikation, 24 april 2013) på Lidköpings kommun menar att det är ett ömsesidigt ansvar 

att ta del av information vilket även inkluderar medborgarna men att problemet i detta fall kan 

bero på att marknadsföringssättet är för traditionellt, inte minst när det gäller att nå en yngre 

generation. Detta gäller även de målgrupper som normalt inte deltar i planprocesser eller 

liknande. Det gäller medborgare med annan etnisk bakgrund, barn och unga eller de som 

befinner sig svåra sociala situationer. Även livssituationen som ”ensamstående mammor” som 

har fullt upp med att klara vardagen står utanför planprocesser, det är viktigt att veta att de 

också är medborgare med rätt att påverka.  
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4.1.5 Frågan om svårigheter med att nå ut till allmänheten 

Svårigheten med att nå ut till allmänheten är enligt M. Wallström att inte alla vill delta i 

planeringsprojekt, alla vet inte att de kan vara med och påverka och därför är det oftast 

personer som är berörda av förändringen som engagerar sig.  

Enligt V. Sohlén är de största hindren för att uppnå goda resultat av allmänhetens deltagande 

och engagemang i planeringsprocessen att de inte tror att deras kunskap och åsikter spelar 

någon roll, brist på tid samt att medborgare oftast inte engagerar sig om stadsbyggnadsfrågor 

om det inte handlar om projekt som påverkar deras direkta livsmiljö. Hon menar att det ligger 

i människans natur att engagera sig som mest när de är kritiska till något och att NIMBY-

fenomenet är grundläggande för all typ av planeringsdialoger.  

Enligt Dear (1992) används begreppet ’NIMBY’ för att beskriva medborgare som vill skydda 

sin hemmaplan. Ofta lokala grupper som är motståndare till en utveckling som de tycker är 

nödvändig men inte i närheten av deras kvarter eller hem, därifrån härstammar uttrycket ’Not 

in my backyard’ (Dear, 1992). 

Tabell 1. Sammanställning av nyckelord 

 

Fråga 

Per-Eric Ullberg 

Ornell 

Lidköping 

Marie Wallström 

Gävle 

Sten Hammar 

Gävle 

Viveka Sohlén 

Gävle  

 

1 

Allmän 

konsultation 

 

”Äga och förvalta”. 

Gemensamt ansvar.  

Delaktighet. 

 

Fånga upp synpunkter.  

Bra produkt från 

början.  

 

Trygghet i 

beslutsprocessen. 

Miljöbalken. 

 

Stor förankring. 

Dialog med brukare. 

Röst hörd.  

 

2 

Allmän 

konsultation i 

Gävle 

 

Möte i offentliga 

miljöer. 

Trygghet. 

 

 

Stadsdelsstudier. 

Trygghetsvandringar. 

Webbenkäter. 

 

Samråd. 

Stadsdelsstudier. 

Stadsvandingar. 

 

 

Stadsdelsstudier. 

Trygghetsvandingar. 

Dialogpromenader. 

 

3 

Ökat 

engagemang 

 

Möte offentliga 

miljöer.  

Stadsvandringar. 

 

 

Stadsdelsstudier. 

Trygghetsvandringar. 

Webbenkäter. 

Samarbete med skolor. 

 

Kontinuerliga möten. 

Bra informations 

material.  

 

Olika tekniker. 

Olika miljöer. 

Olika målgrupper.  

 

4 

Kommunikatio

nsproblem 

 

Alla vill inte delta. 

 

Brist i marknadsföring. 

Medvetenhet. 

Alla vill inte delta. 

 

Brist hos politiker.  

Marknadsföring.  

Åsikterna inte gör 

någon skillnad. 

Dåligt engagemang 

när inte gäller deras 

direkta livsmiljö. 

 

 

5 

Svårigheter 

 

Alla vill inte delta. 

 

Medvetenhet. 

Alla vill inte delta. 

Berörda är oftast de 

som bryr sig om 

förändringar.  

 

Problem via 

marknadsföring. 

Kommunikationsprob

lem hos politikerna. 

Kommunikationsprobl

emet ligger i 

marknadsföringen. 

Mest äldre som 

engagerar sig.   

NIMBY. 
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4.2 Resultat av Jane’s Walk 

Från start var 35 personer delaktiga i promenaden efter en timme blev det ett bortfall. 

Promenaden varade i två timmar och gick från Stortorget via Rådhustorget, Kung Kristoffers 

park, Å-rummet, Slottstorget till Storvetas park. Vid slutdestinationen var det 15 deltagare 

kvar som alla besvarade varsin enkät (Bilaga 3). 

4.2.1 Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att mäta deltagandet och variationer inom målgrupper 

samt hur Gävleborna ser på sin möjlighet att påverka planeringsprocessen. Resultatet av 

enkätundersökningen baseras på de personer som deltog i Jane’s Walk den 5 maj 2013. Av 

dessa 15 deltagare var åtta personer mellan 26-45 år, två stycken var mellan 45-65 år och fem 

personer var i ålder 65+.  

