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Sammanfattning  

Det kan kännas självklart att allmänhetens åsikter ska vägas in i planeringsprocessen men i 

vilken utsträckning det ska ske är oklart. Lagstadgade former av medborgardeltagande väcker 

svalt intresse eftersom många upplever det som svårt att påverka. Syftet med den här studien 

var att engagera de människor som normalt inte kommer till tals i planeringsprocessen. I 

studien undersöktes två olika metoder för att genomföra gatuundersökningar, så kallade ”on-

street surveys”. Platsen för genomförandet av gatuundersökningarna var Centralplan i Gävle. 

De två metoderna hade olika tillvägagångssätt. Metod ”Stationär” var en form av stillastående 

strukturerad intervju som utövades på platsen. Administratören frågade ut personer som 

alldeles precis hade förflyttat sig genom gaturummet. Metod ”Följeslagare” var en form av 

rörlig strukturerad intervju som utövades på platsen men där administratören slog följe med 

personen och ställde frågorna under tiden de passerade genom gaturummet. Totalt 62 personer 

medverkade i studien, varav 40 för metod ”Stationär” och 22 för metod ”Följeslagare”. 

Resultaten visade att allmänheten hade viktiga synpunkter att dela med sig av, till exempel om 

attityder och åsikter. Majoriteten av de medverkande ställde sig positiva till att få sin röst hörd 

inom planeringsprocessen. Metoderna som användes i studien skulle kunna fungera som 

dörröppnare för dialog mellan planerare och allmänheten. 

Nyckelord: Medborgardeltagande, gatuundersökning, demokrati, rationell planering, 

kommunikativ planering 

 

 

  



 
 

Abstract  

It might seem obvious that public opinions should be included in the planning process. 

However, it is not clear to what extent. Statutory forms of public participation attract little 

interest since many people feel that it is hard to make a difference. The purpose of this study 

was to engage those that normally do not get to speak their mind in the planning process. In 

this study, two methods for conducting “on-street surveys” were investigated. The place for 

the “on-street surveys” was Centralplan in Gävle. The two methods had different approaches. 

The “Stationary” method was a structured interview of pedestrians who had just crossed 

Centralplan. The “Follower” method was a structured interview that took place as the 

administrator and the participant crossed Centralplan in tandem. A total of 40 “Stationary” 

and 22 “Follower” interviews were conducted. The majority of the participants responded 

positively on making themselves heard within the planning process, indicating that they have 

important views to share. The methods used in this study can serve as an icebreaker for 

communication between planners and the public. 

Key words: Public participation, ”on-street survey”, democracy, rational planning, 

communicative planning  
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1 Inledning 
Att allmänheten ska få delta i planeringen kan ses som en självklarhet. Det framstår dock som 

tämligen oklart i vilken utsträckning det ska ske. Vid lagstadgade former av 

medborgardeltagande är intresset hos allmänheten svalt eftersom möjligheterna att påverka 

upplevs som små (Nyström & Tonell, 2012, s.321). Planering bör bedrivas med inställningen 

att alla människor har lika värde, att alla därmed har rätt att ha en åsikt och friheten att 

uttrycka den. 

Det finns många människor som har idéer om hur de vill att samhället ska utvecklas och 

därför bör planering fungera som en process där medborgare och planerare gemensamt 

kommer fram till hur utvecklingen ska ske (Forsberg, 2005, s.304). När tillgången av 

information ökar skapas det bättre förutsättningar för planerarna att ta fram tillfredställande 

planer. Genom att använda sig av en proaktiv strategi som aktivt involverar allmänheten i 

planeringen kan intresse väckas för planeringsfrågor (Nyström & Tonell, 2012, s.321). Det 

har visat sig att planer vinner större acceptans i de fall där allmänheten har involverats i 

planeringsprocessen (Burby, 2003). 

Nyström & Tonell (2012, s.143) lyfter fram en viktig aspekt, det gäller att se till vilka det 

planeras för och varför det görs. Det måste skapas en medvetenhet hos planerarna om avsikten 

med deras uppgift och hur olika metoder på ett lämpligt sätt kan användas för att nå det målet, 

oavsett vad målet för stunden är. Planerare ställs ständigt inför nya utmaningar och de 

vedertagna metoderna räcker inte alltid till för att nå en godtagbar lösning. Forsberg (2005, 

s.304) menar att den gamla tidens storslagna planer av allt att döma har spelat ut sin roll.  

Varefter behoven hos befolkningen ändras kommer rollen som planerare att behöva utvecklas 

och enligt Nyström & Tonell (2012, s.143) är det av stor betydelse att även medborgarna 

involveras och får påverka det framtida resultatet. Ranger (2007, s.7) menar att rollen för en 

planerare mer och mer handlar om att kunna vara en ledare i den process av samverkan som 

knyter de olika intressenterna samman. Marie Wallström på Gävle kommuns avdelning för 

samhällsbyggnad (personlig kommunikation, 6 maj 2013) hävdar att kommunikation kommer 

att få allt större betydelse i framtiden. Det handlar om att försöka hitta lösningar och att söka 

sig utanför det invanda mönstret. ”Det som har kommit att kallas kommunikativ planering har 

sin grund i tanken att fler perspektiv bör integreras i planeringen för att uppnå de hållbara 

och kreativa lösningar vi strävar efter” enligt Ranger (2007, s.7). I den kommunikativa 
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planeringen riktas fokus mot just kommunikationen och skapandet av en aktiv dialog mellan 

allmänheten och planerarna. 

Motivet till den här studien bottnar i det faktum att vi lever i en demokrati. Metoder som kan 

underlätta för kommunikation mellan planerarna och medborgarna i ett tidigt stadium av en 

planeringsprocess kan fungera som en dörröppnare för dialog. Genom att involveras tidigt i 

planeringsprocessen och vara delaktig i dialogen kan missförstånd och missnöje i större grad 

undvikas. 

Inom dagens planering fästs en stor tilltro till experters kunnande och en förväntan om att 

planerare kan se saker objektivt (Henecke, 2006, s.22). En planerare har ofta en mängd olika 

variabler att ta hänsyn till vilket enligt Wallström (personlig kommunikation, 6 maj 2013) kan 

göra det svårt för lekmän att se hela bilden. Det kan då uppstå en konflikt eftersom komplexa 

frågor behöver kompromissas. Bilden är inte alltid svart eller vit, utan kan istället liknas vid 

en gråskala. Genom att planeraren och de berörda parterna i ett tidigt stadium upprättar en 

fungerande dialog kan saker lösas på ett fördelaktigt sätt. 

I fokus för den här studien är användandet av två olika metoder för att bedriva 

gatuundersökningar. Enligt Rowe & Frewer (2000) är undersökningar som samlar in 

information om åsikter och uppfattningar passande metoder för att involvera medborgare i ett 

tidigt stadium av en planeringsprocess. Enligt Kelly, Tight, Hodgson & Page (2011) är 

gatuundersökningar, så kallade ”on-street surveys”, bra att använda eftersom informationen 

samlas in på den plats som denna information gäller. 

Syftet med studien är att engagera människor i planeringsprocessen. Människor som annars 

inte kommer till tals eftersom de befintliga formerna av medborgardeltagande kräver att man 

aktivt söker sig till dem för att göra sin röst hörd. 

Målet med den här studien var att undersöka två olika metoder som kan fungera som 

inkörsportar till en aktiv dialog mellan planerare och medborgare. 

Problemfrågeställning: 

 Varför är gatuundersökningar användbara? 

 Hur kan gatuundersökningar utföras? 
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Avgränsningar för den här studien är följande: 

Den här studien fokuserar på två olika metoder för att genomföra gatuundersökningar. Studien 

undersöker de två metoderna genom att använda dem i en fysisk miljö. 

Det praktiska genomförandet har begränsats till Centralplan i Gävle. Platsen tjänar som ett 

verktyg för undersökning av metoderna. Centralplan valdes eftersom det är en plats som 

väcker känslor och det är viktigt att frågorna i undersökningen har ett legitimt motiv. 

Informationen som samlas in med hjälp av metoderna sammanställs men inget 

planeringsförslag för Centralplan kommer presenteras. 

Dispositionen för den här studien är som följer: 

En teoridel som innefattar en litteraturstudie om rationell och kommunikativ planering, 

demokrati i planeringen och olika metoder för medborgardeltagande i planeringen 

presenteras. En metoddel som innefattar utformandet av metoderna för gatuundersökningarna 

samt hur metoderna genomfördes. En resultatdel där resultatet av genomförandet av 

gatuundersökningarna samt informationen som sammanställts presenteras. En diskussion om 

resultaten av undersökningen presenteras och slutligen dras slutsatser. 
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2 Teori 
Den teoretiska utvecklingen av planeringen, likväl som den praktiska tillämpningen, stagnerar 

aldrig utan är under en konstant förvandling (Hermelin, 2005, s.311). I planeringsteorier som 

t.ex. rationell och kommunikativ planering speglas de värderingar och strukturer som uppstår 

i samhället och enligt Hermelin (2005, s.311) kan de planeringsteorier som praktiseras säga 

mer om samhället i stort än vad den teoretiska biten om metoden gör. Frågor om rättvisa, 

makt, jämlikhet och demokrati lyfts till ytan, där det huvudsakliga målet för en 

samhällsplanerare är att på det bästa möjliga sättet sörja för medborgarnas behov (Hermelin, 

2005, s.306). 

I det här avsnittet presenteras den teori som ligger till grund för den här studien. Det redogörs 

för en del av den teori som behandlar ämnena rationell och kommunikativ planering. Ett 

avsnitt handlar om demokrati och vad som kan anses vara ett demokratiskt tillvägagångssätt 

inom planeringen. Avsnittet avslutas med att presentera en del av de vanligaste metoderna för 

att involvera medborgare i planeringsprocessen. 

2.1 Rationell och kommunikativ planering 

Enligt Nyström & Tonell (2012, s.90) innebär rationalitet ”att man inför en beslutssituation 

väljer det alternativ som bäst tillgodoser beslutfattarnas materiella intressen eller påvisbara 

nytta” och där den rationella planeringsmodellen följer ett förutbestämt mönster. Nyström & 

Tonell (2012, s.93) påstår att eftersom den rationella planeringen kräver att deltagarna är väl 

insatta i terminologin skapas en uppdelning mellan planerarna med sin expertis och 

människor som inte är insatta.  

