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Arkitektur påverkar i grunden såväl de funktionella som de mer upplevelsebaserade erfarenheter 
som människor har i sin vardag. Majoriteten av oss lever idag i byggda miljöer och påverkas av 
hur dessa är utformade. En byggnads eller en byggd plats syfte är att strukturera och organisera 
en rad olika funktioner. De fungerar som fysiska gränssnitt som tillåter (eller begränsar) människor 
att utföra flera olika sorters aktiviteter i sin vardag. För arkitekter och stadsplanerare borde alltså 
en människocentrerad designprocess vara en självklar utgångspunkt i skissarbetet. I praktiken får 
ändå “slutbrukarperspektivet” ofta stryka på foten. Det finns flera skäl till detta – att planera och 
utforma en byggd miljö blir snabbt en komplex situation med många nyckelintressenter (kommun, 
entreprenörer, samhällsfunktioner, regler och juridik, kostnad, materiella begränsningar, etc), vilket 
gör att slutbrukarens röst ibland (avsiktligt eller oavsiktligt) nedprioriteras, eller helt enkelt glöms 
bort. 

Frågan är hur vi som arkitekter och stadsplanerare kan bli bättre på att föra in och behålla männ-
iskans behov och drivkrafter som en aktiv del av designprocessen? Genom att använda etablerade 
verktyg och metoder från andra discipliners människocentrerade designprocesser har vi tagit fram 
en metod som ger oss en större möjlighet att utforma byggnader och städer så att de blir menings-
fulla platser för människorna som lever och rör sig där.

Det är vår förhoppning att denna guide kan bidra till ett mer människocentrerat angreppssätt inom 
arkitektur och stadsplanering och bidra till bättre designlösningar där människan står i centrum 
genom hela processen.

Frågeställningen
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Att styra projekt mot krav som slutbrukarna värderar högst kännetecknar det människo-
centrerade angreppssättet på designprocessen. Sådan design utgår från människors 
mål, attityder, beteenden och drivkrafter. Dessutom finns en stor tyngdpunkt på delaktighet 
genom hela processen. Människocentrerad design (från engelskans human-centered 
design) är ett brett begrepp och används inom flera olika typer av designdiscipliner. 
Det finns en ISO-standard1 som innehåller krav och rekommendationer för människo-
centrerad design, men angreppssättet är både generellt och mångfacetterat och 
innehåller därför flera metoder och olika typer av verktyg. 

Inom digital tjänstedesign har människocentrerad design under de senaste årtiondena 
använts i allt högre grad och en rad verktyg och metoder har vuxit fram för att skapa 
användbara IT-stöd inom olika sektorer och branscher. Dåligt utformad IT, där teknik 
och marknadskrafter har dikterat villkoren på bekostnad av mänskliga värden, har visat 
sig orsaka många negativa effekter i form av stress och dåliga arbetsförhållanden i 
digitala miljöer. När det gäller arkitektur och gestaltning av det fysiska rummet, såsom 
städer och byggnader, är liknande risker uppenbara. Dåligt disponerade utrymmen, 
otrygga platser, alienation, buller, föroreningar och riskfyllda trafikmiljöer i våra städer 
är symptom på design som inte haft ett människocentrerat angreppssätt.

1 https://www.iso.org/standard/77520.html 

Design med människan i centrum
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Vad är tjänstedesign?

Hur tjänsteperspektivet påverkar beteende och upplevelse:

Traditionell ekonomisk teori gör en tydlig uppdelning mellan vara och 
tjänst. Ett frisörbesök är en tjänst, medan en kulspetspenna är en vara. 
Men numera är den skillnaden inte lika tydlig. Ett digitalt musikspår 
kan antingen köpas på CD-skiva (fysisk vara), laddas hem digitalt 
från iTunes Store (digital vara), eller strömmas via exempelvis Spotify 
(tjänst). Lyssnarens upplevelse påverkas ganska lite av huruvida hen 
äger eller prenumererar på musiken. Gränsen mellan vara och tjänst 
suddas alltså ut. Och omvänt, genom att betala för tillgång istället för 
fysisk vara så blir plötsligt alla dina spellistor tillgängliga på alla möjliga 
enheter och uppspelningsplatser genom en enkel inloggning på ditt 
konto.

Digitalisering och tjänstefiering öppnar upp för möjligheter som kan 
påverka både människors beteende och fysiska platser. Idag finns i 
princip inga skivaffärer kvar i städernas centrum, och som prenumerant 
på en musiktjänst har du redan betalat för tillgång till alla tillgängliga 
låtar och behöver därför inte begränsa vad du väljer att lyssna på 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Tjänsteperspektiv utmanar fenomen som tidigare varit intimt förknippat 
med fysiska produkter (boende istället för “hus”, mobilitet istället för 
“bil”, etc.). Genom att utgå ifrån mänskliga drivkrafter, beteenden och 
mål kan detta leda till nya innovativa och mer meningsfulla lösningar.

