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TEMPO 

Projektet TEMPO – Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer har finansierats av  

Vinnova (diarienummer 2020-02885) och genomförts av RISE i nära samarbete med Göteborgs 

Stads Trafikkontor. Trafikkontoret har varit projektägare och koordinerat projektets referens-

grupp. Följande publikationer har tagits fram av RISE inom projektet: 

- Forskningsöversikt – Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och  

utvärderingsaspekter (Haugen, 2021a) 

- Utvärdering – Temporära åtgärder i Göteborg sommaren 2020 (Haugen, 2021b) 

- Handbok – Utvärdera temporära åtgärder i stadsmiljö (Molnar m.fl., 2021) 
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Inledning 

Bakgrund 

Temporära åtgärder har blivit en alltmer självklar del av hur vi utvecklar och förvaltar våra städer 

och samhällen (Ferreri, 2015). Det kan handla om att tillfälligt omvandla parkeringsplatser till park-

ytor, att anlägga en temporär lekplats under byggskedet eller att testa autonoma fordon i delar ga-

tunätet. 

Att tillfälligt förändra en plats funktioner eller användning kan bland annat bidra till att marknads-

föra platser, testa lösningar i liten skala eller uppmuntra till hälsosammare mobilitetsmönster. Tem-

porära lösningar kan också vara ett sätt att hantera hastigt uppkomna problem, så som har skett 

under Covid-19-pandemin (FCM, 2020; Gehl, 2020). 

Det är dock relativt ovanligt att temporära åtgärder utvärderas systematiskt (Haugen, forsknings-

översikt). Detta är dock önskvärt om aktörer så som kommuner och fastighetsbolag vill kunna an-

vända sig av tillfällighet och flexibilitet som långsiktiga verktyg för utveckling av städer och sam-

hällen (Bertolini, 2020). 

Syftet med handboken 

Syftet med handboken är att stödja den som vill genomföra, beställa eller granska utvärde-

ringar av temporära åtgärder. 

Till målgruppen för handboken hör bland annat anställda i offentlig sektor, fastighetsbolag och kon-

sultfirmor. Handboken är dock inte tänkt att ensam kunna stödja den som ska genomföra en utvär-

dering, utan förutsätter att det finns personer med på resan som sedan tidigare har goda kunskaper 

om utvärderingar och samhällsvetenskaplig metod. 

Läsanvisningar 

Det är inte tänkt att handboken behöver läsas från pärm till pärm, utan att läsaren enkelt ska kunna 

hitta och bläddra till de avsnitt som är relevanta för stunden. 

Handboken består av två delar:  

Del 1. Om temporära åtgärder går kort igenom vad temporära åtgärder är för fenomen 

och vad de kan användas till; 

Del 2. En process för utvärdering beskriver tre faser som en utvärderingsprocess behö-

ver gå igenom, från syftesformulering och avgränsningar (fas 1), till datainsamling (fas 

2) och analys och resultathantering (fas 3). 

För den som intresserad av att lära sig mer om att genomföra temporära åtgärder, se bilaga 1. Den 

som vill få exempel på utvärderingar av temporära åtgärder som har genomförts i Sverige, se bilaga 

2 samt Utvärdering – temporära åtgärder i Göteborg sommaren 2020 (Haugen, 2021a). Den som vill få 

inblick i vad forskningen säger om genomförande och utvärdering av temporära åtgärder, se den 

forskningsöversikt som delvis ligger till grund för handboken (Haugen, 2021b).   
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Om temporära åtgärder 

Det här kapitlet beskriver vad temporära åtgärden är för ett fenomen. Samt olika 

anledningar till att vilja genomföra temporära åtgärder. Kapitlet diskuterar 

också relationen mellan genomförande och utvärdering av temporära åtgärder. 

Vad är temporära åtgärder? 

Begreppet temporär åtgärd beskriver initiativ då aktörer strategiskt förändrar en yta i staden för 

att uppnå ett visst mål, och då med tanken att förändringen eventuellt bara är temporär (Bishop & 

Williams, 2012). Längden på en temporär åtgärd kan variera från några timmar, till dagar, veckor, 

månader, eller till och med några år. 

Temporära åtgärder syftar alltså till att omfördela ytor i stadsrummet för att göra rum för nya eller 

förändrade användningsområden och funktioner. Med detta följer i regel en förändring i hur platsen 

upplevs och används. 

 

 

Det finns olika sätt att kategorisera temporära åtgärder på. Tabell 1 (s. 6) innehåller en typologi över 

olika typer av temporära åtgärder baserat på om insatsen innebär förändringar i grönska, fysiska 

infrastruktur, kommersiella aktiviteter, boende och lokaler eller transporter. Det kan tilläggas att 

många temporära åtgärder blandar olika typer av insatser, så som att en mikropark används som 

uteservering. 

  

Närliggande begrepp: 

Temporär urbanism: paraplybegrepp som beskriver temporära åtgärder i stadsmiljö (Bishop & 

Williams, 2012), ofta i form av fysiska insatser (Stevens & Dovey 2019). 

Taktisk urbanism: en strategi för att åstadkomma långsiktiga förändringar på en plats genom 

många småskaliga och billiga initiativ, i regel på initiativ av eller tillsammans med, civilsamhället 

(Lydon & Garcia, 2015; Stevens & Dovey 2019). 

Guerilla urbanism: informella insatser från grupper och individer i civilsamhället (Herman & 

Rodgers, 2020). 

Pop-up-lösningar: fysiska insatser på en plats som i regel uppförs snabbt och är enkla och billiga 

(Bertino m.fl., 2019). 

Testbädd: användandet av en miljö i staden för att testa lösningar. Ett liknande begrepp är ur-

bana experiment (Eneqvist & Karvonen, 2021).  
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Tabell 1 Typologi över olika typer av temporära åtgärder (vidareutvecklad efter Stevens, m.fl. 2019) 

 

 
  

TYP AV ÅTGÄRD BESKRIVNING EXEMPEL 

Grönska Grönska tillförs på en yta för att 

exempelvis bidra till biologisk 

mångfald, stressreducering el-

ler trivsel 

- Park på ett torg 

- Stadsodling: på exempelvis en övergiven 

grusplan 

- Mikropark (parklet): på en bilparkering eller 

en trottoar  

Fysisk  

infrastruktur 

Fysisk infrastruktur tillförs för 

att exempelvis skapa liv och rö-

relse, kreativitet och innovation 

eller delaktighet 

- Möblering såsom stolar, soffor och bord på 

en offentlig plats 

- Mobilitetsinfrastruktur så som tillfälliga gå-

gator eller cykelbanor 

- Konstinstallationer så som skulpturer, ljus-

spel och ljudinstallationer 

- Sport och rekreation så som urbana strän-

der, isbanor, roller-derby eller BMX-yta 

- Lekmiljö med plaskpool, lekplats eller yta 

för spring 

Kommersiellt Kommersiella aktiviteter och 

funktioner tillförs för att exem-

pelvis generera stadsliv och 

stärka platsens ekonomiska ut-

hållighet 

- Marknad 

- Utomshuscafé 

- Pop-up-butik 

- Food trucks och matvagnar 

- Evenemang 

Bostäder/ lokaler Bostäder och lokaler omvand-

las eller anläggs för att möta ett 

tillfälligt behov 

- Outhyrda lokaler lånas ut till konstnärer el-

ler föreningar 

- Tillfälliga bostäder för nyanlända   

- Förskolor i baracker 

Fordon/  

transporter 

Fordon eller transportlösningar 

anläggs för att testas eller er-

bjudas under en period 

- Autonoma fordon som testkörs 

- Tillfälliga hyrcykelsystem 



 

 

7 

 

 

      

        

1 Exempel på olika typer av temporära åtgärder som Göteborgs stad anlade sommaren 2020. Bilden överst 
t.v. visar hur parkeringsplatser har tagits bort till förmån för sittplatser och grönska på Kungsgatan. T.h. syns 
en ambulerande mötesplats för lek, ”häng” och fika kallad ”Flygande mattan”, här på Kungstorget. Bilden ne-
dan t.v. visar hur gångbanan har breddats och en cykelfil har förflyttats till bilarnas körfält på Landsvägsga-
tan. T.h. syns tillfällig möblering längs med vallgraven. (Foto: Trafikkontoret, Göteborgs stad) 



 

 

8 

 

Varför temporära åtgärder? 