Enligt Hermelin (2005, s.313) är det Jürgen Habermas idéer om den ”kommunikativa 

rationaliteten” som ligger till grund för den kommunikativa planeringen. Resonemanget 

grundar sig på Habermas teorier om att alla kan komma överrens genom att använda 

”förnuft”, och där förnuftet utvecklas genom en givande dialog. Enligt Nyström & Tonell 

(2012, s.101) var det Tore Sager som myntade uttrycket ”kommunikativ planering” i sin bok 

Communicative Planning Theory från 1994, men att det är en tolkning som grundar sig på 

Habermas resonemang. Ranger (2007, s.6) hävdar att ”det som har kommit att kallas 

kommunikativ planering har sin grund i tanken att fler perspektiv bör integreras i 

planeringen för att uppnå de hållbara och kreativa lösningar vi strävar efter”. 

Kommunikativ planering är enligt Hermelin (2005, s.313) när det finns en organiserad dialog 

med ett stort antal aktörer. Khakee (2000, s.34) menar att det är mer komplicerat än så och 
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hävdar att den kommunikativa planeringsteorin har ett ”normativt syfte”, den sätter 

standarden för ”hur en etisk och samhällskritisk planering bör vara”. Ledorden för den 

kommunikativa planeringen är enligt Hermelin (2005, s.313) ”jämlikhet, social rättvisa, 

demokrati och hållbarhet”. 

Hermelin (2005, s.313) anser att det finns en rad grundläggande element som bör förekomma 

inom den kommunikativa planeringen där det huvudsakliga är dialogen. Det måste finnas en 

aktiv dialog mellan planerare och medborgarna, där planerarna är uppmärksamma på 

medborgarnas synpunkter. Information och utbildning till medborgarna är andra saker som är 

viktiga. Ranger (2007, s.11) anser att den ”skapande funktionen” är en väldigt viktig del av 

den kommunikativa planeringen och genom att använda den kan nyskapande tillvägagångssätt 

användas för att nå lösningar. Det handlar inte enbart om att nå en form av kompromiss, utan 

fungerar även som ett samspel där synpunkter och uppfattningar får ventileras. Det är inte 

bara målet som är viktigt utan resan dit och Ranger (2007, s.11) menar att kommunikation 

som gäller planer är lika viktigt som den faktiska produkten. 

Hermelin (2005, s.313) anser att det bör finnas en öppenhet kring de planer och förändringar 

som är aktuella. Det görs genom att säkerställa att de medborgare som har intresse och önskar 

ta del av dem också får möjlighet till det. För att uppnå vad som kan anses vara kommunikativ 

planering behövs mer kommunikation enligt Sager (2009). Det räcker inte med att ha en 

dialog med sakägare och endast förse allmänheten med begränsad information. Vidare anser 

Sager (2009) att den kommunikativa planeringen måste vara inkluderande, vilket innebär att 

dialogen som skapas måste vara öppen för alla oavsett vilka åsikter de har. 

Enligt Burby (2003) och Innes (1998) kan kommunikativ planering bidra med viktiga 

”vardagsåsikter” från allmänheten som gör att lokala behov, värderingar och förhållanden 

speglas i planers innehåll. Burby (2003) påpekar dock att det inte bara är insamlandet av 

allmänhetens åsikter som kan gynna de planerare som använder sig av kommunikativ 

planering. När personer tidigt får information som gäller planerade förändringar i deras miljö 

och upplever det som positivt ökar chansen att de involverar sig i frågan, vilket öppnar upp 

möjligheter till mer interaktion mellan planerarna och medborgare. 

Sager (2009) påpekar att det i dagens samhälle inte anses acceptabelt att tvinga fram lösningar 

på problem genom att starka grupper överröstar svagare grupper och går emot deras vilja. 

Sager (2009) hävdar att den kommunikativa planeringen är en bra väg att gå för att säkerställa 

att dessa framtvingade lösningar inte sker och menar vidare att den kommunikativa 
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planeringen förtjänar ett större erkännande för just det. Hermelin (2005, s.313) påstår att den 

kommunikativa planeringen numera vuxit sig så passa stark att den på allvar utmanar den 

rationella planeringen. 

2.2 Demokrati i planeringen 

När frågor kring demokrati diskuteras är det ofrånkomligt att begrepp som makt, rättvisa och 

jämlikhet kommer på tal. Enligt Andrén & Lundqvist (2013) betyder demokrati ordagrant 

”folkmakt eller folkstyre” men beroende på vem som tillfrågas kan svaret om vad demokratin 

har för betydelse variera, likväl som det kan variera beroende av vilket sammanhang uttrycket 

tillämpas inom. I Sverige bedrivs till stor del en representativ demokrati där folkvalda 

politiker fungerar som en förlängd arm från folket och står för beslutsfattandet. Forsberg 

(2005, s.304) hävdar att planering utförs inom det politiska systemet och att det därför rör sig 

om ”implementering av demokratiskt fattade beslut”. Johansson & Khakee (2008, s.12) håller 

med om att planeringen är politisk, och menar att den inverkan planeringen har på samhället 

gör den till ett maktmedel vilket genererar frågor kring rättvisa. 

Enligt Nyström & Tonell (2012, s.143) kan planering aldrig ses som objektiv eftersom 

planeringen är en form av maktutövning, men Sager (2009) hävdar att demokratin kan stärkas 

genom att det finns riktlinjer som underlättar för engagemang i planeringsprocessen. 

Johansson & Khakee (2008, s.58) hävdar att medborgardeltagande ger en bättre grund att stå 

på inför beslut och pekar på förändringar inom Plan- och bygglagen samt införandet av 

Miljöbalken som åtgärder där det tagits stor hänsyn till det. Montin (2005, s.194) tar dock upp 

en viktig aspekt när han ställer sig frågande till hur pass involverade medborgarna verkligen 

blir och menar på att det endast sker när det passar beslutsfattarna. Henecke (2006, s.153) är 

inne på samma spår och menar att det måste vara givande för medborgarna att ställa upp. De 

medborgare som väljer att medverka måste känna att det går att påverka på riktigt. 

Det ligger i planerarens roll att samla information från olika delar till den helhet som ligger 

till grund för de demokratiska besluten (Forsberg, 2005, s.304). Nyström och Tonell (2012, 

s.143) understryker att olika parter har olika agendor inom planeringen, där det egna 

särintresset prioriteras, och att ett av planeringens syften är att nå kompromisser mellan de 

olika parterna. När beslutsfattarna förbättrar möjligheterna för medborgarna att involveras kan 

ett mer rättvist resultat av planeringen nås (Sager, 2009). 

Sager (2009) hävdar att den kommunikativa planeringen är ”transparent och inkluderande”, 

med andra ord finns det en öppenhet där vem som helst kan få insyn i arbetet, se vad som 
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händer och se hur utvecklingen sker. Just insynen är enligt Henecke (2006, s.152) en viktig bit 

i den representativa demokratin eftersom det utan insyn inte finns möjlighet för människor att 

bedöma hur de tycker att de folkvalda har utfört det uppdrag de röstats fram för att utföra. 

2.3 Metoder för medborgardeltagande 

I Sverige ska befolkningen enligt lag ha en möjlighet att framföra sina åsikter under 

planeringsprocessen (Boverket, 2012).  För att blanda in medborgarna i den process som leder 

fram till beslut i planeringen kan en mängd olika metoder användas, där var och en innebär en 

varierande grad av allmänhetens inflytande på det slutgiltiga beslutet (Wahl, 2013). Vilken 

metod som är lämpligast att använda beror på den aktuella situationen (Rowe & Frewer, 

2000). 

Oavsett vilken metod som används är det viktigt att medborgarna inte blandas in i ett allt för 

sent skede i planeringsprocessen. En sen involvering ger uppfattning av att befolkningen inte 

får framföra sina åsikter innan beslutet i praktiken redan är taget (Burby, 2003). I det följande 

avsnittet presenteras några av de vanligaste metoderna för medborgardeltagande i 

planeringsprocessen. 

2.3.1Samråd 

Samråd är den typ av medborgardeltagande som täcks av svensk planeringslagstiftning (Wahl, 

2013). Den här typen av medborgardeltagande kräver att personer aktivt söker sig till ett 

samråd för att kunna påverka. Samrådet anordnas av kommunen med länsstyrelsen som 

obligatorisk deltagare. Det innebär möten där andra berörda kommuner, myndigheter, företag 

och personer bjuds in med syftet att berörda parter ska kunna delta i planeringsprocessen för 

att skapa ett så bra planeringsunderlag som möjligt (Boverket, 2012).  

”Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för 

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse 

från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.” (Plan- och 

bygglagen, 3 kap 9§, 2010:900). 

På samrådet ska nyckelpersoner för planen närvara vilket innebär att deltagare från 

allmänheten har möjlighet att få bra svar på eventuella frågor kring planen. Nyström och 

Tonell (2012, s.321) hävdar dock att det saknas intresse hos allmänheten när kommunen 

anordnar samråd. De nämner t.ex. att översiktsplaner tar upp väldigt omfattande frågor och att 

människor känner att de har begränsad påverkan på planeringsprocessen som anledningar till 

detta. 
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2.3.2 Fokusgrupp 

I denna typ av medborgardeltagande samlas en grupp på 4-10 människor utvalda av den eller 

de som utför undersökningen för att diskutera forskningsämnet med det slutgiltiga målet att nå 

konsensus (Conradson, 2005, s.129). Diskussionsprocessen bör spelas in för att ge möjlighet 

till ytterligare observation i efterhand.  En fördel med fokusgrupper är att det är ett 

tidseffektivt sätt att genomföra relativt djupgående intervjuer med en relativt stor mängd 

personer eftersom åsikter samlas in för flera personer utan att det blir så pass tidskrävande 

som det vore att intervjua varje person enskilt (Gaber & Gaber, 2007, s.74). Fokusgrupper kan 

därmed fungera som en lämplig kompromiss mellan enkätundersökningar och enskilda 

djupgående intervjuer eftersom metoden placerar sig mellan dessa i avseende på djup och 

tidskonsumtion. Metoden har dock svårt att nå samma representativitet som är möjlig vid 

enkätundersökningar eller ostrukturerade intervjuer (Rowe & Frewer, 2000). 

