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Förord 

Föreliggande rapport är en förstudie på temat “Centrum Planering för Gång”. Rapporten är 
framtagen vid Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet 
tillsammans med Sweco i Göteborg och Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads 
universitet. Resultatet av förstudien är identifierade frågeställningar för projekt på kort, medellång 
och lång sikt, inklusive finansieringsmöjligheter, samt att ta fram kärn- och referensgrupp för att 
arbeta med Planering för Gång. 

De två övergripande målen för ”Centrum Planering för Gång”. är att öka kunskapen om (1) hur 
gångtrafiken kan öka och (2) hur trafikslagets säkerhetssituation kan förbättras. Förstudien har 
pågått september 2021- 31 januari 2022. 

Förstudien är finansierad av Trafikverket. Planeringen av projektet har skett i kontakt med 
Mathias Wärnhjelm och Helena Sjöberg, Trafikverket. Helena Sjöberg och Elenor Mörk har även 
varit handläggare och kontaktpersoner under arbetets gång. 

Denna förstudie baseras på tre seminarier med det övergripande temat planering för 
transportslaget gång. Syfte med seminarierna var att med utgångspunkt i de två övergripande 
projektmålen identifiera ett brett spektrum av projekt för centrumet. Deltagarna vid seminarierna 
har alla har bidragit med värdefull information och idéer om planering för transportslaget gång, 
som vi tagit med oss i denna rapport. Stort tack till alla deltagare! 

Förstudien kommer om det ges möjlighet därefter följas av ett större forskningsprogram. 

  

Författarna: 

Charlotta Johansson, David Lindelöw, David Chapman, Glenn Berggård, Finn Nilson 

  

Januari 2022. 
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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av en förstudie för projektförslaget Centrum för Planering för Gång, 
hädanefter kallat Forskningsprogrammet Planering för Gång. Syftet med det tilltänkta 
forskningsprogrammet är att arbeta med transportslaget gång enligt de två övergripande 
projektmålen att öka kunskapen om (1) hur gångtrafiken kan öka och (2) hur trafikslagets 
säkerhetssituation kan förbättra. Syftet är även att integrera dessa tillsammans, på ett systematiskt 
och tvärvetenskapligt sätt inom trafikplaneringen. Betydelsen av att ”färdas till fots” är bred i 
denna ansats, med fokus på att behandla det ”som ett transportsätt". 
 
I denna förstudie har tre seminarier genomförts för att identifiera forskningsämnen, partners, 
behovet och fokus av ett sammanhållet forskningsprogram avseende transportslaget gång och 
dess olika aspekter. De tre seminarierna har ordnats med deltagare från kommuner, Trafikverket 
och andra statliga aktörer, teknik- och designföretag/Innovationsföretagen m.fl. Denna förstudie 
avser således verksamhetsplanering för fortsatt Forskningsprogrammet Planering för Gång. 
 
Deltagarna till seminarierna valdes strategiskt ut från författarens professionella nätverk. Syftet 
var att inkludera ett stort antal olika intresseorganisationer, offentliga myndigheter och privata 
företag från hela Skandinavien. Totalt bjöds 162 personer in till de tre seminarierna, och totalt 68 
personer deltog vid ett, två, eller alla tre seminarierna. De identifierade övergripande 
frågeställningarna eller perspektiven var: 
 

• Synen på gångtrafik och fotgängare 
 

Ett tydligt och genomgående tema eller perspektiv i seminarierna var den makthierarki som 
befästs inom trafikmiljön. Den dominerande synen är att motoriserad transport prioriteras, följt 
av cykling. Längst ned i hierarkin finns gång. 
 

• Samhällelig och rumslig planering 
 

Detta tema behandlar planering i en vid betydelse – på gatunivå ända upp till urban/regional nivå.  
 
Från både ett design-, säkerhets- och upplevelseperspektiv är mjuka värden såsom upplevelser, 
trygghet och estetik viktiga komponenter i relation till att uppmuntra transportslaget gång. 

 
• Data och indikatorer och data för uppföljning 

 
Oavsett om det handlar om exponeringsdata, skadedata, trygghetsdata eller framåtblickande 
indikatorer i relation till fotgängare finns stora brister i datakvalitet och definitioner. Bristen på 
data innebär i sin tur att utvärderingar av interventioner är svåra att genomföra.  

 
• Ansvar och organisation 

 
Behoven hos fotgängare, oavsett om dessa relaterar till underhåll, planering eller säkerhet, är 
spridda på många olika samhällsaktörer.  

 
• Brist på övergripande strategier och riktlinjer samt ett spretigt forskningsfält  

 
Trots det miljö- och hälsomässiga fördelarna av gång finns inga nationella strategier för hur 
antalet fotgängare ska öka eller hur mängden steg ska öka.  

 
• Socio-ekonomiska aspekter  
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Då socio-ekonomiska faktorer är centrala för att förstå och förklara risk, exponering och 
beteendemönster är bristen på denna typ av kunskap problematiskt. Inte minst gäller detta i 
relation till planering, interventioner eller underhåll för att veta hur olika socioekonomiska 
grupper påverkas och deras möjlighet att gå (på ett säkert sätt). 

 
• Samhällsekonomiska effekter 

 
För att fullt ut förstå gångens fulla effekt på individer och samhälle behövs en mer sammansatt 
förståelse av transportslaget gångs effekter på samhällets kostnader och vinster.  

 
• En övergripande modell 

 
Utöver perspektiven ovan identifierades också ett övergripande perspektiv – relationen mellan 
individen, klimatet och dess omkringliggande (byggda) miljö.  
 
Vår målsättning är att Forskningsprogrammet Planering för Gång ska bli ett nationellt 
kunskapsprogram för forskning och utbildning om transportslaget gång och fotgängare. Grunden 
för vår verksamhetsidé är att forskningsprogrammet ska vara öppet för alla relevanta aktörer och 
intressenter för kunskapsutbyte och innovation för transportslaget gång och fotgängare. 
Forskningsprogrammet Planering för Gång ska öka det tvärvetenskapliga samarbetet, arbeta för 
långsiktig kunskapsuppbyggnad, knyta forskningen närmare samhället och uppfylla följande 
syften om transportslaget gång och fotgängare: 
 

• Att möta samhällets utmaningar och aktörernas behov genom tillämpad forskning och 
utveckling samt spridning av kunskap. 

• Att bygga upp en långsiktig, konkurrenskraftig och sammanhållen kompetens inom 
transportslaget gång och fotgängare genom forskning, utbildning och professionell 
erfarenhet. 

• Att skapa en plattform för excellent och innovativ forskning. 

Baserat på utredningen ovan är förslaget att organisationsformen för ett framtida ”center” är 
forskningsprogram. Detta ger de tydligaste förutsättningarna gällande både organisation och 
hantering av ekonomi. Organisationsformen forskningsprogram ger även möjlighet till den mest 
inkluderande ansatsen, olika typer av professionella organisationer kan delta, och det blir tydligt 
hur och när eventuell medfinansiering kan ske, samt hur avtal för det kan tas fram.  
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1. Bakgrund 

Om förstudien 

Att färdas till fots som ett transportsätt är än så länge inte arbetat med på ett systematiskt sätt inom 
trafikplaneringen. Snarare läggs störst vikt fortfarande på motoriserad trafik, och på senare tid 
även på cykling. Ändå är att färdas till fots en grundläggande del av transportsystemet, städers 
och tätorters olika funktioner och värden, och är även en viktig del av människors vardagsliv. De 
flesta resor börjar och slutar med att personen färdas till fots. Ett ökat fokus på att transportslaget 
gång inom forskning, planering och design kan bidra till ökad social hållbarhet, förbättrad 
folkhälsa, stadsutveckling, minskad markanvändning för transporter, inklusive att komma 
närmare Globala hållbarhetsmålen, Paris-avtalet, Agenda 2030 och Nollvisionen.  

Denna rapport är resultatet av en förstudie för projektförslaget Centrum för Planering för Gång, 
hädanefter kallat Forskningsprogrammet Planering för Gång. Syftet med forskningsprogrammet 
är att arbeta med transportslaget gång enligt de två övergripande projektmålen och att integrera 
dessa tillsammans, på ett systematiskt och tvärvetenskapligt sätt inom trafikplaneringen. 
Betydelsen av att ”färdas till fots” är bred in denna ansats, med fokus på att behandla det ”som ett 
transportsätt" (Berggård 2010; Chapman, 2018; Johansson, 2012; Lindelöw, 2016; Trafikverket 
2021).  

De två övergripande projektmålen för detta projektförslag är att öka kunskapen om (1) hur 
gångtrafiken kan öka och (2) hur trafikslagets säkerhetssituation kan förbättras. 

Trots att färdas till fots har en tydlig roll och funktion i det dagliga resandet är fotgängarnas 
funktionella krav på rörlighet och tillgänglighet ändå desamma; gångvägarnas bredd, säkerhet, 
trygghet, nätverksanslutning, ytjämnhet, kapacitet, orienterbarhet etc. Gåendes singelolyckor, 
vilket betyder fallolyckor, och däribland halkolyckor, är dock en välkänd bieffekt av att färdas till 
fots.  

Vi har idag otillräcklig kunskap om huruvida gåendet ökar eller minskar och för vilka resor, 
grupper och i vilka områden förändringen i så fall sker. Det saknas övergripande genomlysningar 
av resvanor för just fotgängare på nationell nivå. Tidigare studier visar dock på en relativ stabilitet 
över tid i form av andelen (del-)resor – omkring 20-25% (Frändberg & Vilhelmson, 2011). 