Temporära åtgärder kan genomföras av flera anledningar. För det första kan de användas för att 

hantera tillfälliga uppkomna problem och situationer (Bertino m.fl., 2019), så som en pandemi eller 

funktioner i grannskapet som tagits bort under en byggnation. För det andra kan de användas för 

att testa lösningar i syfte att avgöra om de är värda att permanenta (Eneqvist & Karvonen, 2021), 

såsom en ny lösning för varulogistik eller nya material för cykelbanor.  

För det tredje kan temporära åtgärder med platsmarknadsföring som mål (Bishop & Williams, 

2012), så som att göra potentiella bostadsköpare intresserade av en stadsdel. För det fjärde kan 

temporära åtgärder användas för att ta sig an långsiktiga utmaningar på en plats, så som ohälsa eller 

otrygghet (Bishop & Williams, 2012). Slutligen kan temporära åtgärder vara ett sätt att kommuni-

cera med intressenter (Herman & Rodgers, 2020).  

 

 

Tabell 2 (s. 9) innehåller en typologi över fem olika mål man kan ha med temporära åtgärder och 

respektive måls relationen till utvärdering. Det bör påpekas att en och samma åtgärd i verkligheten 

kan ha flera olika mål och utvärderingssyften kopplade till sig. 

 

  

Mål med temporära åtgärder: exempel från Covid 19-pandemin 

Under 2020 och framåt har många städer runtom i världen använt olika typer av temporära åt-

gärder som ett led i hanteringen av situationen under Covid-19-pandemin, i slutet av 2020 

finns närmare 900 exempel (Combs, 2020). I syfte att minska smittspridning genomfördes in-

satser för att hålla avstånd, sprida användningen över tid, ändra resebeteende eller flytta akti-

viteter utomhus. En del innebar större ingrepp i stadsrummet t ex tillfälliga cykelbanor, en po-

pulär åtgärd för att flytta resor från kollektivtrafiken till cykeln, medan många andra krävde be-

tydligt mindre insatser såsom skyltning och liknande (FCM, 2020). 
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Tabell 2 Typologi över  mål med temporära åtgärder och exempel på utvärdering 
 

VARFÖR ÅTGÄRDEN 
GENOMFÖRS (MÅL) 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRD EXEMPEL PÅ FOKUS FÖR  
UTVÄRDERING 

Hantera tillfälligt pro-

blem eller situation 

Ersätta lekplats som tagits bort under 

byggskedet med en tillfällig sådan 

Utvärdera om lekplatsen erbjuder 

en bra miljö för lek 

Utlåning av lokaler till konstnärer för att 

levandegöra plats under lågkonjunktur  

Avgöra om åtgärden levandegjort 

platsen 

Testa åtgärd inför 

eventuellt permanent-

ande 

Omfördela yta mellan trafikslag för att 

skapa mer plats för gående 

Bedöma om det är en lämplig lös-

ning 

Införa hyrcykelsystem i en stad under 

sommarmånaderna 

Bedöma potentialen för större in-

vestering i hyrcyklar  

Marknadsföra plats Utomhusbiograf på oanvänd yta i ny-

byggd stadsdel 

Utvärdera hur allmänhetens bild av 

stadsdelen har påverkats   

Ljusinstallationer på ett torg Avgöra hur antalet besökare har 

påverkats 

Bidra till förbättring av 

plats 

 

Små och flexibla utegym som roterar i 

staden under sommaren  

Utvärdera om privatpersoners fy-

siska aktivitet har förändrats 

Möblemang, växter och boulebana i 

gårdsmiljö som del i större trygghets-

skapande satsning 

Bedöma om tryggheten ökade 

Kommunicera med in-

tressenter 

Tillfällig parkyta som arena för dialog 

med närboende 

Ta reda på vilka målgrupper som re-

presenterades och vilka kunskaper 

som genererades 

Dialogstuga på torg för att informera om 

kommande byggprojekt 

Utvärdera hur allmänhetens accep-

tans för projektet påverkades 
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Relationen mellan genomförande och utvärdering av tempo-

rära åtgärder 

Som beskrevs i det förra avsnittet uppkommer en temporär åtgärd i regel ur någon form av intresse 

eller behov. Baserat på detta påbörjas planering av åtgärden, vilket innefattar att definiera åtgär-

dens mål och önskade effekter. Redan nu bör också arbetet med utvärdering av åtgärden påbörjas, 

vilket förenklat kan delas in i tre faser: 

Fas 1. Planeringsfasen (s. 4) som bland annat går ut på att definiera syftet med och 

upplägget för själva utvärderingen. Den här fasen kan mycket väl pågå en bit in i själva 

genomförandet av den temporära åtgärden. 

Fas 2: Datainsamlingsfasen (s. 19) som med fördel äger rum innan, under och efter det 

att den temporära åtgärden genomförs. För att kunna bedöma en åtgärds effekter är 

en stark rekommendation att genomföra före- och/eller eftermätningar. Parallellt kan 

data samlas in för en kontrollplats, det vill säga en annan plats som liknar platsen för 

den temporära åtgärden men där inte den temporära åtgärden genomförs. 

Fas 3: Analysfasen (s. 24) som beroende på utvärderingens upplägg och syfte påbörjas 

antingen under tiden som den temporära åtgärden pågår eller efter att den har slut-

förts. Det är också nu som resultatet från utvärderingen sammanställs och sprids. 

Figur 1 beskriver en förenklad modell över utvärderingens plats i genomförandet av temporära åt-

gärder. De kapitel som följer kommer att gå igenom de tre faserna i detalj.  

 

 

Figur 1 Enkel modell över utvärderingens plats i genomförandet av temporära åtgärder 
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2 Flytande scen och uteservering under Liljeholmsbron i Stockholm sommaren 2020. Projektet drevs av kul-
turförvaltningen och trafikkontoret inom Stockholms stad i samarbete med kulturutövare och konstnärer. 
(Foto: Stockholms stad) 

 

 

3 Stockholms stad har 2020-2021 ett pilotprojekt kallat Framtidens gator för att testa och utveckla nya stads-
miljöer. Tre gator görs tillfälligt om till ytor för vistelse, aktivitet och rörelse. Här är Parmmätargatan på Kungs-
holmen som har utformats i samarbete med intilliggande skola. (Foto: Stockholms stad) 
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4 Helsingborgs stad lånar ut en stor yta på Oslopiren till helsingborgarna. Mötesplatsen går under namnet 
#pixlapiren. Bl.a. erbjuds en växtverkstad, graffittiväggar, grillar och sittplatser. Det är även möjligt att under 
en period få en egen yta att skapa på för den som är intresserad. (Foto: Helsingborgs stad) 

 

 

5 På #pixlapiren i Helsingborg ryms även en kombinerad beachplan och sandstrand. (Foto: Helsingborgs stad) 
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En process för utvärdering av tem-

porära åtgärder 
Det här kapitlet beskriver en process för att utvärdera temporära åtgärder. Pro-

cessen innehåller faserna Syfte och avgränsningar, Datainsamling samt Analys 

och resultat. Varje fas innehåller i sin tur ett antal steg. 

