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Välkommen till Parkliv 
Lättanvända och inkluderande verktyg för ökad 
och mer jämlik användning av grönområden.

Utgångsläget är att det ska vara enkelt - och roligt! -

att arbeta nära invånare. Verktygen ska kunna 

användas inom ramen för det ni redan gör, och ni ska 

kunna se en relativt snabb förbättring. 

Parklivs verktyg och modell för deltagande i utveckling 

av offentliga grönområden har testats i tre kommuner 

i Sverige. Fokus har varit att arbetssättet ska passa in i 

befintlig verksamhet och att det bygger på tre steg –

analys, design och implementering. Efter varje steg 

sker en kort utvärdering för att stämma av att arbetet 

fortsatt går i rätt riktning. 

Stadens grönområden är fantastiska och det finns 

starka samband mellan dem och människors hälsa 

och välbefinnande. De har potentialen att vara 

viktiga för så mycket bra: rörelse, lek, vila, 

gemenskap och upplevelser av alltifrån naturen i sig 

till aktiviteter av olika slag. Ändå skulle många 

parker kunna användas betydligt mer. 

Forskning har visat hur detta kan förändras med 

förbättrad tillgänglighet och anpassning. Parklivs

syfte är att ge stöd i hur kunskapen kan tillämpas, 

så att kommuner och andra – med hjälp av sju 

utvalda, enkla och beprövade verktyg – kan 

utveckla och anpassa era grönområden så att de 

kan användas av fler.
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Om guiden

I den här guiden får du en introduktion till Parklivmodellen och 

våra unika utvalda, beprövade och forskningsbaserade verktyg

för att göra grönområden mer tillgängliga och nyttjade av olika 

målgrupper. 

Målsättningen är att du med hjälp av denna guide på ett enkelt 

sätt ska kunna förbättra ditt arbete med förvaltning och 

planering av grönområden utan att det krävs extra resurser. 
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Parkliv är en levande process 



Parkliv förespråkar ett arbetssätt där du 

testar, gör om och gör bättre! 

Parklivsmodellen är långsiktig och 

innehåller tre faser som kan repeteras 

igen och igen: analys, design och 

implementering. 

Börja med att formulera mål med ditt 

arbete (en mall för målformulering finns 

på s. 9). 

Du kan därefter börja i den fas som känns 

mest relevant utifrån din situation. 

Du har kanske redan en bra förståelse för 

din målgrupp och vilka frågor som 

behöver lösas för att den ska kunna 

använda grönområdet (analysen är klar), 

men vill ha stöd i hur du kan involvera 

målgruppen för att komma fram till och 

välja specifika lösningar. Då kan du börja 

använda verktygen som rör designarbete 

direkt. 

Du behöver alltså inte hålla dig till en 

speciell ordning i modellen, men du 

behöver besvara kontrollfrågor mellan 

varje fas (se nästa sida) för att säkerställa 

att du håller en röd tråd och arbetar mot 

målet.

Gör gärna flera varv eller repetera några 

av faserna i modellen; prova först i liten 

skala, utvärdera och utöka efter hand. 

Parklivsmodellen baseras på en 
omvärldsbevakning och litteraturöversikt. 
Se Fors et al 2021

Parklivsmodellen
Börja med att formulera mål för arbetet –
som du kan utvärdera och justera efter
hand.
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Kontrollfråga:
Hur bidrar 

lösningarna 
till att nå målen?

Kontrollfråga:

Uppnåddes 
målen?

Finns ytterligare 
behov? 

Kontrollfråga:

(Om)Formulera 
målen

utifrån analysen

Utvärdera, testa och gör 
om - kontrollfrågor
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Sätt mål och ringa in målgrupp
Ett viktigt första steg är att formulera ett övergripande mål. Utan målbild är det 

större risk att gå vilse. Genom att sätta mål och definiera målgrupper blir det 

enklare att följa upp om projektet lyckats, det blir tydligare vilka avgränsningar 

som behöver göras och en arbetsgrupp kan samlas och sträva mot samma sak.

Fem tips för att sätta mål:

1. Försök landa i ett övergripande mål och högst ett par delmål för att få ett bra 
fokus i projektet.

2. Mål ska beskriva en tänkt framtid – vad ska vara annorlunda, och för vem?

3. Målen bör vara möjliga att följa upp.

4. Det är viktigt att målen är realistiska och möjliga att genomföra inom de ramar 
som finns.

5. Det är okej att formulera om målen, ifall det behövs när arbetet fortgår och ni 
vet mer.

Under projektets gång är det bra att alltid ha målen på agendan vid möten för att 
säkerställa att rätt saker prioriteras. 

Exempel 
I Tyresö formulerades följande mål:

Övergripande mål – långsiktigt
Skogen ska knyta samman två 

bostadsområden på var sin sida skogen, 

genom att de ekologiska och rekreativa 

värdena stärks. 

Delmål
Barn och pedagoger upplever att platsen är 
mer attraktiv att vistas i.
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Vårt övergripande mål med projektet är:

Mål och målgrupp

Våra delmål inom projektet är:

Vem vill vi nå (målgrupp/er)?
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Tips om olika former av deltagande 
Del 1 av 2

Parklivsmodellen bjuder in användare och potentiella användare att delta i 

utvecklingen av ett grönområde. Forskning visar att typen av deltagande 

varierar beroende på fasen i processen. 

Användare vill delta på olika sätt och i olika stor omfattning. En del vill bli 

tillfrågade om vad de vill ha i parken innan den görs om. Andra kan tänka sig att 

delta i den fysiska skötseln av sin närpark i flera år. Det finns också de som vill 

vara med i ett engångsevenemang där man planterar träd i närmiljön. 

Det är inte en bättre deltagandeprocess bara för att användarna involveras 

genom medbestämmande; det är bara en av flera typer av brukarmedverkan. Det 

viktiga är att förvaltaren erbjuder flera olika sätt att delta och i olika faser, så att 

alla hittar ett sätt som passar dem. 

När samma målgrupp involveras vid flera tillfällen i olika faser av 

Parklivsmodellen så flyttas fokus: Istället för att utvecklingen av grönområdet ses 

som ett tidsbegränsat projekt, skapas en ständigt levande process inom vilken 

förvaltare och användare samarbetar.
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Tips om olika former av deltagande
Del 2 av 2

Analysfasen

Det är vanligt att deltagandet vid analys innebär att konsultera (tillfråga) och 
involvera (samarbeta nära med) målgruppen. för att säkerställa att deras behov 
och åsikter förstås och beaktas, förstå vilka värden och förutsättningar som 
platsen har idag och identifiera utvecklingsbehov.

Designfasen

Förvaltaren kan involvera (samarbeta nära med) målgruppen och medskapa
(skapa tillsammans) lösningar för hur identifierade utvecklingsbehov kan 
utformas i praktiken.

Implementeringsfasen 

Målgruppen kan delta genom medskapande (skapa tillsammans) eller 
medbestämmande och därigenom ges stor möjlighet att påverka slutresultatet. 
I denna fas testas eller implementeras de lösningar som togs fram i designfasen 
i praktiken i grönområdet. Medbestämmande kan till exempel ske i form av att 
förvaltaren upplåter plats för odling eller skötsel av ett skogsparti till 
målgruppen.
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Verktygslådan



Välkommen till Parklivs verktygslåda
Här hittar du konkreta verktyg med instruktioner för hur 

du kan involvera användare (din målgrupp) i 

förvaltningen av grönområden.