2.3.3 Enkätundersökningar 

Enkätundersökningar liknar strukturerade intervjuer med skillnaden att enkäter inte kräver att 

någon administratör närvarar. Det är därför lättare att distribuera enkäter till större grupper av 

människor (May, 2011, s.102), till exempel via post, e-mail eller webbaserade tjänster (Parfitt, 

2005, s.102). Att den medverkande fyller i frågeformuläret ensam innebär även en högre 

anonymitet samtidigt som personen som tillfrågas ges god tid på sig att tänka över sina svar 

(May, 2011, s.104).  Även om det är lätt att distribuera enkäter till människor som de sedan 

ska genomföra själva medför det även nackdelar. Mindre fördelaktigt är enligt Parfitt (2005, 

s.103) att det inte finns någon som kan hjälpa till vid eventuella missförstånd kring frågorna 

som ställs. Om det inte finns någon som kan hjälpa till att reda ut eventuella missförstånd 

ställer detta mycket höga krav på utformningen av frågeformuläret. Parfitt (2005, s.103) 

menar att ju mer komplexa frågor som ställs desto större blir behovet för någon form av 

övervakning. Om personen fyller i frågeformuläret på egen hand ges heller inte utrymme att 

anpassa följdfrågor till svaren som ges på de ursprungliga frågorna. Det finns heller inte 

utrymme för utsvävningar kring den medverkandes övriga åsikter gällande undersökningens 

ämne (May, 2011, s.104). 

2.3.4 Enskilda intervjuer 

Enligt May (2011, s.131) finns det tre olika huvudtyper av intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer, semi- strukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. De tre olika typerna av 

intervjuer har alla sina respektive fördelar. Vilken intervjutyp som är lämpligast att använda 
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beror till stor del vilken typ av data som intervjun har för avsikt att samla in (Gaber & Gaber, 

2007, s.26). 

I den ostrukturerade intervjun är rörelsefriheten mycket större än den strukturerade intervjun. 

Där ges rum för en form av fri resonering mellan den som administrerar intervjun och den 

som blir intervjuad. På så sätt skapas en djupare förståelse mellan de olika parterna i intervjun 

än vad som hade varit möjligt med den strukturerade intervjuns fasta frågor och bestämda 

ordning (Valentine, 2005, s.110). Den här intervjumetoden lägger enligt May (2011, s.136) 

större fokus på vad som ligger till grund för svaren, den större bilden. 

Den semistrukturerade intervjun är något av ett mellanting mellan den ostrukturerade och den 

strukturerade intervjun när det kommer till sättet den är uppbyggd på (May, 2011, s.134). 

Intervjun har en förbestämd struktur och skiljer sig därmed från den ostrukturerade samtidigt 

som det ges utrymme till större utsvävningar och följdfrågor än vid den strukturerade 

intervjun (Gaber & Gaber, 2007, s.26; May, 2011, s.134). 

En strukturerad intervju innebär en utfrågning av den medverkade med hjälp av 

förutbestämda frågor. Intervjun påminner om en enkät, men genomförs muntligt av en 

administratör (May, 2011, s.132). Den strukturerade intervjun går enligt Rowe & Frewer 

(2000) relativt snabbt att genomföra och är därför en lämplig metod att använda för att nå ut 

till människor som inte aktivt söker sig till ett forum där de kan göra sin röst hörd och dela 

med sig av sin åsikt. Gaber & Gaber (2007, s.26) menar att just tidsaspekten, den korta tiden 

det tar att genomföra utfrågningen, medför att chansen ökar för att människor ska visa sig 

villiga att bli intervjuade och delta i undersökningen. 
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3 Metod 
Syftet med den här studien var att undersöka två metoder för att bedriva gatuundersökningar, 

så kallade ”on-street surveys”. Inspirationen till metoderna och undersökningens utformning 

kommer främst från en artikel i Journal of Transport Geography skriven av Kelly et al. 

(2011). En gatuundersökning är, som namnet antyder, en form av undersökning som bedrivs 

inom ramen för vad som kan anses vara gaturummet. Kelly et al. (2011) menar att det faktum 

att undersökningen bedrivs på platsen som frågorna handlar om är ovärderligt eftersom det 

ger den medverkande en bättre möjlighet att på ett begripligt sätt göra sig förstådd. Genom att 

vara närvarande vid platsen kan objekt på ett fördelaktigt sätt pekas ut, sättas in i ett 

sammanhang och platsens rätta natur kan framgå tydligare. 

Gatuundersökningar kan utföras på en mängd olika sätt och i den här studien rörde det sig om 

två olika metoder för att genomföra strukturerade intervjuer. Ett antal förutbestämda frågor 

samlas i ett frågeformulär. Frågorna ställs sedan till ett antal människor och svaren registreras 

för att data ska kunna bearbetas längre fram i processen. Rowe & Frewer (2000) hävdar att 

undersökningar som fångar upp åsikter och uppfattningar är lämpliga metoder för att 

involvera medborgare i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. 

Enligt Parfitt (2005, s.79) kan data från undersökningar delas in i tre olika kategorier. 

Uppdelningen sker i ”klassificering av människor, omständigheter och deras miljö”, 

”beteende hos människor” och ”attityder, åsikter och uppfattningar”. Den här 

undersökningen hade för avsikt att samla in och sammanställa information från främst den 

tredje och sista kategorin, attityder, åsikter och uppfattningar. 

Frågorna i formuläret, såväl som det förkunnade motivet till undersökningen, handlade om 

miljön på Centralplan i Gävle. Centralplan ligger i centrala Gävles östra delar (figur 1). 
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Figur 1: Orienteringskarta för centrala Gävle där Centralplan markerats med en röd ring (Open Street Map, 2013). 

Centralplan anlades under 1890-talet som ett öppet torg men har genom åren förändrats flera 

gånger (Gävle kommun, 2012). Ett bestående inslag har varit de kulturellt värdefulla 

byggnader som omgärdar Centralplan i form av Centralstationen, Sjömanskyrkan och 

Centralpalatset (figur 2). 

 

Figur 2: Vy över Centralplan med Centralstationen till vänster och Sjömanskyrkan i mitten. På höger sida kan även delar 
av fasaden på Centralpalatset ses. 
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Utformningen av Centralplan har till stor del förändrats i takt med den ökande trafiken för att 

bättre kunna tillgodose behoven hos gångtrafikanter, cyklister, busstrafik och bilister (Gävle 

kommun, 2012). Centralplan är idag ett gångfartsområde. En av tankarna med 

gångfartsområden är att osäkerhet hos trafikanter av olika slag ska öka uppmärksamheten och 

därmed säkerheten (Sveriges Kommuner & Landsting, 2009) till skillnad mot 

övergångsställen som enligt Elvik (2000) medför att gångtrafikanter blir så pass trygga att 

uppmärksamheten påverkas negativt. Kriterier för en lyckad utformning av gångfartsområde 

är enligt Sveriges Kommuner & Landsting (2009) bland annat att ”uppdelning i körbana och 

trottoar inte ska finnas” och att ”området bör inte ha genomfartstrafik”. 

Det två metoderna av gatuundersökningar gavs benämningarna ”Stationär” och ”Följeslagare” 

för att tydligare särskilja de båda metoderna åt. Benämningen syftade samtidigt till att ge en 

indikation om vilken av metoderna som för tillfället var aktuell. Det två metoderna hade 

följande tillvägagångssätt: 

 Metod ”Stationär” var en form av stillastående strukturerad intervju som utövades på 

platsen. Administratören frågade ut personer som alldeles precis hade förflyttat sig 

genom gaturummet. 

 Metod ”Följeslagare” var en form av rörlig strukturerad intervju som utövades på 

platsen men där administratören slog följe med personer och ställde frågorna under 

tiden de passerade genom gaturummet. 

Flowerdew & Martin (2005, s.75) hävdar att en grundlig planering av studien är viktig när 

primärdata ska samlas in. Följande avsnitt kommer att ge en förklaring till hur frågeformuläret 

utformades och hur undersökningarna genomfördes. 

3.1 Tillvägagångssätt för metoder 

I det här avsnittet presenteras först information och sedan beskrivs de förberedande momenten 

till gatuundersökningarna. En pilotundersökning genomfördes och ett frågeformulär 

utformades.  Ett körschema skapades, en form av manus för de som administrerade intervjun. 

De strukturerade intervjuerna i den här studien tog sin plats på Centralplan i Gävle. Platsen 

valdes eftersom den identifierats av Gävle kommun som en plats med en misslyckad 

utformning ur en fotgängares perspektiv (Gävle kommun, 2012). Genom valet att fråga om 

den rådande miljön på Centralplan rättfärdigades undersökningen. 
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Människor har en misstänksamhet gentemot frågeformulär enligt Parfitt (2005, s.78) som 

påpekar att det är viktigt att förklara varför undersökningen genomförs för de som ställer upp 

och svarar på frågorna. Det är betydelsefullt att det finns ett legitimt motiv till undersökningen 

för att de medverkande inte ska uppleva att de slösat bort sin tid. En dåligt underbyggd 

undersökning med dunkla motiv kan skada anseendet för metoden, vilket kan leda till att 

förtroendet hos människor förloras och därmed också möjligheterna att genomföra liknande 

aktioner i framtiden. 

Kelly et al. (2011) anser att en av fördelarna med att använda gatuundersökningar (on-street 

surveys) eller liknande metoder är att de utgår från fotgängarnas värderingar av vilka faktorer 

som är viktiga inslag i en gaturummet. De faktorer som identifieras av fotgängarna som 

betydelsefulla kan sammanställas och genom att ta itu med dem kan gatumiljön förbättras. 