Eftersom utvärdering av temporära åtgärder i stort inte skiljer sig från andra typer av utvärderingar 

när det gäller hur data samlas in och analyseras går handboken inte igenom det i detalj. Något som 

däremot är speciellt med utvärdering av temporära åtgärder är att själva analysobjektet (det vill 

säga den temporära åtgärden) är tänkt att vara just temporärt. Dessutom är temporära åtgärder 

ofta småskaliga.  Det betyder att det är nödvändigt att noga prioritera vilka frågeställningar som är 

viktigast att få svar på och välja metoder utifrån det. Därför lägger den första fasen i utvärderings-

processen speciellt fokus på syftesformulering och avgränsning (s. 14) medan den andra fasen fo-

kuserar på metodval (s. 20).  

Ytterligare en speciell sak med utvärdering av temporära åtgärder är att de senare många gånger 

har andra typer av mål än permanenta åtgärder har, så som att hantera tillfälliga problem eller testa 

lösningar (för formulering av mål, se sid. 14). Det är därför den sista fasen i utvärderingsprocessen 

lägger extra fokus på hur utvärderingsresultatet kan användas (s. 24) 

 

 

Figur 2: Process för att utvärdera temporära åtgärder   
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Fas 1: Syfte och avgränsningar 

Under fas 1 definieras vad det är som ska utvärderas, vad syftet med utvärderingen är samt hur resultatet 

ska användas i slutändan. Nu definieras också eventuella utvärderingskriterier och indikatorer. Det är 

också nu som utvärderingsorganisationen sätts. 

Definiera målet med den temporära åtgärden 

Det är viktigt att tidigt definiera varför den temporära åtgärden ska genomföras, det vill säga dess 

mål. Målet kan exempelvis handla om att: 

• Hantera ett tillfälligt problem; 

• Testa en lösning; 

• Marknadsföra en plats; 

• Förbättra en plats eller; 

• Kommunicera med intressenter. 

Definiera utvärderingsobjektet 

Utifrån målet behöver man även beskriva definiera vad det är för förändringar i aktiviteter och/el-

ler markanvändning som ska utvärderas (Bertino m.fl., 2019), det som ibland kallas för utvärde-

ringsobjektet (Molnar & Tekie, 2018). Hur utvärderingsobjektet definieras påverkar nämligen i 

praktiken vilket fokus utvärderingen får (Sunstein, 2014). Utvärderingsobjektet kan beskrivs ex-

empelvis i skrift, bild och/eller siffror. Hit hör att beskriva: 

 

• Åtgärdens geografiska avgränsning; 

• Under vilken tidsperiod som åtgärden ska utvärderas; 

• Vilka typer av effekter som är i fokus samt; 

• Vilka intressenter som är i fokus; 

 

Definiera syfte och frågeställningar 

Nu definieras också utvärderingens syfte och/eller frågeställningar, vilka kan delas in i tre övergri-

pande typer: 

1. Dels kan syften/frågeställningar fokusera på genomförandeprocessen så som: 

• Hur genomförandet organiserades; 

• Vilka problem som uppstod och varför; 

• Hur det gick att hålla tidsplanen; 

• Vad som kan förbättras till nästa gång. 

2. Dels kan syfte/frågeställningar handla om själva den temporära åtgärden så som: 

• Hur åtgärden utformades 

• Hur åtgärden fungerade i praktiken; 

• Hur åtgärden användes, av vem och när; 

3. Dels kan syfte/frågeställningar handla om åtgärdens effekter så som: 

• Om de uppsatta målen uppnåddes; 

• Vilka övriga oförutsedda eller oönskade effekter som uppstod samt; 

• När dessa i så fall uppstod, på vem, var och varför. 
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Beskriv hur resultatet ska användas 

Det är bra att beskriva hur man önskar att utvärderingens resultat ska användas och av vem. Detta 

bör nämligen påverka hur utvärderingen utformas i detalj (se också sid. s. 25). Utvärderingsresulta-

tet kan exempelvis användas till (Harries 2012): 

1. Beslutsfattande, så som att politiker använder resultatet för att fatta beslut om eventuell 

förlängning av åtgärden eller att arkitekten använder resultatet som stöd i att designa om 

åtgärden; 

2. Kunskapsbyggande, vilket innebär att resultatet inte används för att fatta beslut, utan sna-

rare som ett led i ett mer systematiskt och långsiktigt lärande i organisationen (Sadik-Khan 

& Solomonow, 2017); 

3. Påverkansarbete, vilket innebär att utvärderingsresultatet används för att bygga politiskt 

stöd eller rättfärdiga en redan beslutad temporär åtgärd (Stevens m.fl. 2019); 

4. Nätverksbyggande, det vill säga att utvärderingsresultatet används som stöd i att bygga re-

lationer och föra dialog, exempelvis med allmänheten (Sadik-Khan & Solomonow, 2017). 

 

Formulera utvärderingskriterier och indikatorer 

Utvärdering av temporära åtgärder går i slutändan alltid ut på att värdera åtgärden, det vill säga 

bedöma om den var lyckad eller inte. För att kunna göra detta är det bra att formulera utvärderings-

kriterier som beskriver vad den temporära åtgärden behöver uppnå för att kunna sägas vara lyckad. 

Om exempelvis målet med en temporär åtgärd är att bidra till platsmarknadsförning bör utvärde-

ringskriteriet fokusera på om platsen har blivit mer populär. 

Om utvärderingen är kvantitativ bör utvärderingskriterierna innehålla ett kvantitativt tröskel-

värde som anger vad som behöver uppnås rent kvantitativt (Hahn et al., 2016; Lindgren, 2014). Om 

målet med en åtgärd är platsmarknadsföring skulle exempelvis ett utvärderingskriterium kunna 

vara att andelen privatpersoner som känner till platsen har ökat med 20%. 

En del i att formulera kvantitativa utvärderingskriterier är ta fram indikatorer (Waka Kotahi/NZ 

Transport Agency, 2020), det vill säga en beskrivning i text och siffror som anger hur någonting fun-

gerar i verkligheten. Poängen är att eftersom det i regel är svårt att direkt mäta eller observera det 

man är intresserad av behöver man använda någon annan datamängd som en indikation på om ef-

fekten har uppstått (se Tabell 3) (Hull, 2011). 
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Tabell 3: Exempel på effekter, möjliga indikatorer och datakällor 
 

EFFEKTER 
PÅ: 

EXEMPEL PÅ 
EFFEKTER 

MÖJLIGA INDIKATORER MÖJLIGA  
DATAKÄLLOR 

M
Ä

N
N

IS
K

A
 

Mångfald Variation i besökares bakgrund; Variat-

ion av funktioner 

Observationer; Enkäter 

Tillgänglighet och 

inkludering 

Fysiska hinder; Närhet; Kopplingar; Plat-

sanknytning; Trygghet 

Observationer; Enkäter;  

Sociala kontakter 

och vänskap 

Social interaktion; Bekantskaper; Vän-

skapsrelationer; Konflikter 

Enkäter; Observationer 

Fysisk hälsa Lek och motion; Hälsosam kost; Mobili-

tetsslag 

Observationer; Enkäter; 

Rörelsensorer; Offentlig 

statistik 

Subjektivt välbe-

finnande 

Mängden grönska; Biologisk mångfald; 