Gåendes singelolyckor utgör den största delen, 43 %, av alla allvarliga personskador i trafiken i 
Sverige. Dessutom syns ingen antydan till en minskande trend (till skillnad mot personskador 
relaterade till motoriserade transportsätt). Om det också läggs till att den drabbade gruppen i 
huvudsak är äldre personer och att denna åldersgrupp förväntas öka i Sverige är det tydligt att 
förutsättningarna för de gåendes säkerhet behöver utvecklas för att uppnå att färdas till fots blir 
ett på djupet hållbart transportsätt och att Nollvisionen uppnås (Amin, Skyving, Bonander, Krafft, 
Nilson, 2021). Gåendes olyckor kan studeras ur olika angreppssätt, t.ex. med distinktionen 
kollisionsolyckor och singelolyckor; och risk i olika miljöer. Trots detta finns begränsad med 
forskning på preventionsstrategier och riskfaktorer, inte minst i svensk kontext.  
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I denna förstudie har en serie seminarier genomförts för att identifiera forskningsämnen, partners, 
och fokus avseende transportslaget gång och dess olika aspekter. De tre seminarierna har ordnats 
med deltagare från kommuner, Trafikverket och andra statliga aktörer, teknik- och 
designföretag/Innovationsföretagen m.fl.). Studier har även genomförts för att ta fram en lämplig 
organisationsform för forskningsprogrammet. Denna förstudie avser således 
verksamhetsplanering för fortsatt Forskningsprogram Planering för Gång. Förstudien 
rapporteras i form av ppt och rapport (denna skrift) vars innehåll integreras i ansökan för 
centrumet. 

Rapportens syfte och disposition 

Resultatet av förstudien är dels en redogörelse av resultaten från de genomförda seminarierna, 
samt att identifierandet av en rad frågeställningar för projekt på kort, medellång och lång sikt, 
inklusive finansieringsmöjligheter, organisationsform, samt att ta fram kärn- och referensgrupp 
inom det framtida forskningsprogrammet för att arbeta med frågeställningen planering för Gång.  

Eftersom den här förstudie-rapporten är resultatet av ett arbete för att etablera ett centrum snarare 
än projekt är den största konkreta leveransen av förstudien de första stegen till ett oberoende 
Forskningsprogram Planering för Gång. där LTU är värd, men av intresse för och öppet för alla 
professionella organisationer som arbetar för planering för gång som ett transportsätt. 

I rapporten beskrivs ansatsen för seminarierna, resultatet av seminarierna samt analys av dessa i 
form av förslag på fokus för Forskningsprogram Planering för Gång. Även förslag på 
organisationsform beskrivs i rapporten. Resultatet utgör underlag i ansökan till Trafikverket 
Forskningsprogram Planering för Gång. 
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2. Metod  

Övergripande genomförande 

Medarbetare från Luleå tekniska universitet, Sweco och Karlstads universitet har tillsammans 
genomfört en förstudie med de två övergripande målen  att öka kunskapen om (1) hur gångtrafiken 
kan öka och (2) hur trafikslagets säkerhetssituation kan förbättras. Förstudien har pågått mellan 
september 2021-31 januari 2022.  

I enlighet med ett mixed methods-angreppssätt (Creswell och Plano Clark, 2011) användes olika 
insamlingsmetoder för att svara på de övergripande målen. Genom att kombinera data från en 
webbundersökning och seminarier och sedan öppna upp för möjligheten för deltagare att skicka 
in egna reflektioner efter seminarierna säkerställdes att deltagarna fick möjlighet att göra sin röst 
hörd.  

Deltagare seminarier  

Deltagarna till seminarierna valdes utifrån författarens professionella nätverk. Syftet var att 
inkludera en mängd olika intresseorganisationer, offentliga myndigheter och privata företag från 
hela Skandinavien. Totalt bjöds 162 personer in till de tre seminarierna och 70 personer tackade 
ja.  

Det övergripande kännetecknet för deltagarna var ett yrkesintresse för begreppet "Gång som ett 
transportsätt". Totalt hade de 3 seminarierna 125 deltagare. 44 deltog i seminarium 1, 43 i 
seminarium 2 och 41 i seminarium 3 (se Bilaga 2). Deltagare uppmuntrades att delta i flera 
seminarier och 14 deltagare deltog i alla seminarier, 17 deltog i 2 seminarier och 31 deltog i ett 
seminarium. Totalt var 68 unika deltagare engagerade utanför det 6-manna projektteamet (5 
personer ledde seminarierna och workshops och 1 person som gav digitalt stöd till deltagarna). 

Deltagarna representerade en rad olika grupper, 1) 17 representerade svenska universitet, 4 
representerade norska universitet och 2 representerade icke-nordiska universitet, 2) 13 personer 
representerade svenska transportrelaterade myndigheter, 3 representerade motsvarande 
organisationer i Norge, 3) 8 representerade företag inom den privata sektorn ,4) 14 representanter 
från svenska kommuner och 5) 7 från svenska forskningsorganisationer/institut. 

Datainsamlingen inleddes via en enkät som var en del av e-postinbjudan till seminarierna (se 
Bilaga 1). Där fick deltagarna två övergripande frågor via web-formuläret för inbjudan: 

• Vad anser du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, gångtrafiken ska 
kunna öka?  

• Vad anser du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, trafikslagets 
säkerhetssituation ska kunna förbättras? 

Resultaten av dessa frågor inför seminariet analyserades och presenterades till deltagarna som en 
del av introduktionen till varje seminarium.  
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Genomförande av seminarier  

Syfte med seminarierna var att med utgångspunkt i de två övergripande projektmålen identifiera 
ett brett spektrum av problem, brister och möjligheter inom fältet samt bedöma behovet för ett 
sammanhållet centrum.  

Seminarierna (1) Policy och strategi, 2) Objektiv och subjektiv säkerhet, 3) Skapa, designa och 
underhålla, följde ett gemensamt format: 

• Introduktion till ämnet och seminariet (5 min) 
• Sammanfattning av svaren i relation till respektive område 1) Policy och strategi, 2) 

Objektiv och subjektiv säkerhet, 3) Skapa, designa och underhålla (10 min) 
• Gruppdiskussioner med fokus på 1) Policy och strategi, 2) Objektiv och subjektiv 

säkerhet, 3) Skapa, designa och underhålla (60 min) 
• Gemensam sammanfattning av gruppdiskussionerna (10 min) 
• Avslut; nästa steg (5 min). 

För att säkerställa och möjliggöra diskussioner delades varje seminarium upp i undergrupper, och 
var en av författarna fungerade som gruppordförande (5 grupper totalt varje seminarium). Fyra 
grupper var för skandinavisktalande och en grupp genomfördes på engelska. 
Grupp/språkfördelning grundades på om frågorna före seminariet besvarades på något av de 
skandinaviska språken eller engelska. Gruppdiskussioner var strukturerade kring förutbestämda 
gemensamma frågor i web-format som visades i grupperna (se Bilaga 3), för att möjliggöra 
jämförande analys. 

Seminarie 1 Gång i samhällsutvecklingen  

• Fråga 1: vad har vi för kunskapsbehov gällande gång i samhällsutvecklingen?  
• Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
• Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 
• Vilken typ av organisation av Centret som skulle vara önskvärt? 

Avslut: Är det någon aspekt vi har missat gällande gång? 

Seminarie 2 Objektiv och subjektiv säkerhet för gående: 

• Fråga 1: vad har vi för kunskapsbehov gällande objektiv och subjekt säkerhet för gående?  
• Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
• Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 

Seminarie 3 Skapa, utforma och sköta: 

• Fråga 1: vad har vi för kunskapsbehov gällande fysisk utformning för fotgängare, dvs 
skapa, utforma och sköta?  

• Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
• Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 
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Deltagarna erbjöds att även svara på dessa frågor individuellt och anonymt i ett web-formulär, 
om de ville komplettera gruppsvaren (se Bilaga 3). 

Informationshämtning om organisationsformer 

Som syns ovan diskuterades enbart organisationsformen under första seminariet. Anledningen till 
detta var flera. Den huvudsakliga anledningen var att det var uppenbart att även om en mycket 
stor majoritet av deltagarna ansåg det angeläget och hoppades på ett sammanhållet centrum för 
dessa frågor fanns relativt lite kunskap och intresse för den organisatoriska formen. Snarare fanns 
ett större intresse att diskutera sakfrågorna. Projektgruppen ansåg därför att det vore lämpligare 
att snarare fokusera på att sammanställa studier av olika typer av organisationsformer för 
genomförande av forskningsprojekt, forskningsprogram, centrumbildningar och 
forskningscentra. Detta har skett via sammanställning av egna erfarenheter inom olika 
projektgrupper samt dokumentstudier av olika pågående forskningsprogram och 
centrumbildningar. 

Analys och rapportering 

Under december 2021-januari 2022 har det insamlade materialet systematiskt analyserats samt 
rapporten har skrivits. Analysen baseras på de tre temana för respektive seminarium, och utifrån 
dessa tas förslag fram på teman för fortsatta studier inom Forskningsprogram Planering för Gång. 
Denna förstudie avser således resultera i en verksamhetsplanering för fortsatt Forskningsprogram 
Planering för Gång. Förstudien rapporteras i form av ppt och denna rapport. 

