
Canvas
 
Canvas hjälper att organisera processen och ger struktur till 
gemensamma träffar under projektet.

1. Första mötet fungerar som kick-off där en övergripande plan för processen görs. Bekanta 
dig med hela processen från 1–3. Gå sedan igenom 1. a-b-c, diskutera och gör gärna ett 
platsbesök redan under första mötet. Fortsätt med fler aktiviteter efter mötet för att samla in 
olika upplevelser av platsen. 

Efter olika aktiviteter har genomförts och olika människor träffats är det dags för 
projektgruppen att samlas andra gången för att utforma uppdragsbeskrivning (1.d).

2. Nästa samling blir kring gestaltningförlaget som skapats och ska nu granskas (2 a-d).

3. När platsen är färdigbyggd träffas man igen för att reflektera och samla lärdomar (3 a-c).

Läs mer i handboken s.136 

Mänskliga 
faktorer
Här placeras korten för mänskliga 
faktorer. 

Principer
Här placeras principkorten.

Inspiration
Här placeras inspirationskorten.

Aktiviteter
Här placeras aktivitetskorten. 

a.
Hur bidrar delar och helhet till 
trygghet, användbarhet och 
sinnlighet? Använd mänskliga 
faktorer- och principkorten. 
Gör fiktiva användarresor genom 
platsen och diskutera upplevelsen. 

Gå ut till platsen och få återkoppling 
på gestaltningsförslaget av människor 
som är där. Sök upp dem som inte är 
där men som behöver höras.  
Använd aktivitetskorten.

Diskutera förslaget

b.
Diskutera, skriv och rita hur gestalt- 
ningsförslaget kan utvecklas för att  
bli mer tryggt, användbart och sinnligt. 
Använd mänskliga faktorer- och 
principkorten.

Diskutera med olika människor vad 
deras wow-upplevelse av platsen 
skulle vara. Iterera till gestaltnings- 
förslaget är så bra som det kan bli.
Använd aktivitetskorten.

Utveckling; Hur?
 

c.
Diskutera, skriv och rita  
vad som behöver utvecklas  
i gestaltningförslaget.  

Utveckling: Vad?

d. Utforma en uppdaterad 
uppdragsbeskrivning baserad  
på insikterna som gestaltafasen  
har genererat.

Ta beslut

Den andra fasen i processen innebär att 
det finns ett gestaltningsförslag att kritiskt 
granska utifrån de beslut som fattades i 
första fasen.  

Gå igenom stegen a-b-c-d och diskutera, 
skriv och rita direkt på canvasen.

2Gestalta

Diskutera platsen utifrån dess  
nuläge. Använd princip- och 
mänskliga faktorerkort.

Gör ett platsbesök för en bredare 
förståelse om nuläget.

Använd aktivitetskorten för  
inspiration om mer aktiviter för  
att förstå nuläget. 

a. Nuläge
b.
Skapa visioner om hur platsen 
borde fungera, användas och 
utformas. Tänk bortom hur det 
fungerar idag.

Använd aktivitets- och inspirations-
kort för att diskutera både önskat 
och icke önskat läge.

Visioner

c.
Diskutera hur processen bör utformas 
så att den bidrar till en inkluderande 
plats. Använd aktivitetskorten och 
bestäm aktiviteter. 

Vad behöver göras för att ta reda  
på hur platsen upplevs av olika 
människor i nuläget? 

Vad behöver göras för att ta reda  
på önskvärt framtida läge?

Process & aktiviteter

En plats är i planeringsstadiet och en  
mängd viktiga beslut behöver tas kring  
vem, vad, var och hur. 

Använd drömfångaren i handboken  
för fler frågeställningar. 

1
Planera

Uppdrags-
beskrivning: 

d.
Skriv ner intentioner med platsen  
utifrån hur den ska bli trygg, 
användbar och sinnlig och för vem. 

Utforma en uppdragsbeskrivning 
baserad på intentionerna och 
insikterna som planerafasen  
har genererat.

Ta besluta.
Diskutera och ta reda på upplevelser 
av platsen: hur bidrar delar och 
helhet till trygghet, användbarhet 
och sinnlighet? Använd princip- och 
aktivitetskort.

Hur fungerar den för tänkt 
målgrupp? Använd mänskliga 
faktorerkort.

  

Platsens funktion 
& upplevelse 

b.
Diskutera hur processen 
bidragit till att göra platsen 
trygg, användbar och sinnlig 
och vad som kunnat göra 
platsen bättre för fler.

Använd mänskliga faktorer-  
och aktivitetskort.

 

Processen

Platsen:
Platsen vi arbetar med:

c.
Diskutera och dokumentera 
lärdomar inför nästa 
projekt.

 

Lärdomar

Lärdomar:

Den tredje fasen i processen inträffar  
när platsen är byggd och insikter behöver 
samlas kring hur platsen faktiskt fungerar 
för dem som använder den.

3
Reflektera