Ljudnivåer; Sinnesintryck; Lyckokänslor;  

Observationer; Enkäter; 

Ljudsensorer 

Trafiksäkerhet Fordon i rörelse; Hastighetsnivåer; Tra-

fikolyckor; Upplevd trafiksäkerhet 

Rörelsesensorer; Offent-

lig statistik; Enkäter 

Brottslighet och 

trygghet 

Brottsnivåer; Trygghetskänsla; Ögon på- 

och från gatan; Gemenskap 

Offentlig statistik; Obser-

vationer; Enkäter 

M
IL

JÖ
 O

C
H

 K
L

IM
A

T
 Utsläpp av CO2  Andel resor med ett visst transportslag Enkät; Miljödata 

Luftkvalitet Luftkvalitetsmätningar Luftkvalitetssensorer 

Buller Uppmätta bullernivåer Ljudsensorer 

Grönska Mängden grönska Observationer 

Biologisk mångfald Antal växtarter; Antal djurarter Observationer 

E
K

O
N

O
M

I 

Markvärde Marknadspris Offentlig statistik 

Arbetstillfällen Påverkan på antalet jobb Offentlig statistik 

Lägenhetshyror Marknadspris Offentlig statistik 

Bostadsrättspriser Marknadspris Mäklarstatistik 

Företagsintäkter Intäkter från försäljning på platsen Näringslivsstatistik 

Lokalhyra Marknadspris Privat statistik 

Offentliga utgifter Kommunala utgifter för trygghetsskap-

ande 

Offentlig statistik 
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Välj strategi för att stärka bedömningen 

Det är många gånger svårt att med säkerhet avgöra om den effekt som har observerats i realiteten 

är en påverkan av den temporära åtgärden. Den skulle alternativt kunna tillskrivas faktorer i om-

världen eller ha uppstått redan innan det att den temporära åtgärden genomfördes (Hahn et al., 

2016; Lindgren, 2014). Det är därför bra att i planeringsskedet välja en strategi för hur bedöm-

ningen av påverkan ska stärkas. Även om det inte finns några strategier som är helt felfria kan de 

åtminstone stärka bedömningen. Fyra möjliga strategier är: 

1. Skuggkontroll: vilket innebär att experter (såsom forskare, tjänstepersoner eller använ-

dare) på temporära åtgärder och/eller den utvärderade åtgärden bedömer vad som hade 

hänt om inte aktiviteten hade genomförts (Svensson, 2013; Lindgren, 2014);  

2. Generisk kontroll: vilket betyder att de observerade effekterna jämförs med data över den 

genomsnittliga utvecklingen för samma tidsperiod för en större population (Hahn et al., 

2016; Lindgren, 2014); 

3. Experiment: vilket innebär att en kontrollplats studeras som är så lik platsen för den tem-

porära åtgärden som möjligt (Svensson, 2013); 

4. Processpårning: vilket betyder att data om åtgärden samlas in över tid som ett sätt att 

spåra processen från temporär åtgärd till effekt (Svensson, 2013). 

Etablera projektorganisation 

Baserat på syfte och förutsättningar bör också en projektorganisation etableras. Utvärderarkom-

petens, sakkunskap och förståelse för vad som ska studeras är viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Kunskap om lämpliga metoder för datainsamling, analys och värdering är centralt. Det behöver inte 

vara en enskild person som besitter dessa kunskaper utan med fördel kan ett utvärderingsteam ut-

formas. Det kan bestå av både medarbetare och externa konsulter. Utvärderingen kan till exempel 

genomföras internt, men med metodstöd från en extern konsult. 

Om externa konsulter anlitas behöver ändå interna resurser läggas på kommunikation och 

kvalitetssäkring. En intern part med helhetsblick och god kännedom om bakgrunden till den tem-

porära åtgärden bör bistå och delta för att säkerställa att inga missförstånd sker. Genom att inte 

låta hela utvärderingen genomföras av en extern konsult möjliggörs ett internt lärande och kun-

skapsuppbyggnad om utvärdering av temporära åtgärder.  

Den som utvärderar behöver dock i möjligaste mån vara oberoende. När utvärdering ska genomfö-

ras av en intern part bör den inte ha varit direkt involverad i planering av den temporära åtgärden 

som ska utvärderas.  
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6 En självkörande buss demonstrerades och var öppen för teståkare under en vecka i Helsingborg 2017 i syfte 
att visa exempel på framtidens teknik. (Foto: Helsingborgs stad) 
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Fas 2: Datainsamling 

Under fas 2 utformas och genomförs datainsamlingen. Det innefattar att utforma den övergripande studi-

edesignen, att välja datainsamlingsmetoder samt att samla in data. 

Välj studiedesign 

För att kunna ge ett bra svar på syfte och/eller frågeställningar är det viktigt att välja rätt studiede-

sign, det vill säga vilka övergripande datamängder som ska jämföras. Det är viktigt eftersom det är 

svårare att ändra studiedesignen under utvärderingens gång, än vad som är fallet med till exempel 

frågeställningar och datainsamlingsmetoder (Esaiasson m.fl., 2002). Följande fyra typer av studie-

design är relevanta för utvärdering av temporära åtgärder:  

1. Tvärsnittsdesign: innebär att data från en och samma tidpunkt samlas in och jämförs. Det 

kan exempelvis handla om att jämföra hur olika användare upplever en temporär åtgärd 

kvällstid under en enskild vecka. En tvärsnittsstudie kan genomföras innan, under eller 

efter det att den temporära åtgärden är genomförd. 

2. Före-efter-design: innebär att data samlas in före- och efter det att den temporära åtgär-

den genomförs. En sådan kan exempelvis gå ut på att mäta vistelsevolymer på ett torg in-

nan och efter det att temporära möblemang har placerats ut. Före-efter-studie är bra för 

att bedöma förändringar och effekter. 

3. Longitudinell design: innebär att vid flera tillfällen samla in data från samma mätpunkter, 

så som att låta lokala näringsidkare besvara samma enkätfrågor flera gånger. Longitudi-

nell design är bra för att följa förändringar över tid.  

4. Experimentell design: betyder att samma typ av datainsamling och analyser också ge-

nomförs på en kontrollplats som är så lik platsen för den temporära åtgärden som möjligt 

(ett förfarande som följer samma princip som användning av kontrollgrupp/placebogrupp 

inom läkemedelsstudier). Experimentell studiedesign är i regel resurskrävande, men kan 

ge data av relativt hög kvalitet om orsaks-samband.  
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Välj datainsamlingsmetod 

Det finns en mängd olika datainsamlingsmetoder, vilka alla är bra på att besvara olika typer av frå-

geställningar. Idealiskt kombineras flera datainsamlingsmetoder parallellt, eftersom det är ett sätt 

att belysa samma frågeställning från olika synvinklar. Tänk därför noga igenom hur olika datamäng-

der samspelar med varandra. 

Räkna och mäta 

Data kan samlas in genom att observatörer manuellt räknar och/eller mäter vad som sker på plat-

sen (FCM, 2020). Observationerna dokumenteras i ett observationsprotokoll som kan vara utskri-

vet eller digitalt. Manuella räkningar och mätningar kan exempelvis besvara frågor om: 

• Totala volymer, såsom hur många människor som vistas i en pop-up park; 

• Hastighet och längd, det vill säga hur snabbt cyklister rör sig över en tillfälligt omlagd cy-

kelbana eller hur länge fotgängare stannar upp vid en temporär utställning; 

• Hur vanliga kategorier av aktiviteter är, t.ex. hur många det är som läser respektive umgås 

på utemöblerna eller; 

• Hur vanliga olika kategorier av intressenter är, t.ex. mätningar av volymer av olika färdme-

delskategorier som använder den tillfälligt omlagda cykelbanan (motorfordon, cyklister, 

fotgängare) (FCM, 2020); 

• Byggd miljö, så som storlek, avstånd och mängder när det gäller platsen som dess bestånds-

delar (möblemang, trottoarer, grönska, trappor m.m.). 