. 
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3.  Policy och strategier – gång i samhällsutvecklingen 

Det var aspekter (brist på) prioritering och kunskap i planeringsprocessen om transportslaget gång 
som togs upp av respondenterna i relation till policy och strategier, som svar på frågorna i anmälan 
(se bilaga 4). Svaren berörde också frågan om synen på gångtrafik i planeringen och vilka normer 
som är förhärskande. Vidare uttrycktes en önskan att bredda policyscopet till att omfatta även 
hälsoeffekter, arkitektur och social hållbarhet. Under gruppdiskussionerna identifierades ett antal 
områden inom vilka det bedömdes finnas kunskapsbehov. Ämnet policy och strategier är i sig 
brett vilket avspeglades i diskussionerna. Framför allt togs följande teman upp för respektive 
frågeställning. 

Vad har vi för kunskapsbehov gällande gång i samhällsutvecklingen? 

• Gångtrafik behöver i högre grad inkluderas i samhällsekonomiska beräkningar, utöver 
aspekten trafiksäkerhet. 

• Resvanor och annan kvantitativ grunddata behövs för att få en bättre bild av hur många 
som går. 

• Vi behöver bättre förstå och kunna estimera hur åtgärder påverkar olika sociala aspekter 
(ålder, stad/land, socio-ekonomi, hälsa och välmående). 

• Det finns ett behov att uppdatera och modernisera riktlinjer och planeringsstrategier för 
fotgängarplanering, till exempel på nationell nivå. 

• Vi behöver veta mer om olika gruppers behov och preferenser. 

 Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 

• Fotgängares skiftande preferenser gör att det är svårt inkludera i planering. 
• Gångtrafik ses inte som ett riktigt transportsätt. 
• Det behöver utforskas och klargöras hur fotgängarplanering organiseras och vilka aktörer 

som är delaktiga och har ansvar för frågan.  
• Forskningsfältet kan uppfattas spretigt och svårimplementerat. 

Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 

• Det saknas många gånger standardiserade arbetssätt för planering för gång, trots att 
tillbörlig kunskap kan finnas framtagen. 

• Behovet av att uppvärdera kvantitativa underlag lyftes även här. 
• Den kunskap vi har samlas inte centralt/aggregerat. 

Sammanfattning 

Resvanor och annan kvantitativ grunddata behövs för att få en bättre bild av hur många som går, 
för att kunna följa upp mål och för att utifrån grunddata kunna modellera och kvantifiera effekter. 
Samtidigt som det fordras stabilare kvantitativa underlag om gångtrafik behöver kvalitativa 
aspekter och metoder uppvärderas inom planering och policy. Gångtrafik är mångfacetterat och 
behöver beskrivas och beforskas på många olika sätt.  
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Det faktum att gångtrafik uppfattas och beskrivs som mer mångfacetterat och innebär spretigare 
preferenser än andra färdsätt kan göra att det inte tas på allvar och inkluderas i policy- och 
planeringssammanhang. Synen på fotgängare och gångtrafik (exv. ”oskyddad”) påverkar vidare 
hur färdsättet prioriteras och hanteras i forskning och praktik. Till detta hör att det inte – jämfört 
med andra färdsätt – anses på allvar hanteras som ett transportsätt/trafikslag för att ta sig till 
målpunkter och utföra vardagsärenden.  

Gångtrafik beforskas inom flera fält och är i sann mening multi-disciplinärt, men kan också därför 
uppfattas som ett spretigt forsknings- och policyområde. Aktörer och forskare med olika 
vetenskapssyn och utgångspunkt kan ha svårt att förstå varandra. Beställare/avnämare kan också 
ha svårt att veta vilken kunskap de ska efterfråga. 

Gåendets komplexitet och multi-disciplinära natur (eller uppfattning därom) kan på fler sätt ligga 
den goda saken i fatet. Det saknas många gånger standardiserade arbetssätt för planering för gång 
– en outtalad strategi som har gynnat motoriserade färdsätt. Tillbörlig kunskap är i mångt och 
mycket redan framtagen men har inte paketeras och kommunicerats till beslutsfattare och andra 
aktörer på ett enhetligt vis. 

Den kunskap och data vi har samlas inte centralt/aggregerat. Detta skulle fordra en samordning 
av insatser – idén om ett center lyftes fram som en framkomlig väg i detta sammanhang. 
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4. Objektiv och subjektiv säkerhet 

Inom temat objektiv och subjektiv säkerhet fanns tydliga problem och behov av kunskap. Detta 
påvisades redan i enkätsvaren innan seminariet. Svaren lyfte särskilt fram ett par områden som 
sammanställts i bilaga 4. Även om många områden också togs upp under diskussionerna (och är 
därmed sammanställda nedan) bör området ”väderrelaterade problem” betonas som ett resultat av 
enkäten men som inte lyftes lika starkt under diskussionerna.  

På seminariet identifierade deltagarna ett stort antal behov med en bred tolkning och förståelse av 
vad säkerhet är. Detta innebar att både safety (dvs., olyckor) och security (dvs., våld, kriminalitet, 
m.m.) inkluderades men också en differentiering mellan faktisk säkerhet (risk för skada) och 
upplevd säkerhet (trygghet).  

Vad har vi för kunskapsbehov gällande objektiv och subjektiv säkerhet för gående? 

• Exponeringsdata behövs för att relatera till andra risker 
• Mer kunskap om vart och hur olyckor sker behövs 
• Kostnader för olyckor, brott, otrygghet (även folkhälsorelaterade problem som t.ex. 

kommer av mindre motion bör inkluderas) för att ge totalbild 
• Ett behov av att sammanväga risker (olyckor, brott, otrygghet, miljö, m.m.) för att ge 

totalbild och inte enbart fokusera på ett problem i taget 
• Effektsamband av preventiva åtgärder – vad fungerar? 
• Hur kan stadsmiljön konstrueras med inbyggd säkerhet (både safety och security) och 

trygghet?  
• Relationen mellan autonoma fordon och fotgängare – hur ska dessa relatera till varandra 

i framtiden? 
• Vad är drivkrafterna för gång – både individuella men också utifrån föräldrars syn på 

barns gående. 

Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 

• Gång har låg status – gång planeras utifrån bilnormen eller grupperas med cykel 
• Fotgängarperspektivet är inte med som en tydlig del i samhällsekonomin 
• Inga sammanhållna forskningsprogram finns – finansiering saknas till stor del och 

forskningen sker i stuprör 
• Oklara definitioner av fotgängarolyckor/skador. 

Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 

• Gång kräver ett holistiskt perspektiv men är just nu splittrat i olika organisationer och 
förvaltningar 

• De rådande normerna kring transport och maktordningen i trafiken 
• Konflikter med annan lagstiftning eller samhällsbehov (t.ex. behovet av 

blåljusmyndigheter att komma fram vs trafiklugnande åtgärder) 
• Få starka lobbyorganisationer 
• Kostnader och vinster är splittrade på olika plånböcker – finns inga privata vinstintressen 

vilket gör att offentliga sektorn måste ta större ansvar. 
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Sammanfattning 

Även om många olika perspektiv togs upp i diskussionerna syns det tydligt i ovanstående teman 
att fokus till stor del var på olycksperspektivet snarare än trygghet eller brottslighet. 
Diskussionerna liknande varandra i de olika fokusgrupperna och få teman fanns enbart i någon 
grupp. Det var också tydligt att problem och hinder finns i alla tre steg men att det också finns 
övergripande frågeställningar kring normer, makt och prioriteringar som påverkade samtliga 
teman.  

Det finns tydliga avgränsade problem (t.ex. med att definiera och uppskatta risk för fotgängare 
som i sin tur gör att jämförelser mot andra transportsätt är svårt). Dessa är dock lösbara, inte minst 
med hjälp av modern teknik. Istället upplevde deltagarna att kunskapen saknades eller var inte 
implementerad till stor del till följd av den maktordningsproblematik och status som frågan kring 
fotgängares säkerhet och trygghet besitter. Det finns få ekonomiska intressen, sammanhållande 
grupper eller intresseorganisationer. Fotgängare ses ofta som en parantes i det större resandet 
vilket gör att säkerhetsfrågorna nedprioriteras då fokus är på cykel, bil eller kollektivtrafik.  

För att överkomma dessa problem lyfte flera deltagare behovet av att sätta kostnader på negativa 
aspekter (olyckor, folkhälsoeffekterna av att välja att inte gå, otrygghet, m.m.). Deltagarna lyfte 
också behovet av att ha sammanhållande forskningsprogram, ett holistiskt perspektiv från 
offentlig sektor och ett arbete med att förändra synen på fotgängare och transportsättet gång. 
Därav var också intresset stort för detta projekt.  
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5. Skapa, designa och underhålla 

Inom temat Skapa, utforma och underhålla angavs i enkätsvaren inför seminariet det 
fragmentiserade ansvaret och därigenom fotgängarytornas utformning och drift/underhåll som 
grund för den låga kvaliteten inom olika områden som bl.a. inbjudande utformning, belysning, 
säkerhet/separering, tillgänglighet, användbarhet och vinterväghållning (se bilaga 4). Vid 
seminariet framfördes synpunkter/erfarenheter inom samtliga frågor. Deltagarna angav bristen på 
data och kunskap om färdmedlet gång och mer kunskap om andra transportmedel som orsak till 
nedprioritering av utformning, byggande och drift av ytor för fotgängare. Att ytor för fotgängare 
dessutom är uppdelade på många olika fastighetsägare gör dessutom att de framstår som 
fragmentiserade. 

Vad har vi för kunskapsbehov gällande fysisk utformning för fotgängare, dvs 
skapa, utforma och underhålla? 