Tjänstedesign (från engelskans service design) är en form av människo-
centrerad design som utgår ifrån användningen av “tjänst” istället för 
att exempelvis ta utgångspunkt i en fysisk produkt. Inom tjänstedesign 
används därför verktyg som beskriver människors användning och 
upplevelse utifrån ett helhetsperspektiv och över tid. Tjänstedesign 
fokuserar på att lösa rätt problem – vilket inte nödvändigtvis (eller ens 
särskilt ofta) är den initiala problembeskrivningen. Designprocessen 
tar därför sin utgångspunkt i de olika slutbrukarnas och nyckel-
intressenternas behov. Genom kvalitativa metoder (t ex djupintervjuer 
och fältobservationer) utforskas möjligheter utifrån frågorna “hur” och 
“varför” (snarare än att börja med “vad” som ska designas).

Grundläggande steg i en tjänstedesign är att:

 samla information om kunden eller användaren,

 bearbeta informationen och kartlägga kundens eller 
 användarens beteendemönster, behov och drivkrafter samt 
 slutligen

 föreslå lösningar som utgår från kundens eller användarens
 beteendemönster, behov och drivkrafter.

Ett av verktygen i en tjänstedesigners verktygslåda kallas effektkarta1

och tar sin utgångspunkt i att värde uppstår när en tjänst, produkt 
eller plats används.

1 Ottersten & Balic (2004)  Effektstyrning av IT. Liber
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Effektkartläggning1 är en metod för att strukturera och beskriva önskvärda 
effekter (nytta och värde) och länka samman dessa effektmål med mänskliga 
beteenden och designlösningar. Effekter kan vara av olika slag. De kan be-
stå av rent ekonomiska och funktionella värden till följd av effektivisering, ökad 
service och eliminering av felkällor, eller av “mjukare” värden som exempelvis 
ökat intresse, känsla av samhörighet och meningsfullhet eller olika aspekter av 
kundnöjdhet. Oavsett vilka värden en tjänst ska skapa, så uppstår effekterna 
genom människors aktiviteter och användning av olika designlösningar. Därför 
visualiseras effekt, beteendemönster och designlösningar tillsammans i effekt-
kartan, så att det finns en tydlig koppling mellan hur en designlösning knyter an 
till mänskligt beteende och bidrar till önskad effekt.

En fördel med effektkartans visualisering är att projektets övergripande syfte 
bryts ner i tydliga och mätbara delmål, vilka hjälper designern och andra 
intressenter att koppla konkreta designlösningar till det övergripandet syftet. 
På sidan 23 hittar du konkreta exempel på effektkarta och olika designlösningar.

1 Ottersten & Balic (2004) Effektstyrning av IT. Liber

 

Vad är en effektkarta?
Effekt

(Varför utförs projektet?)
Önskvärda mätbara effektmål och värden för projektets 
aktörer, t ex leverantörer, invånare och kommun.

Beteendemönster

(Hur utför olika typer av användare aktiviteter?)
Olika typer av slutbrukare grupperas med avseende på 
vilka aktiviteter de utför, och hur de löser uppgifter eller 
når sina mål.

Lösningar     
 
(Vad ska vi bygga/designa?)
Vad som ska byggas och/eller göras för att stödja 
beteendemönster och bidra till de önskvärda effekterna 
för projektet.
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Hur kan framtida boende och användare vara med och påverka designbeslut? 
Hur kan drivkrafter och önskemål från medborgarna bli en del av skissprocessen? 

I arkitekters och stadsplanerares skissprocess finns alltid en inledande fas av 
informationsinhämtning och analys av platsen med dess förutsättningar, kvaliteter 
och brister. Här beskrivs sådant som bullerstörningar, närhet till kollektivtrafik, 
service och rekreationsmöjligheter tillsammans med mer subjektiva värden och upp-
levelsen av platsen. Ingångsvärden till analysen kan komma från beställaren eller 
vara krav från kommunen, information i utredningar eller förstås utgå från den egna 
erfarenheten. Det som ofta saknas är dock synpunkter och önskemål från framtida 
inflyttare och användare. Inte för att viljan att prata med dem saknas, utan för att 
kunskap saknas om var användarna finns, vilka de är, och hur de kan nås. Det finns 
därmed en risk att designbeslut tas rutinmässigt, att de lutar sig alltför mycket på 
tidigare erfarenhet och praxis och missar att ta in ny information om slutanvändarna 
i det specifika projektet. 

Även om delaktighet och dialog med medborgarna uppfattas som viktiga i de 
flesta arkitekturprojekt och stadsplaneringsprocesser, finns det ofta en del att önska 
kring hur dialoger faktiskt genomförs, och hur eller om dialogen i slutändan verkligen 
påverkar det färdiga förslaget.

Vår tes är att en formaliserad användarcentrerad designmetodik, som görs 
tillgänglig för arkitekter och stadsplanerare, kan bidra till bättre designlösningar 
av bostäder och andra byggda miljöer.