Sju personer av deltagarna i Jane’s Walk bodde i centrala Gävle. Av 15 deltagare hade två 

personer bott i Gävle ett till fem år, en person hade bott här i 6-10 år, fyra personer hade bott i 

Gävle 11-20 år och åtta personer hade bott i Gävle i mer än 21 år.  

Det var åtta deltagare som tidigare hade deltagit i stadsvandringar med kommunen. Fyra 

personer hade deltagit i en stadsvandring som anordnats av någon kulturgrupp. Två deltagare 

hade gått en stadsvandring med länsmuseet och två stycken hade gått en stadsvandring på 

annat håll. Tre deltagare svarade att de inte hade gått någon stadsvandring på grund av att de 

inte hade vetat om att det funnits, ej tagit sig tid eller inte haft något intresse för att vara med.  

En viktig fråga i enkätundersökningen var om deltagarna anser att de har möjlighet att 

påverka planeringsprocessen eftersom svaret är relevant i vårt arbete i att undersöka hur Gävle 

kommun arbetar för att få med allmänheten i planeringsprocessen. Av deltagarna var det tio 

stycken som svarade nej på frågan om de tycker att de har möjlighet att påverka 

planeringsprocessen. De tio personerna tycker att samarbetet mellan planerare och 

medborgare skulle kunna vara bättre. Utav dem som har svarat nej på frågan hade 53% bott i 

Gävle i mer än 21 år. Dessa 53% var de som främst uttryckte sina missnöjen med 

kommentarer som att planeringen är toppstyrd, vi lever i en diktatur i Gävle, planerare fifflar 

med planer om förändring och ser till att informationen når så få som möjligt samt att 

ledningen inte lyssnar på medborgarna. En ytterligare åsikt är att kommunal granit är starkare 

än folkviljan i Gävle. 
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I utvärderingen av Jane’s Walk framgår det att majoriteten av deltagarna skulle vilja delta 

igen och de tyckte att promenaden var idérik (Figur 1). 13 personer tyckte att promenaden gav 

möjlighet till diskussion. Tio deltagare ansåg att promenaden var lärorik.  Det enda som inte 

var övervägande majoritet var på påståendet om promenaden hade bidragit till ökad 

samhörighet bland deltagarna.  

 

              Figur 1. Utvärdering av Jane’s Walk 

 

 

Informationen om att Jane’s Walk skulle äga rum hade nio deltagare funnit i tidiningen. Sju 

personer hade fått informationen via vänner, muntliga konversationer eller via arbetet. Två 

personer hade sett vår affisch och en deltagare upptäckte evenemanget på internet.   
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5 Diskussion 

Resultatet av denna studie visar att det är viktigt med allmän konsultation av flera 

anledningar. I svensk lagstiftning står det att allmänheten ska involveras i 

planeringsprocesser. Syftet med denna lagstiftning är att ge möjlighet till medborgarnas 

påverkan redan i ett tidigt skede (Palo, 2005). Trots denna lagstiftning anser Burby (2003) att 

planerare ignorerar behovet av allmän konsultation i planeringsprocessens tidiga skeden 

(Burby, 2003). Det som framkommer i intervjuerna med planerare på Gävle kommun är att de 

är väl medvetna om den offentliga konsultationens betydelse i planeringsprocessen. De är 

medvetna om att allmän konsultation bidrar till en starkare beslutsprocess men problemet 

verkar ligga i att de utöver det lagstiftade samrådet använder strategier som inte lockar olika 

intressegrupper. Det framgår att Gävle kommun arbetar med att ta fram nya strategier för att 

involvera medborgarna i planeringsprocessen men marknadsföringen verkar inte väcka 

intresse hos alla åldersgrupper eftersom att det framgår i intervjuen med V. Sohlén att det 

främst är de äldre som engagerar sig.  

5.1 Allmän konsultation i Gävle kommun  

Allmän konsultation innefattar kommunikationer mellan projektägare, myndigheter, lokala 

organ och allmänheten (Andersson & Boman, 2005). Vår tolkning är att arbetet med allmän 

konsultation bör påbörjas i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocessen för att kommunen 

ska bygga upp ett förtroende hos medborgarna.  Detta i sin tur kan generera mindre 

motsättningar i planeringsprocessen och snabbare beslutsprocess. Det framkom i intervjun 

med P-E Ullberg Ornell att det är viktigt att med delaktighet innan den formella processen 

börjar eftersom att den oftast är riktad till valda målgrupper.  

Det syns i vår enkätundersökning att det finns brister i förtroendet för Gävle kommun bland 

deltagarna i Jane’s Walk. Under Jane’s Walk svarade majoriteten av deltagarna nej på frågan 

om de tycker att de har möjlighet att påverka planeringsprocessen. De använde sig av 

argument som att planeringen är toppstyrd och att den kommunala graniten är starkare än 

folkviljan i Gävle. S. Hammar säger i en intervju att det behövs en god förankring mellan 

politikerna och medborgarna i en kommun för att kunna genomföra lyckade projekt. Även om 

resultaten av denna frågeställning inte representerar vad Gävles totala befolkning anser om sin 

kommun och deras rätt att påverka syns det tydligt att det krävs förbättringar i förtroende och 

kommunikation mellan politiker och medborgare. Majoriteten av de som svarade nej på fråga 

fem var de människor som har bott i Gävle mer än 21 år och vi anser att det är de som har 
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mest erfarenhet av kommunens arbetesätt samt har livserfarenhet genom sina år i Gävle, alltså 

lokalkännedom.  