Enligt Marie Wallström (personlig kommunikation, 6 maj 2013) från Gävle kommuns 

samhällsbyggnadskontor är det en fördel om frågor behandlar ett ämne som ger upphov till 

åsikter. Ämnet måste väcka känslor och beröra eftersom människor som inte bryr sig 

troligtvis inte kommer ha en åsikt, vilket i förlängningen leder till att de kanske inte ställer 

upp och svarar på frågorna i undersökningen.  

Wallström (personlig kommunikation, 6 maj 2013) anser att det blir ett bättre resultat om 

människor engageras men att tid är ett av problemen. Dialogen med medborgarna tar tid men 

den är viktig för demokratin. En fördel med valet av Centralplan var en god genomströmning 

av människor. För att säkerställa ett gott underlag behöver ett flertal människor tillfrågas och 

för att metoderna ska bli effektiva krävs att relativt många människor kan tillfrågas under 

korta tidsperioder. 

3.1.1 Pilotundersökning 

Att ta kontakt med personer som har betydelse för studien och att genomföra 

pilotundersökningar är exempel på uppgifter som bör genomföras i god tid. Parfitt (2005, 

s.87) framhäver betydelsen av att genomföra en pilotundersökning och hävdar att den bidrar 

till att missuppfattningar kan minimeras. Om frågorna ger upphov till missförstånd kan 

ändringar göras och frågorna uppdateras för att frågeformuläret i slutänden ska ge ett mer 

användbart data, och slutligen ett mer rättvisande resultat.  

I ett tidigt skede av den här studien genomfördes en pilotundersökning. Ett preliminärt 

frågeformulär (se bilaga 1) sammanställdes med en blandning av frågeställningar. Syftet med 
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pilotundersökningen var att få en indikation på hur genomförandet av metoderna skulle 

fungera samt huruvida frågornas formulering behövde revideras eller om de kunde anses vara 

tillfredställande. 

Pilotundersökningen genomfördes den 26 april mellan klockan 15:00 och 16:00 enligt metod 

”Stationär”. Frågeformulär till pilotundersökningen kan ses i bilaga 1. Vid 

pilotundersökningen tillfrågades 46 personer varav 12 personer (26,1%) medverkade i 

undersökningen. Av dessa 12 var 6 kvinnor och 6 män. 

Pilotundersökningen bekräftade farhågorna om människors misstänksamhet gentemot 

frågeformulär och det fanns vissa svårigheter att få folk att ställa upp. När uppmärksamheten 

fångades så pass länge att en förklaring möjliggjordes om undersökningens ursprung och 

motiv, dvs. att undersökningen utfördes i regi av Högskolan i Gävle och undersökte miljön på 

Centralplan, fanns det en märkbar skillnad i inställning hos de tillfrågade. Det ledde till ett 

införskaffande av en ”trottoarpratare” (figur 3) inför de huvudsakliga undersökningarna. 

 

Figur 3: Figuren visar den ”trottoarpratare” som användes vid undersökningarna. 

Vid genomförandet av pilotundersökningen framgick det att flera delar av frågeformuläret gav 

upphov till missförstånd. Med hjälp av enklare formuleringar omarbetades de delarna, och en 

del förändringar gjordes för att få ett bättre flyt i intervjun. 
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I den mellersta delen av enkäten ombads de som deltog i undersökningen bedöma hur väl 

olika påstående överensstämde med deras åsikter. Bedömningen gjordes på en skala från 1 till 

5 där 1 representerade ”stämmer inte alls”, 2 representerade ”stämmer till liten del”, 3 

representerade ”stämmer delvis”, 4 representerade ”stämmer väl” och 5 representerade 

”stämmer mycket väl”. Detta innebar att administratören av intervjun var tvungen att förklara 

vad varje siffra representerade för den som deltog i undersökningen, vilket gjorde att vissa 

medverkande tappade fokus och avbrott uppstod. 

Eftersom flera av de medverkande i pilotundersökningen hade åsikter om mer än vad frågorna 

behandlade adderades utrymme för övriga kommentarer på frågeformuläret inför de 

huvudsakliga undersökningarna. 

3.1.2 Utformning av frågeformulär 

När en undersökning genomförs på gatan finns det en tidsaspekt att ta hänsyn till. Människor 

är ofta i rörelse och har en begränsad tid som de kan eller vill avvara. Antalet frågor i 

formuläret är ofta det som avgör hur lång tid det tar att genomföra. Det innebär att antalet 

frågor måste avvägas med en bra balans. Det gäller att på så kort tid som möjligt få ut 

maximalt med användbar information. Det måste även visas hänsyn vid valet av frågor, där 

det slutgiltiga valet bör undvika frågor som kan verka stötande eller på något annat sätt frångå 

en etiskt acceptabel värdegrund.  

Flowerdew & Martin (2005, s.75) påpekar att både frågorna som ställs och informationen som 

de syftar till att samla in ska vara relevanta för det slutgiltiga forskningsmålet. Det gäller att se 

till att frågorna är utformade noga för att de ska fungera på det sätt som är tänkt och bli så 

effektiva som möjligt. Frågorna bör vara utformade på ett sätt som minimerar missförstånd. 

Det ska framgå klart och tydligt vad frågans innebörd är, samt kunna förklaras för den 

medverkade i undersökningen om eventuella missförstånd ändå uppstår. Parfitt (2005, s.79) 

menar att det finns svårigheter med att samla in data om attityder, åsikter och uppfattningar 

samt förkunnar att åtgärder lär tas för att minimera risken för att felkällor inom 

datainsamlingen uppstår.  

3.1.3 Motivering av frågor i formuläret 

I den här studien fanns en avgränsning till gångtrafikanters miljö och frågorna ställdes enbart 

till fotgängare. Därför behandlade frågorna miljön utifrån en fotgängares perspektiv.  

För att försöka uppnå en balans i frågeformuläret samlades dels frågor till de svarande men 

även information som administratören själv kunde fylla i efter att intervjun var klar t.ex. 
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datum, klockslag, kön. Administratören gjorde även en uppskattning av den medverkandes 

ålder för att på det sättet undvika att behöva fråga om ålder eftersom det av vissa människor 

kan uppfattas som känslig information att delge en främling. 

Varför är frågan om kön relevant? 

Syftet med frågan var att visa om det skiljer sig i hur män och kvinnor uppfattade miljön. 

Varför vill vi veta ålder?  

Syftet med frågan var att visa om det skiljer sig i uppfattning mellan människors 

åldersskillnad. Äldre människor har svårare att hantera en komplex miljö med mycket intryck 

och ett högre trafiktempo (Hine, 1996). Det kan även visa på en skillnad mellan förmågan att 

uppfatta vilka regler som gäller på platsen, både formella och informella där det sociala 

samspelet sätter gränserna. 

Varför vill vi veta frekvens på platsen? 

Syftet med frågan var att undersöka om människor som vistas ofta på platsen utvecklar en 

acceptans för de förhållanden som råder där, alternativt om de som sällan vistas där anpassar 

sig bättre till den rådande situationen. 

Hur tydligt är det om gående eller bilar har företräde på Centralplan? 

Syftet med frågan var att ta reda på hur de fotgängare som trafikerade platsen upplevde den 

för att få veta om de ansåg att det tydligt framgick vem som skulle lämna företräda och vem 

som har rätten till företräde på sin sida. Ett gångfartsområde innebär att gångtrafikanter har 

företräde gentemot motorfordon, och att motorfordon ska framföras i gånghastighet (Sveriges 

Kommuner & Landsting, 2009, s.48). Centralplan är idag utformat som ett gångfartsområde, 

men ett som enligt Wallström (personlig kommunikation, 6 maj 2013) inte fungerar i 

praktiken. 

Hur trygg känner du dig som gångtrafikant på Centralplan? 

Syftet med frågan var att visa huruvida Centralplans utformning som gångfartsområde 

fungerar eller inte. Gävle kommun (2012) identifierar i Centrumplanen platsen som otrygg 

men har även en målsättning som säger att möjligheter till ökad gångtrafik ska förbättras. 

Otrygghet går stick i stäv med de faktorer som uppmuntrar till ökad gångtrafik, och leder 

därmed till minskad gångtrafik (Cho, Rodriguez & Khattak, 2009). 
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Tycker du att Centralplan är en behaglig miljö? 

Syftet med frågan vara att visa huruvida de gångtrafikanter som använder platsen tycker att 

den är en behaglig och trivsam miljö. Enligt Gävle kommun (2012) skapar en trivsam fysisk 

miljö positiva intryck och leder till en vilja att återkomma. Centralplan är en central 

mötesplats i staden och det är viktigt att den är välkomnande eftersom det är något av det 

första som möter resenärer som färdas till Gävle med tåg. 

Skulle du vilja förändra något, ja eller nej? 

Syftet med frågan är att ge de svarande en möjlighet till att nämna något det vill förändra, 

men även ge en möjlighet att avstå om de känner att de inte vill dela med sig av mer 

information. 

Vad skulle du vilja förändra? 

Syftet är att ge en möjlighet för människor att fritt uttrycka på vilket sätt de skulle vilja 

förändra Centralplan för att skapa en bättre miljö. Frågan är en naturlig följdfråga vid ett 

positivt svar på föregående fråga. Den ger en indikation på vad som berör människor mest och 

vad de är angelägna om att förändra.  

Övriga kommentarer? 

Syftet med den här frågan var att öppna upp för en mer informell diskussion där den 

intervjuade kunde uttrycka sig mer fritt. Frågan bottnar i att pilotundersökningen visade att 

människor hade mer att säga efter att undersökningen var slut. Genom att ha ett utrymme på 

slutet av formuläret kunde den intervjuade få komma till tals om de kände att de hade tiden 

och lusten att dela med sig av ytterligare åsikter. 

Tycker du att det känns bra att få komma till tals? 