Botanisera bland verktygen och välj de metoder du tycker passar 

ditt mål bäst. Vid varje verktyg finns en bild som visar i vilken eller 

vilka faser i processen som verktyget kan användas: analys, design 

eller implementering.

Men först! Innan du påbörjar arbetet behöver du formulera mål. 

En mall för målformulering finns på s. 9. Det övergripande målet, 

samt delmål, kan sen behöva omformuleras under arbetets gång, 

eftersom du lär dig mer om din målgrupp eller utmaning hela 

tiden. 

Du behöver också fundera på hur lösningarna som du använder i 

ditt projekt bidrar till att nå målet. Det gör du genom att använda 

dig av kontrollfrågorna mellan varje fas i ditt arbete. 

Kontrollfrågorna ser du här till höger. De beskrivs på sidan 6-7.

Hur bidrar 
lösningarna 

till att nå målet?

Uppnåddes 
målet?

Finns ytterligare 
behov? 

(Om)formulera 
målet

utifrån analysen

Kontrollfrågorna
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Parklivs utvalda verktyg

1. Analys av platsens kvaliteter 

2. Intervjuer

3. Parktur

4. Parktur med barn

5. Designverktyg

6. Evenemang

7. Tillfälliga lösningar
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Platsens kvaliteter
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Vad är det för plats?
Vad vet du om grönområdet? Ett steg mot att lära känna grönområdet i 

fokus är att göra en första övergripande analys av platsen. Analysen görs 

utifrån fyra aspekter som är centrala för grönområdens kvalitet; skötsel, 

tillgänglighet, natur och faciliteter, sett ur din synvinkel. 

Syftet med analysen är att identifiera:

• vilka kvaliteter som grönområdet erbjuder

• vilka kvaliteter som saknas eller skulle kunna förbättras för att bidra 

till ert mål.

Använd den färdiga mallen på nästa sida som stöd för att svara på de 

frågorna. 

Analys av platsens kvaliteter kan göras av dig själv som tjänsteperson, 

men om du gör den tillsammans med en kollega eller brukare kan det ge 

fler perspektiv.

Tidsåtgång och kostnad: Ungefär 3-8 timmar 

inklusive planering (om fler än en individ) och 

sammanställning. 

Inga förberedelser behövs.  Själva 

genomförandet tar ungefär en timme. 

Inga kostnader tillkommer. 
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Vad är det för plats?
Med fokus på mål och målgrupp

Skötsel

Är skötselnivån för vegetationen och kvaliteten på utrustning som gångar och bänkar anpassad 
efter områdets önskade funktioner och karaktär? Hur bedömer du områdets renhållning? 
Förekommer till exempel skräp, tomburkar, spår av drogmissbruk, graffiti, krossat glas, 
hundbajs, vandalism?

Tillgänglighet

Är det lätt och tryggt att ta sig till området, speciellt till fots/ på cykel? Kan den tilltänkta 
målgruppen röra sig lätt och säkert i området? Är det någon som inte kan nå platsen av någon 
anledning? Är entréerna framträdande, tillräckligt många, välplacerade och inbjudande? Finns 
belysning?

Natur

Förekommer olika livsmiljöer och finns det många olika växt- och djurarter på platsen? Finns 
det gamla träd, död ved, flerskiktad vegetation och andra faktorer som främjar biologisk 
mångfald? Hörs positiva ljud som fågelsång? Störs vistelse i området av buller? Hur kan den 
tilltänkta målgruppen uppleva naturvärden här?

Faciliteter

Finns lämpligt antal och fördelning av gångar, papperskorgar, picknickplatser, toaletter, 
viloplatser och platser som främjar social samvaro? Kan området användas under hela året? 

Mallen är baserad på avhandlingen Fors, H. (2018) User participation in public urban woodland management – drivers and impact on green space quality. Diss. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och 

förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15770/ s. 28-36 
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• I Malmös testbädd är målgruppen personer med 

autism på ett särskilt boende. De har en mycket 

begränsad utevistelse på grund av begränsningar i de 

nära utemiljöerna. Detta vill kommunen ändra på. 

• Utifrån analys av platskvaliteter på flera ställen 

kunde gatukontoret och funktionsstödsförvaltningen 

välja en plats som passade målgruppens behov. Valet 

föll på en del av Bulltoftaparken som är lugnare och 

inte har så många besökare. 

• Analysen identifierade behov av tydlighet och 

förutsägbarhet i parken, utvalda platser för 

aktiviteter samt målpunkter eller “stationer” längs 

vägen, såsom bänkar.

“Det handlar om ett 
lärande och utbyte av 
kunskap mellan flera 
förvaltningar i kommunen 
och målgruppen. Parkliv är 
en ingång att arbeta 
tillsammans utifrån 
målgruppens behov.”

Platsanalys i Malmö

P E T R A  B E N G T S S O N ,  
L A N D S K A P S A R K I T E K T,  M A L M Ö  S TA D
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Platsens användning
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Intervjuer 
– på plats eller med specifik målgrupp

Vad
Få en förståelse för användning och upplevelse av ett grönområde 
genom att ställa enkla frågor till intressenter, din identifierade 
målgrupp och/eller på plats till områdets befintliga användare. 

Varför
Ger en grundläggande förståelse för grönområdet, men även möjliga 
förslag till utvecklingsområden. 

När
Analys – i tidigt skede för att förstå utmaningen. Kan även användas 
som uppföljning för att få en förnyad bild av uppfattning om och 
användning av platsen.

Tidsåtgång och kostnad: Räkna med 1 timme 
per intervjutillfälle. Om du är på en plats och 
intervjuar är det bra att besöka platsen två-tre 
gånger.

Tid för förberedelser som frågeställningar, bjuda 
in och informera alternativt planera plats för 
intervju samt förbereda metod för 
dokumentation och sammanställning tillkommer.
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Så här gör du! 
Intervjuer på en plats för att förstå användning

Bestäm lämpliga tider att vara på plats. Tänk 
på att vara där vid olika tider på dygnet och 
veckodagar för att nå flera, och kanske olika 
användare. 

Informera intervjupersonen kort om att ni 
håller på att utveckla grönområdet, och att 
svaren är anonyma. 

Intervjufrågor, förslag finns på s. 23.

Dokumentation Digitala anteckningar 

underlättar sammanställning då text, 

kommentarer och bilder samlas direkt på ett 

ställe. Dokumentationen kan även göras på 

papper, men det kräver lite mer arbete vid 

sammanställning. Regn kan försvåra att skriva 

på papper.

Anteckna korta svar, och gärna generell 

information om deltagaren (åldersgrupp, kön 

eller annat som är av vikt för er utmaning). 

