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Information till forskningspersoner  

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet 

och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?  

Gång är ett aktivt, billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram i städer. Målet med projektet är att få en bättre 

förståelse om lokal fotgängarvänlighet genom att identifiera faktorer som stimulerar och hindrar människor 

från att gå i olika urbana miljöer. I projektet ingår studier av två lokala stadsdelar i tre europeiska städer, 

Göteborg, Dortmund (Tyskland) och Genoa (Italien).  

Du blir tillfrågad att medverka i våra gångruttsutvärderingar eftersom du är boende i ett av dessa områden – 

eller har stark anknytning dit.  Vi har fått din kontaktinformation genom vårt samarbete med SRF 

Göteborg/genom hushållsenkäten och vill fråga dig om du vill medverka i studien.  

Forskningen kan möjliggöra kunskap som kan leda till en förbättring av din och andras gångmiljöer.  

Forskningshuvudman för projektet är Högskolan i Gävle. Med forskningshuvudman menas den organisation 

som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen 

hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-02363-01  

Hur går projektet till? 

Att delta i gångruttsutvärdering innebär att du, tillsammans med någon eller ensam, kommer gå en specifik rutt 

i en av våra utvalda stadsdelar, Kungsladugård eller Södra Kortedala. Innan promenaden kommer du att svara 

på ett antal bakgrundsfrågor via antingen en app eller ett onlineverktyg. Under promenaden (gångrutten) har 

du din GPS påslagen så att vi i efterhand kan se vilken rutt du utvärderat (men slå inte igång den i direkt 

anslutning till ditt hem). Efter promenaden kommer du att få svara på nio påståenden/frågor i verktyget, dessa 

handlar om att utvärdera dem miljö du promenerade i. Verktyget du använder heter KoBo Toolbox. 

Promenadens längd och destination avgör du själv (rekommenderad tid ca 15-20 minuter), och att besvara 

frågeformuläret tar ca 10 minuter. Under promenaden har du även möjlighet att ta bilder som du kan ladda 

upp tillsammans med dina enkätsvar.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Möjliga risker med deltagande inkluderar sedvanliga risker förknippade med att promenera i urbana miljöer 

(trafik, buller, avgaser etc.). Dessa kan minimeras i största möjliga mån genom att du promenerar i lugn takt och 

är uppmärksam vid exempelvis korsningar, övergångsställen eller stökiga miljöer med mycket folk. Du bör 

undvika att genomföra gångutvärderingen om det är alltför dåligt väder vilket kan innebära halka eller väldigt 

mycket regn eller snö. Efter genomförd utvärdering finns alltid möjlighet att kontakta forskarna med frågor och 

funderingar. Vi samlar ju in data från dig, och även om vi följer säkerhetsföreskrifter kring datahantering (se 

nästa rubrik) så finns det en minimal risk att den information du delat med oss kan läcka ut.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig, dessa data kommer därefter att analyseras 

och presenteras på gruppnivå. Ingen förutom de forskare som genomför studien kommer att hantera dina 

data. De data du överför kommer inte kunna härledas till dig som person. Dina svar och dina resultat kommer 
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att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All data kommer hanteras i enlighet med EUs 

dataskyddsförordning och kommer förvaras säkert och lösenordsskyddat under 10 år av Högskolan i Gävle. 

Information som kan härledas till specifik individ kommer inte att finnas med i någon publikation eller rapport. 

Vissa data kan komma hanteras av samarbetspartner i U.K (utanför EU/EES). Den information som samlas in 

kommer användas för att besvara forskningsfrågor kring upplevelser av att promenera i specifika miljöer i de 

städer som ingår i projektet med fokus på barriärer och positiva aspekter.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Gävle. Om du vill ta del av resultatet ska du kontakta ansvarig 

forskare Katrin Lättman, på katrin.lattman@hig.se . Dataskyddsombud nås på registrator@hig.se . Om du är 

missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 

Du har möjlighet att kontakta ansvarig forskare i projektet om du har några frågor eller om du vill ha tillgång till 

resultatet av studien.  

Försäkring och ersättning 

Som deltagande i projektet står du under ditt normala försäkringsskydd genom din arbetsgivare/skola eller 

privata försäkringsbolag. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, fram till dess att du skickar in 

dina resultat i formuläret. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 

varför. 

Ansvariga för projektet  

Ansvarig för projektet är Katrin Lättman, Högskolan i Gävle, Avdelningen för psykologi, 801 76 Gävle. 026- 

648708; Katrin.lattman@hig.se   
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