Att mäta utveckling
i stadskärnor

Ett förslag på mät- och analysverktyg för stadskärnor och
centrummiljöer i Sverige baserat på Svenska Stadskärnors
medlemmars behov

Bakgrund
Runtom i världen kämpar städer och tätorter för att skapa
välfungerande stadskärnor och centrummiljöer. Det finns
dock utmaningar när det gäller mätning och uppskattning
av sådana platsers värden och kvaliteter.
Med utgångspunkt i Svenska Stadskärnors (SSK) ambition
att uppnå mer systematiserade och jämförbara mätningar
har RISE och SSK under hösten utvecklat en första
prototyp på ett mät- och analysverktyg. Det här
dokumentet presenterar:
•

En behovsanalys

•

En första prototyp

– allt för att öka förutsättningarna för mer välgrundade
slutsatser i arbetet för mer välfungerande stadskärnor och
centrummiljöer.

Utmaningar och mål
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i ett antal generella
utmaningar som identifierades under RISE och SSK:s
initiala dialoger:
• Det finns idag ett behov av att förstå och utvärdera
stadskärnors och centrummiljöers förutsättningar,
liksom effekter av insatser
• Idag används en lång rad olika mät- och analysverktyg
med varierad mätkvalitet
• Bredden på och variationen av mät- och analysverktyg
gör det svårt att jämföra platser

• Det saknas i många fall en systematik för hur data
samlas in och värderas, inte minst vad gäller sociala
värden (ex trygghet eller stolthet).

MÅL
Ett överskådligt och användarvänligt mät- och
analysverktyg som kan lägga grunden för tillförlitliga
beslutsunderlag samt en en skalbar metod för att
utvärdera insatser i det offentliga rummet.

Dokumentanalys av tidigare genomförda mätningar
Metodik
Analys av ett 25-tal dokument (tillhandahållna av
SSK:s medlemmar) innehållande en rad tidigare
mätningar genomförda av ett tiotal städer och
tätorter samt ett antal nationella
branschorganisationer.

Mätningarna utgör enbart ett litet urval av de
mätningar som har genomförts i Sverige under de
senaste åren. Förhoppningen är att dessa
tillsammans med resultaten från fokusgrupper ska
vara tillräckligt representativa.
Fokus för dokumentanalysen har varit att
identifiera vilka övergripande aspekter, parametrar
och datakällor som har varit föremål för
mätningarna.
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Dokumentanalys av tidigare genomförda mätningar
Kvalitet i tidigare mätningar
Det huvudsakliga syftet med dokumentanalysen har
inte varit att kritiskt granska existerande metoder eller
resultat av mätningarna.
Men, utan att gå in på enskilda mätningar kan det
konstateras att kvaliteten i tidigare mätningar, sett ur
ett rent mättekniskt perspektiv (t ex skillnader i
reliabilitet), varierar en del. Detta exempelvis p g a
olika insamlingsmetoder och tidsspann. Men också för
att olika aktörer har genomfört mätningarna på lite
olika sätt.
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Jämförbarhet
Vi kan också konstatera att merparten av de tidigare
mätningarna (förutom de som är nationellt täckande) som
har genomförts på uppdrag av enskilda städer (ofta med
olika leverantörer/genomförare) saknar jämförbarhet. Det
är med andra ord svårt att jämföra resultaten av en
mätning i en stad med en mätning i en annan, även om
temat eller fokusområdet är detsamma eller snarlikt,
eftersom mätningarna har gjorts på olika sätt.

Dokumentanalys: generella observationer
Bland de mätningar som vi har identifierat är de vanligast
förekommande aspekterna och temaområdena följande:
1.

Handel

2.

Besöksnäring

3.

Trafik, resmönster och flöden

4.

Kultur och nöjen

5.