Kartera 

Data kan också samlas in genom att observatörer manuellt dokumenterar det de ser på platsen på 

en karta (eng. mapping), (FCM, 2020) med hjälp av exempelvis symboler, text, streck och siffror. Den 

här typen av observation genererar i första hand geodata av det kvalitativa slagen (text och bild). 

Kartering kan besvara frågor om: 

• Byggd miljö, så som vilka funktioner som finns på platsen innan den temporära åtgärden 

genomförs;  

• Hur olika delar av platsen används, så som vilka hängytorna är innan och efter det att åt-

gärden har genomförts samt; 

• Geografiska skillnader mellan grupper, så som var på platsen olika åldersgrupper vistas in-

nan och efter den temporära åtgärden. 

Fotografi och film 

Ett annat sätt att samla in data på är genom att observatörer fotograferar och/eller filmar platsen 

(Williams et al. 2019, Whyte 1980). Fotografi och film kan besvara frågor om; 

• Omfattningen på beteenden och användningsområden, detta i en situation då det omöjligt 

för observatörer att hålla räkningen, så som vid en korsning med höga vistelsevolymer; 

• Specifika detaljer hos beteenden, detta i situationer då det skulle varit svårt för en obser-

vatör att fånga detta med blotta ögat, så som folks ansiktsuttryck när de socialiserar. 

Deltagande observation 

Data kan även samlas in genom deltagande observation (Low m.fl., 2019), det vill säga att observatö-

ren själv deltar på platsen. Det kan användas för att själva sätta sig in i användarens perspektiv. Det 

kan också vara ett sätt att observera och föra samtal med användaren på plats. Deltagande obser-

vation kan svara på frågor om: 
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• Hur det är att vara användare, exempelvis hur det temporära hyrcykelsystemet är att an-

vända; 

• Hur användaren upplever en åtgärd, exempelvis genom att för en period bli en användare 

av det temporära utegymmet och som en del av detta prata med andra användare; 

• Hur en temporär åtgärd kan förbättras, exempelvis genom att regelbundet äta lunch vid de 

nya mikroparkerna och då be andra användare om förbättringsförslag. 

Genskjutsintervjuer 

Ett sätt att samla in data på är genskjutsintervjuer (eng. intercept survey) (Salvo m.fl., 2017). Det be-

tyder att intervjuare genskjuter personer på platsen och ber om en intervju. Genskjutsintervjuer 

innehåller i regel några få och öppna frågor som genererar kvalitativ data även om de också kan 

användas för att ge kvantitativ sådan. Genskjutsintervjuer är inte minst lämpade för att fånga upp 

människors resonemang, men då utan att dessa är representativa för hela populationen. Gen-

skjutsintervjuer kan svara på frågor om: 

• Hur platsbesökare upplever platsen innan och efter den temporära åtgärden (t.ex. en 

stadsodling) har genomförts; 

• Hur besökare tycker att platsen eller åtgärden kan förbättras samt; 

• Hur människor som inte brukar vistas på platsen eller åtgärden förklarar detta. 

Djupintervjuer 

Det går också att genomföra mer förbokade och mer djupgående intervjuer (Stevens m.fl., 2019), 

exempelvis på en annan plats än platsen för åtgärden, så som hemma hos privatpersoner, på före-

tagares arbetsplats, via epost eller över videolänk. Djupintervjuer kan genomföras individuellt eller 

i grupp. En poäng med det senare är att de intervjuade kan hjälpa varandra med att utveckla sina 

resonemang. Det kan dock också vara en nackdel om det leder till att resonemang snedvrids. Dju-

pintervjuer kan svara på frågor om: 

• Användares djupgående resonemang om en temporär åtgärd; 

• Användares resonemang om vad som kan förbättras med en åtgärd och varför; 

• Andra intressenters tankar om hur åtgärden fungerar eller varför de inte själva brukar an-

vända den. 

Enkäter 

Enkäter är inte minst ett sätt att få ett större antal människor att besvara samma fråga på ett struk-

turerat sätt (Marshall m.fl., 2016). De genererar därmed primärt kvantitativa data som kan använ-

das för att beskriva och analysera större tendenser och trender. Genom öppna svarsalternativ och 

infogade kartor kan enkäter också ge kvalitativ data respektive geodata. Enkäter kan distribueras 

och samlas in på olika sätt, exempelvis med hjälp av personal på plats (Urban Systems, 2020) eller 

genom affischer och flyers med t ex en QR-kod som tar den svarande till en onlineversion av enkä-

ten. Enkäter kan också spridas via traditionell post eller epostlistor, sociala medier och liknande. 

Enkäter kan svara på: 

• Hur vanliga åsikter är, exempelvis hur stor andel av gruppen som tycker att en temporär 

badplats ska permanentgöras respektive nedmonteras; 

• Hur upplevelserna skiljer sig åt mellan undergrupper, exempelvis vad boende respektive 

näringsidkare tycker om den temporära konstutställningen samt; 

• Hur upplevelser skiljer sig åt mellan personer som brukar respektive inte brukar använda 

åtgärden, exempelvis hur personer som har respektive inte har handlat från nya food 

trucks på torget upplever deras närvaro. 
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Automatiserad datainsamling 

Automatiserad datainsamling med hjälp av exempelvis sensorer, GPS eller kameror, har blivit allt 

mer tillgängliga under de senaste åren, även om utvecklingen bara är i sin linda. (Williams m.fl., 

2019). Automatiserad datainsamling kan besvara frågor om: 

• Ljudmiljö, exempelvis genom ljudsensorer i möblemang som registrerar i vilken utsträck-

ning användare samtalar (Williams m.fl., 2019); 

• Ljusmiljön, exempelvis genom att data av soltimmar används för att bedöma var ett möble-

mang bör placeras för att locka användare;  

• När och hur mycket en åtgärd används, exempelvis genom att trycksensorer i möblemang 

registrerar när och hur mycket de nyttjas (Williams m.fl., 2019); 

• Hur mobilitetsflöden ser ut, exempelvis att trycksensorer, infraröda sensorer eller laser-

sensorer sätts upp vid en gata (Williams m.fl., 2019; Stockholms Trafikkontor, 2019); 

• Hur människor med olika bakgrund använder en åtgärd, exempelvis genom att kameror 

kombineras med bildanalys och maskininlärning.  

Befintlig data 

Det är också ett alternativ att använda befintlig data, så kallad sekundärdata (Thompsons & Days, 

2020). Sådan kan vara ett sätt att få tillgång till större datamängder. En nackdel är att befintlig data 

inte alltid är detaljerad nog för att förstå det temporära – såvida inte åtgärden sträcker sig över en 

lite längre tidsperiod. 

Via kommuner och statliga myndigheter går det att få tillgång till data med information om exem-

pelvis flyttmönster, demografi, trafikolyckor eller brottslighet. Fastighetsbolag kan tillgång till data 

om exempelvis fastighetsvärden, bostadspriser, lokalpriser och kundnöjdhet. Data från butiker, re-

stauranger och caféer kan ge insyn exempelvis ekonomiska transaktioner, dagsomsättning och be-

sökssiffror. 