Trots att Gävle kommun strävar efter att nå en god förankring mellan politiker och 

medborgare visar detta resultat på missnöje hos medborgarna eftersom de utrycker att 

invånarna i Gävle lever i en diktatur. Ett ytterligare bevis på att det finns brister i 

kommunikationen mellan politiker och medborgare syns i resultatet av trafikavstängningen i 

centrala Gävle som fick hård kritik, bland annat på grund av bristfällig information 

(Arbetarbladet, 2012). Både V. Sohlén och S. Hammar syftar till att trafikavstängningen 

skedde på initiativ av politiker och inte av planerarna. Vår tolkning är att ett 

kommunikationsproblem finns mellan politikerna och medborgarna. Medborgarna saknar ett 

förtroende för kommunen.   Detta är ett stort problem eftersom att det blir svårt för 

planerarare att förbättra kommunikationer och få fler intressegrupper för planeringsprocessen 

om inte förtroendet växer både mellan medborgare och politiker. 

Jane Jacobs kritiserade dåtidens planerare för att göra teoretiska antaganden istället för 

empiriska. Hon menade att staden inte är något abstrakt och bör inte planeras bakom ett 

skrivbord. V. Sohlén använder samma argument som Jane Jacobs, hon inte tror på endast 

skrivbordsprodukter utan menar att en idé och ett förverkligande handlar om ständiga 

förbättringar och stor förankring mellan kommunen och medborgarna. Precis som Healey 

(1998) argumenterar att brukare borde involveras i planeringsprocessen menar även V. Sohlén 

att ju fler hjärnor som jobbar och fler perspektiv desto bättre blir oftast resultatet. Sker ett 

projekt i en stad eller annan offentlig miljö, behöver många vara med eftersom det finns 

många brukare. Detta visar att Gävle kommun har en strävan efter att involvera medborgarnas 

lokalkännedom i planeringsprocessen vilket är bra eftersom att det ett ytterligare skäl till 

varför det är viktigt med allmän konsultation.  

5.2 Rekommendationer till Gävle kommun 

Lidköpings kommun är en bra kommun att följa i arbetet med allmän konsultation. I deras 

arbete mäter de hur medborgarnas inflytande uppfattas och fungerar på lokal nivå via 

exempelvis enkätundersökningar. Detta är någonting som Gävle också skulle kunna göra för 

att på lång sikt förbättra kommunikationen mellan kommunen och medborgarna.  

Vi anser även att Gävle kommun bör arbeta utefter målen som Burby (2003) tar upp i sin 

studie om medborgarnas involvering i planarbetet. Det första målet enligt Burby (2003) är att 

kommunen ska ge information, lyssna på medborgarna och ge medborgarna möjlighet att 
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påverka planeringsbeslut. Under intervjuerna med planerare på Gävle kommun har det 

framkommit att detta mål kan ses som uppfyllt eftersom de ger medborgarna information om 

deras möjligheter att vara med och påverka planeringsprocessen. Dock kan vi se brister i 

marknadsföringen när den inte lyckas nå ut till en yngre generation vilket kommunen märkte 

när dem anordnade en stadsdelsstudie som främst lockade deltagare från den äldre 

generationen.  

Det andra målet är enligt Burby (2003) att engagera allmänheten i ett tidigt skede och 

kontinuerligt under hela processen. Av intervjuerna att döma är målet delvis uppfyllt eftersom 

att planerare i Gävle kommun strävar efter att involvera allmänheten i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen eftersom det ligger i planernas och politikernas intresse att skapa en 

”hållbar produkt” från början. Den kontinuerliga delen är något kommunen själv säger att de 

strävar efter och därför är vår synpunkt att målet endast är delvis uppfyllt.  

Det tredje målet som planerare bör följa är enligt Burby (2003) att planerarna ska söka upp 

deltagare och få ett brett utbud av individer. Även detta mål uppfyller Gävle kommun delvis. 