Platsers attraktivitet och kvalitet

Även om det finns en rad andra aspekter och teman som hanteras
i tidigare mätningar, är dessa i klar minoritet.
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Dokumentanalys: identifierade index och mätningar*
•

Nöjesindex (kvantitativ undersökning; per 10 000 invånare; alla kommuner)
–

•

Detaljhandels – och besöksnäringsbranscher (SNI), omsättning, densitet

Detaljhandel, representation/utbud, omsättning, prisnivåer, p-platser,
attityder, konsumentsegment

Skräpfacit (faktiska volymer och enkäter; Södertälje)
–

•

–

Antal restauranger, antal serveringstillstånd, antal nöjesföretag

Retail Mapping (statistik och intervjuer; Malmö)
–

•

Attraktivitet (baserat på enkäter och intervjuer; Gbg, U-a, Sthlm)

Cityindex (FÄ och 107 stadskärnor; SCB-statistik och Telia Crowd Insights)
–

•

•

Attityder, attraktivitet, tillgänglighet till grönområden, utemiljö, skötsel
och renhållning på allmänna platser, trygghet och kriminalitet,
evenemang, utformning och utsmyckning, lekplatser och
restauranger/uteserveringar

* Parametrar, förutom demografi, väder och omvärldsfaktorer

Handel (Malmö, Citysamverkan enkät; Gävle, Gbg)
–

•

Olika nedskräpningsvolymer per kategori och plats, upplevd
skräpsituation per plats

Malmö City 2020 (telefonintervjuer; Malmö)
–

•

Omsättning, annonsering, events, pop-up stores

Besöksnäring (Malmö, Gävle)
–

•

Avstånd/närhet, gågator, utbud, unika butiker, liv och rörelse, aktiviteter,
evenemang och kultur, ljudnivå, estetik, utsmyckning och arkitektur,
historia, grön- och vattenområden, fastighetsmix
(bostäder/arbetsplatser/kommersiella/övriga lokaler), vakansgrad,
trygghet och belysning, tillgänglighet, kommunikationer och
parkeringsmöjligheter, fordonstrafik, attityder, tillgång till bänkar, WC,
soptunnor

Gästnätter, vistelselängd, inkvarteringstyp, besöksanledning, aktiviteter,
attityder och upplevelser, events, NPS

Trafik, resmönster och flöden (Malmö, Gbg, Gävle, Borås; intervjuer,

sensorer, mobildata)
–

Färdsätt, resvanor, trafikflöden (fordon, cyklister, gångtrafikanter; volym,
tid, plats), framkomlighet, trafikmiljö, tillgång till kollektivtrafik och hpl,
tillgång till parkeringsplatser

•

Stadskvalitet (Spacescape; Evidens, regressionsanalys; Gbg, Sthlm)
–

•

Avstånd/närhet till ett antal värdefulla områden, omsättning, hyra, pris.
Värdering av kvaliteter

Centrum för AMP: Social hållbarhet
–

Attraktivitet, trygghet, social mångfald, beteendemångfald

•

Klimatkomfort (vind, dagsljus), VGA (Visual Graph
Analysis), Space Syntax

•

Lever du i en 15-min stad?
https://app.developer.here.com/15-min-city-map/

Exempel från https://app.developer.here.com/15-min-city-map/

Exempel på:
Sol. Hur faller ljuset samt var är det skugga.
Vind. Var blåser det och hur mycket.
Space syntax. Orienterbarhet i stadsrummet
VGA. Överblickbarhet eller synlighet.

Fokusgrupper med medlemmar
Metodik
Två fokusgruppsintervjuer genomfördes via videolänk. Under
den första fokusgruppen deltog representanter från fyra
städer i Sverige. Under den andra fokusgruppen var nio
städer representerade. En representant från Svenska
Stadskärnor deltog också.

Fokusgrupperna genomfördes av forskare från RISE med
hjälp av ett antal fördefinierade frågeställningar som
representerade nuläge, problem och önskemål.
Fokusgrupperna pågick 2 timmar vardera.
Fokusgrupperna spelades in. Inspelningarna transkriberades,
kodades och analyserades med hjälp av RADaR-metoden
(metod för snabb och rigorös analys av kvalitativ data)
(Watkins, 2017). Resultatet summeras på följande tre sidor.
Watkins, D. (2017). Rapid and Rigorous Qualitative Data Analysis. International Journal of Qualitative
Methods, 16(1), 160940691771213
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Fokusgrupper: vad och hur mäter man idag?
Tema