Intervjun på plats är 
flexibel, du kan ändra 
tid om exempelvis 
vädret påverkar antalet 
möjliga 
förbipasserande 
personer att intervjua.  
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Välj målgrupp

Om ni har identifierat målgrupp kopplat till det 
övergripande målet så intervjuar ni den. Intervjuer 
kan även användas för att identifiera målgrupp, 
vem som använder sig av grönområdet eller skulle 
kunna bli användare i framtiden. Om ni är osäkra, 
börja med att intervjua närliggande verksamheter 
såsom skola, arbetsplats eller boende för att få en 
uppfattning. 

Informera om vad ni vill uppnå med intervjun och 
satsningen, hur svaren kommer att användas och 
om ni vill ha fortsatt kontakt för att följa upp. Om 
det är aktuellt, informera om eventuell ersättning 
för deltagande, om någon utrustning behövs 
(regnkläder eller en laddad telefon), och 
kontaktuppgifter till ansvarig. Läs fler tips om 
”information vid inbjudan” sist i verktygslådan.

Boka tid för intervju och bjud in. Inbjudan till 
intervju kan göras på olika sätt och den får gärna 
vara personlig. En bredare ingång är med en 
annons på exempelvis kommunens webbplats eller 
i lokaltidningen. 

Dokumentera på enklaste sätt

Digitala anteckningar underlättar sammanställning 

då text, kommentarer och bilder samlas direkt på 

ett ställe. 

Intervjufrågor, förslag finns på s. 23

Så här gör du! 
Intervjuer med fokus på målgrupp
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Exempel på intervjufrågor

1. Bakgrundsfrågor – fråga om det ni önskar få veta 

såsom ålder, könsidentitet, verksamhet

2. Enligt dig, vem använder platsen idag? Vem använder 

inte platsen?

3. Hur använder du/ni platsen idag? Vad gör du/ni där?

4. Vad är det bästa med platsen?

5. Vad är platsens utmaningar?

6. Hur kan platsen bli bättre? 
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• Tyresö kommun vill öka barnfamiljers användning av 

den nära naturen i vardagen. En bostadsnära mindre 

skog utgjorde testbädd.

• Med hjälp av platsintervjuer fick kommunen insikter 

i att användarna av skogen idag är i olika åldrar och 

att många uppskattar platsen som den är. 

• Insikterna ledde till fokus på endast mindre 

förändringar på platsen.

t

“Jag gjorde nästan femtio 
intervjuer med förbipasserande 
vid flera tillfällen en onsdag, 
fredag och söndag. Det gick 
snabbt! Det var ett enkelt sätt 
att få en första bild av hur 
användare upplever platsen 
idag, och det fanns fler typer av 
användning än jag trodde.”

Platsintervjuer i 
Tyresö

J U L I A  H E D M A N ,  
L A N D S K A P S A R K I T E K T  P A R K E N H E T E N  
T Y R E S Ö  K O M M U N

24



Parktur
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Parktur

Vad
Ett gåtur i ett grönområde med personer som tillhör 
målgruppen och/eller har en anknytning till området. 
Deltagarna beskriver platsen utifrån sitt eget perspektiv 
genom att först individuellt svara frågor som du formulerat 
utifrån parkturens syfte. Därefter kan ni diskutera i grupp och 
låta deltagarna förklara, utveckla och tillsammans resonera 
om svaren. 

Varför
Förståelse och ökad kunskap om platser utifrån olika 
perspektiv. Du kan få både bekräftelser och ny förståelse för 
platsens funktion, karaktär och vad som kan vara önskvärd 
utveckling.

När
För att öka förståelsen av platsen eller identifiera nya 
lösningar. Passar till analys, designa fram idéer och för att 
följa upp implementerade insatser.

Tidsåtgång och kostnad: Ungefär 15 timmar 
inklusive förberedelser som att planera rutten, 
frågeställning, bjuda in och informera samt 
förberedda dokumentationsmaterial. Själva 
parkturen tar ungefär två timmar. Diskussion i 
efterhand tar ungefär en-två timmar. 

Kostnad för fika och material  som tryck och 
pennor kan tillkomma.
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Så här gör du! 
Parktur: Förberedelser

Formulera syfte

Vad är syftet med parkturen?

Att få en förståelse om hur deltagarna upplever 
platsen? Att deltagarna får beskriva sina egna 
möjligheter att använda och uppleva platsen? Att få 
beskrivningar av hur platsen används eller skulle 
kunna användas?

Området och parkturens omfattning

Identifiera ett avgränsat område och platser/stopp 
som parkturen ska täcka.

Längden på promenadsträckan bör ligga kring 30-40 
minuter. Rita upp en rutt som visar vägen till utvalda 
platser på en karta som kan tillhandahållas åt 
deltagarna. Formulera frågeställningarna för 
parkturen och respektive plats som parturen ska 
täcka.

Vandra individuellt eller i grupp?

En individuell parktur kan vara att föredra om den 
ska följas av en gruppdiskussion där olika perspektiv 
kan ställas mot varandra.

Gruppvandring är lämplig för att få till en diskussion 
under parkturen. Låt deltagarna individuellt 
reflektera och därefter dela synpunkter i grupp. Det 
är bra om arrangören som leder diskussionen har 
med någon som tar anteckningar under parkturen.

Rekrytering

Bjud in deltagare med en sammanfattande information 
som beskriver upplägget och era förväntningar på deras 
deltagande. 
Inbjudan kan ske på olika sätt – personligen, via 
mejlutskick eller annonsering på kommunens webbplats 
eller i lokaltidningen, via upparbetade nätverk, specifika 
verksamheter, etc. 

Tips på vad som är viktigt att informera om när du tar 
kontakt med deltagare hittar du sist i verktygslådan.

Olika format för dokumentation:

Välj om ni ska arbeta digitalt eller analogt med 

pappersformulär. 

Applikation i en smartphone underlättar 

sammanställning då text, kommentarer och bilder 

samlas direkt på ett ställe. Deltagarna behöver ha 

tillgång till smartphone med nedladdad app samt vara 

bekväma med att använda en smartphone.

Dokumentationen kan även göras på papper och 

eventuellt med kamera och är enkelt, men det kräver 

lite mer arbete vid sammanställning. Regn kan försvåra 

att skriva på papper.

Deltagaren

Identifiera deltagare utifrån syftet. Det kan vara 
befintliga och potentiella nyttjare av platserna i 
området, aktörer som kan bidra till platsens 
utveckling, prioriterad/e målgrupp/er, 
beslutsfattare/sakkunniga med möjlighet att 
påverka platserna i området.

Lämpligt antal deltagare kan vara 6-10 personer, 
eller fler om de går i mindre grupper.
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Så här gör du! 
Parktur: Genomförande
Genomföra parkturen

Deltagarna genomför parkturen individuellt eller 
i grupp längs den sträcka och platser som 
kartläggningen ska omfatta. 

Vid varje plats ska deltagaren stanna och 
beskriva platsen utifrån parkturens 
frågeställningar och deras egna 
perspektiv/upplevelse, samt dokumentera 
platsen med bilder om så efterfrågas. 

Vem ska dokumentera?

Vid individuell parktur kan deltagare, eller 
deltagares stödpersoner, sköta 
dokumentationen själva.

Vid gruppvandring kan arrangören dokumentera 
och fotografera platserna som diskuteras, eller 
ta hjälp av någon som stöttar med detta.