Stadsdelsstudier är ett steg i rätt riktning eftersom att de vänder sig till en målgrupp som bor i 

en specifik stadsdel. I stadsdelen anordnas möten vid olika tidpunkter i försök att nå allas 

åsikter. Dock framgår det i intervjun att det ändå bara resulterar i att det är de äldre som 

engagerar sig. En tanke är att Gävle kommun skulle kunna uppnå detta mål genom att arbeta 

på samma sätt som Lidköping kommun gör med denna typ av frågor. Lidköping strävar efter 

att vara lyhörda och fånga upp den kunskap som alla kan tillföra genom att möta människor i 

en miljö där de känner sig trygga. Den metoden kan öka engagemanget för planering hos 

medborgarna vilket i sin tur kan bidra till ett bredare utbud av individer i kommande 

planeringsprocesser. Det gäller att planerarna visar att de är genuint intresserade av 

medborgarnas åsikter. Vi anser att det är det tillvägagångssätt som resulterat i Lidköpings 

framgång med att få med medborgarna i planeringsprocessen och att detta är en brist i Gävle 

kommuns strategi. Problemet är att i samråd är det de negativa åsikterna som kommer fram 

vilket har skett i Gävle kommuns projekt med centrumplanen.   

Det fjärde målet enligt Burby (2003) är användning av flertal tekniker för att ge och ta emot 

information från medborgarna. I synnerhet metoder som ger möjlighet till dialoger. Enligt V. 

Sohlen har kommunen använt sig utav stadsdelsstudier där deltagande blivit uppdelade i 

grupper för att arbeta fram förslag på hur deras stadsdel kan se ut. Metoden öppnar upp för 

dialog och diskussioner. Vi anser att Gävle kommun uppfyller detta mål eftersom kommunen 
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använder sig utav olika tekniker som ger möjlighet till dialoger men det finns mycket att 

förbättra för givande resultat i detta mål. Vår tolkning är att Gävle kommun har ett gammalt 

arbetssätt. De borde vidga sina vyer och observera olika strategier som finns att tillämpa för 

att ”ge och ta” emot information från medborgarna. Exempelvis hade de kunnat observera vår 

Jane’s Walk för att se om den kunde vara en strategi att använda för insamling av idéer från 

medborgarna. Om kommunen hade deltagit i promenaden hade de kunnat försvara sitt arbete 

eftersom att det under promenaden riktades mycket kritik mot dem. Vi hade en förväntan att 

någon person från kommunen skulle vara delaktig i promenaden eftersom vi har haft ett 

samarbete med dem inför denna promenad. Kommunen uttryckte intresse i att ta del av 

diskussionen och resultatet därför kändes det tråkigt att de inte visade ett intresse för 

promenaden. Kommunens deltagande hade även varit ett tillfälle för dem att skapa en god 

förankring mellan kommun och medborgare.  

Det femte målet som Burby (2003) förespråkar för förbättrad kommunikation är att ge 

information som är fri från uttryck som lätt kan missförstås.  Detta mål kan anses som uppfyllt 

eftersom vi genom arbetet med Jane’s Walk upptäckt att Gävle kommun är noggrann i sin 

marknadsföring och väl medveten om vad som kan misstolkas av deras medborgare.  

Burby (2003) påpekar att de planerare som inte följer dessa mål kommer ha svårt att hitta 

intressegrupper för planeringsprocessen. I vår jämförelse av Burbys mål och Gävle kommuns 

arbete för en förbättring i kommunikationen mellan planerare och medborgare kommer vi 

fram till att Gävle kommun bör arbeta med förtroendet hos medborgarna samt att vara öppna 

för nya strategier som kan locka flera engagerade medborgare in i planeringsprocessen. 

5.3 Metoddiskussion 

Intervjuundersökning 

Flowerdew & Martin (2005) argumenterade om nackdelarna med en kvalitativ intervjumetod 

och syftade på att det är svårt att sammanställa de öppna frågorna som ställs i en kvalitativ 

intervju. Denna svårighet upptäckte även vi när vi skulle sammanställa de frågor som 

resulterade i djupa reflektioner från de intervjuade. Detta beror dels på våra öppna frågor men 

även på att de intervjuade har haft olika bakgrund och erfarenhet inom ämnet och har svarat 

utifrån dessa vilket gör att vissa har väldigt stor erfarenhet inom ämnet och har därför mycket 

att berätta samt svårt att begränsa sig medan andra svarade konkret och gick inte in i djupare 

reflektioner för att svara på frågorna.  
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Jane’s Walk  

Det förväntade resultatet av Jane’s Walk var att den skulle visa sig vara en bra strategi att 

använda för att involvera allmänhetens deltagande och öka engagemanget för 

planeringsprocessen. Valet av Stortorget som promenades startpunkt kan diskuteras. 

Stortorget är en plats där många människor passerar vilket både kan vara en för- och nackdel i 

samanhang där en grupp skall samlas. Fördelen är att många människor kan uppmärksamma 

evenemanget och därför vilja delta. I detta fall upplevdes valet av startpunkt som en nackdel 

eftersom det resulterade i att många människor som egentligen inte hade ett intresse att följa 

med på promenaden anslöt sig till gruppen.  Detta bidrog till att det blev svårt för de som 

verkligen ville vara med och diskutera att höra vad som diskuterades, promenaden kändes 

ostrukturerad och det blev rörigt på platsen. Mikrofonen som lånats av kommunen uppfyllde 

inte de förväntningarna som vi hade och det blev dåligt ljud. Det hade varit en fördel med en 

lugnare plats där upplägget av vandringen kunde uppfattas av dem som var intresserad av att 

gå med på promenaden.  

