
1   EN PLATS ATT LEVA PÅ    

 
 

 En 
plats 
att 
leva 
på
Handbok för samskapade,  
inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 



PROJEKTET:
Projektet People-Tools-Process-Place: designdriven tillgänglighetsdesign av plats och verktyg 
i små och medelstora städer har genomförts av Luleå tekniska universitet (LTU) och RISE, i  
samverkan med stadsutvecklingskontoren på Mölndals kommun och Skellefteå kommun,  
finansierat av Vinnovas utlysning “Innovationer för ett hållbart samhälle” under perioden 2019-2022.

PROJEKTTEAM:
Arbetsgruppen, tillika författarna, har utgjorts av:

Åsa Wikberg Nilsson, projektledare, forskare och designer, LTU Design

Minna Eronen, forskare, LTU Design (från dec 2019)

Jennie Sjöholm, forskare, LTU Arkitektur

Erik Hidman, forskare och arkitekt, LTU Arkitektur

Stefan Molnar, forskare, RISE Stadsutveckling

Lisa Andersson, forskare, RISE Stadsutveckling (tom aug 2021)

Tova Crossler Ernström, forskarassistent, RISE Stadsutveckling (tom dec 2020)

Katarina Haugen, forskare, RISE Stadsutveckling (sept – dec 2021)

Styrgruppen har utgjorts av: 

Åsa Wikberg Nilsson, Docent i design, LTU Design

Malin Lindberg, Professor i Genus & Teknik, LTU Design

Kristina L. Nilsson, Professor i Arkitektur, LTU Arkitektur

Marcus Jahnke, Avdelningschef Stadsutveckling, RISE Stadsutveckling (tom dec 2020)

Kerstin Rubensson, Avdelningschef, Rise Stadsutveckling (jan-dec 2021). 

KEYWORDS: Tillgänglighetsdesign, inkluderande design, inkludering, attraktiv livsmiljö,  

social tillgänglighet, stadsplanering

GRAFISK LAYOUT: Geektown kommunikationsbyrå

OMSLAGSBILD: Tomas Williams Unsplash

FINANSIERING: VINNOVA 2019-2022

PUBLIKATIONSÅR: 2022



EN PLATS ATT LEVA PÅ           3



EN PLATS ATT LEVA PÅ           4

1

2

3

4

5

6

Fo
to

:  
P

au
l K

im
 U

ns
p

la
sh

Innehåll
Innehåll 4
Förord 5
Begrepp 7

PLATSEN 12

Platsen 13

PRINCIPER 20

Principer 21
Princip: Trygg 26
Princip:  Användbar 28
Princip: Sinnlig 30

MÄNSKLIGA FAKTORER 34

Socio-ekonomi 39
Genus 43
Etnicitet 47
Ung-vuxen-senior 51
Fysisk funktion 55
Psykisk funktion 59

PROCESS  & AKTIVITETER 64

Process 65
Planera 69
Gestalta 73
Reflektera 77
Aktiviteter 81
Ge trygghet 83
Upplev användbarhet 85
Känn sinnlighet 87
Intervjua flera 89
Pop-up workshoppa 91
Platsanalysera 93

CASE 96

Case Skellefteå 101
Case Mölndal 109

MATERIAL 120

Verktyg: Normcirkeln 121
Drömfångaren 125
Inkluderingssnurran 127
Tillgänglighetsmatris 131
Analysverktyg 133
Platsanalys 134
Platsanalys  135
Platsanalys: Socioekonomi 135
Platsanalys: Genus 136
Platsanalys: Ålder 137
Platsanalys: Etnicitet 138
Platsanalys: Fysisk funktion 139
Platsanalys: Psykisk funktion 140
Platsanalys: Sammanställning 141
Ålders- och genusanalys 143
Analys för trygghet,  
användbarhet och sinnlighet 145
Trygghetsanalys 147
Användbarhetsanalys 148
Sinnlighetsanalys 149
Undersök platsen 151
Canvas 157
Kort 159
Inspirationskorten 161
Principkorten 185
Mänskliga faktorer-korten 189
Aktivitetskorten 197

LÄS MER 206

Referenser 207



5   EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Förord
Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, 
men i praktiken är det inte alltid så. Vilka principer 
och mänskliga faktorer är det egentligen som  
påverkar om en plats blir inkluderande? Den här 
handboken syftar till att ge en övergripande bild 
av de fysiska och sociala faktorer och principer 
som påverkar att en plats upplevs som 
inkluderande och attraktiv.
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gör att en del människor upplever otrygghet. Den här 

handboken är ett resultat av ett treårigt forskningsprojekt 

där vi i projektteamet fördjupat oss i frågor om sociala 

barriärer, tillgänlighet, inkludering och attraktivitet. Som  

de flesta förstår är det här inte enkla frågor som kan  

besvaras med en enkel checkmall för att uppnå en attraktiv 

livsmiljö. Det är frågor som handlar om kultur, identitet 

och tillhörighet och hur stadens platsers utformning kan 

stödja upplevelsen av att vara inkluderad. En stor del i 

det är att ha varit med och bidragit till stadens design, 

samskapande är en viktig del i upplevelsen av inkludering. 