Varför effektkartläggning
för arkitekter?
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Effektkartläggningsprocessen kan beskrivas så här:

Process

Illustrationen av processen beskriver hur arkitektens skissprocess samspelar med effektkartläggningen, det vill säga hur de blå cirklarna
i ”den vanliga skissprocessen” kompletteras med de lila i effektkartläggningen och sedan interagerar och påverkar det slutliga förslaget.
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En stor fördel med just effektkartläggning är att önskvärda effekter beskrivs 
tidigt i processen, så att de designbeslut som tas alltid guidas av de upp-
satta effektmålen. Detta ökar sannolikheten för att idéer och visioner omsätts 
till önskad nytta. Effektkartan svarar på frågan “varför?”. Svaret uttrycks 
som den förändring eller förbättring som projektet avser att åstadkomma. 
Vi kallar det syfte och beskriver det i den innersta cirkeln av effektkartan.

Syftet kan formuleras utifrån flera perspektiv, och det är inte ovanligt att det 
finns flera viljor och agendor i det här skedet. Olika roller och funktioner 
förstår och definierar problem på olika sätt. En utmaning är därför att åstad-
komma en syftesbeskrivning som flera olika roller kan skriva under på. Där-
för rekommenderar vi att syftet och effektmålen får växa fram i takt med 
själva effektkart-läggningen. Oftast finns en start på syftesbeskrivningen att 
hitta i strategidokument eller annat redan existerande material. Syftet ska 
beskrivas kortfattat och tilltalande. Undvik att väva in långa formuleringar 
av strategier och ambitioner och placera bakgrundsfakta på andra ställen. 
Lägg istället tid och kreativitet på att formulera en engagerande och vass 
syftesformulering.

Till syftet fogas sedan mätbara effektmål. Dessa beskriver hur syftet nås 
och bevisas. All form av mätning “kostar” i termer av resurser och tid, så det 
är viktigt att välja effektiva sätt att mäta och att välja effektmål som faktiskt 
pekar på de effekter som är viktigast.

Steg  1  Definiera syfte och effektmål
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Som i alla användarcentrerade metoder och verktyg är det viktigt att innehållet i modellen är grundat i fakta 
och autentisk data. Det kräver att designteamet går utanför studion och utmanar “gamla sanningar” genom 
att intervjua och observera nyckelintressenter och slutanvändare på djupet. Om målen i effektkartan inte är 
grundade i verkliga observationer och intervjuer, vet inte designgruppen om de faktiskt löser ett verkligt 
problem och därmed bidrar till en reell effekt.

Att kartlägga beteendemönster genomförs i två steg:

2.1 Genomför intervjuer

2.2 Analysera och prioritera beteendemönster

Steg  2  Kartlägg beteendemönster
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I denna guide har vi samlat tre huvudsakliga tips för att komma igång:

1. Vem ska vi prata med?       --    Att rekrytera “rätt” respondenter.

2. Vad ska vi prata om?        -- Att ta fram teman och intervjuguide.

3. Hur utför man en bra intervju?   -- Tips för rika kvalitativa intervjuer.

2.1 Genomför intervjuer
Intervjuer ger kvalitativ data om slutanvändares upplevelser, mål, attityder, motivation 
och beteende kring platser, tjänster, sociala relationer. Det kan också röra sig om 
informationsinsamling från experter inom något område. Att genomföra intervjuer i 
början av designprocessen ger värdefulla insikter om hur användare tänker och 
tycker om t ex boende, vad som driver dem, eller vad som irriterar dem.

Detta material används sedan för att skapa beteendemönster som designlösningar kan 
testas och valideras mot. Att genomföra kvalitativa djupintervjuer kan vara en utmaning 
att ta sig an. Men det finns gott om böcker, kurser och andra lärmaterial för att lära sig 
mer.
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2.1.1 Vem ska vi prata med?
I princip finns det två huvudmålgrupper för våra intervjuer:

1. Nyckelintressenter   – personer och funktioner som har viktig input och 
             betydande  intressen i området, även om de inte 
             kommer att bo och verka där. 

Exempel på nyckelintressenter är kommunens stadsplanerare, markägaren, 
domänexperter som t ex byggnadsingenjörer, miljöexperter eller andra med 
relevant expertkompetens. Välj ut några och be att få göra en intervju.

2. Slutbrukare   – de människor som ska bo och verka i miljöerna vi bygger. 

Att göra oss en bild av slutbrukarna kanske är vår största utmaning. De känner 
vi ju inte ännu. Här krävs det lite påhittighet för att hitta representanter för slut-
brukarna. Det kan vara en granne (som kommer använda området), någon som 
bor i en annan stadsdel (och är intresserad av att flytta) eller någon som kan 
beskrivas av projektutvecklaren (för vem ska det byggas?). 