Ett annat alternativ är geodata som ändå skulle ha samlats in från mobiltelefoner och annan tek-

nologisk utrustning (så kallat Internet of Things). Dels finns fritt tillgänglig data vissa appar (exem-

pelvis träningsappen ”Strava”) och dels kommersiellt tillgänglig data från Big Data-leverantörer 

(Urban Systems, 2020), så som Telia Crowd Insights (Telia, 2020), Apple och Google. Andra exempel 

är data från utomhusreklamföretaget JCDecaux (Gehl, 2020), kollektivtrafikföretag samt elscoo-

ter- och hyrcykelsleverantörer. Sammantaget kan befintlig data svara på frågor om:  

• Vilka karaktärsdrag en plats har innan det att den temporära åtgärden genomförs, exem-

pelvis när det gäller demografi, fastighetsvärden eller näringslivsstruktur. 

• Förändringar över tid, så som hur brottsligheten i parken förändras av den temporära åt-

gärden samt: 

• Frekvensen/intensiteten i användningen av en plats/offentligt rum, och hur detta varierar 

över tiden innan, under tiden respektive efter en temporär åtgärd. 
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Samla in data 

Det förra avsnittet handlade om val av datainsamlingsmetod. Utöver det är det även viktigt att 

samla in dessa data på ett lämpligt sätt. Detta för att data, och i förlängningen därmed även resulta-

ten, inte bara ska vara trovärdiga utan också etiskt försvarbara. Det kan handla om faktorer så som: 

• Hur urvalet ser ut; 

• Intervjuarens förmåga att ställa lämpliga följdfrågor; 

• Moderatorns förmåga att hantera dynamiken i fokusgruppen; 

• Observatörens förmåga att rikta blicken mot relevanta saker på platsen; 

• Att enkätfrågorna är genomtänkta och välformulerade; 

• Att datainsamlingsprocessen dokumenteras korrekt; 

• Hantering och lagring av insamlade data. 

Utöver punkterna ovan finns den en lång rad andra kunskaper och förmågor som behöver finnas på 

plats i utvärderingsorganisationen för att datainsamlingen ska kunna ske på ett bra sätt. De flesta 

av dessa är dock inte unika för datainsamling om just temporära åtgärder, och kommer därför inte 

att behandlas här. Kopplat till datainsamling specifikt om temporära åtgärder finns det dock några 

faktorer som motiverar en särskild diskussion. 

En sak att tänka på när det gäller utvärdering av temporära åtgärder är att deras effekter kan upp-

stå stegvis genom att initiala förändringar i människors attityder först på sikt påverkar deras bete-

enden. Det kan till exempel handla om att åtgärder för att främja cykling initialt leder till att cyklis-

ter upplever gatan som säkrare, samtidigt som effekter på cykelvolymer uppstår först senare. I ett 

sådant scenario är det rimligt att även attitydförändringen ses som en väsentlig effekt av åtgärden, 

trots att det primära målet var att åstadkomma beteendeförändringar (Waka Kotahi/NZ Transport 

Agency, 2020). Därför kan det också vara en tanke att avvakta med datainsamlingen till dess att 

etableringsperioden är över. 

En annan viktig sak att tänka på är att förbereda sig på att implementering av temporära åtgärder 

kan möta kritik initialt, samtidigt som denna tenderar att klinga av över tid (Waka Kotahi/NZ Trans-

port Agency, 2020). Därför bör inte utvärderingen lägga allt för stor vikt vid negativa synpunkter 

under projektets etablering, eller åtminstone se till att dessa kompletteras längre fram. Annars 

finns det en risk att åtgärden ses som misslyckad och stoppas i förtid. 

Det är också viktigt att tänka på att eftersom temporära åtgärder ofta är kortlivade och småskaliga 

blir det extra viktigt att samla in det minimum av data som är absolut nödvändig givet syftet. Om 

syftet med utvärderingen exempelvis är att bli underlag för att över tid testa olika sätt att utforma 

en temporär åtgärd (exempelvis en omfördelning av yta mellan trafikslag) kan det räcka med att 

samla in små datamängder vid flera tillfällen som underlag småskaliga förändringar. 
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Fas 3: Analys och resultathantering 

Under fas 3 analyseras och tolkas datamaterialet. Sedan sammanställs och sprids resultatet på ett lämpligt 

sätt givet målgrupp och vilken användning man önskar. Hit hör också att förutse och ta i beaktande möjliga 

intressekonflikter. 

Analysera och tolka data 

Hur data bör analyseras och tolkas beror bland annat på vilken typ av data det rör sig om, vilka da-

tainsamlingsmetoder som använts och vilka frågeställningar och utvärderingskriterier som har väg-

lett utvärderingen. 

Kvalitativ dataanalys 

Kvalitativa datainsamlingsmetoder används för att leta efter ”kvaliteter” (det vill säga egenskaper) 

i de material som har samlats in via exempelvis observationer, intervjuer eller fokusgrupper (Waka 

Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). Konkret innebär detta att utvärderaren samlar ihop exempel-

vis renskrivna intervjuer (se s. 21), kartmaterial från observationer (se s. 20), öppna svar från enkä-

ter (se s. 21) och analyserar dessa utifrån frågeställningarna och intressanta teman. 

Det finns olika dataanalysmetoder för olika typer av kvalitativa frågeställningar. Medan vissa syftar 

till att generera detaljerade analyser av hur plats används, så kan andra syfta till att få fram ”typiska” 

berättelser från användare. 

 

Kvantitativ dataanalys 

Kvantitativ dataanalys handlar om att kvantitativa data (det vill säga siffror) analyseras för att visa 

på statistiska mönster och samband (Urban Systems, 2020). Sådan analys kan bland annat göras 

med enkätdata (se s. 21), observationsdata (se s. 21) eller automatiskt genererad data (se s. 22). 

 

 

När det gäller studier av offentliga platser, inklusive temporära åtgärder, så är de kvantitativa ana-

lyser som genomförs i regel relativt enkla. Ofta innebär analysen främst beskrivning av data utifrån 

Exempel på teman som bör hanteras genom kvalitativ dataanalys; 

• Hur de som använder en temporär åtgärd upplever den; 

• Likheter och skillnader mellan hur olika grupper upplever en åtgärd; 

• Hur användare beskriver/framställer och förklarar sina egna beteenden; 

• Vad användare respektive icke-användare tycker behöver förbättras med platsen eller 

åtgärden. 

 

Exempel på teman som är lämpliga för kvantitativ dataanalys; 

• Hur vanliga olika aktiviteter är på platsen; 

• Hur vanliga olika attityder och värderingar är hos olika grupper; 

• Hur stora effekterna är av en viss åtgärd; 

• Hur utvecklingen för en viss variabel ser ut över tid. 
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centralmått såsom medelvärden eller medianer, samt test av huruvida de mönster som identifieras 

är statistiskt signifikanta, d v s inte slumpmässiga. I andra fall kan det vara viktigt att genomföra mer 

avancerade analyser, såsom olika former av regressionsanalyser (Salvo m.fl., 2017). Detta är fallet 

inte minst om man vill analysera ett större antal variabler och studera samband mellan dessa. 

Värdera resultatet 

Utvärderarna behöver även systematiskt värdera hur väl den temporära åtgärden fungerat exem-

pelvis baserat på: 

1. Om åtgärden har uppnått sina mål; 

2. Vilka eventuella oväntade (negativa/positiva) effekter som har uppstått; 

3. Vilka synergieffekter som har uppstått; 

4. Vilka grupper som har tjänat respektive förlorat på åtgärden. (Waka Kotahi/NZ Transport 

Agency, 2020). 