 

Ytterligare anledning till att startpunkten blev ostrukturerad var att guiden som skulle hålla i 

platsen fick förhinder vilket bidrog till att vi fick improvisera och hade inte riktigt förberett 

någonting som kunde öppna upp för en diskussion. Detta kan ha varit en anledning till ett 

antal människor inte valde att fortsätta promenaden.  

Vi tycker att Jane’s Walk var en bra metod för byte av idéer och öka samhörigheten bland 

medborgarna. Vi har dock svårt att se att denna metod skulle fungera om kommunen hade det 

fulla ansvaret för promenaden. Om kommunen skulle anordna en Jane’s Walk så kommer 

konceptet förmodligen frångås eftersom allmänheten förväntar sig en väl strukturerad 

promenad där tjänstemännen talar och allmänheten lyssnar. Promenaden skall vara så 

informell som möjligt för att många ska vilja delta. Därför finns det både för och nackdelar 

med denna metod. Vår tanke är att kommunen kan använda metoden på samma sätt som vi 

gjorde genom att bjuda in ’guider’ från allmänheten och själva vara med för att observera och 

ta del av medborgarnas åsikter. På sikt skulle denna metod kunna vara en årlig tradition i 

Gävles stadskärna men i dagsläget måste kommunen jobba kontinuerligt med förbättring av 

kommunikationen mellan kommun och medborgare.  
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Enkätundersökning 

Några deltagare kommenterade att promenaden skulle vara bättre strukturerad om den ska 

genomföras igen. Problemet med att strukturera en Jane’s Walk är att det förmodligen 

resulterar i att en person pratar om platsen medan de andra lyssnar. Detta bidrar till att 

konceptet Jane’s Walk frångås och att en diskussion inte skapas vilket kan leda till att syftet 

inte uppfylls.   

 

Utvärderingsfrågan kan anses som svårtolkad eftersom alla har en egen tolkning kring ord 

som idérik, lärorik och samhörighet. Tanken bakom ordet ”lärorik” var att det skulle kopplas 

till den kunskap som deltagarna fick av varandra under promenaden men ordet kan ha olika 

betydelser beroende på vem som ska svara. Vi tror att denna fråga skulle givit ett annat 

resultat om vi hade förklarat vad vi menade med lärorik. Detsamma gäller för ordet 

”samhörighet”.  

 

Utvärderingen av Jane’s Walk visar att majoriteten av deltagarna skulle vilja delta igen och de 

tyckte att promenaden var idérik. Det var 13 personer som ansåg att promenaden gav 

möjlighet till diskussion och tio personer som ansåg att promenaden var lärorik.  Promenaden 

uppmuntrade människor att komma ut i staden och besöka samt diskutera platser i 

stadskärnan. Den var idérik och öppnade upp för diskussioner eftersom deltagarna hade 

många olika åsikter om platserna som besöktes. Deltagarna var i olika åldrar och majoriteten 

av dem ville delta igen. Syftet med promenaden anses vara uppfyllt eftersom Jane’s Walk går 

ut på att medborgarna ska uppmuntras att komma ut i sin omgivning och tala om sitt 

närområde, göra sin röst hörd, få kontakt med andra människor och dra lärdom av sin 

upplevelse (Janes Walk, 2013). 

 

Bortsett från problemen som nu har nämnts anser vi att promenaden har nått upp till det 

förväntade resultatet eftersom att den kan samla in åsikter och idéer i ett tidigt skede i 

samhällsplanerarprocessen eftersom att den gav möjlighet till diskussion om vad invånarna 

vill ha i staden. Vi rekommenderar därför Gävle kommun att tillämpa liknande promenader 

som ger möjlighet för idéutveckling och kunskapsutbyten i deras strävan att öka 

engagemanget för staden hos medborgarna. 
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6 Slutsats  

Denna studie besvarar varför det är viktigt med allmän konsultation samt om Jane’s Walk kan 

vara en bra strategi att tillämpa för insamling av invånarnas åsikter och idéer i ett tidigt skede 

i samhällsplanerarprocessen.  

Det är viktigt med allmän konsultation för att det står i svensk lagstiftning att kommunen skall 

samråda med medborgarna när olika beslut skall fattas. Invånarna innehar även 

lokalkännedom vilket innebär att de har kunskap som är uppbyggd på observationer och 

livserfarenheter som bör tas i hänsyn vid planering. Invånarna är även så kallade intressenter 

eftersom att det är dem som använder platserna i staden och det är dem som berörs och har en 

roll i hur staden förändras.   

En ytterligare anledning är att allmän konsultation bidrar till bra kommunikation mellan 

kommun och medborgare vilket i sin tur främjar samhörigheten och ökar tillväxten samt 

kvaliteten i staden. Kommunikation med boende och samhällsgrupper är viktiga eftersom att 

de ger stora möjligheter till idéutveckling och kunskapsutbyten i planeringsprocessen och det 

genererar en bra produkt från början. En god förankring mellan kommunen och medborgare 

ger möjlighet att skapa en snabbare planering- och beslutsprocess samt mindre motsättningar.  