Variabler

Metod och data

Användning och
kommunikation

Flöden, folkliv, mobilitet

Flöden; Besök;
Rörelsemönster

Flödesmätare;
Besöksräknare; Mobildata

Information till politiker;
Jämföra sig med andra

Besöksnäring

Besök; Transporter;
Upplevelser; Ekonomi;
Gästnätter

Enkäter; Statistik;
Kassasystem; Mobildata

Följa utveckling; Identifiera
insatser

Känslor och upplevelser

Trygghet; Önskningar;
Attraktivitet

Genskjutsintervjuer; Enkäter;
Skräpmätningar; Underhåll;
Folkliv

Identifiera insatser

Skräp och underhåll

Nedskräpning;
Underhållsbehov

Observationer

Identifiera insatser

Handel, mat, dryck och nöjen

Konsumtion; Utbud;
Omsättning;
Varumärkeskännedom;
Vakansgrad; Medlemsantal;
Parkeringsbeläggning

Observationer; Enkäter;
Statistik

Information till politiker;
Jämföra sig med andra;
Prioritera

Fokusgrupper: Upplevda problem och lösningar
Tema

Beskrivning

Lösningar

Resurser

Tar tid; Kostar

Standardisera; Prioritera

Mäter ej

Mätningar genomförs inte överhuvudtaget;
Upplevelser; Mjuka värden; Ickekommersiella verksamheter; Avkastning på
investeringar; Miljö och klimat

Bredda mätningarna

Kvalitet

Kompetensbrist; Särintressen; Olika metoder
och konventioner för datainsamling och
analys; Gammal data; Bristande transparens
och dokumentation; För många mätningar
blir övermäktigt; Problem att få in data

Prioritera; Utveckla konventioner;
Neutral part; Utbildning; Realtidsdata

Användning och kommunikation

Bristande genomslag; Data försvinner; Ej
mandat att agera på resultatet; Väcker
negativa associationer

Analysera rätt saker; Attraktivare
sammanställningar; Visualisera; Mer
löpande data

Etik

Bristande anonymitet; Datainsamling ej
möjligt p.g.a. anonymitet; Mätningar driver
osund konkurrens; Mätningar är partiska

Utbildning; Opartisk aktör

Fokusgrupper: önskas hos framtida mätinstrument
Tema

Beskrivning

Dimensioner och variabler

Utbud (utöver handel, mat och dryck); Utbudsmix; Cirkularitet; Trygghet;
Upplevd attraktivitet; Stolthet; Lojalitet; Aktiviteter och beteenden;
Användargrupper; Social mix; Ekonomisk resiliens; Omsättning; Konsumtion;
Flöden; Besök; Resmönster; Vakanser; Parkeringsbeläggning; Felanmälningar;
Nedskräpning; Samspel med omgivningen (ex regionen)

Finansiering och ägandeskap

Medlemsförmån; Medlemsavgifter; SSK och RISE som avsändare

Format

Olika datakällor; Digital; Anpassningsbar dashboard; Basversion och
fördjupande version; Kringprodukter (enkäter, manualer m.m.); Analysera
nuläge; Prognosticera; Jämföra över tid; Jämföra platser (av samma storlek);
Betygsätta plats; Möjligheter till fördjupande analyser; Siffror; Text;
Visualiseringar

Användning och kommunikation

Välja datatyp och metod efter behov; Mer attraktivt än rapporter;
Visualisering efter behov och målgrupp; Positionera sig och prioritera;
Information till politiker, fastighetsägare, handlare m.fl.

Generella utmaningar med mätningar
Otydlighet kring varför man mäter
Liksom andra områden, präglas
mätningar inom stadsutveckling av
otydliga eller icke-förankrade
syftesformuleringar kring vad
mätningen ska leda fram till.
Detta är ofta grundorsaken till
vilsenhet i val av indikatorer såväl
som hur olika mätresultat kan vägas
samman samt vilka slutsatser som
kan dras.