Hur den temporära åtgärden värderas beror också på om utvärderingen har varit formativ eller 

summativ. Medan värdering i en formativ utvärdering går ut på att bestämma om åtgärden behöver 

förändrats går värdering i en summativ utvärdering ut på att lära sig av effekterna inför framtiden. 

(FCM, 2020; Urban Systems, 2020).  

Sammanställ i rapport 

Utvärderingen ska i slutändan sammanställas i en rapport eller liknande. En sådan kan redogöra för 

utvärderings syfte, metoder för datainsamling och analys, resultatets trovärdighet, etiska aspekter, 

resultat samt värdering och eventuella rekommendationer. 

För att öka studiens trovärdighet och kvalitet bör resultatsammanställningen vara lättförstådd och 

transparent, samt tydligt skilja på dataredogörelse och värdering. Att låta intressenter och experter 

granska rapporten är ytterligare ett sätt att öka dess kvalitet. 

Utöver detta bör formatet för resultatsammanställningen vägledas av vem man önskar ska ta del 

av resultatet, exempelvis politiker, fastighetsbolag, näringsidkare, framtida kollegor, involverade 

arkitekter eller liknande. På samma sätt bör det anpassas efter hur man vill att resultatet ska an-

vändas: för beslutsfattande, kunskapshöjande, nätverksbyggande eller påverkansarbete (se Tabell 

4). 

Hantera resultatet 

När väl utvärderingen har sammanställts är det viktigt att fundera igenom hur resultatet ska han-

teras och spridas. Det finns förvisso många organisationer som gärna medvetet låter utvärderingar 

samla damm på hyllan, framförallt om de innehåller resultat som de själva inte är stolta över 

(Dahler-Larsen, 2012), men om man ser det som angeläget vilken påverkan utvärderingsresultatet 

får så är frågan kring resultathantering en central, men ofta ignorerad, fråga.  
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Intern spridning 

De organisationer som har varit involverade i att genomföra en utvärdering kan sprida resultatet 

till kollegor som inte har varit delaktiga i denna. Spridningen bör ske utifrån målgrupp och önskat 

användningsområde (se Tabell 4). Det kan exempelvis handla om förhoppningar att resultatet ska 

användas som underlag för beslut om eventuell förlängning eller permanentgörande av den tempo-

rära åtgärden. Då bör spridning ske till personer i beslutsfattande positioner, såsom politiker och 

högre uppsatta tjänstepersoner.  

Något som också kan ha betydelse för hur resultatet sprids är var i tid genomförandet av åtgärden 

befinner sig. Vid formativ utvärdering är avsikten att resultatet ska användas medan den temporära 

åtgärden fortfarande är aktiv, i syfte att påverka dess utformning. Då kan det vara viktigt att sprid-

ningen fokuserar på de målgrupper vars verksamhet har bäring på utformningen, så som landskaps-

arkitekter och trafikplanerare i organisationen. 

Vid summativ utvärdering är syftet snarare att ta lärdomarna av utvärderingen vidare till andra 

projekt och satsningar. Då kan resultatet spridas till andra målgrupper, så som kollegor som arbetar 

med temporära åtgärder. Med dem kanske man vill föra en öppen intern diskussion om projektet, 

där olika tolkningar och perspektiv förs fram. En sådan diskussion skulle exempelvis kunna fokusera 

på om åtgärden kan anses ha varit framgångsrik eller inte samt vilka lärdomar man kan dra inför 

framtida temporära åtgärder.  

Extern spridning 

Extern spridning innebär att utvärderingsresultatet sprids utanför den egna organisationen, så som 

till media, privatpersoner och andra intressenter. Återigen bör man beakta hur man önskar att re-

sultatet ska användas (se Tabell 4), men också var i processen man befinner sig. 

Vid en formativ utvärdering kan resultatspridning externt exempelvis handla om att invånare och 

andra intressenter informeras och kanske ges möjlighet att lämna synpunkter på åtgärden. I en så-

dan situation är det preliminära resultat (eller delresultat) som sprids. En annan möjlighet är att lö-

pande kommunicera resultat i ”realtid”, inte minst när data löpande samlas in via sensorer eller 

andra automatiserade metoder (se avsnittet om Automatiserad datainsamling).  

Vid ett summativ utvärdering ligger fokus på att kommunicera utvärderingsresultatet efter det att 

åtgärden har avetablerats. Nu handlar det om att sprida resultatet i sin helhet. Återigen med ut-

gångspunkt i hur man vill att det ska användas och av vem. Om man exempelvis önskar att resultatet 

av utvärderingen ska påverka den svenska politiken för planering och utveckling av städer och sam-

hällen, kan spridningen utformas med det i åtanke. Om det snarare är kompetensutveckling inom 

stadsplaneringsprofessionen som är i fokus, bör detta vägleda spridningen.  
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Tabell 4 Hur önskad användning av resultatet kan ha betydelse för resultatspridningen inom eller utanför 
den egna organisationen (vidareutvecklad efter Harries, 2012) 
 

ÖNSKAD ANVÄNDNING 
AV RESULTAT  

EXEMPEL PÅ INTERN  
ANVÄNDNING AV RESULTAT 

EXEMPEL PÅ EXTERN  
ANVÄNDNING AV RESULTAT 

Problemlösning och be-

slutsfattande 

Spridning främst till delar av organi-

sationen som är delaktiga i problem-

lösningen. 

Kommunicera hur ett visst problem 

kommer lösas framöver baserat på 

utvärderingsresultat. 

Påverkansarbete Utvärderingsresultat används för att 

underbygga ett beslut eller strategisk 

riktning, t ex i syfte att snabba på en 

process. 

Utvärderingsresultat används för att 

underbygga och rättfärdiga ett beslut 

eller strategisk riktning och vinna 

över opinionen. 

Kunskapsutveckling Utvärderingsresultaten kommunice-

ras med syfte att förankra dem som 

ny kunskap (state of the art) och öka 

medvetenhet om ett ämne/perspek-

tiv inom organisationen. 

Riktade kommunikationsinsatser med 

syfte att öka kunskap eller förändra 

beteende hos delar av befolkningen. 

Nätverksbyggande Spridning av resultat som utgångs-

punkt (inte slutpunkt) för en vidare 

diskussion. Innehåller samskapande 

inslag. 

Spridning till olika aktörer i samhället 

med syfte att få med dem i framtida 

samarbeten. 

 

Att hantera intressekonflikter 

Spridning av utvärderingsresultat är inte alltid friktionsfritt. Genomförande av temporära åtgärder, 

liksom av stadsutvecklingsinsatser i allmänhet, har alltid såväl vinnare som förlorare (Flyvbjerg, 

1998). Den tillfällighet som kännetecknar temporära åtgärder kan dessutom tänkas både minska 

och öka konfliktintensiteten. Då åtgärderna är just temporära kan de tänkas upplevas som mindre 

symboliskt laddade av potentiellt negativt inställda grupper. Temporaliteten kan samtidigt i vissa 

fall innebära att åtgärdernas innehåll och utformning blir av en något provocerande och disruptiv 

karaktär, vilket kan framkalla konflikter i större utsträckning än mer ”försiktiga” eller traditionella 

åtgärder. 

Friktion kan uppstå både under åtgärders gång och efter att den avslutats. Det kan också uppstå i 

samband med att utvärderingsresultatet sprids. Det finns mycket att säga om hantering av friktion 

i stadsutveckling. Några saker som kan vara värda att ta i beaktande är att:  

• Friktion kan uppstå såväl under som efter den temporära åtgärden vilket potentiellt kan 

hur konflikten ser ut och bör hanteras. 