Sammanställning av dokumentation

Efter parkturen sammanställs materialet för 
respektive plats till underlag för en analys eller 
en åtgärdsplan.

Återkoppla när ni har sammanställt resultaten –
så snart som möjligt!

Berätta vad ni tar med er och vad som händer 
härnäst. Om det inte är bestämt så är det ändå 
viktigt att återkoppla vem som är ansvarig och 
hur det fortsatta arbetet ser ut. 

Diskussion i grupp efter parkturen

Om det inte varit gemensamma diskussioner 
under parkturen så kan den kompletteras med 
en uppsamlande diskussion. Då kan deltagarna 
tillsammans gå igenom de olika platserna. Detta 
ger möjlighet till fördjupning, utveckling, att 
jämföra individers perspektiv, få in idéer till 
utveckling med mera. Exempel på 
frågeställningar i en gemensam diskussion:

• Vad vill ni bevara som det är/stärka?
• Vad vill ni utveckla?
• Vad tycker ni inte ger något värde?
• Hur känner du kring, och hur upplever du, den 

här platsen?
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• Företrädare för Sibbhults föreningsliv bjöds in till 

en parktur. Alla deltagarna bor i eller har nära 

anknytning till Sibbhult. De representerade dels 

föreningarna och dels sig själva som medborgare.

• Parkturen följde en uppgjord rutt med sex stopp. 

Var och en fick notera sina synpunkter på fyra 

frågor vid varje stopp. Därefter diskuterades deras 

synpunkter tillsammans i gruppen vid varje stopp 

men också efteråt samlat för hela parken.

• Flera deltagare uttryckte förvåning över parken 

som de genom rutten fick uppleva med nya ögon, 

från nya perspektiv. De hade haft parken i sin 

vardag hela livet men tidigare inte betraktat den 

på det här sättet.

t

“Deltagarna uppskattade och 
var lite överraskade över att de 
tillfrågades förutsättningslöst 
om sina personliga synpunkter. 
För gruppen i Sibbhult blev det 
ett helt annat sätt att träffa 
kommunen än vad de var vana 
vid – och för oss också. Vi fick in 
så mycket värdefull ny 
information.”

Parktur i Östra Göinge

A N D E R S  C A R L Z O N ,  
S A M H Ä L L S B Y G G N A D S C H E F  Ö S T R A  
G Ö I N G E
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Parktur med barn
Vad
Parktur med barn är en lekfull metod för att promenera inom 
ett område med personer som har eller kan komma att ha en 
anknytning till området.

Den här metoden kallas även ”child-led walk” – vi observerar 
barns användning av platsen.

Varför
Verktyget ger kunskap om hur barn upplever, använder och 
leker på platsen. Det ger insikter om befintliga värden och 
funktioner, såväl som behov av utveckling utifrån barns 
perspektiv.

När
Parkturen kan vara del av analys, ett sätt att diskutera fram 
idéer (design) såväl som att utvärdera insatser på en plats. Den 
kan användas såväl inför som efter utveckling av ett område.

Tidsåtgång och kostnad: Ungefär 6-15 
timmar
4 - 10 timmar inklusive förberedelser som 
att planera rutten, bjuda in och informera 
barn och vuxna/pedagoger samt köpa 
fika. Själva parkturen tar ungefär två 
timmar.

Kostnad för fika och material såsom tryck 
och pennor kan tillkomma.
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Så här gör du! Parktur med barn – förberedelse

Rutten

Identifiera ett avgränsat område, och om 
du vill att några specifika platser ska 
passeras. Parkturen kan hållas helt öppen 
där du som projektledare följer och 
observerar hur barnen rör sig i miljön.

Formulera frågeställningar som stöd för 
parkturen. Frågeställningar ska innehålla 
öppna och enkla frågor som kan 
anpassas under parkturens gång hellre 
än intervjufrågor. Ge barnen möjlighet 
att beskriva platsen utifrån sitt eget 
perspektiv. 

Vilket stöd behöver deltagarna?

Till exempel pedagoger, tolkar eller 

ledsagare som underlättar för deltagare 

med funktionsnedsättning.

Samtycke från vårdnadshavare kan 

behövas – diskutera med vuxna som 

känner barnen.

Fokusera gärna på görandet! Snarare än vad 

barnen vill ha för utrustning/saker. Vad gör ni 

på en plats? Vad skulle ni kunna göra, vad 

skulle ni vilja göra?

Skapa en trygg parktur genom en 

förberedelse med barnen. Du som 

projektledare kan besöka gruppen eller 

verksamheten som ska delta, presentera 

parkturen, vad barnen kan bidra med och 

göra några övningar där barnen får berätta 

om platser som de brukar besöka, tycker om 

eller tycker är dåliga.

Längden på parkturen anpassas efter 
barnens ålder, men avsätt gärna upp till 
två timmar. 
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Så här gör du! Parktur med barn – rekrytering

Rekrytera barn till deltagandet

Det här kan ta tid. Diskutera igenom 
rekrytering av deltagande barn med någon 
vuxen med kännedom om barnen och gärna 
platsen, till exempelvis en ledare för 
verksamheten som barnen befinner sig i. En 
rekommendation är att kontakta skolor som 
kan sätta ihop en grupp.

Det är en fördel om barnen som promenerar 
tillsammans känner varandra. 

Ålder på barnen beror på utmaningen och 
syfte. 

Barn upp till cirka elva år använder och 
beskriver ofta sina miljöer utifrån lekar, 
medan barn från cirka tolv år blir mer 
intresserade av möjligheter till socialt 
umgänge, fysisk aktivitet och estetik. 
Baserat på denna erfarenhet kan ni å ena 
sidan involvera barn runt tio år som ofta 
både är verbala och har lek i sig, alternativt 
flera grupper med grupper med barn som är 
både yngre och äldre.  

Om ni vill involvera yngre barn i åldern 4-8 
år är det av särskild vikt att promenera 
tillsammans med vuxna som de känner, som 
pedagoger eller vårdnadshavare.

Informera

Berätta om vad som ska göras och varför, tid 
och plats, tillgänglighetsaspekter, om det 
bjuds på fika, eventuell utrustning som 
behövs (kläder, en laddad telefon) och 
kontaktuppgifter till ansvarig. Tips på vad 
som är bra att informera om finner du sist i 
verktygslådan.

Gruppens sammansättning

Barnen kan gärna gå i blandade grupper. 
Erfarenheter visar att det är bra om en 
dialog sker med skolan om gruppens 
sammansättning för att barnen ska känna sig 
trygga att tala. I en del fall kan det vara bra 
om tjejer är i majoritet i gruppen, men det 
är individuellt. Det viktiga är att ta stöd i att 
välja ut barn och därefter som samtalsledare 
arbeta för att alla får komma till tals. 

Antal deltagare

Inte fler vuxna än barn. Gärna mindre 
grupper, exempelvis 3-5 barn och 2-3 vuxna, 
men här får förutsättningarna avgöra vad 
som är möjligt!
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Så här gör du! Parktur med barn – genomförande

Barnen visar vägen

Barnen får röra sig fritt i utvalt område, 
stanna upp, leka utifrån humör. Du observerar 
vad barnen upplever, vilka vägar de väljer 
samt hur de utnyttjar och leker i miljön. Det 
finns möjlighet att stanna till och reflektera på 
olika platser, i synnerhet med de lite äldre 
barnen. 