Inom dessa båda huvudmålgrupper finns flera olika roller. Ofta kan det vara 
frestande att kategorisera brukarna enligt demografiska attribut, som exempel-
vis ålder, kön, familjestorlek eller inkomst. Denna klassiska målgruppsindelning 
kan vara en bra start, men ofta går de beteendemönster vi är ute efter djupare 
än så. Genom att utföra intressentintervjuerna först, kan du ofta få en idé om 
vilka slutbrukarna förväntas vara vilket låter dig göra en första rekryterings-
runda baserat på dessa insikter. Därefter är det bra att ha ögon och öron öppna 
för nya typer av brukare – ofta sådana som tänker annorlunda eller har särskilda 
behov. Sådana intervjuer ger ofta insikter som kan komma andra typer av 
brukare till nytta. En rullstolsramp kan exempelvis vara bra även för barnvagnar 
och cykelkärror.
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2.1.2 Vad ska vi prata om?
Det mest kritiska när det gäller planeringen av intervjuer och annan 
datainsamling är att tydligt definiera vad målet med datainsamlingen 
är. Även om datainsamlingen är explorativ och vi är flexibla, så är 
det viktigt att definiera vissa teman som blir basen i vår intervjuguide.

En bra intervjuguide innehåller följande huvudpunkter:

1. Introduktion och personlig bakgrund.

2. Huvudinnehåll: Förbestämda teman som samtalet kretsar kring.

3. Drömfrågor

4. Avslutning

Introduktionen 
Är viktig för att skapa ett förtroligt och bekvämt samtalsklimat. Det är 
också viktigt att tydliggöra förväntningarna på samtalet. Berätta hur lång 
intervjun beräknas vara, förklara varför intervjun sker, samt informera om 
anonymitet och möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

I en “Drivers of Change” workshop1 för ett bostads-
projekt arbetade teamet metodiskt fram sju teman 
som låg till grund för intervjuerna med slutbrukarna: 
1. Rörelse i vardagen, 
2. Tillgång till naturen, 
3. Samutnyttjande, 
4. Meningsfullt boende, 
5. Mötesplats, 
6. Självförsörjning och 
7. Demografiskt överlapp.

1 Kimbell, L. (2015). The Service Innovation Handbook. BIS. Sid 55-58. 
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Huvudinnehållet 
Består av ett antal teman som den största delen av intervjun ska täcka. De 
teman som ska avhandlas tas fram i förväg, ofta vägledda av vad intressent-
intervjuerna ger. Det kan till exempel handla om teman som kommer från kom-
munens miljöstrategi eller hållbarhetsarbete, och uppgiften i brukarintervjun 
blir då att försöka omsätta vad det kan betyda för framtida boende. Andra 
vanliga aspekter att ta upp är attityder kring livsstil och kvaliteter kring boende, 
sociala relationer kopplade till boende, transporter och fritidsaktiviteter. Efter-
som det är en semi-strukturerad intervju så behöver du inte skriva ner exakta 
frågor, utan låta samtalet flyta fritt kring de teman ni bestämt.

Drömfrågor
Mot slutet av intervjun är det ofta en bra idé att ställa lite mer framtidsorientera-
de eller “stora” frågor. Efter att ha spenderat tid med de teman du som intervju-
are har tagit med in i intervjun är det nu dags att se lite längre framåt. Exempel 
på frågor här kan vara: “Om du och jag skulle ha den här konversationen om 
fem år, vad skulle då vara annorlunda tror du?”, eller “Vad skulle ditt absoluta 
drömscenario när det gäller boendet i det här området vara?”.

Avslutning 
En typisk intervju avslutas med några standardfrågor som t ex “Är det något 
annat som du tycker är viktigt när det gäller boende som vi inte tagit upp?” och 
“Är det något du undrar – om intervjun eller projektet exmepelvis?”. 

Därefter återstår att tacka respondenten för intervjun och ge information om hur 
de kan kontakta dig eller teamet i efterhand om så skulle behövas.
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Det är viktigt att intervjun känns avslappnad och behaglig. Genomför intervjun 
i en miljö där varken du eller respondenten störs av kollegor, omgivning, eller 
andra distraherande moment som t ex telefonsamtal eller oljud.

Om du som intervjuar är lugn och har kontroll på din intervjuguide, så kommer 
det att “smitta av sig” på respondenten. Tänk på att observera personens 
kroppsspråk.

Ibland kan det hjälpa att låta en respondent visa eller själv rita saker för att 
beskriva det ni pratar om. Sådana skisser är också en del av datan och ger ett 
rikare material att bygga analysen på.

Kom ihåg att när det gäller upplevelse, attityder och mål kring boende och 
arbete så är din respondent experten. Även om du som arkitekt har sak-
kunskap kring hur man ritar och bygger hus, så är det du som ska lära dig 
nya saker under intervjun. Det handlar alltså  inte om att övertyga respond-
enten om vad som är bra lösningar, utan istället förstå hur respondenten 
ser på exempelvis boende, arbete och livsstil.