Bristande validitet och reliabilitet
riskerar felaktiga beslut
Den breda floran av värdeord och
hållbarhetsbegrepp som
stadsutvecklingsområdet är präglat av, får
konsekvenser när vi försöker utröna
effekter av insatser.
Många mätningar uppvisar brister i
validitet – att man faktisk mäter det som
är avsett att mäta - såväl som reliabilitet att mätningen kan antas mäta samma sak
oavsett vem som utför mätningen när.
När mått har otillräckliga egenskaper för
att tillförlitligt mäta förändring, blir det blir
svårt att utvärdera om man uppnått någon
effekt eller inte, framförallt om inte
mätosäkerheter presenteras eller förstås.
Detta riskerar sammantaget att generera
felaktiga slutsatser och beslut.

Bred spridning av olika index
Idag finns en bred spridning av
mätverktyg som grundar sig på
olika antaganden, mäter olika
värden och sammanställer data på
olika sätt.
Därmed finns en inbyggd utmaning
i att skapa spårbarhet och
jämförbarhet mellan olika mätningar,
vilket är grundläggande för att
generera bra kunskap och
beslutsunderlag för stadsutveckling.
Samtidigt som mycket data samlas
in från olika datakällor, saknas ofta
kapaciteten att analysera data och
skapa en nyanserad bild över en
plats mångsidiga utfall.

För att stödja en
ändamålsenlig process mot
bättre beslutsunderlag kan
man använda sig av en
logikmodell som bryter ner
ett övergripande syfte, till
mål, uppföljningsbara utfall
och indikatorer med
respektive datakällor för
att följa dessa.

Hur säkra mätkvalitet?
Ändamålsenlighet

Användarvänlighet

Spårbarhet = jämförbarhet

För att generera bra beslutsunderlag
baserat måste ändamålsenlighet vara en
central guidande princip i utveckling av
mätverktyg och uppföljningsprocesser. Ett
bra beslutsunderlag inom stadsutveckling
kan till exempel kräva mått på både en
plats förutsättningar – hur många
sittplatser det finns– såväl som utfall – hur
många som sitter ner.

Utvecklingsprocessen av mätverktyg måste
grunda sig på en gedigen analys av
mottagarnas förmågor och iterativt testas
och vidareutvecklas i nära samarbeta med
slutanvändare.

På en övergripande nivå är spårbarhet
centralt för att utvärdera och säkerställa
mätningars kvalitet. Här ses en utveckling
mot standarder för hur vissa centrala
värden i stadsutveckling mäts vara viktig.

Om mätverktyg och analysmetoder ska
kunna göras av flera olika aktörer, med
varierad förmåga och resurser att utföra
och sammanställa data, krävs det enkla
användarvänliga mät- och analysverktyg.
Detta för att säkra tillförlitligheten –
reliabiliteten – hos mätverktyget, men även
för att resultaten ska förstås och användas
av personer med olika kunskapsnivå och
kompetensnivå.

Till exempel skulle olika aktörer kunna
använda versioner av mätverktyg som är
anpassade efter lokala och organisatoriska
förutsättningar, men där skalorna som
används i mätverktyget är kvalitetssäkrade
mot en standard.

För att säkra kvalitet i utvecklingen av
mätverktyg bör varje mått grunda sig på
en begreppsteori –alltså en beskrivning av
det attributet man vill mäta – där varje
variabel som ska mätas baseras på en
teori som motiverar att variabeln är en del
av den övergripande begreppsdefinitionen
(se exempel i prototypen).

Som ett led i att öka spårbarheten skulle
RISE och SSK samarbete kunna rikta in sig
mot att identifiera dessa centrala värden,
utveckla skalor grundade i mätteknik och
implementera lokalanpassade
användarvänliga mätverktyg i olika svenska
städer.

Tidigare prioriterade områden utgör basen för framtida ramverk
De nedan föreslagna teman har tidigare varit viktiga mätområden, och vi föreslår att dessa fortsättningsvis prioriteras. I vissa fall med
nya krav på enhetlighet, frekvens, datakällor etc.
Tema

Kort beskrivning

Framtida krav på mätningar

Handel

En stor och viktig del av stadskärnorna utgörs av detaljhandel
och utvecklingen och utfall av olika insatser (permanenta och
temporära), kampanjer etc. är en viktig del att kunna mäta.