Dokumentera

Ha gärna med en person som helt fokuserar på 

dokumentation.

Du kan som alternativ fotografera eller filma barnens 

aktiviteter (men filma inte ansikten) som del av 

dokumentationen. Två olika tillvägagångssätt 

föreslås: 

a) Du fotar i nära arbete med barnen. Ni pratar om 

olika platser och saker som ni väljer att fota, 

samt varför. Även här är det bra att någon kan 

vara med och skriva ner minnesanteckningar

b) Du fotar under tiden barnen rör sig och tittar 

sedan tillsammans med barnen på materialet 

och låter dem beskriva platsen och sina 

upplevelser.

Om du sedan vill använda materialet som annat än 

dokumentation krävs det att ni informerar och får 

godkännande av den som visas i bild. När det gäller 

barn krävs målsmans godkännande. 

Återkoppla till barnen när ni har 
sammanställt resultaten – så snart som 
möjligt!

Berätta vad ni tar med er och vad som händer 
härnäst. Om det inte är bestämt så är det 
ändå viktigt att återkoppla till barnen vem 
som är ansvarig och hur det fortsatta arbetet 
ser ut. 

Metoden är enkel! 
Låt barnen eller om så är lämpligare, 
medföljande vuxna styra promenaden. 
Observera, var med i leken eller ställ 
frågor till barn och vuxna.
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• Kommunen har genomfört två parkturer i ett grönområde 

nära skolor, med samma grupp barn två år i följd. Pedagoger 

har varit med för trygghetens skull och har också kunnat bidra 

med skolverksamhetens perspektiv på utvecklingen av 

platsen, samt på parkturen som metod.

• Barnen var vana vid platsen och rörde sig fritt och snabbt i 

skogen. Projektledarna följde efter och fick insikter i vilka 

värden barnen upplevde. 

• Vid den första parkturen fick barnen peka ut viktiga platser 

och reagera på tillfälliga förändringar som kommunen 

genomfört.

• Vid den andra parkturen framkom att användningen och en 

del värden förstärkts, samtidigt som barnen kom med 

ytterligare önskemål om förändringar.

• Parkturen har använts till såväl analys, design som 

utvärdering. 

t

“Jag vill fortsätta att  
besöka platser som jag 
ansvarar för tillsammans 
med barn, det förstärker ju 
arbetet som jag redan 
utför och det ger snabb 
återkoppling.”

Parktur med barn i 
Tyresö

J U L I A  H E D M A N ,  
L A N D S K A P S A R K I T E K T,  
P A R K E N H E T E N ,  T Y R E S Ö  K O M M U N
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Designverkstad
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Designverkstad

Vad
En designverkstad är ett möte där befintliga och potentiella 
användare ses några timmar för att tillsammans utveckla 
lösningar på en eller flera utmaningar.

Varför
Designverkstaden involverar användare och potentiella 
användare i uppgiften att förstå en utmaning, ta fram 
lösningar och skapa engagemang för frågan. Det ger ofta 
visionära idéer, det är roligt och det kräver inte så mycket 
resurser. Dessutom leder det ofta till nya samarbeten, när 
deltagarna finner varandra.

När
Designverkstaden passar när du vill arbeta fram 
gemensamma lösningar i utvecklingen av ett grönområde.

Tidsåtgång och kostnad: Ungefär 7-10 timmar
• 2+2 h för genomförandet, inklusive en 

extra person som dokumenterar. 
• Förberedelser och sammanställning tre 

timmar.
• Kostnad för fika och material , t. ex tryck 

och pennor kan tillkomma.
• Resurser som kartmaterial och 

utvecklingsförslag kan vara en bra 
underlag till en designverkstad. Om 
kartmaterial/ utvecklingsförslag ska tas 
fram av landskapsarkitekt kan det ta 
ungefär 40 timmar
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Så här gör du! 
Förbered designverkstaden
Specificera vad ni vill uppnå

• Få en bred förståelse för en utmaning genom att be deltagarna bidra 
med kunskap om utmaningar för en eller flera målgrupper och välj 
att arbeta fram lösningar på en eller flera av dem. 

• Ta fram idéer och lösningar till en i förväg inringad och specificerad 
utmaning.

Kom ihåg! 
Att rekrytera deltagare kan ta tid.
Med utformandet av inbjudan kan du påverka vem som har möjlighet att delta och 
vem som känner sig välkommen. Vem representeras i bild, på vilka språk sker 
inbjudan, vilken dag och tid sker aktiviteten och på vilken plats?

Identifiera deltagare utifrån syftet 

Det kan vara representanter från följande grupper:
• Prioriterad/e målgrupp/er som ni har identifierat
• Befintliga och/eller potentiella användare av grönområdet
• Aktörer som kan bidra till platsens utveckling
• Beslutsfattare/sakkunniga med möjlighet att påverka platsen.

Designverkstadens omfattning och facilitator

Det går att komma fram till mycket under kort tid med den här metoden! 
Omfattningen i form av antal deltagare och tidsåtgång kan anpassas. En 
rimlig tidsåtgång är ca två timmar. En person är facilitator och leder 
designverkstaden. Det är till hjälp om en extra person är med och 
dokumenterar arbetet. Det är värdefullt om någon med ansvar och 
möjlighet att besluta i frågan från förvaltningen är med. Det ger tyngd till 
designverkstaden samt direkt återkoppling.

Bjud in deltagare med information som beskriver upplägget och 
förväntningarna. Inbjudan kan ske på olika sätt – personligen, i 
lokaltidningen, via specifika verksamheter. 

Detta bör alltid finnas med i en inbjudan oavsett format:
• Vad ska göras och vad är syftet?
• Tid och plats?
• Praktisk information som rör tillgänglighet, fika etc.
• Eventuell ersättning för deltagande (biobiljetter, presentkort)
• Hur en anmäler sitt deltagande
• Kontaktuppgifter till ansvarig. 
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Så här gör du! 
Genomför designverkstaden

Modifierad version vid färre deltagare 
och/eller om en utmaning redan är 
formulerad

1. Individuell brainstorming om 
lösningar utifrån en (1) formulerad 
utmaning, som bör svara mot målen 
du har formulerat.

2. De förslagsvis fem bästa idéerna väljs 
ut av var och en och klistras upp på 
gemensam vägg.

3. Alla deltagare får rösta (pricka en eller 
flera idéer). Härigenom prioriteras x 
antal lösningar som bäst besvarar 
utmaningen och som blir till 
rekommendation att vidareutveckla. 
Avgör i förväg hur många röstprickar 
var och en får samt om en ska kunna 
rösta på sin egen.

1. Dela in i grupper om 3-4 personer eller skapa större 
grupper vid behov. Gruppstorlek är beroende av typ av 
uppgift, hur mycket tid som avsatts och därmed hur 
många utmaningar, idéer och presentationer det finns tid 
för. 

2. Uppvärmning, gruppen får besvara frågorna: 

a. vem använder grönområdet? 

b. vem använder det inte?

c. skäl till att vilja använda grönområdet i dag?

d. skäl till att inte vilja använda grönområdet i dag? 