Syftet med frågan var att ta reda på om människor tyckte att det kändes meningsfullt att få 

komma till tals och på så sätt involveras i planeringsprocessen. Eftersom det angivna motivet 

för undersökningen egentligen var en pseudovariant gav den här frågan en indikation på hur 

människor ställer sig till att bli involverade i planeringsprocessen. 
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3.1.4 Utformning av körschema 

Flowerdew & Martin (2005, s.76) framhåller att det krävs en medvetenhet om vilka fel som 

kan tänkas uppstå eftersom det påverkar undersökningens trovärdighet, men även att 

administratören gör sitt yttersta för att utesluta dessa felkällor när de uppstår. Enligt Parfitt 

(2005, s.104) är tydliga riktlinjer för hur undersökningarna ska genomföras ett måste. Genom 

att ha en organiserad struktur och ett enhetligt tillvägagångssätt för hur frågorna i formuläret 

ställs kan felkällor om inte uteslutas, så i alla fall minskas. Vikten av att ha tydliga 

instruktioner ökar exponentiellt med att antalet människor som administrerar undersökningar 

eftersom fler människor öppnar för fler tolkningar av frågeställningen. 

För att undervika att undersökningarna genomfördes på varierande sätt beroende på vem som 

ledde intervjun skapades ”körschema” för de olika metoderna (bilaga 3 & 4). Körschemat 

fungerade som ett manus och säkerställde att den som administrerade frågorna följde samma 

mall som tidigare. Körschemat för varje metod repeterades för att fungera som en rutin innan 

undersökningarna tog plats. 

3.2 Genomförande av gatuundersökning 

Det här avsnittet redogör för hur de två olika intervjumetoderna utfördes praktiskt, en steg för 

steg- guide av de genomförda gatuundersökningarna, hur observationer på platsen 

genomfördes samt en redogörelse för studiens tidsram. 

3.2.1 Metod ”Stationär” 

Som tidigare nämnts fungerade metod ”Stationär” som en form av stillastående strukturerad 

intervju. Personer som alldeles precis förflyttat sig genom gaturummet tillfrågades om 

medverkan och undersökningen genomfördes på platsen. Vid metod ”Stationär” användes 

fyra olika utgångspunkter och i figur 4 visas dem tillsammans med de vanligaste rutterna som 

människor närmade sig administratörerna på. 
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Figur 4: Flygfoton över Centralplan med utfrågningens utgångspunkter markerade med gula ringar och de medverkandes 
vanligaste rutter markerade med gula pilar (Lantmäteriet, 2013). 

De fyra utgångspunkterna för intervjuerna i metod ”Stationär” är markerade med gula ringar i 

figur 4. Två av utgångspunkterna är placerade vid Drottninggatan respektive Kyrkogatan 

(vänstra bilden) medan två av utgångspunkterna är placerade vid Centralstationen (högra 

bilden). De gula pilarna visar de vanligaste vägarna som de medverkande i undersökningen 

rörde sig innan utfrågningen ägde rum. 

Stationär, steg för steg: 

Administratören av frågeformuläret tog position på den utvalda platsen (figur 4) och 

inväntade potentiella medverkande till undersökningen. Platsen fungerade som ett 

upptagsområde och administratören observerade hur den potentiellt medverkande personen 

rörde sig över Centralplan. När personen i fråga närmade sig administratörens sektor hälsades 

den med frasen ”Hej, jag heter (_____) och kommer från Högskolan i Gävle, vi genomför en 

undersökning om hur människor upplever miljön på Centralplan” varpå han/hon tillfrågades 

om sin medverkan. 

Om personen accepterade inbjudan tog undersökningen sin början genom att administratören 

ställde frågorna från frågeformuläret enligt körschemats instruktioner för metod ”Stationär” 

(bilaga 3). När frågorna var avklarade tackades personen för sin medverkan och 

administratören fyllde i övrig information enligt körschemat.  
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3.2.2 Metod ”Följeslagare” 

Medan den första metoden var en stationär undersökning var den andra metoden en mer rörlig 

variant. Personer som närmade sig platsen tillfrågades om medverkan och undersökningen 

genomfördes under tiden som personen rörde sig genom gaturummet. 

Vid metod ”Följeslagare” användes två olika utgångspunkter och i figur 5 visas dem 

tillsammans med de rutter som administratörerna och de medverkande i intervjuerna rörde sig 

i sällskap. 

 

Figur 5: Flygfoto över Centralplan med utfrågningens utgångspunkter markerade med gula ringar och de medverkandes 
och administratörernas rutter markerade med gula pilar (Lantmäteriet, 2013). 

De två utgångspunkterna för intervjuerna i metod ”Följeslagare” är markerade med gula 

ringar i figur 5. De två utgångspunkterna är placerade vid Centralstationen. De gula pilarna 

visar de vanligaste vägarna som de medverkande i undersökningen rörde sig tillsammans med 

administratörerna under tiden utfrågningen ägde rum. 

Följeslagare, steg för steg: 

Administratören av frågeformuläret tog position på den utvalda platsen och inväntade 

potentiella medverkande till undersökningen. Platsen fungerade som ett upptagsområde och 

administratören observerade hur den potentiellt medverkande personen rörde sig mot 

Centralplan. När personen i fråga närmade sig administratörens sektor hälsades den med 
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frasen ”Hej, jag heter (_____) och kommer från Högskolan i Gävle, vi genomför en 

undersökning om hur människor upplever miljön på Centralplan.  Det ser ut som du är på väg 

att korsa Centralplan ” varpå han/hon tillfrågades om administratören fick följa med på vägen 

över och ställa några frågor under tiden. 

Om personen accepterade inbjudan tog undersökningen vid genom att administratören följde 

med personen över Centralplan och ställde frågorna från frågeformuläret under tiden för 

passagen enligt körschemats instruktioner för metod ”Följeslagare” (bilaga 4). När frågorna 

var avklarade tackades personen för sin medverkan och administratören fyllde i övrig 

information enligt körschemat, varpå administratören sedan begav sig tillbaka till 

utgångspunkten för undersökningen. 

3.2.3 Observationer 

Under tiden för genomförandet av gatuundersökningarna fann det sig naturligt att 

administratörerna observerade platsen och vad som ägde rum där. Det gällde inte bara de 

personer som var direkt relaterade till de olika metodernas utfrågningar utan inkluderade även 

trafiksituationen, de gåendes rörelsemönster och andra iögonfallande händelser. Dessa 

händelser registrerades inte i frågeformulären för intervjuerna men gav ändå bestående intryck 

av platsen. 

3.2.4 Tidsram för gatuundersökning 

Undersökningarna med användandet av de två metoderna ”Stationär” och ”Följeslagare” 

genomfördes under sammanlagt 12 mantimmar under den 7-8 maj 2013. Tiden för 

undersökningarna var jämt fördelad mellan de två olika metoderna.  

Gatuundersökningen för ”Stationär” genomfördes på följande tider: 

7 maj kl. 16-17, 8 maj kl. 10-11 och 16-17. 

Gatuundersökningen för ”Följeslagare” genomfördes på följande tider: 

8 maj kl. 9-10 och 14-16. 

Resultaten från undersökningarna presenteras i det efterföljande kapitlet. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningarna. Resultatet är uppdelat i två delar. 

Den första delen innehåller resultatet för metodundersökningen och den andra delen resultatet 

av de besvarade frågorna från de medverkande i undersökningarna. 

4.1 Resultat av metodundersökning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av metodundersökningarna. Tabell 1 visar hur många 

personer som deltog i undersökningarna fördelat på kön och ålder. De två olika metoderna, 

”Stationär” och ”Följeslagare” presenteras sedan uppdelade var för sig och avsnittet avslutas 

med resultat från observationer under tiden för gatuundersökningarna. 

Tabell 1: Tabellen visar antalet medverkande i undersökningarna fördelade på kön och ålder. 

Antal personer som medverkade i undersökningen 

Kvinnor 

Ungdom Ung vuxen Medelålders Äldre 

4 12 13 8 

Män 

Ungdom Ung vuxen Medelålders Äldre 

7 5 8 6 

 

4.1.1 Resultat av metod ”Stationär” 

Vid genomförandet av den stationära metoden tillfrågades 109 personer fördelade på 61 

kvinnor och 47 män. Av de tillfrågade var 40 personer (36,7%) villiga att delta i 

undersökningen. De deltagande var fördelade på 27 kvinnor och 13 män. 

I undersökningen av metod ”Stationär” deltog kvinnor i större utsträckning än män. Av de 

tillfrågade kvinnorna valde 44,3% att medverka och av de tillfrågade männen valde 27,7% att 

medverka. Kvinnor var mer tillmötesgående till medverkan. Även om inte kvinnor kunde 

ställa upp och medverka ignorerade de inte förfrågan om medverkan i samma utsträckning 

som personer av det manliga könet. Män visade oftare än kvinnor att de inte ville medverka i 

undersökningen genom t.ex. att välja en omväg för att undvika att bli tillfrågade eller genom 

att tydligt visa att de var upptagna med mobiltelefon. 

Flera av deltagarna i undersökningen fortsatte samtala med administratören efter att den 

strukturerade intervjun genomförts. Eftersom metoden var stationär befann sig personerna 

fortfarande på platsen och kunde därför på ett förklarande sätt framföra sina åsikter genom att 

använda kroppsspråk, peka ut och visa vad de refererade till för attribut i gaturummet. Den 
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stationära metoden gav även tillfälle att observera de potentiellt medverkande när de rörde sig 

över Centralplan innan undersökningen tog vid. 

4.1.2 Resultat av metod ”Följeslagare” 

Vid genomförandet av metod ”Följeslagare” tillfrågades 62 personer fördelade på 32 kvinnor 

och 30 män. Av de tillfrågade var 23 personer (37,1%) villiga att delta i undersökningen. De 

deltagande var fördelade på 10 kvinnor och 13 män. 

I undersökningen av metod ”Följeslagare” intervjuades ungefär lika många män som kvinnor. 

Av de tillfrågade kvinnorna valde 31,3% att medverka och av de tillfrågade männen valde 

43,3% att medverka. 

Den rörliga metoden ”Följeslagare” gick ut på att administratören gjorde sällskap med den 

medverkande under tiden som Centralplan passerades. Det innebar att metoden blev 

tidskrävande eftersom det i flera fall resulterade i att utfrågningen tog längre tid än den tid 

som det tar att passera Centralplan. Det medförde att administratören hamnade uppemot 250 

meter från utgångspunkten och sedan var tvungen att gå vägen tillbaka till utgångspunkten. 