Här krävs ett arbete med att prioritera och definiera relevanta variabler och praktiskt
möjliggöra att exempelvis månadsvisa omsättningsdata kan fångas upp och analyseras på
ett enhetligt och jämförbart vis.

Besöksnäring

En annan viktig del att kunna följa upp är utvecklingen och
resultaten för besöksnäringen i stadskärnorna, t ex hur hotell
och andra besöksmål utvecklas och efterfrågas.

Här krävs ett arbete med att prioritera och definiera relevanta variabler, samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

Trafik, resmönster
och flöden

För att få en praktiskt väl fungerande stadskärna krävs att trafik
och människors rörelser fungerar smärtfritt och att olika
förändringar i stadsrummet följs upp.

Här krävs ett arbete med att prioritera och definiera relevanta variabler, samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

Kultur och nöjen

Hur människor nyttjar kulturella institutioner (inom- och
utomhus) samt hur de konsumerar restauranger och andra
nöjesinrättningar är också en viktig del att förstå.

Här krävs ett arbete med att prioritera och definiera relevanta variabler, samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

En plats attraktivitet handlar om hur människor upplever platsen
som attraktiv utifrån tillgängliga, meningsfulla och intressanta
aktiviteter, tillgänglighet, hur många av förbipasserande som
uppehåller sig på platsen samt marknadsfaktorer som indikerar
attraktivitet så som fastighetsvärde, bostadsköer och omsättning
i omkringliggande butiker.

Här krävs såväl kompletteringar av tidigare mätvariabler, t ex för att kunna fånga upp
kvaliteten på den byggda miljön, utbudsmix och närhet till olika värden (se exempelvis
place/space syntax), samt ett urval av väl definierade variabler som är enhetliga och
möjliga att jämföra mellan olika platser och stadskärnor,

Platsers attraktivitet
och kvalitet

Nya behovs- och mätområden fångar upp viktiga aspekter och perspektiv
Nedan föreslagna teman har tidigare inte varit prioriterade mätområden, men vi föreslår att dessa fortsättningsvis prioriteras och adderas till
ramverket.

Tema

Kort beskrivning

Framtida krav på mätningar

Begreppet social mångfald handlar om hur variationen av
människor ser ut, något som baseras på hur väl platsens
besökare representerar lokalområdets invånares ålder, kön,
födelseland, utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning.

Här krävs ett arbete med att identifiera, prioritera och definiera relevanta variabler samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

Beteendemångfald

Beteendemångfald handlar om hur stor variationen av olika typer
av mänskliga beteenden är, så som observerade aktiviteter, om
människor vistas enskilt eller i grupp samt om de står, sitter eller
ligger ner.

Här krävs ett arbete med att identifiera, prioritera och definiera relevanta variabler samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

Trygghet och
säkerhet

Trygghet och säkerhet handlar om hur trygg platsen upplevs
vara samt hur utsatt platsen är för händelser som forskning visar
påverka trygghet; hur väl platsen omhändertas, brottsnärvaro
och orosanmälningar.

Här krävs ett arbete med att identifiera, prioritera och definiera relevanta variabler samt identifiera
enhetliga och jämförbara datakällor.

Social mångfald

Exempel: nästa steg
För att kunna validera mätningar behöver 1) de begrepp som ämnar mätas definieras 2) indikatorer identifieras och motiveras för varje
respektive begrepp och 3) analys av hur väl indikatorerna förhåller sig till varandra göras. Vi föreslår därför ett nästa steg som identifierar
prioriterade värdebegrepp som man vill kunna mäta och rikta insatser mot, för att sedan definiera dessa. Utifrån behovsanalysen skulle
exempelvis följande begrepp vara aktuella:

Beteendemångfald

Beteendemångfald handlar om hur stor variationen av olika
typer av mänskliga beteenden är, så som observerade
aktiviteter, om människor vistas enskilt eller i grupp samt om
de står, sitter eller ligger ner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Närvaro av platsbesökare som inte bor på platsen
Närvaro av platsbesökare som inte jobbar på platsen
Platsens upplevda attraktion
Andel passerande som stannar upp och vistas
Popularitet på bostadsmarknaden
Fastighetsvärde
Bostadshyror
Närvaro av människor med olika kön
Närvaro av människor med olika etnicitet (utlandsfödda föräldrar)
Närvaro av människor med olika utbildningsnivå
Närvaro av människor med olika inkomstnivåer
Närvaro av människor med olika ålder
Variation av typer av aktiviteter
Variation av intentioner med att besöka platsen
Variation av storlekar på mänskliga konstellationer
Andel av platsbesökare som uppehåller sig på platsen en längre tid

Trygghet

Trygghet och säkerhet handlar om hur trygg platsen upplevs
vara samt hur utsatt platsen är för händelser som forskning
visar påverka trygghet; hur väl platsen omhändertas,
brottsnärvaro och orosanmälningar.

•
•
•
•

Platsen upplevs som trygg när man är ensam
Andel av besökare som sitter eller ligger ner
Upplevelse att platsen omhändertas
Orolig för att utsättas för brott

Attraktivitet

En plats attraktivitet handlar om hur människor upplever
platsen som attraktiv utifrån tillgängliga, meningsfulla och
intressanta aktiviteter, hur många av förbipasserande som
uppehåller sig på platsen samt marknadsfaktorer som
indikerar attraktivitet så som fastighetsvärde, bostadsköer
och omsättning i omkringliggande butiker.

Social mångfald

Begreppet social mångfald handlar om hur variationen av
människor ser ut, något som baseras på hur väl platsens
besökare representerar lokalområdets invånares ålder, kön,
födelseland, utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning.

Iterativ process för att utveckla kvalitetssäkrade mått
En vidare kvalitetssäkring kan göras i utveckling av skalor, där en analys av samstämmighet görs baserat på data från olika
områden och mätningar. Detta är en iterativ process, där RISE kan utföra den nödvändiga dataanalysen men där slutanvändaren
bör vara med i de första två aktiviteterna.

Beskrivning av vad som
ska mätas
• Kvalitativ beskrivning av
vad som ska mätas
• Frågornas attribut
• Personers attribut

Indikatorer och frågor
• Frågor som handlar om det

som beskrivs
• Ger kvantitativa data om det
vi vill mäta

Analys
• Analys av ”samstämmighet”
• Validitet
• Endimensionalitet
• Invarians
• Analys av precision och bias

”Kalibrering”

Offentlig statistik

•

Den nationella trygghetsundersökningen. Denna data
används mest för att sätta den aktuella platsen i ett nationellt
sammanhang. Data är fritt tillgänglig online från 2017.

•

Lokala trygghetsundersökningar. Dessa undersökningar görs
inte systematiskt men ifall det finns en aktuell lokal
trygghetsundersökning så ger den värdefull information om
läget vid ett givet tillfälle.

•

Det finns en större mängd källor av myndighetsdata som kan vara
relevanta för att mäta långsiktiga effekter av platsaktiverande insatser.
Beroende på vilket fokus man har för det specifika projektet så kan
statistikuppgifter till höger vara användbara.

BRÅ data. Här finns bland annat polisanmälda brott. För att få
tillgång till denna data så krävs ett etikprövat
följeforskningsprojekt.

•

Nackdelen med detta sätt att mäta är naturligtvis att det tar längre
innan man kan säga att investeringar varit framgångsrika. Med det sagt
så är det bra att från början ha klart för sig vilka uppgifter man senare
kommer att vilja använda för att visa på projektets framgång.

SCB data om de boende i områden. Via lägenhetsregistret
finns detaljerad information om de boendes socioekonomiska bakgrund. Dessa data hämtas lättast i samarbete
med kommunen.

•

Skatteverkets data om fastighetstaxeringsvärden och
riktvärden för områden. Dessa data hämtas från Lantmäteriet
ur Fastighetsregistret, tabell 43S och 43T.

•

Prisutveckling för bostadsrätter. Data kan hämtas från Boli,
eller Svensk mäklarstatistik.