• Flödesdata, varför flöden uppstår (ändamålet med förflyttningen)  samt varför vi inte går 
• Samband mellan utformning, flöden och färdvägsval 
• Vilka faktorer som påverkar flöden och färdvägsval som drift- och underhåll, väder 
• Samband mellan utformning och kvaliteter som framkomlighet, användbarhet, miljö, 

estetik, konflikter, trygghet, säkerhet, belysning, mm bland fotgängare och också 
med/bland andra transportmedel 

• Individ- och systemeffekter av gång som för hälsa, miljö, samhällsekonomi 
• Design för barn, för äldre, för funktionsnedsatta 
• Kostnadseffektiva metoder för att mäta flöden 
• Modeller och planeringsverktyg 
• Fysisk utformning för stad och fysisk utformning för land. 

Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 

• Traditionen att slå ihop gång, cykel och moped undertrycker gång som eget färdsätt och 
därigenom även separat kunskap om gång 

• Maktordning i trafikmiljön återspeglas i forsknings- och kunskapsefterfrågan 
• Finansiering av G-forskning saknas 
• Mätverktyg saknas 
• Efterfrågas ej eftersom det är svårt att implementera ny och ibland befintlig kunskap.  

Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 

• Saknas utrymme att kunna göra förändring i befintlig bebyggelse 
• Konkurrens om utrymme med andra transportmedel även vid ny- och ombyggnad 
• Skötsel och planering kopplas ej ihop, olika budgetar 
• Gångstråk uppdelat på olika fastighetsägare/väghållare 
• Mätningar, beräkningar/simuleringar tar tid och utförs ej 
• Gång ej prioriterat vid målkonflikter. 
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Sammanfattning 

Traditionen att slå ihop gång som färdmedel med cykel (och moped) i den praktiska 
trafikplaneringen, tillsammans med brist på data om flöden och faktorer som påverkar flöden 
tillsammans med avsaknad av tid för beräkningar/simuleringar gör att färdsätt gång och utrymme 
för gång ej blir prioriterat. 

Med ett utökat kunskapsunderlag i form av mätmetoder, data, simulerings- och 
beräkningsmodeller , tillsammans med kunskap om individ- och systemeffekter samt 
effektsamband ses möjligheter att prioritera upp utrymme och utformning för gång som färdsätt. 

Organisering av det uppdelade ansvaret för planering, byggande och skötsel av fotgängarytor 
behöver samordnas/regleras för att säkerställa att kunskap/erfarenheter av skötsel återförs till 
planering och byggande och därigenom möjliggör att skapa kontinuitet på ytor och i stråk för att 
öka attraktivitet, framkomlighet och trygghet på fotgängarytor. 
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6. Syntes 

Övergripande analys  

Utifrån de ovan nämnda seminarierna genomfördes diskussioner i projektgruppen för att 
identifiera övergripande frågeställningar eller perspektiv. Följande teman identifierades. 

Synen på gångtrafik och fotgängare 

Ett tydligt och genomgående tema eller perspektiv i seminarierna var den makthierarki som 
befästs inom trafikmiljön. Den dominerande synen är att motoriserad transport prioriteras, följt 
av cykling. Längst ned i hierarkin finns gång. Deltagarna upplevda att denna etablerade hierarki 
styr mycket av arbetet inom transportsystemet oavsett om det är hur olika trafikanter hanteras vid 
snöröjning, vägarbete eller forskningsfinansiering. Att gång de facto är det transportsätt som ofta 
startar, avslutar och knyter samman transportslag upplevs ha missats i mångas syn på 
transportsystemet. Detta trots att utan goda förutsättningar att röra sig till fots skulle i princip alla  
andra transportslag bli lidande. Detta var relevant i alla tre seminarierna. 

Samhällelig och rumslig planering  

Detta tema behandlar planering i en vid betydelse – på gatunivå ända upp till urban/regional nivå. 
Det inkluderar både fysiska/rumsliga aspekter (”Hur ser resultatet av planering ut? Hur kommer 
det till fysiskt uttryck? Vad utgör goda lösningar?”) och den process som planering samtidigt 
innebär (”Hur såg processen fram till resultatet ut? Vad påverkade utfallet?”). 

Från både ett design-, säkerhets- och upplevelseperspektiv är mjuka värden såsom upplevelser, 
trygghet och estetik viktiga komponenter i relation den fysiska och rumsliga planeringen. Att 
placera ut bänkar vid regelbundna avstånd och vid vackra platser kan stimulera till gång, vilket 
också belysning kan åstadkomma genom att förbättra tryggheten. Trots detta upplevde en stor del 
av deltagarna att dessa ”mjukare” perspektiv ofta missas och att fokus snarare är kvantitativa, 
objektiva och rationella. Ansatsen är därför att det behövs forskning som sammanfogar 
samhällelig planering med rumslig planering för att stödja planering för transportslaget gång. 

Data och indikatorer och data för uppföljning 

Oavsett om det handlar om exponeringsdata, skadedata, trygghetsdata eller framåtblickande 
indikatorer i relation till fotgängare finns stora brister i datakvalitet och definitioner. Till exempel 
definieras en fotgängares singelolycka ofta som en fallolycka. Därför kopplas denna typ av skada 
ofta till medicinska frågor och geriatrik snarare än en trafikolycka, vilket är givet för exempelvis 
en singelolycka med motorfordon. Bristen på data innebär i sin tur att utvärderingar av 
interventioner är svåra att genomföra. Särskilt bristen på flödes- och exponeringsdata bedöms 
kritisk då den försvårar förståelsen av annan data om gångtrafik. Data om indikatorer på typ av 
gående, olika fotgängarkategorier som t ex att strosa, gå, springa och dess tekniska data 
(grundvärden) saknas. Vi har heller inte med “okynnesgåendet” (promenaden, gå ut med hunden, 



13 

 

…) som återvänder till startpunkten i mätandet, ett mätande av gående har alltid ett antagande om 
syfte och målpunkt. 

 Ansvar och organisation 

Ansvarsfrågor är i sig komplexa i trafiksystemet och desto mer komplexa för fotgängare. Behoven 
hos fotgängare, oavsett om dessa relaterar till underhåll, planering eller säkerhet, är spridda på 
många olika samhällsaktörer. Det finns f.n. ingen sammanhållande organisation eller aktör som 
knyter samman dessa perspektiv. Istället fördelas den på olika kommunala förvaltningar, regioner, 
statliga myndigheter, fastighetsägare eller den enskilde. Detta upplever deltagarna gör att gränser 
blir otydliga och att frågan faller mellan stolarna.   

Brist på övergripande strategier och riktlinjer samt ett spretigt forskningsfält  

I likhet med punkten ovan leder det portionerade ansvaret till att det saknas övergripande 
strategier eller riktlinjer för arbetet med gång. Trots det miljö- och hälsomässiga fördelarna av 
gång finns inga nationella strategier för hur antalet fotgängare ska öka eller hur mängden steg ska 
öka. Detta speglas i sin tur i det akademiska. Trots att ett stort antal akademiska discipliner berör 
gång direkt eller indirekt finns minimalt eller inget samarbete eller kunskapstransferering. 

Socio-ekonomiska aspekter  

För att ytterligare bygga vidare på de två ovannämnda perspektiven innebär en brist på 
samordning eller gemensam strategi att en hel del kunskap saknas. Till exempel saknas kunskap 
om socio-ekonomiska risk- och skyddsfaktorer. I jämförelse med exempelvis motoriserade 
transportslag är kunskapen om vem som drabbas av olyckor låg, bortsett från rudimentära faktorer 
såsom ålder och kön. Då socio-ekonomiska faktorer är centrala för att förstå och förklara risk, 
exponering och beteendemönster är bristen på denna typ av kunskap mycket problematiskt. Inte 
minst gäller detta i relation till planering, interventioner eller underhåll för att veta hur olika 
socioekonomiska grupper påverkas och deras möjlighet att gå (på ett säkert sätt). 

Samhällsekonomiska effekter 

Effekterna av färdsättet gång underskattas i samhället. T.ex. finns inte singelfotgängarolyckor 
med i underlagen för de trafikekonomiska kalkylmodellerna. Betydande kostnader för samhället 
i form av bl.a. hälso- och sjukvårdkostnader för färdsättet gång finns därigenom inte med vilket 
missgynnar insatser för att förbättra för fotgängare. Likaså andra socialt relaterade frågor, inte 
minst vad gäller effekter av interventioner som påverkar gång positivt eller negativt, och hur dessa 
påverkar samhällsekonomin. För att fullt ut förstå gångens fulla effekt på individer och samhälle 
behövs en mer sammansatt förståelse av transportslaget gångs effekter på samhällets kostnader 
och vinster. Till exempel finns samhälleliga vinster relaterade till välbefinnande, upplevelser, 
hälsa och motion, social kontakt, m.m. Vårdkostnader relaterade till fotgängarolyckor behöver 
undersökas mera ingående i relation till kostnader för snöröjning och halkbekämpning. 
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En övergripande modell 

Utifrån det systematiska arbetssätt som anammats i denna förstudie kan det konstateras att det 
finns flera specifika frågeställningar, problem och utmaningar som identifierats i de enskilde 
seminarierna. Även om seminarierna var tydligt nischade utifrån mer traditionella perspektiv på 
transportslag lockade seminarierna tvärvetenskapligt och multidisciplinärt. Möjligtvis till följd av 
den breda inbjudan samt projektgruppens tvärvetenskapliga sammansättning lyftes också många 
liknande eller horisontella perspektiv i flera av grupperna, vilka har presenterats ovan. Utöver 
dessa perspektiv identifierades också ett övergripande perspektiv – relationen mellan individen, 
klimatet och dess omkringliggande (byggda) miljö.  