2.1.3 Hur utför man en bra intervju?

 
Spela in intervjun. 
Och glöm inte att fråga om respondentens tillåtelse. Fråga om du får använda personens namn, 
eller om hen föredrar att vara anonym. Genom att ha inspelningen tillgänglig i efterhand behöver 
du inte lägga lika mycket tid på att själv ta anteckningar under intervjun.

Avsluta intervjun i tid! Tacka personen för hens tid och lämna dina kontaktuppgifter så att personen 
i fråga kan komma i kontakt med dig.
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Titta noggrant på datan som samlats in under intervjuerna. Försök 
hitta uttalanden och fraser som beskriver situationer, beteenden, 
mål och attityder. Ett sätt att kategorisera innehållet i intervjuerna 
är att kategorisera uttalanden efter beteenden (vad personer gör), 
tankemönster och referensramar (hur personer tänker kring olika 
situationer), och känslor (t ex frustrationer, vad som känns positivt 
och meningsfullt). Utifrån dessa kategorier bygger du sedan upp 
så kallade “arketyper”: beteendemönster som återfinns hos flera 
grupper.

Du kan se exempel på fyra sådana beteendemönster längre fram 
i den här beskrivningen. Vi kallar dem Livspusslaren, Levnads-
konstnären, Strövaren och Det gröna samvetet.
 

Tips: När du en gång har gjort en effektkartläggning i ett hus- eller 
stadsbyggnadsprojekt kommer du att kunna återanvända en del 
av ditt arbete till nästa projekt. Beteendemönstren kanske liknar 
vaandra och behöver bara till vissa delar bytas ut eller förändras.

Bygg stegvis upp en katalog av beteendemönster som du i 
framtida projekt kan verifiera, istället för att ta fram från början.

2.2 Analysera och prioritera 
beteendemönster
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Efter att du intervjuat brukare såväl som nyckelintressenter bör du ha 
fått åtminstone initiala svar på frågorna “varför?” och “vem/hur?”. 

Varför-svaren hör hemma i mitten av effektkartan. Där formuleras syfte 
och hur vi mäter framgång gentemot effektmålen. Observera att dessa 
formuleringar bör kombinera både brukarnas och uppdragsgivarens mål. 
Det är i samverkan mellan nytta för de boende och t ex kommunen som 
de positiva och långsiktiga effekterna uppstår.

I nästa lager beskrivs de beteendemönster (se ovan) som identifierats i 
brukarintervjuer och observationer. För bästa effekt, bör dessa beteende-
mönster prioriteras. Även detta kan göras utifrån intervjuer och andra 
ktiviteter i förstudien, och knytas till de mätbara effektmål som återfinns i 
“varför”-cirkeln. Med prioriterade beteendemönster blir det tydligt vilka 
designförslag som ska prioriteras.

I det yttersta lagret fokuserar vi på frågan “vad?” och här dokumenteras 
den kreativa idégenereringen. Här sporras designern att forma design-
förslag gentemot autentiska och prioriterade beteendemönster och de 
effektmål som formulerats.

Steg  3  Gör en effektkarta för projektet
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Steg  4  Använd effektkartan i 
skissarbetet
Det finns flera olika sorters värden med effektkartläggning. Det ena är så klart 
själva kartan i sig. Den sammanfattar djupa kvalitativa insikter som hjälper dig som 
designer och arkitekt att fatta välgrundade designbeslut, och påminna dig om 
hur designbeslut påverkar önskad effekt och hur de relaterar till de identifierade 
beteendemönstren. Men det finns också ett annat – kanske lite mer svårfångat – 
värde: nämligen processen och arbetet du och dina kollegor utför under tiden ni 
gör era kvalitativa och kvantitativa studier. I själva arbetet fångar teamet upp “tyst 
kunskap” om designproblemet och de intressenter ni stöter på. Effektkartan i sig 
är så att säga bara den synliga toppen på det isberg av insikter som ni som gått 
igenom processen tillägnat er.

Ett tredje värde uppstår när effektkartan används för att kommunicera värde och 
nytta, liksom att argumentera för designbeslut och olika lösningar. Erfarenheten 
från de projekt vi använt metoden i visar tydligt att effektkartan hjälper till med 
att skapa en gemensam bild av projektet och tas emot positivt av olika typer av 
åhörare. Effektkartans enkla visualisering bidrar till att alla förstår och kan bidra i 
diskussioner.

Det är också viktigt att uppdatera effektmål allteftersom man lär sig om beteen-
demönster och föränderliga krav. Även om vi har en hygglig bild efter de första 
stegen i processen, så kan förutsättningar komma att förändras. Det är då helt i 
sin ordning att modifiera effektkartan – förutsatt att man är medveten om varifrån 
dessa förändringar kommer ifrån och varför.