•

Kötid för hyreslägenheter. Data hämtas från den lokala
organisationen för bostadskön.

Ifall man önskar visa på förändring av trygghet och attraktivitet på en
plats över längre tid så bör man använda sig av statistikuppgifter som
samlas in av olika myndigheter. Fördelen med denna typ av utvärdering
är att man då arbetar med metoder som är välbeprövade och lätt går
att relatera till andra offentliga utvärderingar av områdesinsatser och
trygghetsarbete. Dessutom går det att koppla uppgifterna till
ekonomiska värden med standardiserade ekonomiska mått för
fastighetsägande.

Observationer
För att kunna skapa sig en initial bild över hur platsen
används, samt kunna utvärdera eventuella effekter av
platsskapande på kort sikt, är en grundläggande
datainsamlingsmetod observationer - att observera och
dokumentera hur en plats och dess besökare fungerar.

Olika metoder för att dokumentera observationer används
brett inom sociologi, arkitektur, psykologi, företagsekonomi
etc. och är ett resurseffektivt verktyg för att generera data
kring människors beteenden på i första hand (men inte
enbart) geografiskt små områden.
Observationer kan utföras på olika sätt beroende på vad
man är intresserad av och vilka resurser som finns att tillgå
men följande sex frågor fångar det mest grundläggande:

“…we cannot observe need, but we can only infer its existence
through observation of its empirical counterpart, behavior ...
Human behavior to be more correct unit of analysis, it has
characteristics, which are relevant, empirically veriﬁable and
operationally deﬁnable” (Studer, 1969, citerad i Joardar, 1977)

Hur många?
Räkna antalet människor för att skapa en bild över täthet i
användning. Ta också fram mått för platsens fysiska struktur.
Vem?
Grundläggande användarkategorier skapar en mer realistisk och
nyanserad bild av vilka som använder platsen (se s. 10).
Var?
Om platsen för studien är en avgränsad offentlig plats, är det ofta
relevant att studera var människor stannar upp och uppehåller sig o
hur människor interagerar med möblemang, entréer, sittplatser etc; i
utkanten av platsen eller jämt distribuerat?
Vad?
Aktiviteter som exempelvis att äta lunch, shoppa, prata i telefon,
samtala, träffa andra.
När och hur länge?
Observera när saker äger rum (och inte), hur länge och i vilken takt.
Det kan handla om tid på dygnet, veckodagar, terminer, men också om
andra omständigheter så som väder, vind, klimat, evenemang m.m.

Varför(inte)? Tolka varför vissa använder platsen och inte andra,
varför vissa aktiviteter och upplevelser uppstår och inte andra osv.

Användbarhet: utvecklingspotential
Spacesyntax
Global integration of Södermalm (left) and accessible plot density of Södermalm
(r=10) (right). Lars Hilding Marcus

Kombinera fysisk plats med innehåll (verksamhet) samt tex
flöden
Kvantitativa och kvalitativa mätningar kan ge stöd i
samhällbyggnadsprocessen olika delar, tex planprocessen och
stadsbyggnad. Mätningarna i kombination med andra rumsliga
analyser av gatunätverk, dagsljus, vind, klimatkomfort, visibilitet mm
ger ett större underlag för att planera samt förbättra stadsrum till
trygga och välkomnande miljöer. Bottenvåningsstrategier, caféer,
lekplatser, torg, odling kan planeras bättre när olika underlag
kombineras och används inom Översiktsplan, Strukturplan, Detaljplan
och Bygglov.
Om planerare får tillgång till olika analyser som tex trygghet och
rörelsemönster ges större möjligheter att dels planera rätt men också
till att förstå och förbättra de rum och stråk som inte fungerar idag.

Visual Graph Analysis
Visibility Analysis for 3D Urban Environments
Anastasia Koltsova, Bige Tunçer, Gerhard Schmitt

Blå ytor är
obehagliga att
vistas i samt
lämpar sig tex
inte för
växtlighet.
Gröna ytor
lämpar sig för
vistelse och
plantering.

Klimatkomfort
Majid Miri, Sweco Architetcs
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