En teoretisk modell över dessa tre faktorer har introducerats tidigare i den akademiska litteraturen 
och hur de tre relaterar till varandra kan illustreras enligt nedanstående modell. Oavsett om frågan 
gäller prevention av fotgängares singelolyckor eller stadsplanering för ökad gång måste alla tre 
element beaktas för att säkerställa att alla olika perspektiv inkluderats. För individen behöver den 
fysiska förmågan, dess upplevelse och dess behov (sociala, emotionella, fysiska) inkluderas i vår 
förståelse av problematiken och potentiella lösningar.  

 

Figur 1. Illustrativ figur för relationen mellan individen, klimatet och dess omkringliggande 
(byggd) miljö (Modifierad från Chapman, 2018). 

Individen befinner sig dock i ett klimat som i sin tur påverkar dess förmågor och upplevelser. 
Klimatet innefattar både säsongsvariationer (i synnerhet halka och kyla men också effekten av 
mörker och ljus) samt klimatförändringar. Dagens säsongsvariationer förväntas bli mer extrema i 
framtiden. Dessa kommer påverka individen, till exempel genom att det blir fler 
nollgenomgångar, men och den byggda miljön, till exempel då städer och vägar kommer behöva 
hantera stora vattenmängder. Därav måste också den omkringliggande byggda miljön inkluderas 
utifrån många olika perspektiv där den relaterar till både individen och klimatet.  
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7.  Organisationsformer  

Detta kapitel utgör resultatet av kommentarerna vid första seminariet då organisationsform 
diskuterades kort, samt dokumentstudier av pågående forskningsprogram och dylikt.  

Vid seminariet var kommentarerna generella av typen att det är bra om det är så enkelt som möjligt 
för olika typer av organisationer att delta. Det ska också vara enkelt för olika typer av 
organisationer att ta till sig informationen, och även att delta aktivt. En muntlig kommentar var 
att den formella organisationsformen centrumbildning skall undvikas på grund av statsstödsregler 
och de begränsningar det innebär för olika typer av organisationer. Detta utvecklas mera senare. 

Nedan följer således en beskrivning av möjliga organisationsformer. Beskrivningen avslutas med 
förslag på organisationsform för Centrum för planering för gång. 

Forskningsprojekt 

Forskning vid svenska universitet, högskolor och institut organiseras vanligtvis i form av projekt, 
s.k. forskningsprojekt. Den generella betydelsen av projekt är en aktivitet som har ett mål eller 
uppdrag som utförs av utvalda medlemmar ur en organisation eller organisationer där målet är att 
åstadkomma ett visst resultat utifrån vissa förutsättningar. Alla projekt innehåller ett antal 
huvudsakliga beståndsdelar; beställare, projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och 
budget. 

Inom forskning och utveckling är beställaren inte alltid uttalad som sådan utan kan i stället vara 
en nationell eller internationell finansierande organisation som ger universiteten eller institut 
möjligheten att undersöka frågor formulerade inom universitetet, eller i samverkan med 
omgivande samhälle. Den finansierande organisationen kan vara extern, eller universitetet självt, 
eller en kombination av dessa. De formulerade frågorna kan ha olika ansatser beroende på 
ämnesområde. Forskningsprojekt kan ha öppna mål, dvs att undersöka en viss förekomst med 
resultat som därmed är öppna och resonerande. Ett forskningsprojekt kan även ha specifikt 
formulerade mål med ett antal tydliga frågor som besvaras med specifika svar.  

Det finns oftast en projektledare som ansvarar för genomförandet av forskningsprojektet avseende 
planering av bemanning, tar ansvar för arbetets innehåll, tidplan, resultat och vetenskapliga 
bidrag. Personal från en eller flera organisationer och projektledaren står oftast för att genomföra 
det faktiska arbetet, i samverkan. Personal kan således komma från olika organisationer beroende 
på vilka olika parter som ingår i projektet. Gemensamt för alla forskningsprojekt är de har en 
specifik och definierad budget och att de pågår en specifik tidsperiod, med tidpunkter för när 
resultat presenteras. Budgeten innehåller poster för personalkostnader inklusive sociala avgifter, 
overhead (lokaler, administration, IT), resor och material. Inom universitet används den s.k. 
SUHF-modellen för ekonomisk redovisning. Rapportering av projektet följer den finansierande 
organisationens krav dvs. rapporter, vetenskapliga artiklar, seminarier; oftast i olika form av 
kunskapsöverföring. 
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Forskningsprogram 

Forskningsprogram är en organisationsform som har liknande struktur, finansiering och 
redovisning som forskningsprojekt. Forskningsprogram är dock generellt större, dvs har större 
budget och pågår under längre tid, fler personer som arbetar inom programmet, och fler 
organisationer som samarbetar. Forskningsprogram täcker ofta också ett större ämnesmässigt 
område, och är därmed också ofta uppdelat i ett antal arbetspaket med olika ämnesmässiga fokus. 
Till exempel beskriver Vetenskapsrådet ett beviljat forskningsprogram med ”Tanken bakom --- 
forskningsprogram är att samla olika aktörer med kompletterande kunskap, kompetens och 
uppdrag för att med gemensamma krafter öka förutsättningarna för att komma till rätta med stora 
samhällsutmaningar” (Vetenskapsrådets hemsida, 2021). 

Forskningsprogram har en programledare som ansvarar för genomförandet av hela programmet, 
ofta även en koordinator för organisering av generiska aktiviteter och rapportering samt en 
projektekonom. Dessa personer arbetar oftast vid värdorganisationen. Dessutom brukar det vara 
ett antal arbetspaketledare som har ansvar för det innehållsliga arbetet i respektive arbetspaket; 
dessa kan komma från olika typer av organisationer. Därutöver ingår personal från olika 
organisationer som utför det innehållsliga arbetet.   

Forskningsprogram här även en styrelse eller styrgrupp där viktiga strategiska beslut förankras. 
Styrelse/styrgruppsbeslut följs upp genom rapporter om aktiviteter från arbetspaketen 
programledaren. Styrelse/styrgruppen ska se till att verksamheten i rapporteringen fungerar väl 
och ta initiativ till att åtgärda brister. 

Sammansättningen av styrelse/styrgruppen kan med fördel vara representanter från de ingående 
parterna, samt eventuellt representant från finansiären, beroende på forskningsprogrammets 
omfattning generellt, och i antal parter och budget. 

Den ekonomiska redovisningen följer generell statlig redovisning (tex SUHF-modellen), och är 
uppdelad per år och per arbetspaket. Rapportering av programmet följer generellt den 
finansierande organisationens krav dvs. rapporter, vetenskapliga artiklar, seminarier; oftast i olika 
form av kunskapsöverföring. 

Centrumbildning 

Centrumbildning är en organisationsform för samverkan mellan ett eller flera universitet, och 
externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. Gemensamt för centrumbildningar är att det 
utgör en paraplyorganisation för ett antal organisationer, som bidrar med specifika projekt 
finansierade av olika parter, och med eller utan medfinansiering eller in-kind-arbete. Gemensamt 
för organisationsformen centrumbildning är även att det är en egen finansiell organisation, inom 
värdorganisationen. Nedan följer tre exempel på beskrivning av centrumbildningar.  

Vid Luleå tekniska universitet beskrivs centrumbildningar generellt med: 

”En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet är en särskild formad organisationsstruktur 
för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. 
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Syftet är att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde genom 
forsknings- eller utvecklingsprojekt. Genom samverkansformen centrumbildning förstärks 
universitetets roll som resurs för omvärlden. Externa parter deltar i arbetet med 
problemformuleringar och projektbeskrivningar.  Externa parter kan bidra med resurser till 
projektfinansiering. Centrumbildningen kan också utgöra plattform för att söka forskningsmedel 
där krav på samverkan med externa parter föreligger.  Vidare kan externa parter delta i projekt 
med eget arbete. 

Verksamheten inom en centrumbildning ska innehålla både akademiskt djup och akademisk 
bredd. Företrädesvis ska flera ämnen inom universitetet eller från andra universitet/högskolor 
ingå i centrets verksamhet.  De externa parterna som ska ingå i en centrumbildning ska skapa 
goda förutsättningar för kvalitet och bredd i verksamheten.” (Luleå tekniska universitets 
hemsida, 2021). 

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) vid Göteborgs universitet beskrivs 
med:  

”---har som centralt uppdrag att initiera, utveckla, förmedla och koordinera integrerade former 
av fler- och tvärvetenskaplig forskning inom områdena urban trygghet och samhällssäkerhet. 
Målet är att forskningen ska bidra till kunskap som ökar samhällets förmåga att förebygga och 
hantera risker, sårbarheter och kriser på sätt som samtidigt bygger resiliens, robusthet och 
stödjer öppenhet och demokrati. 

I URBSEC:s uppdrag ingår att forskning ska utvecklas i samverkan mellan akademi, 
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Forskningsprojekt ska överbrygga gränser mellan 
discipliner och mellan t ex teknik- och samhällsvetenskapliga områden, liksom engagera flera 
olika slags sakägare utanför akademin. URBSEC är en plats för samverkan mellan akademi och 
praktik där både praktiska och vetenskapliga behov och problem kan diskuteras och formas till 
gemensamma projekt. 