Konceptet Jane’s Walk har visat sig vara en bra strategi för att samla in åsikter och idéer i ett 

tidigt skede i samhällsplanerarprocessen men även för att medborgarna ska komma ut och 

diskutera sina kvarter. Därför kan det vara bra att tillämpa en liknande strategi i en kommun 

med syfte att samla in åsikter och idéer från medborgarna. 
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Bilaga 1. Urval av Jane’s Walk 2012 
 

Tabell 2. Urval av Jane’s Walk 2012 

Land Stad Beskrivning av tema  

Kanada Calgary  A Tour of Sunalta's Historic Landmarks: What she was and what she is. 

    

 

En vandring genom Sunaltas historiska landmärken. 6 platser besöks och 

intressant information kan även plockas in efter vägen. Sunalta utvecklades  

först 1909 och sedan 1911. Området etablerades som ett bostadsområde 1912. 

Kanada Montreal  Our dynamic urban environment: Changes in NDG’s landscape 

    

Vandringen ska belysa ständigt föränderliga aspekter av stadsmiljön med 

fokus på grönområden.  

Promenaden börjar vid Vendome tunnelbana där man ska undersöka hur ny-

och infrastruktur påverkar samhällets landskap.  

Kanada Montreal  Why Jane Jacobs would have liked the Mile End 

    

Promenade genom Mile End och Outremont. Diskussionspunkterna innefattar 

urban design egenskaper i grannskapet.  

Titta på hur Jane Jacobs ideal tillämpas i vardagen i Mile End och Outremont. 

Leds av samhällsplanerar student.  

Kanada Montreal  MegaProjects, Mega…Errors? 

    

Vandringen kommer att handla om två projekt som på flera miljarder dollar i 

kvarteren i Saint-Henri och NDG. 

Diskussioner av de effekter och möjligheter som dessa två projekt medför.  

Är det vettigt att bygga två sjukhus för barn bredvid en motorväg där det 

varje dag passerar många bilar?  

Kanada Toronto  A Second Look at Regent Park 

    

Hör personliga berättelser från människor som bor, arbetar och bidrar till 

denna pulserande stadsdel medan du utforskar den gamla, det nya och allt 

däremellan. Deltagarna kommer att uppleva trakten ur två perspektiv vid 

varje stopp. 

Kanada Toronto  Finding Mabelle: A Walk Through the Gloaming 

    

Gå med på en promenad av Mabelle Pirates, på ett äventyr från Islington 

tunnelbanestation till hjärtat av Mabelle Park. Var beredd på berättelser, 

sånger och överraskningar längs vägen. 

Kanada Toronto  The Future Streetscape of Queen West 

    

Promenaden har som syfte att låta invånare komma i kontakt med designers 

som ska utveckla ’streetscape’, för att kunna påverka och säga vad de tycker 

om huvudplanen och den framtida streetscape.  

Kanada Toronto  Trinity Bellwoods Park 

    

Trinity Bellwoods Park bär många historier. Under promenaden kommer de 

leta efter spår av begravda broar, upptäcka platsen för ett blockhus som 

försvarade Toronto under kriget 1812. Se bevis på ursprungliga Trinity 

College samt flera rivna hus, och besöka ett av de äldsta träden i Toronto 
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Kanada Toronto  People Pave the Way at Yonge & Eglinton 

    

Vandringen tar upp vad tillgång betyder för dig som 

person.Trottoaren bredd och kvalitet, eller shoppa entré och bredder 

gångar kan göra en enorm skillnad. Är en toalett verkligen tillgänglig 

om det passar en rullstol men har ingen automatisk dörröppnare?  

Kanada Toronto  The Jarvis Cultural Corridor 

    

Promenaden ska ge möjlighet till att diskutera möjligheterna för 

vitalisering Jarvis 'historiska  

parker, temat är historia, förändring och vad det kan vara i framtiden. 

Kanada Toronto  Hidden Laneways of Ward 19 Bike Tour 

    

En cykeltur som ska utforska nätverket Ward 19 laneways, leta upp 

gömda hus i gränder,  graffiti och se om det kan finnas ett dolt 

cykelstråk som få människor känner till. Laneways kan vara ett bra 

sätt att komma bort från den livliga trafiken och se några av de mer 

intressanta och skitiga delarna av Toronto.  

Kanada Toronto  Thornhill: Roots and Boots 

    

Promenaden kommer att utforska historia och utveckling av Thornhill 

och hur planeringen av det området skapat en ‘walkable’ stadsdel. 

Syftet är att invånarna ska lära sig känna och reflektera över området 

där de bor. 

Kanada Vancouver 

Take a Walk on the Wild Side: Wreck Beach, Pacific Spirit 

Regional Park 

    

Wreck Beach är Metro Vancouvers internationellt hyllade strand. 