Tips: Skriv ut effektkartan i stort format och häng upp i 
studion! Synliggörandet gör att teamet blir påmint i det 
dagliga arbetet.
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Steg  5  Revidera
Även om många designprocesser beskrivs som ett linjärt flöde av aktiviteter, 
så krävs det i de allra flesta fall en kontinuerlig revidering i den kreativa pro-
cessen. Detta gäller även effektkartläggningen. I takt med att designförslag 
växer fram, så kan vissa saker behöva justeras.

Att använda effektkartan som ett stöd i den kreativa designprocessen 
ska därför ses just som ett stöd – och inte som en tvångströja som hindrar 
arbetet. Tvärtom är meningen att effektkartan ska vara en påminnelse om de 
insikter som research-arbetet har givit, som nya designidéer kan testas mot. 
Var dock vaksam på vilka förändringar som du och ditt team låter effekt-
kartan genomgå. Ändrar ni på saker och ting för att bättre tjäna slutbrukaren, 
eller finns det andra agendor bakom eventuella förändringar?

Ofta kan man stärka argumentationen kring designlösningar genom att hitta 
designlösningar som löser flera beteendemönsters behov och mål. Det är 
dock viktigt att prioriteringar görs utifrån de önskade effekter som definierats 
i projektet.

Exempel: I ett bostadsprojekt arbetade teamet fram tre bete-
endemönster. Allteftersom arbetet fortskred utkristalliserade 
sig ett fjärde beteendemönster som hade beröringspunkter 
med de tre övriga, men ändå hade en unik vinkel: miljömed-
vetenhet skar rakt igenom de övriga tre beteendemönstren, 
och knöt starkt an till kommunens hållbarhetsmål. 

Teamet bestämde sig därför för att skapa ett fjärde bete-
endemönster för att tydliggöra detta: “Det gröna samvetet”. 
 

22



Effektkarta
Effektkartan sammanställer och illustrerar den information vi fått till oss i intervjuerna tillsammans med de slutsatser och idéer som det har 
genererat. I effektkartans mitt finns målformuleringen som är utgångspunkten för ”varför” vi föreslår det vi gör. Därefter presenteras de 
fyra beteendemönstren och vad de önskar, behöver och vill kunna göra, alltså svaren på ”hur” vi ska uppnå vårt varför. Ytterst i effekt-
kartans träd beskrivs ”vad” som rent konkret föreslås. 
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Beteendemönster
I intervjuerna utkristalliserade sig beteendemönster som vi kategoriserade till 4 olika ”arketyper” med 
lite olika drivkrafter och önskemål i sin vardag. Varje arketyp kan representera människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund och på sitt sätt kan en människa ha sin fot i flera olika ”arketyper”. 

De fyra beteendemönster vi definierat som viktiga för aktuella projektet var Livspusslaren, Strövaren, 
Levnadskonstnären och det Gröna samvetet. 
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Livspusslaren

Jag vill bara att det ska lösa sig – jag har viktigare saker att fokusera på.
Livspusslarens liv har ett högt tempo. Det är i många fall fråga om en familj med barn, 
där alla i familjen har flera fritidsaktiviteter; dessutom krävs dagis- och skolhämtning, 
samtidigt som en eller flera kanske pendlar till arbete eller skola. Närhet till kommun-
ikationer är ett självklart krav, liksom möjligheten att snabbt ta sig in till centrum med 
cykel. Men det finns även ensamboende Livspusslare. Singlar med fokus på karriären, 
eller varannan-veckasföräldern.

Livspusslaren vill inte mikromanagera; vardagen måste bara lösa sig. Smarta 
lösningar som smörjer de dagliga planeringsutmaningarna uppskattas mycket. Finns 
det en elcykelpool eller busskommunikationer som underlättar transporten till och från 
stationen? Eller kan vi på ett enkelt vis starta ett eget bilkooperativ i grannskapet? Finns 
möjlighet att lösa leverans av veckans matkasse?

Livspusslaren är inte låst vid att saker och ting måste gå till på ett specifikt vis. Ibland 
inhandlas middagsmaten för hela veckan som planerat, ibland blir det helt enkelt bud-
pizza. Om barnen kommer hem tidigt på eftermiddagen kan Livspusslaren få tillräckligt 
med lugn och ro, antingen i det egna boendet, eller i andra typer av temporära arbets-
miljöer i närheten (bibliotek, café eller hyrkontorslösningar).