• Det kan vara viktigt att tidigt försöka att fånga upp potentiellt missnöjda grupper för att 

säkerställa att de känner sig hörda. Ett sätt att göra detta på är att göra grupperna involve-

rade i åtgärden.  

• Om man från början är tydlig med vilka positiva effekter man önskar uppnå så kan detta 

vara ett sätt att undvika risken att diskussionen fokuserar för mycket på de negativa effek-

terna av åtgärden. 
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Summering 
Syftet med den här handboken är att stödja den som önskar genomföra, beställa eller granska ut-

värderingar av temporära åtgärder. Ambitionen har varit att ta fram ett praktiskt användbart stöd 

grundat i en genomgång av tidigare forskning, men också i en löpande dialog med aktörer i bran-

schen. Handboken har motiverats av det faktum att det finns lite skrivet om just utvärdering av 

temporära åtgärder. 

Handboken ger en översiktlig genomgång av saker som kan vara bra att tänka på när en temporär 

åtgärd ska utvärderas. Den erbjuder alltså inget enkelt verktyg för hur temporära åtgärder alltid 

ska utvärderas. Det hade helt enkelt inte varit möjligt att ta fram ett sådant verktyg som var flexi-

belt nog för att vara relevant i en mängd olika situationer.  

I slutändan är nyckeln till bra utvärderingar av temporära åtgärder att medarbetarna har rätt för-

utsättningar, kunskaper och praktiska färdigheter. Därför är det upp till varje organisation som vill 

arbeta med utvärdering av temporära insatser att själv skapa de rätta förutsättningarna. Förhopp-

ningsvis kan den här handboken vara ett stöd i ett sådant arbete.  

Författarna mottar gärna frågor och funderingar från dig som har använt handboken eller är intres-

serad av temporära åtgärder och utvärdering av sådana. 
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Bilaga 1:  

Texter om att genomföra temporära åtgärder 

 

I rapporten Forskningsöversikt – Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och utvärde-

ringsaspekter1 beskrivs ett antal exempel på texter som rör genomförande av temporära åtgärder. 

Tactical Urbanism Toolkit - A guide to demonstration and interim projects focused on active transportation 

and placemaking2  är en praktiskt orienterad “verktygslåda” för arbete med taktisk urbanism med 

särskild inriktning på aktiv mobilitet och platsskapande. Den togs fram för att vara till stöd för kom-

munala tjänstepersoner efter det behov av snabbinitierade projekt som uppstått med anledning av 

de rekommendationer som infördes under våren 2020 orsakade av Corona/Covid-19. Rapporten 

guidar läsaren kring det praktiska genomförande av projekt av typen taktisk urbanism, med särskilt 

fokus på aspekter som kommunikation och deltagande, utformning som tar hänsyn till kontexten, 

samt jämlikhetsperspektiv och ger exempel som kan tjäna som inspiration. Den belyser också frågor 

som rör datainsamling och utvärdering av åtgärder 

En annan handbok med konkreta råd för arbete med temporära åtgärder och taktisk urbanism är 

Handbook for Tactical Urbanism in Aotearoa – A Guide for Project Teams3. Fokus är främst på trafikre-

laterade åtgärder som används i testsyfte eller som ”taktiska demonstrationer” men handboken er-

bjuder många råd och förslag som kan vara värdefulla vid praktisk planering och implementering av 

olika typer av temporära åtgärder. Stor vikt läggs vid datainsamling och utvärdering.  

 

 
1 Haugen, K. (2021) Forskningsöversikt – Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och utvärderings-

aspekter. RISE Research Institutes of Sweden. 

 

2 Urban Systems. (2020). Tactical Urbanism Toolkit—A guide to demonstration and interim projects focused 

on active transportation and placemaking. Urban Systems/TransLink. 

3 Waka Kotahi/NZ Transport Agency. (2020). Handbook for Tactical Urbanism in Aotearoa—A Guide for Pro-

ject Teams (draft). Waka Kotahi/NZ Transport Agency, New Zealand Government. 
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Ytterligare en praktiskt orienterad rapport som berör temporära åtgärder i gaturummet med kopp-

ling till Covid-19-pandemin och de behov som uppstod i samband med den är COVID-19 Street Re-

balancing Guide - How to temporarily redesign streets to ensure physical and mental health, safety, and 

well-being4. Den uppmärksammar också datainsamling och utvärdering i samband genomförandet 

av åtgärder. 

En rapport och vägledning med fokus på utvärdering av förbättringsåtgärder för gatumiljön i all-

mänhet är Measuring the Street: New Metrics for the 21st Century Streets5 som har tagits fram av New 

Yorks (USA) transportmyndighet. I den presenteras ett antal nyckelindikatorer inom olika områden 

som kan användas vid mätning och utvärdering av olika aspekter. Rapporten kan vara till stöd för 

den som söker inspiration kring hur mål kan mätas på olika sätt. Ett exempel som Haugen6 lyfter 

från rapporten är att målet great public spaces kan mätas med flera typer av indikatorer såsom antal 

”användare”, användarnas upplevelse och nöjdhet (mätt genom enkätundersökningar), samt eko-

nomisk vitalitet (mätt som t ex skatteintäkter från försäljning, outhyrda lokaler, antal besökare). 

  

 
4 FCM. (2020). COVID-19 Street Rebalancing Guide—How to temporarily redesign streets to ensure physical and 

mental health, safety, and well-being. 

5 NYCDOT. (2012). Measuring the Street: New Metrics for 21st Century Streets. New York City Department of 

Transportation. 

6 Haugen, K. (2021) Forskningsöversikt – Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och utvärderings-
aspekter. RISE Research Institutes of Sweden.  
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Bilaga 2:  

Exempel på utvärderingar av temporära åtgärder 

Utvärdering av Stockholms Framtidsgator  

 

Inom forskningsprojektet Smarta gator testades och utvärderades nya lösningar på temporär gatu-

utformning i syfte dra lärdomar inför vidare arbete med gradvisa gatuomvandlingar7. Utvärderings-

rapport går att nå via denna länk.  

 

  

 
7 Spacescape (2021). Utvärdering av Stockholms framtidsgator.  

https://www.dropbox.com/s/mgiayym690ax60f/Sammanst%C3%A4llning_Framtidsgator_210322.pdf?dl=0
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Utvärdering av Levande Stockholm 

 

Rapporten presenterar en samlad utvärdering av tillfälliga sommargågator, sommartorg och pop 

up-parker 2015-2017. Utformning, kommunikation, synpunkter, trafikmätningar och ekonomi be-

rörs8.  Utvärderingsrapporten går att nå via denna länk. 

  

 
8 Trafikkontoret Stockholms stad (2018). Utvärdering av Levande Stockholm. Dnr:T2018-01154. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1938732
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Utvärdering av cykel- och fotgängarfrämjande åtgärder på Götgatan 

i Stockholm 

 

 

År 2014-2015 testades ett antal temporära cykel- och fotgängarfrämjande åtgärder innan ett 

eventuellt permanent införande. Bilkörfält omfördelades till förmån för nya och bredare cykelba-

nor samtidigt som de gamla cykelbanorna tillgängliggjordes för gående. Signalsamordning innebar 

att det skapades en grön våg för cyklister i rusningstrafik, tillhörande skyltning och nedräkningslyk-

tor sattes upp. Fler cykelparkeringar anlades och lastzoner utökades9. Utvärderingsrapporten går 

att nå via denna länk. 

 

 
9 Schmidt, L., Bondemark, A., & Larek, P. (2016). Försök med ny utformning av Götgatan med mer kapacitet för 
cyklister och gående – sammanställning av bakgrund, mål, genomförande och effekter.  

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1860590