Verksamheten utgörs av två områden – "Forskning och samverkan" respektive "Kommunikation". 
Det första rör arbetet med att driva projekt genom att sammanföra forskare och identifiera 
relevanta externa parter för att tillsammans utveckla ansökningar och förbereda underlag för 
utlysningar. Det andra handlar om att sprida kännedom om centrumbildningen inom akademin 
såväl som i relation till externa parter för att kontinuerligt stärka URBSEC och öka förmågan att 
bidra med relevanta projekt.” (Göteborgs universitets hemsida, URBSEC,2020). 

Vid Kungliga tekniska högskolan beskrivs centrumbildningar generellt med:  

”Vid KTH:s centrum utförs forskning inom nya områden, ofta i nära samarbete med samhälle 
och näringsliv. Ett centrum kan vara knutet till en viss avdelning, men bedriver forskningen 
självständigt. I de flesta fall finns en styrelse med representanter från industri och samhälle. De 
kan också vara en fristående enhet direkt under KTH:s rektor. De flesta centrum samarbetar nära 
med industrin och i flera fall är också centrum samarbetsorgan mellan KTH och andra 
universitet.” (Kungliga tekniska högskolans hemsida, 2021). 
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En tydlig aspekt att beakta med forskning och utveckling inom centrumbildningar är dock att i 
centrumbildningar bidrar parterna med resurser i form av till exempel ekonomiska medel, material 
och befintlig kunskap. Då sådan forskning kan innebära att verksamheten inte har full 
kostnadstäckning för universitetet får samarbetet inom centrumbildningen inte medföra att andra 
parter erhåller rätt till resultat, material eller kunskap som genererats vid universitetet om inte 
definierad och marknadsmässig ersättning utgår för detta till universitetet. Detta innebär således 
att om annan part får tillgång till sådana resultat eller rättigheter kan det anses som otillåtet 
statsstöd, eftersom universitet och högskolor omfattas av EU:s statsstödsregler. Detta kan 
medföra återbetalningsskyldighet för parterna. 

Centrum (generellt) 

En annan typ av organisationsform, som inte ska förväxlas med centrumbudning, är centrum i 
generell betydelse, dvs forskningscentrum. Forskningscentrum har många likheter med 
forskningsprogram. Ett forskningscentrum är Cykelcentrum som drivs av VTI (VTI:s hemsida, 
2022). 

Baserat på Regeringens mål att stimulera ökad och säker cykling har Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) fått ”i uppdrag att som administrativ värd leda arbetet med ett 
nationellt kunskapscentrum för att samla forskning och utbildning inom cykling”, kallat 
Cykelcentrum (Cykelcentrums årsredovisning, 2020). 

Arbetet inom Cykelcentrum är organiserat enligt ovan beskrivning av forskningsprogram med 
föreståndare, biträdande föreståndare och kommunikatör, samt styrgrupp. Cykelcentrums 
huvuduppgift är långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet, samt att genomföra 
konferenser, seminarier och andra publika events, samt rådgivning och kunskapsspridning. Det 
genomförs även strategiska (forsknings)projekt inom Cykelcentrum i form av 
kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller mindre forskningsstudier. (Cykelcentrums 
årsredovisning, 2020). Förutom centrumets arbete kopplas även pågående cykelforskning vid VTI 
(i form av forskningsprojekt) till Cykelcentrum. 
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8. Förslag organisation Planering för Gång  

Baserat på utredningen ovan är förslaget att organisationsformen för ett framtida ”center” är 
forskningsprogram. Detta ger de tydligaste förutsättningarna gällande både organisation och 
hantering av ekonomi. Organisationsformen forskningsprogram ger även möjlighet till den mest 
inkluderande ansatsen, olika typer av professionella organisationer kan delta, och det blir tydligt 
hur och när eventuell medfinansiering kan ske, samt hur avtal för det kan tas fram.  

Namnet är hädanefter för det föreslagna arbetet Forskningsprogrammet Planering för Gång. 

Mål 

Vår målsättning är att Forskningsprogrammet Planering för Gång ska bli ett nationellt 
kunskapsprogram för forskning och utbildning om transportslaget gång och fotgängare. Grunden 
för vår verksamhetsidé är att forskningsprogrammet ska vara öppet för alla relevanta aktörer och 
intressenter för kunskapsutbyte och innovation för transportslaget gång och fotgängare. 
Forskningsprogrammet Planering för Gång ska öka det tvärvetenskapliga samarbetet, arbeta för 
långsiktig kunskapsuppbyggnad, knyta forskningen närmare samhället och uppfylla följande 
syften om transportslaget gång och fotgängare: 

• Att möta samhällets utmaningar och aktörernas behov genom tillämpad forskning och 
utveckling samt spridning av kunskap. 

• Att bygga upp en långsiktig och konkurrenskraftig kompetens inom transportslaget gång 
och fotgängare genom forskning, utbildning och professionell erfarenhet. 

• Att skapa en plattform för excellent och innovativ forskning. 

Forskningsprogrammet Planering för Gång ska inrymma flertalet perspektiv som gåendes 
beteende och värderingar, drift, underhåll, konstruktion och utformning av infrastruktur för 
fotgängare, trafikanalys, samhällsekonomi, trafik- och stadsplanering. Målet är inte att behandla 
transportslaget gång genom att försöka lösa gång med samma lösningar som andra transportslag, 
målet är att ta ansats i transportslagets specifika behov. Samma sorts kvantitativa och systematiska 
kunskap behövs dock om gång som i dag finns för biltrafik, kollektivtrafik, cykel, osv, så att 
transportslaget gång behandlas likvärdigt i trafikplaneringen. 

Arbetet föreslår bedrivas genom grundforskning, samarbetsprojekt för tillämpad forskning, samt 
undervisa om gång, - samt att genomföra konferenser, seminarier och andra publika events, samt 
rådgivning och kunskapsspridning. 

Målet är även att samla olika aktörer med kompletterande kunskap, kompetens och uppdrag för 
att med gemensamma krafter öka förutsättningarna för att komma till rätta med stora 
samhällsutmaningar gällande transportslaget gång genom att samla, validera, syntetisera, 
producera och distribuera kunskap: 

• Tillhandahålla specialist- och generalist-kunskaper 
• Utbilda forskare och praktiker 
• Utbilda framtida personal bland intressenter och samhället 
• Identifiera befintlig kunskap som inte används, och bristande kunskap 
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• Uppsökande till olika delar av samhället –  
• Att vara uppdaterad, arbeta uthålligt och systematiskt över tid  
• Samla och dela ut goda exempel 
• Hämta internationell finansiering, EU-finansiering och annat 
• Etablera och underhålla ett kritiskt antal forskare som utvecklar kunskap som kanske inte 

är möjlig hos en enskild intressent i akademin och samhället  
• Etablera och underhålla ett kritiskt antal forskare även ur ett multidisciplinärt perspektiv 

och flera vetenskapsområden, samt överföra kunskap mellan vetenskapsområden och 
över tid 

• Stärka partners konkurrenskraft och deras hållbarhet 
• Minska tiden från forskningsresultat till implementering i samhället. 

Organisation 

Forskningsprogrammet Planering för Gång föreslås organiseras med Luleå tekniska universitet 
som värdorganisation. Genom att organisatoriskt placera forskningsprogrammet på ett lärosäte 
skapas en långsiktig stabilitet som krävs för denna typ av projekt. LTU har mycket god kompetens 
och etablerade nätverk i flera av de områden som finns inom programmets paraply. Det finns 
också en medvetenhet kring vilka kompetenser som saknas och därför kommer arbetet ske i 
samverkan med, eller genom att integrera, andra parter eller personer med relevant kompetens.  

Forskningsprogrammet Planering för Gång föreslås ha en ledare för programmet som ansvarar 
för genomförandet av hela programmet, samt rapportering och framdrift. 

Forskningsprogrammet föreslås även ha en koordinator för organisering av generiska aktiviteter 
samt koordinering av ämnesspecifika aktiviteter och rapportering. 

Eftersom ett av de övergripande huvudsyftena med programmet är att genomföra konferenser, 
seminarier och andra publika events, samt rådgivning och kunskapsspridning med hög digital 
närvaro föreslås forskningsprogrammet även ha en kommunikatör knuten till programmet. 
Kommunikatören håller även kontakt med de i programmet ingående medlemsorganisationerna.  

Till forskningsprogrammet är även en projektekonom knuten för ekonomisk uppföljning och 
redovisning. 

De fyra ovan beskrivna rollerna föreslås alla vara en del av värdorganisationen Luleå tekniska 
universitet. 

Genom att återgå till den tidigare redovisade syntesen är det tydligt att det övergripande målet 
eller förhoppningen med Forskningsprogrammet Planering för Gång är att uppnå eller 
åtminstone bidra till en mer holistisk syn på planering av gång i enlighet med Figur 1. Praktiskt 
innebär detta att kategorierna som identifierats i syntesen kan fungera som övergripande 
arbetspaket och att innehållet fylls av de specifika behov som identifierats i de tre kategorierna 
policy och strategi, objektiv och subjektiv säkerhet samt skapa, designa och underhålla.  

I syntesen har vi medvetet inte rangordnat kategorierna från syntesen då vi inte upplever att vi 
samlat på oss den kunskapen i denna förstudie. Med detta sagt är vissa områden viktigare att börja 
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med då kunskapen underbygger andra kategorier. Arbetet i dessa kategorier, som relaterade till 
kärnfrågorna inom programmet, genomförs i arbetspaket med arbetspaketledare som har ansvar 
för det innehållsliga arbetet i respektive arbetspaket.  