Livspusslarens aktivitetsgrad fortsätter även de “lediga” dagarna. Är det inte matcher 
eller andra fritidsarrangemang för barnen, så är det den ständiga önskan om att få till 
kvalitativ familjetid. Då gäller det att hitta aktiviteter som tilltalar alla i familjen på olika 
sätt. Närheten till natur, som också innehåller möjlighet till varierad aktivitet för både 
unga och lite äldre, är ett exempel. Det är då naturligt för Livspusslarna att glida över 
i både Strövarnas och Levnadskonstnärernas beteendemönster. Men ibland fort-
sätter Livspusslarbeteendet även på helgen – några i familjen promenerar till bad-
huset, medan andra åker till ett lokalt gårdsmejeri för att uppleva ett lantligt kulturarv, 
kombinerat med ett lekplatsbesök. Närhet och tillgänglighet till sådana möjligheter på 
korta avstånd är unika fördelar som uppskattas mycket.
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Strövaren
Vi går ut och leker!
Strövaren är beteendemönstret som – oavsett var hen bor – rör sig genom området. 
Det kan vara på löprundan, på cykeltur på väg till eller från aktiviteter av olika slag, 
eller som besökande gäst till någon som bor i området.

Att stanna till vid utegym, spela ett parti frisbeegolf eller ta en tur på mountainbiken 
i närliggande terräng är exempel på aktiviteter som Strövaren uppskattar att ha till-
gänglighet till. Men även mer ambitiösa företag, som att ta sig ut och paddla kajak i 
ån eller havet, uppskattas också av Strövarna.

Strövaren kan även vara ett växelboende barn, som hälsar på sina kompisar som 
bor i området och behöver både säkra och trygga vägar in till området, och “små 
platser” i form av halvprivata innegårdar, fotbollsplan och gröna ytor med klätterträd 
och buskage för kurragömmalekar.

26



Levnadskonstnären

Låt oss njuta av stunden.
Att kunna ta det lugnt och njuta av livet önskas av många olika typer av människor: 
pensionärsparet som uppskattar sina långa promenader, mormodern som både reser till, 
och gärna tar emot besök ifrån, barnbarnen och vänner. Men detta beteendemönster är 
inte detsamma som pensionär. Gemensamt för detta mönster oavsett demografi är att de 
inte har lika bråttom i mikroögonblicken som Livspusslarna har, och att de tenderar att 
spendera mycket tid på hemmaplan. Andra exempel på detta mönster är den föräldra-
ledige och barn i alla åldrar. Närhet till en täppa eller trädgård, och det publika rummet i 
form av varierande promenadstråk i natursköna miljöer tilltalar. Det finns kanske en tanke 
om självförsörjning i botten, men den huvudsakliga anledningen till odlingsintresset är till-
fredsställelsen att ha fingrarna i jorden, det sociala umgänget och att det är ett bra tillfälle 
till att röra sig i vardagen.

Eftersom social gemenskap är en del av det goda i livet är det viktigt att det finns 
möjligheter att bjuda hem gäster. Det innebär att kök och matrum är tillräckligt stort. Att 
det finns plats för ett köksbord med många gäster. Det samma gäller för utomhusmiljön. 
Promenadrundan efter kaffet får gärna vara varierad och vacker. Levnadskonstnären när 
en känsla av att mötet mellan demografier är viktigt och att det främjas av ett rikt gemen-
samt publikt rum, där flera intressen kan mötas. För det är inte bara långväga gäster som 
står för det sociala värdet. En hundägare uppskattar andra hundägare som passerar i 
närområdet; det ger upphov till nya bekantskaper, och bygger känslan av att “vårt 
område” har hög livskvalitet.

Levnadskonstnären känner igen de flesta boende i området, och tycker det känns 
meningsfullt att hjälpa Strövarna att hitta rätt, eller hjälpa Livspusslarna att ta in posten 
och vattna blommorna när de är iväg.

27



Det gröna samvetet

Det ska vara lätt att göra rätt.
Det gröna samvetet har höga krav på sig själv att ta ansvar och ”göra rätt” när 
det gäller klimatpåverkan, återvinning, minskat ekologiskt fotavtryck och som 
medveten konsument. Personen utgör ofta även ett samvete för sin omgivning 
och är en inspirationskälla för både Levnadskonstnären och Livspusslaren om 
att göra mer medvetna val i vardagen.

Det gröna samvetet tar cykelkärran till affären för att veckohandla, väljer själv-
klart dagens vegetariska alternativ på lunchrestaurangen och tar tåget för såväl 
arbetspendling som familjesemester. Det gröna samvetet är ingen utåtriktad 
miljöaktivist, utan en pragmatisk person med en stark kompassriktning i frågor 
som har med främst social och ekologisk hållbarhet att göra.