Det skapade ett problem eftersom det innebar att en del av grundidén med 

gatuundersökningen gick förlorad, dvs. att vara på platsen som frågorna handlade om och 

kunna se Centralplan under tiden som frågorna besvarades. 

Det visade sig att en del människor inte var helt bekväma med att intervjun genomfördes 

samtidigt som de gick. Det ledde till att de stannade efter ett tag, vilket medförde att 

Centralplan inte korsades under tiden frågorna ställdes. Det framgick att de medverkande som 

hade bråttom fungerade bäst eftersom de målmedvetet gick mot sitt mål. Det gjorde att 

administratören enkelt kunde anpassa sig efter den medverkandes tempo istället för tvärtom 

och gjorde att utfrågningarna förlöpte smidigare. 

Att administratören slog följe med de som medverkade i undersökningen under tiden 

Centralplan korsades medförde också att flera medverkande anpassade sig efter 

administratörens rörelsemönster. När frågorna ställdes skiftades fokus från Centralplan mot 

administratören, vilket påverkade hur personen rörde sig över ytan. Det gjorde att observation 

av personens beteende vid korsandet av Centralplan stördes. 
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4.1.3 Resultat av observationer 

Observation av människors beteende vid korsandet av Centralplan visade att de som intog ett 

dominant tillvägagångssätt hade lättare att passera. Genom att klart och tydligt visa att de 

hade för avsikt att gå över ytan och korsa bilarnas väg lämnades företräde av bilister i större 

utsträckning. Människor som tvekade och visade passivitet hade svårare att passera eftersom 

bilisterna tog kommando och inte lämnade företräde i samma utsträckning. 

Observationer visade att större delen av de gångtrafikanter som passerade platsen valde att 

använda Centralplans upphöjda ytor (figur 6).  

 

Figur 6: Figuren visar de upphöjda och stenbeklädda ytor som täcker en del av Centralplan. 

Människor som rörde sig över Centralplan syntes undvika de asfaltstäckta ytorna på platsen. 

Den minoritet av människor som inte märkbart anpassade sig till den markbeklädnad de rörde 

sig över valde att ta den närmaste vägen över. Detta skedde i regel när det var låg intensitet på 

biltrafiken. 

Av bilarna som trafikerade Centralplan var det endast en liten del som följde de trafikregler 

som gäller på platsen. Trafikförordningen 8 kap 1§ (SFS 1998: 1276) säger att ”fordon får 

inte föras med högre hastighet än gångfart” inom ett gångfartsområde. Majoriteten av fordon 

höll högre hastighet än vad som var tillåtet. 
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4.2 Resultat från besvarade frågor 

I den här delen av resultatet presenteras den information som kunde utläsas från de svar som 

de medverkande i undersökningen gav under intervjuerna. Svaren sammanställdes från båda 

metoderna, ”Stationär” och ”Följeslagare”, för att visa hur information insamlad i en 

gatuundersökning kan användas. Frågeformulärets utformning och frågor kan ses i bilaga 2 

och de olika frågorna behandlades påföljande sätt: 

De tre graderingsfrågorna sammanställdes i diagram medan frågan om vilka förändringar som 

önskades sammanställdes i löpande text. Frågeformulärets sista fråga redogjorde för 

människors inställning gentemot att involveras i planeringsprocessen. 

4.2.1 Hur trevlig miljön på Centralplan upplevs 

En sammanställning av svaren från intervjuerna på frågan ”tycker du att Centralplan är en 

trevlig miljö?” redovisas i diagrammet som kan ses i figur 7. 

 

Figur 7: Diagrammet visar hur trevlig miljön på Centralplan upplevdes av de som medverkade i undersökningen. Svaren 
är fördelade på ålder och kön. 

Unga vuxna upplevde miljön som trevligast. Av de äldre som intervjuades fanns en stor 

skillnad mellan kvinnor och män i uppfattning om hur trevlig miljön upplevdes. Ett mönster 

som kunde urskiljas var att de medverkande i undersökningen den 7 maj generellt sätt gav 

högre betyg på skalan än de som medverkade den 8 maj. 

4.2.2 Tydlighet kring företräde på Centralplan 

En sammanställning av svaren från intervjuerna på frågan ”hur tydligt det är om gående eller 

bilar har företräde på Centralplan?” redovisas i diagrammet som kan ses i figur 8. 
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Figur 8: Diagrammet visar hur tydligt det upplevdes vilket trafikslag som har företräde på Centralplan av de som 
medverkade i undersökningen. Svaren är fördelade på ålder och kön. 

På skalan från 1 till 5 fick svaren ett snittvärde om 2,0. Män upplevde det tydligare än kvinnor 

huruvida bilar eller gående har företräde på Centralplan med ett undantag, den äldre 

åldersgruppen där kvinnor ansåg att det var tydligare. Ungdomar var den åldersgrupp som 

kände sig mest säkra på vilket trafikslag som har företräde på Centralplan. 

4.2.3 Trygghet hos gångtrafikanter på Centralplan 

En sammanställning av svaren från intervjuerna på frågan ”hur trygg känner du dig som 

gångtrafikant på Centralplan?” redovisas i diagrammet som kan ses i figur 9. 

 

Figur 9: Diagrammet visar hur trygga de medverkande i undersökningen kände sig som gångtrafikanter på Centralplan. 
Svaren är fördelade på ålder och kön. 

Ungdomar är den åldersgrupp som känner sig tryggast på Centralplan. Snittet för ungdomar 

visade sig vara 4,3 på skalan mellan 1 och 5. Kvinnor var mindre trygga än män och det 
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visade sig genomgående för alla åldersgrupper enligt ett tydligt mönster. Marginalerna mellan 

könen var snarlika inom samtliga åldersgrupper. 

Av svaren från frågeformuläret kunde även utläsas att tryggheten var aningen högre hos den 

grupp människor som besökte Centralplan flera gånger i veckan jämfört med dem som bara 

besökte platsen några gånger per månad eller mer sällan. 

4.2.4 Vilja att förändra centralplan 

Majoriteten av de medverkande i undersökningen ville förändra Centralplan på något sätt. Av 

de som deltog i undersökningen var det 52 personer (83,9%) som ville förändra Centralplan 

och endast 10 personer (16,1 %) som inte ville se någon förändring. Män fann Centralplans 

utformning tillfredställande i betydligt högre grad än kvinnor. Av de 10 personer som inte 

ville förändra Centralplan var 9 män och 1 kvinna. 

Tydligare övergångsställen var med marginal det mest populära förslaget på hur Centralplan 

borde förändras. 28,6% av de medverkande som ville se en förändring på Centralplan föreslog 

den förändringen. Den näst populära förändringen gällde skyltning om Centralplans 

trafikregler. Centralplan är idag skyltad som ett gångfartsområde men flera medverkande 

framförde åsikter om att det var otydligt, dels för att de saknade kunskap om vad det innebar 

och dels för att de befintliga skyltarna inte var tillräckligt iögonfallande. 

De övriga förändringarna handlade om att begränsa eller helt ta bort biltrafiken från 

Centralplan. Det redogjordes för en rad olika förslag som t.ex. enkelriktad trafik, ta bort 

genomfartsmöjlighet helt och utforma det som en återvändsgränd eller helt enkelt flytta all 

biltrafik till Hamntorget på den östra sidan av järnvägen. 

Flera medverkande uttryckte även önskemål om att Centralplans utformning skulle ändras till 

mer av en mötesplats. Centralplan omgärdas av vackra byggnader i form av Centralstation, 

Sjömanskyrkan och Centralpalatset (figur 10).  



28 
 

 

Figur 10: Figuren visar byggnader runt Centralplan i form av Centralstationen (vänster), Sjömanskyrkan (mitten) och 
Centralpalatset (höger). 

Åsikter lyftes fram om Centralplans inramning och atmosfär med en önskning om en 

utformning som skulle göra den till en plats att vistas på istället för en plats att bara passera. 

4.2.5 Inställning till undersökningen 

Av de medverkande i undersökningen tyckte hela 52 personer (83,9%) att det kändes 

meningsfullt att få komma till tals medan 8 personer (12,9%) svarade att de inte visste. Endast 

två personer (3,2%) var av åsikten att det inte kändes meningsfullt att få komma till tals. Detta 

tyder på att de som medverkade i undersökningen i allmänhet var positivt inställda till att få 

framföra sina åsikter. 
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5 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras gatuundersökningar. Hur de kan vara värdefulla metoder för att 

samla in information, hur gatuundersökningarna utfördes, vilken typ av information de 

genererade samt vilka observationer som gjordes under tiden för genomförandet. 

5.1 Gatuundersökningar 

För att information om attityder, åsikter och uppfattningar inte ska gå till spillo krävs det att 

de aktivt samlas in. Eftersom de lagstadgade metoderna för medborgardeltagande inte anses 

väcka tillräckligt stort intresse bör en utveckling ske mot nya strategier. De nya strategierna 

bör ta hänsyn till vad som är viktigt i ett demokratiskt samhälle, att allas åsikt bör räknas 

likvärdigt. 

Habermas pratar enligt Hermelin (2005, s.313) om den givande dialogen och att alla kan 

komma överrens. Habermas anser att det bör ske med hjälp av förnuftet, men vad är då 

förnuftet och vem är det som ska bestämma vad som är förnuftigt. Det finns alltså vissa 

svårigheter med att få alla att komma överrens, för att inte rakt ut säga att det är omöjligt. 

Men det handlar trots allt om att skapa en form av lösning som är tillfredställande för en 

majoritet av dem som är berörda. Det görs inte enbart genom att anamma den rationella 

planeringens värderingsprincip utan genom att se till den kommunikativa planeringens 

målsättning om att integrera fler perspektiv. Genom att ha en demokratisk strategi och ta 

hänsyn till människors åsikter kan ett samhälle skapas som bättre lever upp till de 

förväntningar eller önskemål medborgarna har om hur deras framtid ska gestalta sig. 

Metoderna som användes i den här undersökningen kan mycket väl fungera som inkörsportar 

till en aktiv dialog mellan planerare och medborgare. Dialogen ska ju enligt Habermas vara 

det som utvecklar förnuftet (Hermelin, 2005, s.313). Dialogen fyller en viktig funktion 

eftersom den minskar det avstånd som kan uppstå mellan planeraren och medborgarna. 