En viktig del är även de kontextuella aspekterna av en 

specifik plats, i en viss stad med de unika människor som 

kan tänkas komma dit på besök, bosätta sig där eller 

som kanske redan bor där. Det finns som sagt inte ett rätt 

sätt att utforma en plats, det finns dock en mängd olika 

aktiviteter som en kan utföra och frågor som en kan ställa 

sig för att säkerställa att så många röster som möjligt fått 

komma till tals och fått påverka platsens utformning. I den 

här handboken beskrivs sådana aktiviteter och frågor. Vi 

tror att med utgångspunkt i det här materialet kan platser 

utvecklas att bli inkluderande och attraktiva för fler. Kort 

sagt: de kan bli attraktiva platser att leva på. 

Författarna

Luleå & Göteborg  31 mars 2022

HAR DU FUNDERAT över vad som gör att en plats känns 

som trygg, användbar och kanske till och med sinnlig? 

Det kanske inte är en fråga vi människor går runt och  

funderar över dagligdags, men vi som arbetat fram den 

här handboken har funderat en hel del över hur det 

kommer sig att vissa saker prioriteras framför andra när 

det gäller utformning av en plats. Det är säkerligen inte 

medveten diskriminering som ligger bakom när vissa 

människor inte uppleveler en plats trygg, utan handlar 

snarare om okunskap och kanske avsaknad av reflektion 

av vad andra behöver som inte jag själv uppfattar som 

centralt. Det kan handla om små barriärer i vardagen som 

ojämnt underlag som gör det svårt att ta sig fram med 

vissa skor. För andra kan det vara en stor barriär som 

omöjliggör säker passage med käpp eller rullstol. Det 

kan även handla om barriärer i form av platser där vissa 

människor inte kan vistas utan att känna sig djupt otrygga, 

vare sig det handlar om en ung person som ska hem på 

kvällen, en medelålders person med social fobi eller en 

senior person som ska ut på promenad. Det kan även 

handla om stadens material som associerar till industri 

och teknik snarare än till naturliga och sinnliga upplevelser. 

Dessa och många andra exempel finns på aspekter som 

“Please look closely at real cities. 
While you are looking, you might 
as well also listen, linger and think 
about what you see”

Jane Jacobs (1991)
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Begrepp
I den här handboken används begrepp som  
påverkar såväl upplevelsen av som tillgången till 
en plats. Här presenteras några av begreppen 
lite närmare. 
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Affordanser/Möjliggöranden: egenskapen att 

inbjuda till att bli använd på ett visst sätt. Handlar om 

hur fysiska objekt/platser möjliggör och hindrar vissa 

beteenden och upplevelser. Ett fysiskt objekt/en plats 

påverkar människors beteenden genom olika delar i ett 

samspel av fysisk gestaltning, upplevelse och sociala 

och kulturella erfarenheter. Objektet eller platsen kan 

exempelvis begära, efterfråga, uppmuntra, avskräcka, 

vägra eller tillåta visst användande/beteende och inte 

annat. Designern reglerar den tänkta användningen  

genom att inskriva viss användning, människor tolkar  

affordansen på ett visst sätt. För att säkerställa inkludering 

krävs därmed förståelse för såväl fysisk gestaltning som 

mänskliga faktorer.

Atmosfär: samlade subjektiva intryck av en plats som 

ofta delas av många. Atmosfären hänger samman med 

platsens fysiska gestaltning, men även med de aktiviter 

och personer som befinner sig där. Atmosfärer kan vara 

lika effektiva som riktiga väggar när det gäller att hålla 

vissa individer och grupper ute.

Fysisk tillgänglighet: innebär att en plats är fysiskt 

tillgänglig när det inte finns fysiska barriärer i form av ex. 

låsta grindar, kullersten, trappor eller branta backar. Det 

omfattar även cykel och bilburen mobilitet, t.ex. parkerings- 

möjligheter, som behöver tas hänsyn till. För vissa personer 

med omfattande funktionsvariationer är den egna bilen 

eller färdtjänsten enda möjligheten att ta sig ut eller resa. 

Fysisk utformning: platsens fysiska, materiella  

och visuella detaljer och antydningar i form av symboler,  

material, namn, skyltar, dekor, inredning, byggnader, vägar, 

kulturella markörer, symboliska gränser, zonindelning etc.

Hemvist (belonging): upplevelsen av att känna 

tillhörighet till en plats, samt även dess motsats: upplev-

elsen av att känna sig exkluderad. 