Promenaden sker längst strandremsan.  Dra lärdom om lokala vilda 

djur och växter. Hur växter användes av tidigare bosättare på 

platserna. Det berättas historier om stranden, och hur man har arbetat 

för att bevara stranden. 

Kanada Winnipeg  Jane 101 - What Would Jane See 

    

Vad vet du om Exchange District?. Promenaden går ut på att 

observera och berätta vad man tycker och tänker om det fantastiska 

landskapet i hjärtat av Winnipeg. Huvudfrågan som ska hålla 

konversationen vid liv är föreställa sig vad Jane skulle tyckt om 

platsen. 

Kanada Oshawa  Oshawa Valley Botanical Gardens 

    

Promenaden äger rum längs Oshawa Creek. Staden har tillsammans 

med olika samhällsgrupper arbetat fra, denna fantastiska park och 

under promenaden kommer olika platser att besökas för att se de 

olika aspekterna av den unika platsen samt firande av 75 årsdagen för 

Oshawa trådgårdsklubb.  

Kanada  Red Deer  Streets are alive 

    

Informativ promenad om vad trygghet i städer innebär längs 

historiska Gaetz Avenue med guide  

Steve Woolrich. Reflektioner kring vad som kan förbättras för att 

uppnå säkerhet och trygghet. 

Storbritannien  Colchester  Colchesters förlorade teatrar 

    

Vandring som utforskar Colchesters dåvarande och nuvarande teatrar 

och de märkliga  

historier som är förknippade med dessa. 
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USA New York  Far Rockaway, Queens: Beauty of the Bungalows. 

    

Utforskar 2000-talets trend ”Rivieran för de arbetande” med New Yorks kustsida 

som är en tillflyktsort för unga familjer, konstnärer, surfare och strandälskare. 

Promenaden innebär information om historisk bungalows vid på stranden från 

1918-20 talet och attraktiva platser utefter New Yorks kust. 

Israel  Jerusalem  Mänskliga rättigheter, bebyggelse och Jerusalem. 

    

Promenaden äger rum mellan bosättningar i Silwan, Jarrah och den gamla staden. 

Historisk information om invånare och aktivister som deltog i kampen mot hus 

rivningarna samt information om de oredovisade parterna.   

Israel   Jerusalem  A street with a neighborhood or a neighborhood with a street? 

    

Förändringar i grannskapet genom åren visas genom kartor, fotografier och 

ritningar för att skapa diskussioner kring dessa. Promenaden utspelar sig i den 

tyska kolonin och centrala delar av Jerusalem. 

Israel  Tel Aviv Photography workshop : Walking with a camera. 

    

Promenaden går ut på att gå runt i Magen David Square en av de livligaste 

platserna i Tel Aviv. 

Se staden genom kameralinsen och undersök olika perspektiv på människor, 

gatorna och husen. 
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Bilaga 2.  Affisch 
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Bilaga 3. Enkät 
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Bilaga 4. Sammanställning av Jane’s Walk  

Promenaden Jane’s Walk ägde rum 5 maj klockan: 14.00 med start på Stortorget. Från 

Stortorget gick promenaden till slut destinationen Storvetas park via Rådhustorget, Kung 

Kristoffers park, Å-rummet och Slottstorget. 15 personer deltog i promenaden från början till 

slut.  

På Stortorget startades promenaden med presentation av konceptet Jane’s Walk samt vårt 

examensarbete. Planen för Stortorget var att Claudia Andersson från Rapatac skulle inleda 

med att presentera sig själv samt organisationen Rapatac. Hon skulle dela med sig av sina 

tankar om en attraktiv och livfull torgplats ur ett ungdomligt perspektiv eftersom hon arbetar 

samt har daglig kontakt med barn och ungdomar. Ändringar i planen uppstod efter återbud 

från Claudia som stukat foten och ej kunde närvara. Istället presenterade Ross Nelson sig själv 

och talade vidare om Jane Jacobs och konceptet Jane’s Walk. Matilda Svensson presenterade 

sig och talade om konsten som är befintlig på Stortorget bland annat gav en djupare förklaring 

till dragkedjan och Gävles pyloner. 

Under diskussionen på Stortorget framkom det att platsen är uppdelad och att vissa delar av 

den känns ”bortglömda”. De bortglömda delarna är främst hörnorna av torget där det inte är 

någon aktivitet förutom korvförsäljning och de populära delarna är där det finns tillgång till 

sittplatser och vid vattenspelet. Diskussionen handlade främst om att sprida aktiviteter som 

skapar liv över hela torget för att utnyttja dess stora yta. Förslag på aktiviteter var dels 

storskaligt schack, loppis för vem som helst, boule, hoppa hage mönster, ’speakers corner’.  

Förslag på gröna tak samt växtlighet på torget och mer utspridd marknad. Samtliga deltagare 

var överens om att alla marknadsstånd inte bör vara längs Drottninggatan eftersom de stör 

gång- och cykeltrafikanter. En utspridning av marknadsstånden skulle innebära liv och rörelse 

över hela torget. 