3. Snabb presentation för hela rummet. Uppmana gärna 
gruppen att illustrera personerna som är användare och 
icke-användare och namnge dem. Det blir enklare att 
komma ihåg olika målgrupper och gör designverkstaden 
lekfullare.

4. Varje grupp formulerar 1-2 utmaningar utifrån 2d) ovan, 
som de vill arbeta vidare med. Ett förslag är att formulera 
utmaning som börjar med ”Hur kan vi”, och därefter 
exempelvis ”… skapa möten över generationer i vår 
park?”

5. Varje grupp brainstormar idéer för att lösa 
utmaningen/arna. Alla idéer välkomnas i det här skedet.

6. Snabb presentation i storgrupp med möjlighet för andra 
att ställa följdfrågor och komma med fler idéer och tips.

7. Varje grupp väljer ut en (1) utmaning och en (1) lösning 
och utvecklar lösningen genom att besvara frågorna Vad, 
Varför, Hur, För vem, Var och När. Förbered 
presentation/pitch! 

8. Korta presentationer hålls, innehållande beskrivning av 
utmaningen och utvecklat förslag till lösning.

9. Alla deltagare får rösta genom att pricka en eller flera 
lösningar och därigenom tillsammans prioritera vilka idéer 
som är ”bäst”. Avgör i förväg hur många röstprickar var 
och en får samt om det ska gå att rösta på sin egen.
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Så här gör du!
Material, dokumentation och återkoppling

Material Ha alltid med post-its, stora ark/blanka 
posterblad, pennor i olika färger, häftmassa eller 
tejp, runda klistermärken för omröstning. 
Eventuellt annat material för mer kreativa 
designverkstäder; lego, piprensare, naturmaterial, 
lim med mera. 

Dokumentation

• En stödperson till den som leder workshopen 
kan dokumentera vad som framkommer under 
designverkstaden genom att anteckna 
och/eller fotografera. 

• Dokumentation i dess enklaste form sker 
genom att deltagarna själva dokumenterar 
med hjälp av post-it-lappar och planscher, som 
sedan sammanställs av facilitatorn i efterhand.

Efter designverkstaden

• Återkoppling till deltagarna i form av ett tack, 
resultat och/eller nästa steg är uppskattat och 
värdefullt för att upprätthålla förtroendet och 
eventuellt engagera gruppen vidare i arbetets 
genomförande.

• Sammanställ dokumentationen på lämpligt 
sätt och använd som underlag i det fortsatta 
arbetet.

Det är värdefullt om en ansvarig tjänsteperson 
på förvaltningen direkt kan ge sina reflektioner 
till deltagarna om hur förslagen tas vidare. 
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• Samma personer som deltagit i en parktur i Sibbhult bjöds 
in till en designverkstad i parken.

• Workshopen inleddes med en kort återvandring längs 
rutten för parkturen. Det blev en repetition där intrycken 
från deltagarna diskuterades kort i hela gruppen.

• En sammanställning med 34 förslag/utmaningar fanns 
som underlag för designverkstaden. 
Förslagen/utmaningarna kom från tidigare genomförda 
parkturer, inklusive en med barn i årskurs 6, samt en 
enkät till studerande med utländsk bakgrund inom 
Sibbhults vuxenutbildning.

• Deltagarna arbetade i grupper och fick prioritera bland 
förslagen/utmaningarna. De fick sedan individuellt sätta 
röda prickar på de utmaningar som de ansåg viktigast att 
arbeta vidare med.

“Verktygen är på en bra nivå, 
de är flexibla och inte för 
akademiska. Vi behövde hålla 
designverkstaden utomhus på 
grund av corona, men det var 
lätt att anpassa och blev 
värdefullt trots att vi hade 
planerat att vara inomhus”

Designverkstad i
Östra Göinge

A N D E R S  C A R L Z O N ,  
S A M H Ä L L S B Y G G N A D S C H E F  Ö S T R A  
G Ö I N G E
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Evenemang
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Evenemang
Vad
Upplåta grönyta till kreativa evenemang som uppmuntrar till möten mellan 
invånare. De utformas allra helst av lokala initiativtagare och kan utgöras av 
marknader, utegympa, utomhusbio, spontanodlingsevent, knytkalas, 
cykelmekardagar m.m.

Varför
Grönytor är ofta platser som passar bra för tillfälliga men återkommande 
evenemang. Evenemang kan väcka en plats till liv, bidra till ökad gemenskap 
och stärka lokalt engagemang och ägandeskap över platsen. 

När
Ett evenemang är en lämplig metod när du vill låta invånare sätta ett avtryck 
på en grönytas miljö. Ett genomförande är inte beroende av en föregående 
analys, utan analysen kan ske i efterhand som en utvärdering, för att kunna 
utveckla arrangemanget till något återkommande.

Beskriv nuläget 
Identifiera behov
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Så här gör du!
Evenemang 
Det här är en flexibel och tidsbegränsad insats som 
baseras på lokala idéer, behov och uppsatta mål.

Ta vara på lokalt engagemang om det finns – det är 
grunden till ett framgångsrikt evenemang!

Kommunens eller förvaltningens roll

• Låt lokala krafter skapa sina egna event, med ditt stöd
• Hjälp som kommun till att bygga samverkan och föra 

samman aktörer
• Stötta med kommunikation, skriv ut affischer och 

använd kommunens kanaler.
• Bidra till att hitta en nivå så att evenemanget kan 

genomföras och upprepas 
• Verka för att fler arrangörer involveras i evenemanget 

och undvik på så sätt ett alltför stort beroende av 
kommunen
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Tillfälliga lösningar
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Tillfälliga lösningar
Vad
Temporära, enkla och billigare förändringar av ett 
grönområde. Det kan till exempel innebära att sätta upp 
tillfällig entréskyltning eller hängmattor.

Varför
Med tillfälliga lösningar ges möjlighet att testa och skruva på 
en lösning innan den eventuellt permanentas. Det ger nytt 
liv till en plats och kan förändra användningen.

När
Test med tillfälliga lösningar kan genomföras med eller utan 
föregående analys, men det är viktigt att det ligger i linje 
med målen för satsningen. Metoden är lämplig när du vill 
låta invånare ge synpunkter på möjliga förändringar av en 
grönyta, och ge uppmärksamhet till en plats som inte är så 
känd eller använd.

Beskriv nuläget 
Identifiera behov
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Så här gör du!
Verktygets princip är att genomföra enklare 
förändringar/installationer som inte är för 
kostsamma, och där det finns goda möjligheter att 
justera insatsen efter en testperiod.

Välj lösning att testa

Så länge det finns ett syfte med insatsen och varför den ska 
testas kan man utforma och testa lösningar med eller utan 
stöd av initial analys,. Till exempel: Kan en bod med kubbspel 
och bärplockarverktyg locka barn och pensionärer till 
grönområdet? 

Lösningarna som testas kan bestämmas tillsammans med 
målgruppen från början. 

Utvärdera!

När de tillfälliga förändringarna är genomförda kan man följa 
utvecklingen och se om  användningen av grönytan förändras 
i önskad riktning, och det går att få igång reaktioner och 
diskussion – och kanske föds fler idéer. 

