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Om Svenska Stadskärnor
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• Medlemsorganisation

• Länge sett behov av mer enhetliga och systematiska 

sätt att mäta och följa upp

• Initierat samarbete med RISE

• Arbetsgrupp med SSK och RISE
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Om RISE
• Statligt ägt forskningsinstitut

• Bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart 

samhälle

• Offentliga platser, service, levande gatuplan, analyser 

av social hållbarhet, ekonomi, mätteknik, digitalisering
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Projektets syfte och mål

• Att utveckla ett digitalt verktyg för mätning och 
uppföljning av stadskärnors och centrummiljöers 
hållbarhet.

• Verktyget ska vara baserat i aktuell forskning, 
grundläggande mättekniska principer och en 
förståelse för branschens förutsättningar och 

behov.

• Verktyget ska vara samskapat av aktörer i 
branschen.
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På sikt har arbetet potential 
att öka kapaciteten bland 
aktörer som utvecklar och 
förvaltar platser i Sverige att 
löpande och flexibelt förstå 
och jämföra platsers 
hållbarhet.
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Projektmål (3-4 års sikt)

1. Ett digitalt verktyg

2. En handbok med mallar för 

hur data samlas in och 

analyseras

4. En lösning för långsiktig 

förvaltning, drift och 

finansiering av verktyget

Långsiktiga effekter

1. Ökad kapacitet att följa och

jämföra platsers hållbarhet

över tid

2. Mer välgrundade beslut och

prioriteringar

3. Data av högre validitet och 

reliabilitet

4. Effektivare analysprocesser

Effekter
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Förstudie (HT 2021)
• Behovsanalys:

– Två fokusgrupper: totalt 13 medlemmar

– Analys av cirka 25 dokument med tidigare 

analyser genomförde av ett tiotal medlemmar.

• Konceptutveckling av analysverktyg
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Vilka analyser genomförs idag?
• Huvudteman: Besöksnäring, Mobilitet, Användning, Känslor och 

upplevelser, Skräp och slitage, Handel, mat och dryck, Kultur och nöjen, 
Utformning, Tillgänglighet

• Vanliga variabler: Besöksstorlek, Rörelsemönster, Omsättning, 
Parkeringsbeläggning, Trygghet, Nedskräpning, Trivsel

• Metoder och data: Statistik, intervjuer, enkäter, beteendeobservationer, 
fysisk inventering, besöksräknare, mobildata m.m.

• Syften: Identifiera insatser, Göra jämförelser, Påverkansarbete

7



logo

Problem och möjliga lösningar
• Resurskrävande → Prioritera och standardisera

• Bristande helhetsperspektiv → Relatera olika datamängder till varandra

• Kvalitetsbrist → Riktlinjer, nya datamängder, utbildning, prioritera

• Bristande användning av resultat →Visualisera, löpande data, fokusera på 
den mest användbara datan

• Etiska utmaningar → Säkra anonymitet, opartiskhet, undvik osund 
konkurrens
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Verksamheter
• Näringsliv*
• Kulturverksamheter
• Lokaler i gatuplan
Folkliv
• Flöden och vistelser*
• Social interaktion
• Sittplatser: offentliga, privata
Mångfald och inkludering
• Social blandning*
• Närhet och tillgänglighet
• Prisvariation
Upplevelser
• Trygghet*
• Trivsel*
Mobilitet
• Trafikslag
• Trafikflöden
Miljö
• Buller och luft
• Andel grönyta
• Nedskräpning
Ekonomi
• Värde (kontor/bostäder*
• Omsättning

Statistik

Enkäter

Observationer

Internet of Things

Verksamheter

Folkliv

Mångfa ld

Upplevelser

Mobilitet

Miljö

Ekonomi

Centrummiljö X Centrummiljö Y

* Basvariabler
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2022

Excel-
prototyp 
och 
handbok 
klar

SEPT

OKT

NOV DEC

Infomöte
Utveckla 

variabler, 
metoder 

och 
riktlinjer

Etablera 
grupp med 
pilotstäder

En prototyp i Excel med ett urval av indikatorer 
med tillhörande metoder och riktlinjer utvecklas. 
En gruppering med pilotstäder upprättas.

Utveckla Excelprototyp och etablera pilotgrupp
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2023

- Uppstart 
pilotstäder

- Test-
användning

- Web-
prototyp klar 
inklusive 
handbok och 
mallar

- Revidering av 
prototyp

JAN

APRIL

JULI

OKT

-Web-
prototyp 
klar

En webbaserad prototyp utvecklas. Varje 
pilotstad testar denna på en enskild plats. 
Varje pilotstad bidrar med input på 
prototypen. 

Utveckling och test av digital prototyp

- Finansiering 
sökes
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2024

- Vidareutveckla 
det digitala 
verktyget: UX, 
visuellt manér 
m.m. 

- Långsiktig 
finansiering 
och drift löstJAN

APRIL

JULI

OKT

- Utforma 
ytterligare 
indikatorer, 
riktlinjer och 
metoder

- Test-
användning

Den digitala prototypen kompletteras med 
ytterligare variabler, riktlinjer och metoder. 
Fullskalig webplattform sätts i bruk.

Utveckla och implementera fullskaleversion

-Sätt i 
drift

- Knyt an 
fler 

städer
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Vad innebär det att vara pilotstad? 
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• Möjlighet att påverka implementering av prototypen och vidareutveckling av 

fullskaleversion (1-3 personer/stad).

• Avsätta resurser för datainsamling till RISE

• Blir först i Sverige med att ta del av resultat

• Medfinansiering x kr exkl. moms

• Kostnadsrabatt första 2 åren

• Möjlighet att samordna aktörer som arbetar med statistik i egna orten. 

• Förhållningssättet är full transparens gällande ekonomi, etc.  
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Tänkbara aktörer att medverka 
• Centrumföreningar

• Destinationsbolag

• Stadsbyggnadskontor

• Näringslivsbolag

• Statistikavdelningar

• Regioner  
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Referensgrupp
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Urvalskriterier för deltagande:

1. Medfinansiär och medskapare

2. Geografisk spridning

3. ”Ägandeskap” över relevanta 
parametrar hos plats

4. Mandat och ansvar att använda 
verktyg på plats

5. Kunna erbjuda individer med 
expertis om aktuella parametrar