En stor utmaning är när detta beteendemönstret krockar med livspusslet. 
Därför uppskattas allt stöd i form av tjänster som gör det ”lätt att göra rätt”. Om 
besöket på återvinningstationen underlättas, eller appar som t ex Karma som 
låter även en Livspusslare välja hållbart alternativ på den knappa lunchrasten, 
så blir Det gröna samvetet mycket glad. Det gröna samvetet har även likheter 
med Levnadskonstnären. Där handlar det om att koppla ihop premiumsupp-
levelser med hållbarhet. Att IPAn är närproduerad och ekologisk, eller att man 
cyklar längs härliga småvägar istället för att ta bilen till söndagsutflykten på 
stranden.
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I effektkartans innersta cirkel (längst till höger i vår exempelkarta) beskrivs syfte och mål med 
projektet. I nästa lager beskrivs de beteendemönster som vi funnit i vår förstudie. Längst ut i 
effektkartans förgreningar listas förslag och idéer på ”vad” som konkret dels matchar beteende-
mönstren, dels bidrar till de önskade effekterna. Lösningsförslagen längst ut i kartan svarar upp 
mot både önskemål och drivkrafter som definieras i beteendemönstren. Förslagen kan vara 
fysiska, organisatoriska eller digitala. En del av dem kan ligga till grund för den arkitektoniska 
gestaltningen av projektet medan andra kan behöva paketeras vidare till kommunen eller bygg-
herren. På följande uppslag beskrivs exempel på förslag av olika karaktär, både i och utanför 
vårt område.

Förslag
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Ett stenkast från vårt område ligger startpunkten för ett antal befintliga promenad-
slingor och joggingspår. Flera av våra karaktärer (till exempel strövaren och livs-
pusslaren) har en aktiv livsstil och önskar enkla lösningar för rörelse i vardagen. 

Vi lägger till och förlänger ett par av slingorna så att de nu går över bron och in i vårt 
område och fortsätter ut i landskapet. Samarbete med intilliggande lantbruk och häst-
gårdar gör det möjligt att med hjälp av ”beträdor” längs åkergränser röra sig i odlings-
landskapet. För de boende är det bara att öppna dörren och ge sig ut. För grannarna 
i intilliggande bostadsområden blir det ett naturligt sätt att röra sig genom det nya 
området.

Våra karaktärer ger uttryck för behov av flexibla lösningar på vardagsrelaterade frågor. Det gäller allt från att kunna arbeta hemma, 
prenumerera på matkasse eller ingå i en elcykelpool. Vi föreslår ett torg i området som kan utgöra en fysisk plattform för en del av 
dessa lösningar. Där kan finnas kontorslokaler, växthus, utlämningsstation för varor, central för utlåning/byte av verktyg och redskap,
hyra av elcykel och andra resurser som inte måste ägas privat. 

Promenadslingor

Gemensamt torg med flexibla lokaler
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För att lösa önskemålen om tillgång till lokalproducerad mat arbetade vi med en 
idé om ett flyttbart torgstånd som ibland (eller alltid) står på torget och som kan 
fyllas med beställda matvaror eller annat som kan bytas och köpas. Kodlås och 
appar gör det flexibelt och tillgängligt för både kunder och leverantörer.

Hos framförallt levnadskonstnären finns en drivkraft att så och skörda i egen täppa. I parken mitt i området föreslår vi en minivariant av 
kolonilotter, det vill säga små odlingsrutor som kan disponeras av de boende i området. Runt odlingsrutorna planteras fruktträd som 
alla får plocka av.

Leverans av lokalproducerad mat

Gemensamma odlingsrutor 

Designer: Britta Teleman
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Avslutning 
Om du tagit dig så här långt i denna guide, så vet du nu att det kräver lite tid och arbete 
för att ta fram och använda en effektkarta. Samtidigt hoppas vi att du ser potentialen i 
metoden och att informationen i den här guiden hjälper dig att komma igång.

Effektkartläggning av arkitekt- och stadsbyggnadsprojekt hjälper dig att bättre möta 
krav och behov hos de människor som ska bo och leva på plats, samt hos övriga in-
tressenter som t ex entreprenörer, kommun och andra grupper. Till syvende och sist 
handlar all arkitektur och stadsplanering om att skapa människocentrerade lösningar 
som innebär positiv förändring för individ, organisation och samhälle. I ett dynamiskt 
samhälle förändras förutsättningarna kontinuerligt. Genom att se effektkartan som en 
katalysator för att strategiskt resonera kring detta, kommer den att bidra med lång-
siktigt värde och nytta. 

Vi är nyfikna på hur det går för dig! Om du använder effektkartläggning i dina projekt 
och vill dela med dig, får du gärna höra av dig till pontus.warnestal@hh.se eller 
lina.lindegren@krook.tjader.se
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Om projektet
Forskningsprojektet Participatory Urban Design (PUD) genomfördes 2016-2019 
vid Högskolan i Halmstad och har undersökt hur användarcentrerad design 
och delaktighet påverkar arkitektur och stadsplanering. Inom ramen för detta 
forskningsprojekt har metoden effektkartläggning pilottestats i samarbete med 
Arkitekterna Krook & Tjäder.

En forskare inom Informatik och digital tjänsteinnovation från Högskolan i 
Halmstad har följt en arkitektgrupp från Krook & Tjäders kontor i Halmstad 
under förstudie och designfas för två stadsplaneringsprojekt. Under dessa 
projekt har teamet använt effektkartläggning och kontinuerligt utvärderat 
metoden i olika faser.

PUD-projektet är finansierat av KK-stiftelsen.
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