Testa igen – eller permanenta lösningarna när ni har nått er 
målgrupp och det ligger i linje med ert mål.

Tips! Tänk på att många barn byter skola när de blir äldre. För att hinna 
genomföra förändringar som barnen får uppleva och utvärdera kan det vara 
bra att initialt involvera de yngsta barnen i skolans låg- mellan- eller 
högstadium.
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• Lilla Naturstigen i Tyresö förstärktes med tillfälliga och enkla 

skyltar och bänkar efter intervjuer med verksamheter som 

besöker platsen med barn i målgruppen. 

• Därefter genomfördes parktur med barn, som pekade ut 

fler platser för bänkar vid utsiktsmål och önskemål om 

stigmarkeringar. 

• Kommunens parkenhet genomförde önskemålen som 

framkom vid parktur med barnen och började permanenta 

förändringarna. 

• Ett år senare deltog samma barn i en parktur och fick 

komma med ytterligare förslag som kommunen arbetar 

vidare med.

• Tack vare att kommunen gjorde tillfälliga installationer som 

barnen fick reagera på innan de blev permanenta, fick 

barnen uppleva hur de kan påverka i praktiken!

t

“Barnen fick uppleva hur 
de kan påverka 
förändring av en plats i 
praktiken. Det här var en 
bra övning i delaktighet 
och demokrati.”

Tillfälliga lösningar 
i Tyresö

M A R I E  B E R G K V I S T,  B I T R Ä D A N D E  
R E K T O R  &  L Ä R A R E  I  F R I T I D S H E M ,  
T Y R E S Ö  K O M M U N
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Tips för en lyckad process



Tips när du bjuder in deltagare 

Tid, plats och sättet du bjuder in på, påverkar vem du 
kommer nå

Tänk noga igenom vem du vill nå och gör gärna en 
hinderspaning – det vill säga vad som kan utgöra 
hinder för deltagande och arbeta för att ta bort dem. 
Ord- och bildval är också viktigt för att mottagaren ska 
känna sig tilltalad. 

• Berätta kort om vad som ska göras 
och varför

• Välj en inkluderande tid och plats 
(Passar en vardag eller helgdag 
bäst? Kan alla ta sig till platsen eller 
finns hinder, som t.ex. 
resekostnader?) 

• Beskriv upplägget på en lämplig 
nivå (Är det ett eller flera tillfällen? 
Vill ni följa upp längre fram?)

• Upplys om frågor som rör 
tillgänglighet

• Upplys om eventuell fika och/eller 
ersättning (i form av t.ex. 
biobiljetter eller presentkort)

• Upplys om utrustning som behövs 
(t.ex.  varma kläder, gummistövlar, 
en laddad telefon etc.)

• Berätta hur en anmäler sitt 
deltagande

• Uppge kontaktuppgifter till 
ansvarig.

Bra att tänka på när du tar kontakt med deltagare till intervjuer, 
parkturer, designworkshops eller andra dialogformer. 
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Tips för en lyckad process
Här kommer tips från de som testat att jobba med Parklivs 

process och verktyg. Kanske kan de vara stöd i din egen 

Parklivsprocess?

Förankra projektet

Att beslutfattare inom förvaltningen känner till projektet har 

ett stort värde för framgång. 

Parkenheten bör vara utgångspunkten

Den gröna förvaltningen är resursägaren i Parkliv och bör 

driva projektet framåt. Projektägarskapet ska med fördel 

bäras, eller åtminstone vara känt av mer än en person, för att 

undvika sårbarhet vid exempelvis sjukdom. 
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Ta små steg för att lyckas långsiktigt

Utvärdera, testa och gör om. Det tar tid att bygga upp nya 

relationer mellan förvaltningar och nya målgrupper. När 

du väl har hittat rätt dörröppnare eller kontaktperson för 

att nå din målgrupp så går det oftast smidigt, men tillåt 

arbetet för att nå dit att ta tid. 

Kan målkonflikter uppstå?

Exempelvis, kan mångfunktionella ytor krocka med din 

specifika målgrupps behov. 

Små medel

Parklivprocessen är tänkt att användas med befintliga 

resurser – men att göra skötsel på ett annat sätt kräver tid 

- och planering.
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Tyresö 

Invånare: ca 50 000
Målgrupp: Barn som bor nära
Fokuspark: Lilla Naturstigen i 

Farmarskilen

Östra Göinge

Invånare: ca 15 000
Målgrupp: Mindre Samhälle

Fokuspark: Stora Parken, Sibbhult

Malmö

Invånare: Ca 350 000
Målgrupp: Personer med autism

Fokuspark: Lugna slingan i 
Bulltoftaparken

Vi har testat Parkliv!

I Malmö var Parkliv ett stöd när 
man skulle samarbeta tvärs över 
förvaltningsgränserna, med målet 
att ta fram och testa idéer om vad 
som kan vara bra offentlig utemiljö 
för personer med autism. 

Stora Parken i Sibbhult används 
inte så mycket av byns invånare, 
men kostar ändå en del att sköta. 
Parklivmodellen har hjälpt oss att 
göra vårt befintliga grönområde 
tillgängligt för fler.

Barnens närnatur är prioriterad i 
Tyresös parkstrategi. Med hjälp av 
Parklivs verktyg har vi testat och 
tagit fram Lilla Naturstigen, och 
utifrån barnens perspektiv 
anpassat ett urbant skogsområde 
som tidigare använts väldigt lite. 
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Analys av platskvalitet

Platsintervju för att förstå hur 
platsen används idag och av vem.

Intervjuer med pedagoger för att 
förstå användning och behov.

Implementering av 
tillfälliga lösningar, 
mindre förändringar på 
plats som barn kunde 
testa och reagera på.

Parktur med barn för 
utvärdering av tillfälliga 
lösningar och 
idéutveckling 
(analys/design)

Lösningar justerades, 
förstärktes och 
permanentades 
(implementering).

Parktur med barn för  
utvärdering av 
lösningar och fler idéer 
(analys/design).

Lilla naturstigen - Tyresö kommun

Verktyg som användes och koppling till Parklivsmodellen

Utmaningen – stärkt användning av utpekat skogsparti för 
målgruppen barn

• Kommunen arbetar för att stärka barns tillgång till närnatur i 
vardagen. 

• Lilla naturstigen är ett skogsparti i en grön kil som upplevdes 
vara en barriär mellan två bostadsområden av olika 
socioekonomisk status.

• Nära skogspartiet finns skolor och fritidsverksamhet.

Mål – övergripande mål (långsiktigt)

• Skogen ska knyta samman två bostadsområden på var sin 
sida skogen, genom att de ekologiska och rekreativa värdena 
stärks. 

• Delmål: Barn och pedagoger upplever att platsen är mer 
attraktiv att vistas i.

Implementering

• Förstärkta entréer från olika håll till skogspartiet. Karta över 
stigarna och målpunkter.

• Markerade stigar. Stigar med tema djur och natur.
• Enklare platsbildningar för samling och utsikt/rofylldhet.
• Upplysning på skyltar om vad vi ser i den omgivande naturen
• Små överraskningar på naturtema – gjutna djurspår, 

djursilhuett i träd.