Det visade sig under gatuundersökningarna att de medverkande hade en positiv inställning till 

att få göra sin röst hörd. Det går inte att komma ifrån att vi här och nu lever i en representativ 

demokrati, och att det i slutänden är planerarna som utformar planerna. Men genom att bidra 

med information kan förutsättningarna att ta fram tillfredställande planer förbättras. Det 

underlättar för planerarna och ger slutligen ett bättre resultat för medborgarna.  

Vi tyckte att metod ”Stationär” fungerade bättre än metod ”Följeslagare” men mycket handlar 

om de förutsättningar som metoderna ges. Båda metoderna kan anses fungera tillfredställande 

om man anpassar dem efter behov. Vilken information som kan samlas in beror till stor del på 
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vilka frågor som ställs. Det gäller att vara förberedd för att kunna få ett så användbart data 

som möjligt. 

De här metoderna ger begränsad information men den kan fortfarande vara värdefull. En av 

fördelarna var att undersökningarna genomfördes på plats, vilket underlättade när de 

medverkande ville förklara och göra sig förstådda. Det handlar alltjämt om rationell planering 

och vi arbetar i en representativ demokrati. Men det krävs ökat fokus på kommunikation, som 

är en viktig del i den kommunikativa planeringsteorin och de här metoderna kan vara ett steg i 

rätt riktning. Dialogen gör att människor känner att de också har betydelse, vilket gör att 

gatuundersökningar fyller en funktion och är användbara. 

5.2 Utförande 

Här diskuteras utförandet av de olika gatuundersökningarna. Hur pilotundersökningen bidrog 

med värdefulla kunskaper, hur metod ”Stationär” och metod ”Följeslagare” fungerade och 

vad som gör det svårt att uppskatta hur många som inte vill vara med i gatuundersökningarna. 

Redan under pilotundersökningen upplevdes en känsla av att människor i allmänhet är 

skeptiskt inställda till främlingar med papper i händerna, speciellt dem som söker kontakt. 

Flera av de tillfrågade släppte dock sin skepticism när motivet bakom gatuundersökningen 

förklarades och valde sedan att medverka. Det kan bero på att ett legitimt motiv säkerställer 

att de inte kommer uppmanas köpa något de inte vill ha, eller gå med i en förening de inte vill 

vara med i. För att undvika att bli misstagna som försäljare hade en skylt införskaffats till de 

huvudsakliga gatuundersökningarna. Den skulle kunna kompletteras med ytterligare attribut 

t.ex. reflexvästar, tröjor, kepsar eller flaggor för att säkerställa att undersökningens motiv 

framgår klart och tydligt. Det var väldigt lite människor som självmant visade intresse för 

undersökningen, vilket betyder att det krävs en framåtanda och lite marknadsföring för att få 

folk att medverka. 

Vid genomförandet av metod ”Stationär” gick det förvånansvärt lätt att få till lätt att en längre 

dialog med människor. Efter att frågorna hade avslutats tog flera av de intervjuade initiativ till 

att fortsätta dialogen, som därefter skedde på deras premisser. De intervjuade tog tillfället i 

akt att lätta sitt hjärta och göra sin röst hörd. Det kan ses som en del av ”den goda dialogen” 

som Habermas hävdar är vad som leder till att förnuftet utvecklas. Genom att prata om 

varandras sätt att se på saker kan förståelsen för de olika ställningstagandena ökas. 
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Vid genomförandet av metod ”Följeslagare” varierade det mellan hur lång tid det tog att 

genomföra intervjun respektive röra sig över Centralplan. I flertalet fall hände det att 

Centralplan passerades och utfrågningen fortsatte utanför det för undersökningen tänkta 

gaturummet. Det medförde att utfrågningen inte längre utfördes på platsen som frågorna 

handlade om och därmed hade inte den intervjuade samma möjlighet att överblicka 

Centralplan, vilket var en av de viktigaste delarna i metoderna. På grund av detta problem 

framstår det som att metod ”Följeslagare” är bättre lämpad för ett större gaturum eller en 

längre sträcka. 

Vid genomförandet av metod ”Följeslagare” är det möjligt att beteendet hos personerna som 

intervjuades påverkades. Eftersom en administratör följde med dem kan de med hänsyn till att 

de inte var ensamma ha anpassat sitt rörelsemönster. Det verkade som att personerna var 

försiktigare eftersom de var tvungna att lägga en del av sin uppmärksamhet på 

undersökningen. Hade personerna genomfört undersökningen enligt den stationära metoden är 

det möjligt att både deras svar och deras väg över Centralplan blivit annorlunda. 

Av de som tillfrågades om medverkan i undersökningarna (båda metoderna) accepterade 37% 

inbjudan och svarade på frågorna. Procentsatsen säger egentligen inte lika mycket som antalet 

som faktiskt ställde upp. Det kan variera en del beroende på vilka personer som bokförs som 

nekande till att medverka i undersökningen.  

Personer som gav intrycket av att vara mycket stressade eller på andra sätt gjorde sig 

okontaktbara tillfrågades inte om medverkan, och räknades heller inte som en person som 

nekat till medverkan. Det skulle kunna vara en felkälla. Eftersom många som rör sig i 

närheten av Centralplan har ett tåg att passa var uppenbart stressade personer vanligt 

förekommande vid genomförandet av undersökningarna. Många människor gjorde sig även 

medvetet ”okontaktbara”, genom att till exempel gå omvägar eller stirra ner på mobiltelefonen 

för att inte söka ögonkontakt. De människorna visade tydligt att de inte ville medverka utan 

att faktiskt ha blivit tillfrågade och bör heller inte vara en del av statistiken.  

Personer upptagna i en konversation med sitt sällskap har också undvikits eftersom vi ansåg 

att det skulle vara irriterande om någon avbröt oss i en liknande situation vilket motarbetar 

skapandet av en god dialog. Det gällde även personer som var upptagna med telefonsamtal. 

Personer med hörlurar har heller inte tillfrågats eftersom de är mer eller mindre okontaktbara 

såvida inte dessa personer vidrörs, vilket kan ses som ett inkräktande på den personliga 

integriteten. Allför påträngande närmanden har alltså undvikits. På grund av det här 
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tillvägagångssättet har det varit svårt att avgöra hur många som passerade utan att delta i 

undersökningarna, vilket resulterade i att endast de som aktivt tillfrågats har blivit en del av 

statistiken. 

Genom att istället se till det faktiska antalet personer som medverkade och jämföra det med 

tiden som undersökningarna tog kan en mer rättvisande proportion redovisas, alltså hur 

effektiv metoderna var för att samla in information. För metod ”Stationär” intervjuades i snitt 

7 personer per timme och administratör. För metod ”Följeslagare” intervjuades i snitt 4 

personer per timme och administratör. Det framstår som att den stationära metoden var mer 

tidseffektiv, men en längre studie skulle ge ett resultat som var statistisk säkerställt.  

Eftersom Centralplan ligger i direkt anslutning till Gävle Centralstation medför det att många 

av dem som rörde sig på platsen hade bråttom. Det är troligt att en högre svarsfrekvens skulle 

erhållas om gatuundersökningarna genomfördes på en plats där människor uppehåller sig 

längre stunder till skillnad mot Centralplan som fungerar mer som en plats människor endast 

korsar på väg någon annanstans. 

5.3 Svaren från frågeformulären 

Här diskuteras den information som kunde utläsas från svar som de medverkande i 

undersökningarna gav under intervjuerna. 

Rörande frågan ”Tycker du att Centralplan är en trevlig miljö?” var det svårt att se mönster 

relaterade till ålder eller kön. Från datumen på frågeformulären kunde det utläsas att 

människor överlag upplevde miljön trevligare den 7 maj än den 8 maj, vilket kan kopplas till 

de väderförhållanden som rådde på de aktuella dagarna. Den 7 maj var det soligt och varmt 

medan den 8 maj var en kall och blåsig dag. Det ter sig som att människors sinnesstämning 

fick ett uppsving vid vackert väder, samtidigt som sämre väder fick motsatt effekt. 

Svaren på frågan ”Hur tydligt är det om gående eller bilar har företräde på Centralplan?” 

indikerade att det rådde otydlighet kring vem som hade företräde på Centralplan. Antingen är 

det svårt att förstå att Centralplan är ett gångfartsområde, eller så saknas det kunskap om vilka 

regler som gäller kring företräde inom ett gångfartsområde. Svaren visade att ungdomar 

upplevde företrädet tydligare än andra åldersgrupper. En tänkbar anledning till det skulle 

kunna vara att ungdomarna var i den ålder där man vanligtvis lär sig köra bil. Om en person 

nyligen genomfört eller håller på att genomföra en körkortsutbildning är det rimligt att anta att 
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personen ifråga har färskare kunskaper om trafikregler om stadens komplicerade 

trafikområden.  

Gällande frågan ”Hur trygg känner du dig som gångtrafikant på Centralplan?” fanns det ett 

tydligt mönster inom samtliga åldersgrupper. Oavsett åldersgrupp visade det sig att män var 

tryggare än kvinnor. Det kan bero på att män kände sig tryggare än kvinnor eller att män har 

svårare att erkänna sig otrygga. 

De medverkande som besökte platsen mest frekvent kände sig tryggare än övriga kategorier. 

Det kan antas bero på att personer som ofta besöker en plats blir vana vid förhållandena som 

råder där, vilket gjorde att de kände sig tryggare i situationen.  

Den vanligaste föreslagna förändringen på Centralplan var tydligare övergångsställen. Detta 

är ett inslag i gaturummet som får människor att känna sig tryggare, men som statistiskt sett 

visat sig höja olycksrisken platser där det implementeras (Elvik, 2000). Elvik (2000) menar att 

övergångsställen gör gångtrafikanter så pass trygga att de tappar uppmärksamheten, vilket 

leder till att olyckor sker i större utsträckning. Centralplan är idag ett gångfartsområde. En av 

tankarna med gångfartsområden är att osäkerhet hos trafikanter av olika slag ska öka 

uppmärksamheten och därmed säkerheten (Sveriges Kommuner & Landsting, 2009). Detta 

förutsätter dock att gångfartsområdet är utformat på ett bra sätt. Kriterier för en lyckad 

utformning av gångfartsområde är enligt Sveriges Kommuner & Landsting (2009) bland annat 

att ”uppdelning i körbana och trottoar inte ska finnas” och att ”området bör inte ha 

genomfartstrafik”. Det är kriterier som inte stämmer överrens med utformningen av 

Centralplan. Förslag till utformning som bättre överrensstämde med kriterierna fanns dock 

med bland de föreslagna förändringarna som samlades in i samband med gatuundersökningen. 