Följande kategorier anses behöva fokuseras på i ett första steg i form av arbetspaket (i parantes 
återfinns de aktörer som för närvarande har kunskap som kan bidra till arbetspaketet, dock kan 
fler vara aktuella): 

• Data och indikatorer och data för uppföljning (Karlstads universitet, Luleå tekniska 
universitet, Umeå universitet, Chalmers, Inst. För Teknik och samhälle vid Lunds 
tekniska högskola, VTI, Karolinska Institutet),  

• Ansvar och organisation (Luleå tekniska universitet, VTI), 
• Socio-ekonomiska aspekter (Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs 

universitet),  
• Samhällsekonomiska effekter (Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet, VTI, 

Karolinska Institutet),  
• Samhällelig och rumslig planering (Avdelningen för kulturgeografi vid Göteborgs 

universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Arkitektur och 
samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers, Lunds tekniska högskola, VTI). 

De kvarvarande tre kategorierna blir därmed det syntetiserande arbetet i forskningsprogrammets 
senare del: 

• Synen på gångtrafik och fotgängare i planering och forskning 
• Brist på övergripande strategier och riktlinjer samt ett spretigt forskningsfält  
• En övergripande modell. 

Arbetet förväntas på sikt även genomföras i samarbete med parter i andra länder i internationella 
projekt, och då med finansiering från EU. 

Då en övergripande målsättning är att skapa ett multidisciplinärt och inklusivt forskningsprogram 
kan ledarna för de respektive arbetspaketen komma från olika typer av organisationer. Därutöver 
ingår personal från olika organisationer som utför och bidrar till det innehållsliga arbetet. Det 
förväntas vara olika organisationer inom respektive arbetspaket, och detta kan förändras över tid 
beroende på innehåll i arbetspaketen. Oavsett om en organisation arbetar aktivt i specifikt projekt 
eller ej så är organisationen del i Forskningsprogrammet Planering för Gång. 

Forskningsprogrammet Planering för Gång föreslås ha en styrelse (eller styrgrupp) där viktiga 
strategiska inriktningsbeslut förankras eller beslutas. Styrelse/styrgruppsbeslut följs upp genom 
rapporter om aktiviteter från arbetspaketen programledaren. Styrelse/styrgruppen ska se till att 
verksamheten i rapporteringen fungerar väl och ta initiativ till att åtgärda brister. 

Sammansättningen av styrelse/styrgruppen kan med fördel vara representanter från de ingående 
parterna, samt eventuellt representant från finansiären, baserat på forskningsprogrammets 
omfattning generellt, och i antal parter och budget. Också arbetspaketsledarna ingår i styrgruppen. 
Enligt planen för arbetspaketen beskrivet enligt ovan kan styrgruppen ha representanter från olika 
organisationer beroende på vilka aktörer som leder arbetspaketen. Detta innebär i sin tur att 
styrgruppens konstitution kan ändras beroende på inriktningen och fokus av olika arbetspaket.  
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Forskningsprogrammet Planering för Gång föreslås även ha en referensgrupp utifrån samhället, 
i form av ”critical friend” från Trafikverket, SKR, Vinnova, Boverket, en större kommun, och 
några mindre kommuner. Referensgruppens uppgift är att granska forskningsprogrammets 
resultat och framdrift i relation till omvärldsbevakning, och ge förslag på framtida inriktningar. 

Ingående parter  

Alla organisationer (inte personer) som vill kan vara ingående part i Forskningsprogrammet 
Planering för Gång, förutsatt att organisationen arbetar professionellt med frågor relaterat till 
gåendet som transportslag eller trafikanterna fotgängare. Det är gratis att vara del i 
forskningsprogrammet.  

Oavsett om en organisation arbetar i specifikt projekt eller ej så kan organisationen vara part i 
Forskningsprogrammet Planering för Gång. Förväntade typer av parter är universitet och 
högskolor, institut, kommuner, regioner och statliga myndigheter, innovationsföretag, samt 
eventuellt politiskt och religiöst obundna intresseorganisationer.  

Att vara part innebär mottagande av information gällande pågående aktiviteter och resultat från 
Forskningsprogrammet Planering för Gång, samt inbjudningar att ingå i olika projekt eller 
aktiviteter.  

Övrig sändlista 

Förutom parter i form av organisationer som ingår i Forskningsprogrammet Planering för Gång 
kan vem som helst, personer eller organisationer, ta del av resultatet av forskningsprogrammets 
arbete via sändlista och hemsida.  

Framdrift 

Alla aktiviteter relaterade till kärnfrågorna inom programmet genomförs i form av projekt inom 
respektive arbetspaket med tydliga mål, start- och slutdatum, bemanning, budget och 
rapporteringsform, och följs upp årligen. 

Generiska aktiviteter i form av kunskapsspridning, konferenser och dylikt sker löpande och 
planeras ett år i taget, samt övergripande för hela programmet. De generiska aktiviteterna har en 
långsiktig bemanning och budget, dvs. sker inte i form av projekt. 

Ekonomi 

Den ekonomiska redovisningen följer generell statlig redovisning (tex SUHF-modellen), och är 
uppdelad per år och per arbetspaket och projekt.  

Rapportering av programmet följer generellt den finansierande organisationens krav dvs. 
rapporter, vetenskapliga artiklar, seminarier; oftast i olika form av kunskapsöverföring. 
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9. Slutsatser 

Genom att kombinera individuella enkätsvar från en stor och bred grupp av experter inom 
transportslaget gång med 15 tematiserade fokusgrupper med samma experter kan denna förstudie 
peka på ett antal aspekter. Det första är att det uppenbarligen finns ett stort intresse för denna 
fråga med stort engagemang på samtliga samhällsnivåer. Det andra är att oavsett grundläggande 
kompetens finns en genomgående förståelse och intresse för ett tvärvetenskapligt och 
multidisciplinärt angreppssätt för att utveckla kunskapen inom detta fält. I sin tur grundar sig detta 
på en överraskande lik beskrivning av den problematik som finns för gång och fotgängare. Trots 
att det finns specifika problem inom planering, säkerhet och underhåll, visar syntesen av 
seminarierna att de underliggande problemen till stor del är gemensamma.  

Samtliga tre perspektiv lyfter bristen på data, i synnerhet exponeringsdata. Maktförhållandet med 
andra trafikanter och konkurrensen om ytor är också tydliga gemensamma faktorer. Också det 
faktum att ansvaret är splittrat på många aktörer är ett återkommande problem, inte minst vad 
gäller forskning och kunskapsförmedling. 

Det spretiga och  ej sammanhållna forskningsfält som inbegriper transportslaget gång, 
tillsammans med de gemensamma utmaningar som identifierats gör att vi med denna förstudie 
kan konstatera att det finns ett behov av ett sammanhållet forskningsprogram. Detta för att lösa 
dagens problem men också rusta samhället för en framtid där säker och trygg gång behöver vara 
ett allt viktigare transportslag för att uppnå de hålbarhetsmål som samhället satt upp. 

Vår målsättning är att Forskningsprogrammet Planering för Gång ska bli ett nationellt 
kunskapsprogram för forskning och utbildning om transportslaget gång och fotgängare. Som 
förklarats i organisationsdelen av denna rapport, som i sig baserats på en litteraturgenomgång, 
menar vi att ett forskningsprogram vore den mest lämpliga formen. Gemensamt i 
förstudiegruppen har det också konstaterats att forskningsprogrammet bör organisatoriskt 
placeras på Luleå tekniska universitet men att andra parter, lärosäten eller kompetenser integreras 
eller knyts till programmet.  

Grunden för vår verksamhetsidé är att forskningsprogrammet ska vara öppet för alla relevanta 
aktörer och intressenter för kunskapsutbyte och innovation för transportslaget gång och 
fotgängare. Forskningsprogrammet Planering för Gång ska öka det tvärvetenskapliga 
samarbetet, arbeta för långsiktig kunskapsuppbyggnad, knyta forskningen närmare samhället och 
uppfylla följande syften om transportslaget gång och fotgängare: 

• Att möta samhällets utmaningar och aktörernas behov genom tillämpad forskning och 
utveckling samt spridning av kunskap. 

• Att bygga upp en långsiktig, konkurrenskraftig och sammanhållen kompetens inom 
transportslaget gång och fotgängare genom forskning, utbildning och professionell 
erfarenhet. 

• Att skapa en plattform för excellent och innovativ forskning. 

Vi menar att denna holistiska och inklusiva syn på transportslaget gång är nödvändig för att 
ta ett helhetsgrepp på de grundläggande frågor som ställts i denna förstudie, dvs., vad anser 
du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, gångtrafiken ska kunna öka? 



24 

 

Och, vad anser du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, trafikslagets 
säkerhetssituation ska kunna förbättras? I sin tur menar vi därför att ett sammanhållet 
forskningsprogram, där olika discipliner, intressenter och kunskapsfält sammanlänkas är en 
god väg framåt i detta arbete.  
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Bilaga 1: Inbjudan till seminarierna 

From: Charlotta Johansson  
Sent: den 14 oktober 2021 08:40 
 To: Charlotta Johansson (Charlotta.M.Johansson@ltu.se) <Charlotta.M.Johansson@ltu.se> 
 Subject: Förstudie Centrum för planering för Gång – Inbjudan till seminarium / Feasibility 
study for a Centre for Planning for Walking - Invitation to seminars 

(Please see English text below) 

Luleå tekniska universitet, Sweco och Karlstads universitet genomför tillsammans en förstudie 
för ett framtida Centrum för planering för Gång. Förstudien är finansierad av Trafikverket. De 
två övergripande målen för Centrumet är att öka kunskapen om (1) hur gångtrafiken kan öka 
och (2) hur trafikslagets säkerhetssituation kan förbättras. 