Resultat

• Platsen upplevs som förbättrad utifrån behov som barnen 
och pedagogisk verksamhet uttryckt. 

• Stärkta rekreativa och ekologiska värden i närnaturmiljön, 
med nya intressanta målpunkter.

• Ökad orienterbarhet.
• Barn fick uppleva att de kunde påverka. Enklare tillfälliga 

installationer, som sedan permanentades, innebar att 
kommunen kunde leverera snabba resultat utifrån barnens 
önskemål.
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Bilder från Tyresö testbädd – Lilla naturstigen



Parktur 1 med företrädare för 
föreningar i Sibbhult. Parktur 2 med 
klass 6 i Sibbhults skola. Enkät om 
användning av parken till eleverna 
inom KomVux i Sibbhult för 
nyanlända. (analys) 

34 utmaningar 
identifierades 
utifrån parkturer 
och enkäten i steg 
1. (analys)

Designverkstad med 
representanter för 
föreningslivet utifrån 
listan med de 34 
utmaningarna. (design)

Modifierad designverkstad. 
Kommunens landskapsarkitekt 
presenterade två olika förslag 
som deltagarna fick diskutera och 
utvärdera. (design)

I ett första steg ska grill- och sittplats 
ska anläggas. Fynd av missfärgade 
massor i marken krävde ytterligare 
undersökning, som gav klartecken 
att med viss försiktighet fortsätta. 
(implementering)

Stora parken i Sibbhult - Östra Göinge kommun
Utmaningen – en lågutnyttjad park mitt i byn

• Östra Göinge kommun består av ett antal mindre 
orter/byar där industriorten Sibbhult är en. 

• Kommunen satsar på utveckling av byarna genom 
olika initiativ och att få Stora parken mera använd 
av fler passar väl in i utvecklingsstrategin. Stora 
parken ligger precis mitt i byn och är den enda 
parken i Sibbhult, men används inte särskilt mycket.  

• Östra Göinge var en av de kommuner som tog 
emot flest nyanlända per invånare 2015-2016 och 
Stora parkens möjligheter att bidra till integration 
var ett motiv för att ha den som en av Parklivs 
testbäddar.

Mål

Stora parken blir en mer använd central plats av 
föreningar, barnfamiljer och grupper med olika etnisk 
bakgrund. 

Implementering och resultat

• Test av verktyg genomfördes under två år med 
föreningsrepresentanter, barn och en 
utbildningsklass på KomVux (Svenska som 
andraspråk). Test av olika verktyg såsom 
platsanalys, Parktur, Parktur med barn, 
designverkstad samt enkät

• En handlingsplan med förbättringar och insatser för 
att göra Stora parken mer tillgänglig och intressant 
för olika målgrupper i byn, togs fram.

• Invånare fick uppleva att de kunde påverka.
• Kommunen fick nya verktyg för att nå invånare i sin 

planering och skötsel av parkerna. 

Viktigaste lärdomarna och erfarenheterna
• Parktur är ett förutsättningslöst sätt att 

inleda samverkan med invånarna, som får 
nya perspektiv på parken.

• Starta med små steg, prova först och 
utvärdera hur det gick innan ni går vidare.

• Designverkstad ger ökat engagemang och 
input från medborgarna.

• Representanter för föreningslivet är på 
samma gång kommuninvånare. Det är en 
bra och lättidentifierad grupp att arbeta 
med.

• Det är bra att göra parktur med skolklasser 
för att få input om problem och lösningar.
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Bilder från Östra Göinge testbädd – Stora Parken Sibbhult



Analys av platsens kvaliteter för att identifiera 
lämpligt grönområde. Gemensam användning 
av verktyget med olika roller från 
funktionsstöd, parkenheten, och Parklivs 
projektgrupp

Parktur med verksamheten 
och representanter/ anhöriga 
för målgruppen. Individuellt 
vid olika tillfällen pga covid.

Diskussion online i grupp 
för att sammanfatta 
resultat av parkturer –
ledde till val av park och 
utformning (design).

Diskussioner/samverkan mellan 
park, funktionsstöd och så vidare 
för att förbereda förändringar på 
platsen (implementering).

Lugna slingan 
anläggs med 
skyltning i 
Bulltoftaparken
(implementering)

Lugna slingan – Malmö stad
Utmaningen –
tillgodose en målgrupps behov att komma ut

Personer med autism som bor på LSS-boenden har 
begränsad möjlighet att vistas ute på grund av brist på 
tillgängliga grönområden. 

Mål

Anpassa grönområden för målgruppens behov, med 
syfte att öka möjligheterna att komma ut och uppleva 
park och natur. 

Resultat

• Anpassning kunde ske med små medel. 
• Arbetssättet gav möjlighet att involvera medarbetare 

med olika kompetens och nya former av samarbeten 
skapades. 

• Lugna slingan i Bulltoftaparken – lågmäld annonsering, 
innehåller upplevelser utan krav samt reträttvägar.

• Bredare samverkan mellan olika förvaltningar inom 
kommunen. 

Implementering: Så här anpassade Malmö stad ett 
grönområde för personer med autism

Val av plats. Då målgruppen behöver avskildhet är 
det viktigt att platsen ligger avsides och inte är så 
välbesökt av andra användare.

Processen och bred samverkan. Att målet var satt 
innebar inte att stigen kunde realiseras med en 
gång, eftersom flera andra kommunala 
kompetenser och funktioner berördes av idén. 
Två förvaltningar som inte samarbetat tidigare fick 
kontakt med varandra, Funktionsstödsförvaltningen 
och Fastighets- och gatukontoret. En 
framgångsfaktor var att samarbetet fick utvecklas i 
lugn takt, vilket ledde till ökad förståelse för 
varandras perspektiv och skapandet av en 
gemensam vision (”Lugna slingan”).

Storlek på åtgärden. Åtgärden bör vara tydlig, men 
inte så omfattande att alltför många användare 
lockas dit, då det kan leda till att målgruppen inte 
kan använda platsen. 

Lugna slingan är markerad med stolpar som kan 
följas i valfri riktning. En av symbolerna för 
autism är en blå pusselbit. För varje stolpe som 
passeras, läggs därför ännu en blå bit till pusslet 
på skylten. 

Målgruppen är känslig för förändringar. Därför 
bör det se likartat ut varje gång platsen besöks. 
Om besökaren känner att hen behöver ta sig från 
stigen snabbt, finns reträttvägar där man kan vika 
av.

Formspråket kan återanvändas. Formspråket för 
skyltarna till Lugna slingan ska kunna 
återanvändas av fastighets- och gatukontoret i 
andra parker i staden för att signalera att platsen 
riktar sig till målgruppen personer med autism.

Faciliteter. Det är viktigt att det finns tillgång till 
faciliteter som parkering och toalett.
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Bilder från Malmö testbädd – Lugna slingan



Lycka till!
Vill du veta mer, eller är nyfiken på hur ni kan förbättra ert eget arbete? 

Vi erbjuder stöd i att komma igång. Hör gärna av dig till oss!

Living Cities, info@livingcities.se

SLU, thomas.randrup@slu.se

mailto:info@livingcities.se
mailto:thomas.randrup@slu.se