Det gällde bland annat begränsande av genomfartstrafik i olika utsträckning. 

Gällande frågan ”Tycker du att det känns meningsfullt att få komma till tals?” var det endast 

3% av de medverkande som svarade nej. Det gör att vi anser att det är meningsfullt att samla 

in allmänhetens åsikter. Människor visade genom att svara positivt på den här frågan att de 

uppskattar att få göra sin röst hörd, vilket är en viktig del i det demokratiska 

tillvägagångssättet som den kommunikativa planeringen förespråkar. Genom att använda 

gatuundersökningar kan möjligheten för folk att medverka i planeringsprocessen förbättras 

och en del av dem som vill dela med sig av sina åsikter men som inte aktivt söker sig till 

exempel samråd kan fångas upp. 
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5.4 Observationer 

Här diskuteras de observationer som administratörerna gjorde under tiden för genomförandet 

av gatuundersökningarna. 

Vid observationer av människor innan metod ”Stationär” och under tiden som metod 

”Följeslagare” genomfördes framstod det som tydligt att människor undvek den asfaltstäckta 

ytan av Centralplan. Det var svårt att avgöra om det berodde på att de saknade kunskap om 

trafikreglerna eller om de inte litade på att bilisterna skulle visa hänsyn. Eftersom mycket få 

bilförare följde hastighetsbegränsningen på platsen som enligt Trafikförordningen 8 kap 1§ 

(SFS 1998: 1276) innebär följande: ”Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.” 

var det svårt för gångtrafikanter att bedöma huruvida bilister är villiga att stanna och låta dem 

passera.  

Den låga efterlevnaden av trafikreglerna på Centralplan kan vara en produkt av de 

asfaltstäckta ytor som till stor del täcker platsen tillsammans med stenmuren (figur 12) som 

förhindrar fri passage för gående. 

 

Figur 11: Figuren visar de asfaltstäckta ytorna och den stenmur som fungerar som en barriär på Centralplan. 

Vi anser att det är ett av de inslag i gatubilden som leder till en bildominans på Centralplan. 

De gående rättade sig efter bilisterna och inte tvärtom. Trafikförordningen 10 kap 8§ (SFS 
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1998: 1276) säger att ”En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om 

det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att 

föra fordon med högre hastighet än gångfart”. Det är enligt vårt tycke tveksamt om 

Centralplan lever upp till dessa kriterier. Även nivåskillnader och genomfartstrafik är faktorer 

som vi anser bidrar till att Centralplan är dominerad av biltrafiken. Vi tror att en utformning 

där nivåskillnader och genomfartstrafik eliminerades skulle göra att Centralplan dominerades 

av gångtrafikanterna istället för bilisterna. 

6 Slutsats 
I den här studien har människor involverats i planeringsprocessen genom att använda olika 

metoder för att utföra gatuundersökningar. Det krävs en aktiv ansträngning för att information 

inte ska gå till spillo och det visade sig att en majoritet av de medverkande upplevde det som 

positivt att få göra sin röst hörd. Gatuundersökningar kan vara bra verktyg för att nå den 

dialog som är viktig i det demokratiska samhället och de har en fördel genom att de bedrivs på 

platsen. Gatuundersökningar kan fungera som bra metoder för att samla in information, men 

det krävs att metoderna anpassas efter behov. Det gäller att veta vilken information som 

eftersöks och därefter välja det utförande och vilken typ av frågor som kan generera det bästa 

underlaget. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Pilotformulär för Centralplan 
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Bilaga 2: Frågeformulär för Centralplan 
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Bilaga 3: Körschema för ”Stationär” 

 

Positionera dig på den utvalda platsen. Platsen fungerar som ett upptagsområde, en sektor. 

Vänta därefter på att människor som kan tillfrågas om de vill svara på enkäten närmar sig 

sektorn.  

Observera hur personen rör sig över Centralplan. När personen kommer in i din sektor söker 

du kontakt och säger: 

Hej, jag heter _____ och jag kommer från Högskolan i Gävle. 

Vi genomför en undersökning om hur människor upplever miljön här på Centralplan. 

Vill du svara på några frågor? 

Om nej:  

Anteckna en person som nekande och vänta in nästa person. Börja om från början av 

körschemat. 

Om ja: 

Fråga ”hur ofta besöker du Centralplan?” och ge alternativen för frekvens på platsen enligt 

enkäten. Markera det valda svaret på enkäten. 

Ställ frågan ”Tycker du att Centralplan är en trevlig miljö?” och förklara hur rankingen 

fungerar, dvs. 1 för ”inte alls” till 5 för ”mycket”. Anteckna svaret. 

Fortsätt med följande två frågor enligt samma procedur. 

Ställ frågan ”Skulle du vilja förändra Centralplan på något sätt?”  

Vid ett nej, lämna blank 

Vid ett ja, ställ följdfrågan ”vad skulle du först och främst vilja ändra på?” och anteckna 

svaret på enkäten. Om personen vill välja flera saker att ändra på, be dem prioritera en sak och 

hänvisa till övriga kommentarer. 

Ställ frågan ”har du något övrigt du vill tillägga?” och gör en generalisering av svaret där det 

huvudsakliga budskapet framgår. 
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Fråga ”tycker du att den här undersökningen varit bra eller dålig?” och anteckna svaret på 

enkäten. 

Tacka för medverkan! 

När personen går sin väg: 

Kryssa för vilket kön. Gör en uppskattad bedömning av hur gammal personen är och fyll i det 

på enkäten. Glöm inte att fylla i datum och tidpunkt när enkäten genomfördes. 
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Bilaga 4: Körschema för ”Följeslagare” 

 

Positionera dig på den utvalda platsen. Platsen fungerar som ett upptagsområde, en sektor. 

Vänta därefter på att människor som kan tillfrågas om de vill svara på enkäten närmar sig 

sektorn.  

Observera hur personen rör sig mot Centralplan. När personen kommer in i din sektor söker 

du kontakt och säger: 

Hej, jag heter _____ och jag kommer från Högskolan i Gävle. 

Vi genomför en undersökning om hur folk upplever miljön här på Centralplan. 

Det ser ut som du är på väg att korsa Centralplan. Får jag följa med på vägen och ställa ett 

par frågor om Centralplan till dig på vägen över? 

Om nej: 

Anteckna en person som nekande och vänta in nästa person. Börja om från början av 

körschemat. 

Om ja:  

Slå följe med personen och ställ frågorna från enkäten på vägen över Centralplan 

Fråga ”hur ofta besöker du Centralplan?” och ge alternativen för frekvens på platsen enligt 

enkäten. Markera det valda svaret på enkäten. 

Ställ frågan ”Tycker du att Centralplan är en trevlig miljö?” och förklara hur rankingen 

fungerar, dvs. 1 för ”inte alls” till 5 för ”mycket”. Anteckna svaret. 

Fortsätt med följande två frågor enligt samma procedur. 

Ställ frågan ”Skulle du vilja förändra Centralplan på något sätt?”  

Vid ett nej, lämna blank 

Vid ett ja, ställ följdfrågan ”vad skulle du först och främst vilja ändra på?” och anteckna 

svaret på enkäten. Om personen vill välja flera saker att ändra på, be dem prioritera en sak och 

hänvisa till övriga kommentarer. 
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Ställ frågan ”har du något övrigt du vill tillägga?” och gör en generalisering av svaret där det 

huvudsakliga budskapet framgår. 

Fråga ”tycker du att den här undersökningen varit bra eller dålig?” och anteckna svaret på 

enkäten. 

Tacka för medverkan! 

När personen går sin väg: 

Kryssa för vilket kön. Gör en uppskattad bedömning av hur gammal personen är och fyll i det 

på enkäten. Glöm inte att fylla i datum och tidpunkt när enkäten genomfördes. 
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Bilaga 5: Frågor till intervju med Marie Wallström, Gävle kommun 

 

Frågor till intervju med Marie Wallström från Gävle kommun 

 

Plats: Förvaltningshuset, Gävle kommun, Gävle 

Datum: 2013-05-06 

Närvarande: Marie Wallström, Kristoffer Blomfeldt, Johan Jönsson 

 

 När byggdes Centralplan i Gävle om? 

o På vems initiativ skedde det? 

o Vilka mål hade man när den aktuella utformningen togs fram? 

o Anser ni att utformningen lever upp till dessa mål? 

 Vad har ni för åsikter kring hur Centralplan är utformad idag? 

o Finns det några förändringar planerade i dagsläget?  

o Vilka eventuella förändringar skulle ni vilja se på Centralplan? 

 

 Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att samla in information kring 

medborgarnas åsikter? 

 Tycker ni att medborgarna behöver blandas in i planeringen i större utsträckning än 

vad som sker för tillfället? 

o Om ja, hur tycker ni att de ska blandas in? 

o Om nej, varför ska de inte blandas in? 

 Vad tycker ni om enkäter som metod att samla in medborgarnas åsikter? 

o Har ni använt er av denna metod tidigare? 

o Vilka problem ser ni med enkätundersökningar?  

// tips på hur vi kan undvika dem? 

 

 Hur använder ni kvalitativa data? T.ex. information om attityder, åsikter och 

uppfattningar 
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o Vilka svårigheter ser ni med att hantera kvalitativa data? 

o Vilka möjligheter kan insamlingen av kvalitativa data generera? 

 Är det något ni vill veta som vi kan fråga när vi intervjuar människor på plats? 

Tackar allra vänligast för att du tagit dig tid att hjälpa oss! 

Med vänlig hälsning,  

Kristoffer & Johan 