Du är härmed inbjuden till tre seminarier för att identifiera partners, forskningsämnen och fokus 
för centrumet avseende transportslaget gång och dess olika aspekter. Seminarierna går av 
stapeln under hösten och har tre olika teman; Policy och strategier (12 nov), Objektiv och 
subjektiv säkerhet (26 nov), samt Skapa, utforma och underhålla (1dec). 

Syfte med seminarierna är att med utgångspunkt i de två övergripande projektmålen identifiera 
ett brett spektrum av projekt för centrumet. Seminarierna kommer att hållas på distans via 
Zoom.   

Till seminarierna är offentliga och privata organisationer som universitet och högskolor, institut, 
kommuner, Trafikverket och andra statliga aktörer, Innovationsföretagen m.fl. varmt välkomna. 
Det är organisationer från de nordiska länderna som är inbjudna.  

Du är varmt välkommen att delta i ett, två eller alla tre seminarierna! 

Anmäl dig på länken nedan, senast 4 november: LÄNK 

https://forms.office.com/r/qNGEnFxiRq 

Svar gärna även i anmälan på de två övergripande frågorna: 

1) Vad anser du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, gångtrafiken ska 
kunna öka?  

2) Vad anser du är den största utmaningen för att, och möjligheterna hur, trafikslagets 
säkerhetssituation ska kunna förbättras? 

Med vänliga hälsningar, 
  
Charlotta Johansson 
LTU 
Charlotta.M.Johansson@ltu.se 

David Lindelöw 
Sweco 
David.Lindelow@sweco.se 

Glenn Berggård 
LTU 
Glenn.Berggard@ltu.se 

Finn Nilson 
KAU 
Finn.Nilson@kau.se  

David Chapman 
LTU 
David.Chapman@ltu.se 
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Luleå University of Technology, Sweco and Karlstad University are jointly conducting a 
feasibility study for a future Centre for Planning for Walking. This feasibility study is funded by 
the Swedish Transport Administration. The two overall goals for the centre are to increase 
knowledge about (1) how pedestrian traffic can increase and (2) how the traffic safety situation 
can be improved. 

You are invited to three seminars to identify partners, research topics and the focus for the 
centre regarding this mode of transport and its various dimensions. The seminars have three 
different themes; Policy and strategies (Nov 12), Objective and subjective security (Nov 26), 
and Create, design and manage (Dec 1). 

The purpose of these seminars is to identify a wide range of projects for the center based on the 
two overall project goals. The seminars will be held at a distance via Zoom. 

For the seminars, organisations such as universities and colleges, institutes, municipalities, and 
the Swedish Transport Administration & other state actors, consultant companies, and others are 
warmly welcome. Organisations from the Nordic countries are invited. 

You are warmly welcome to participate in one, two or all three seminars! 

Sign up at the link below, no later than November 4 : LINK 

Please also answer in the notification to the two overarching questions: 

1) What do you think is the biggest challenge for, and the possibilities for, & how to increase 
pedestrian traffic? 

2) What do you think is the biggest challenge for, and the possibilities for, & how to improve 
the traffic safety situation? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2: Deltagare seminarier. 
  
Workshop 1 
Agneta Larsson 
Angelica Qarlsin 
Anna Carlsson 
Anna-Karin Lindqvist 
Aristi Tsokani 
Carl-David von Kraemer 
Daniela Müller-Eie 
Eleonor Mörk 
Erik Rosendahl 
Eva Vaagland 
Evas gula-nov2018 
Fabio Hernández Palacio 
Gabriella Canas 
Göran Smith  
Hanna Forsberg 
Hanna Malm 
Helge Hillnhütter 
Henric Storswedh 
Jing Ma 
Johanna Salén 
Jörgen Persson 
Karin Edvardsson 
Khabat Amin 
Lina 
Linda Andersson 
Liv Øvstedal 
Louise Bergström 
Magnus Granström 
Martin Emanuel 
Martina Hedström 
Per Wisenborn 
Rose Boucaut 
Stefan Karlsson 
Stina Rutberg 
te01 
Thomas Höjemo 
Viveca Wallqvist 
Young-Sook Lee 

Workshop 2 
Agneta Larsson 
Angelica Qarlsin 
Anna Carlsson 
Anna Dahlman 
Annika Nilsson 
Carl-David von Kraemer 
Catarina Nilsson 
Daniela Müller-Eie 
Eleonor Mörk 
Erik Rosendahl 
Eva Maaherra Lövheim 
Fredrik Johansson 
Hanna Forsberg 
Helena Stigson 
Helge Hillnhütter 
Henric Storswedh 
Jenny Eriksson 
Jing Ma 
Jörgen Persson 
Karin Edvardsson 
Khabat Amin 
Lars Christensen 
Lillemor Lundin Olsson 
Linda Dalundh 
lindaandersson 
Liv Øvstedal 
Magnus Mattisson 
Margareta Westin 
Maria Olsson 
Martina Hedström 
Martina Pereira Norrman 
Rose Boucaut 
Stefan Karlsson 
Stina Rutberg 
Suzanne Andersson 
Thomas Höjemo 
Young-Sook Lee 

Workshop 3 
Agneta Larsson 
Alexander Ståhle 
Angelica Qarlsin 
Anna Arvidsson 
Annika Nilsson 
Carl-David von Kraemer 
Daniel Rova 
Eleonor Mörk 
Eva 
Fabio Hernandez Palacio 
Fredrik Johansson 
Gabriella Canas 
Hanna Forsberg 
Helge Hillnhütter 
Henric Storswedh 
Ingrid Kokkonen 
Ingrid Skogsmo 
Jack Lu 
Jens Karlsson 
Jing Ma 
Jörgen Persson 
Karin Edvardsson 
Kevin Lau 
Kjersti Granås Bardal 
Lillemor Lundin Olsson 
Magnus Mattisson 
Margareta Westin 
Martina Hedström 
Martina Norrman 
Mathias Wärnhjelm  
Siri Sigrand 
Stefan Karlsson 
Suzannes iPhone 
Thomas Höjemo 
Young-Sook Lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Seminariesida 1 där alla kan skriva in svar i grupper 
 
Policy och strategier - gång i samhällsutvecklingen 
 
Inledning: 
 
1) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
GÅNGTRAFIKEN SKA KUNNA ÖKA? 
2) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
TRAFIKSLAGETS SÄKERHETSSITUATION SKA KUNNA FÖRBÄTTRAS? 
 
Specifikt gång i samhällsutvecklingen: 
 
Fråga 1: Vad har vi för kunskapsbehov gällande gång i samhällsutvecklingen?  
Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 
Hur tycker du att centret ska organiseras? 
Avslut: Är det någon aspekt vi har missat gällande gång? 
 
 
Seminariesida 2 där alla kan skriva in svar i grupper 
 
Objektiv och subjektiv säkerhet - gång i samhällsutvecklingen 
 
Inledning: 
 
1) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
GÅNGTRAFIKEN SKA KUNNA ÖKA? 
2) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
TRAFIKSLAGETS SÄKERHETSSITUATION SKA KUNNA FÖRBÄTTRAS? 
 
Specifikt objektiv och subjektiv säkerhet för gående: 
 
Fråga 1: vad har vi för kunskapsbehov gällande objektiv och subjekt säkerhet för gående?  
Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 
 
 
Seminariesida 3 där alla kan skriva in svar i grupper 
 
Skapa, utforma och sköta 
 
Inledning: 
1) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
GÅNGTRAFIKEN SKA KUNNA ÖKA? 
2) VAD ANSER DU ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ATT, OCH MÖJLIGHETERNA HUR, 
TRAFIKSLAGETS SÄKERHETSSITUATION SKA KUNNA FÖRBÄTTRAS? 
 
Specifikt Skapa, utforma och sköta: 
 
Fråga 1: vad har vi för kunskapsbehov gällande fysisk utformning för fotgängare, dvs skapa, utforma och 
sköta?  
Fråga 2: Vad är det som hindrar att uppnå det kunskapsläget? 
Fråga 3: Vad är det som hindrar att använda den kunskap vi har? 
 
 
 
 



 

 
  



 

Bilaga 4 

Seminarie 1 
 
Summary of your responses in relation to Policy and strategy 
 
Priority in the planning process  
(financing, competition, political will, the transport hierarchy, legislation) 
 
Knowledge capacity 
(methods, travel behaviour data, travel time value, preferences) 
 
Norm and status 
(visibility, treating walking as a transport mode, within the profession and among citizens) 
 
Planning strategies  
(proximity, land-use/activity distribution, level-of-service, accessibility, streetspace distribution) 
 
Broadening the policy scope beyond transport planning, urban design and safety 
(positive health effects, architecture, social sustainability) 
 
Seminarie 2 
 
Summary of responses in relation to Objective and subjective safety 
 
A discrepancy between objective and subjective safety - especially regarding children 
 
Sense of security - streetlights, shadows, design, etc. 
 
Safety - separation of traffic types 
 
How great is the risk? Problems in defining injuries related to walking (e.g. in STRADA) 
as well as exposure measurements 
 
Designing and constructing for safety - barriers, heated pavements, strategically placed 
benches, etc. 
 
Weather related issues 
 
Seminarie 3 
 
Summary of responses in relation to Create, design and maintain 
 
Low quality in pedestrian urban space 
 
Fragmentized design and maintenance 
 
Lightning 
 
Winter maintenance 
 
Safe separated areas 
 
Importance of inviting design 
 
Accessibility 
 
Usability 
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