Diskussionen på Rådhustorget inleddes med att Matilda Svensson talade om Gävle som en 

konststad. Här ansåg deltagarna att de saknar kunskap om konst och att Gävle kommun borde 

satsa på att anlägga lättläst information om konstverken för att skapa intresse och förståelse 

för konst bland invånare, se Figur 1. Den lättlästa informationen skall även ha en kod till 

mobiltelefonen för att nå ett intresse hos en yngre målgrupp. 

Denna teknik skulle även tillämpas på historisk arkitektur i staden. Deltagarna var överens om 

att många konstverk i Gävle är relativt undangömda och bodde lyftas fram och vara intill 

verksamheter som exempelvis ”Getgubben”.  
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Rådhusettorget är även en ödslig plats att fylla 

med aktivitet och marknad. Att skapa 

turistcenter i Rådhuset med turistbyrån i botten 

och sen Gävle-utställning och representanter 

från Gävle-regionen som skulle kunna skapa 

varsitt rum för att visa upp vad som finns här i 

Gävle. Förslag till förbättrad turistverksamhet 

var busslinjer med upplevelser. 

Saluhall var ett annat förslag, där skulle det gå 

att handla lokala produkter året om och inte bara på säsongsmarknader. Även att bondens 

marknad skulle kunna vara året om eftersom att det produceras produkter varje årstid.  

En annan idé var att ta bort de tre träd som skymmer sikten från Rådhustorget mot Teatern 

som är avgörande för upplevelsen av den här långsträckta vyn mellan de två byggnaderna. 

Symboliskt att maktens boning skulle ha kontakt med kulturens. 

Ytan framför Rådhuset kunde även utvecklas till en grönare yta där det finns möjlighet att 

vistas på sommartid och som under vinterhalvåret används till skridskobana. Stenbord med 

sällskapsspel för att ge möjlighet till nya möten var önskvärt.  

I Kung Kristofferspark inledde Ross Nelsson diskussionen. Här talade han om vad som var 

avgörande när han flyttade från Kanada till Gävle. Livsstilen hade en betydande roll och han 

ville bo där bilen inte var en nödvändighet. Parken är i stort sätt omringad av biltrafik men 

den upplevs ändå som relativt lugn. Platsen i sig är attraktiv men skulle kunna bli mer 

attraktiv och livlig om den knöts samman med 

ån.  

Diskussionen på platsen handlade om att parken 

skulle vara en knytpunkt med vattnet genom att 

ta bort biltrafiken ner mot ån och istället 

förlänga parken med grönområde och bygga en 

bred trapp ner mot ån där det går att sitta, se 

Figur 2. Parken skulle fyllas med naturliga 

växter och blommor förslagsvis blommor som 

 Figur 1: Figuren visar diskussion på Rådhustorget 

Figur 2: Figuren visar diskussion i Kung Kristoffers park. 
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kan fröknippas med Gästrikland (liljekonvaljer).  

Konceptet att ha en liten park så centralt var någonting som diskuterades och det framgick att 

deltagarna ville ha mer tillgång till grönområden i stadskärnan för att värna om fågelliv och 

vilda växter. De tyckte att det är att bra sätt för att kultur och natur ska kunna mötas.  

Å-rummet ansågs som en bortglömd ådra i Gävle. Den ansågs som bortglömd eftersom att 

staden inte har planerats utefter ån och att det därför är relativt svårtillgängligt eftersom den är 

omringad av trafikleder. Längst ån fanns förslag på att anlägga en strandpromenad med 

bänkar för att öppna upp och göra ån mer tillgänglig och fräscha upp sidan mot som ligger 

mot slottet.  Parkbänkarna och gångmöjligheterna ska finnas på båda sidorna av ån.  Mer 

växtlighet som kan dämpa störningar från trafiken.  

Det finns problematik på vissa platser längst ån eftersom att de ligger så pass avsides att de 

lockar till sig alkoholister på sommarhalvåret, detta gör att plasten inte blir attraktiv och att 

den inte befolkas av andra människor. Förslag på de problemen är att öppna upp mer så att 

människor vill gå där och på så vis kommer inte platserna att vara lika avskilda längre.  

Ett annat problem var att vägen mellan ån och slottet inte känns trygg och blir därför en väg 

som deltagarna inte väljer att gå på under kvällstid. Lösningen på detta problem var dels 

belysning men också att öppna upp vägen så att den blir en väg som många väljer.   

Slottstorgets diskussion handlade bara om motsättningar till restaurangbygget. Inga nya idéer 

framkom förutom att slottet skulle framhävas 

och inte skymmas.  

Storvetas park var ett fint exempel på en liten 

park och här påpekades att belysningen är 

dominerande i proportion till hur liten parken 

är, se Figur 3. Några tyckte att detta var bra ur 

trygghetssynpunkt då parken ligger ganska 

avskilt samtidigt som andra tyckte att det var 

onödigt mycket teknik på en och samma plats.  

Alla var ändå överens om att parken var vacker 

och att konceptet borde tillämpas på flera platser.  

 

Figur 3: Figuren visar diskussion i Storvetas Park 