Inkluderande design: en process av att säkerställa att 

människor från olika grupper finns med och kan påverka 

utformningen av en plats samt att resultatet av processen 

innebär att olika människor upplever platsen som attraktiv. 



9   EN PLATS ATT LEVA PÅ    

“Inkludering/exkludering signaleras 
medvetet/omedvetet i symboler, 
material och annan gestaltning  
av det fysiska rummet.”

Inkludering/exkludering: inkludering innebär ett 

tillvägagångssätt av att alla människor oavsett kön,  

etnicitet, funktionsvariation, ålder etc. ska ges möjlighet 

att delta i utformningen av, och använda platsen, utifrån 

sina premisser. Exkludering omfatttar ofta uttalade eller 

outtalade barriärer för människor att vistas på eller använda 

platsen, dvs. att de som planerat och utformat platsen 

inte tänkt utifrån olika människors behov. Inkludering/

exkludering signaleras medvetet/ omedvetet i symboler, 

material och annan gestaltning av det fysiska rummet. 

Normer/diskurser: uttalad och outtalad retorik om 

vilka som hör hemma på en plats. Kan omfatta stigma- 

tisering, genusnormer, heteronormativitet, allmänna 

föreställningar om platser, normer om beteende, sociala 

konventioner och det som hänvisas till som “god” smak. 

Platsens innehåll: består av dess människor och de 

aktiviteter som den möjliggör samt vilka beteenden det 

ger upphov till. Det kan i vissa fall omfatta att platsen 

möjliggör homogenitet, trakasserier, hotfulla beteenden, 

överväldigande sinnesintryck, diskriminering och/eller 

höga kostnader som i praktiken gör den otillgänglig för 

vissa människor. 

Social tillgänglighet: innebär att en plats och dess 

funktioner är fria från sociala barriärer som försvårar eller 

hindrar människor att vistas på platsen eller använda 

dess funktioner. Social tillgänglighet påverkar olika  

människors upplevelse av en plats och deras benägenhet 

att använda den. En plats sociala tillgänglighet är beroende 

av såväl platsens fysiska gestaltning, dess innehåll och 

de sociala normer som finns hos såväl de som har utformat 

platsen, som de som använder platsen. Kommunikation 

om platsen och dess rykte kan påverka dess sociala 

tillgänglighet både positivt och negativt.  



10  EN PLATS ATT LEVA PÅ    



11   EN PLATS ATT LEVA PÅ    



12  EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Platsen
Fo

to
: P

ris
ci

lla
 D

u 
P

re
ez

 U
ns

p
la

sh

1



13   EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Platsen
I den här handboken utgås från att en attraktiv 
livsmiljö består av två primära väsentliga delar: 
människor och den byggda miljöns gestaltning 
och innehåll. För att människorna ska trivas i 
miljön krävs ett aktivt arbete med att ta reda på 
deras behov och upplevelser innan, under och 
efter den byggda miljön planeras och gestaltas. 
Vi behöver ta reda på beteendemönster och 
vilka värden och upplevelser den byggda miljön 
bidrar till och behöver bidra till. Vad behövs 
egentligen för att tillfredsställa olika målgruppers 
olika förutsättningar och behov för att skapa en 
attraktiv och inkluderande livsmiljö?
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Attraktiv livsmiljö 

Sverige har ett flertal politiska målsättningar som avser 

att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen som 

är socialt inkluderande och som främjar god hälsa.  

Politiska målsättningar i all ära, de bidrar till att skapa 

förutsättningarna för en viss samhällsutveckling, men 

ibland kan det vara svårt att veta hur de stora visionerna 

faktiskt kan realiseras. Den här handboken syftar till att 

ge några konkreta exempel på hur social inkludering kan 

tillämpas i praktiken och riktar sig till dig som arbetar 

med design, planering, arkitektur eller liknande stads- 

eller platsutvecklingsverksamhet. Begreppet attraktiv 

livsmiljö används för att diskutera människors upplevelser 

av platser, byggnader och rum. Det omfattar mer än 

fysisk utformning i form av arkitektur, form och design. 

Attraktiv livsmiljö omfattar även stadsplanering, kultur-

miljö, beteendedesign och sociotekniska aspekter av 

den byggda miljön. Visionen är att skapandet av våra 

livsmiljöer ska ske med hänsyn till både historiska  

sammanhang, nutida kontext och framtida behov,  

samt med utgångspunkt i sociala värden i relation till 

människans möjligheter, behov och upplevelser. 

Utgångspunkt: människan

En viktig utgångspunkt är att arkitektur, form och design 

har en stor påverkan på människors upplevelse av att 

vara inkluderade, mer än vad de flesta kanske faktiskt 

tänker sig. I och med det blir det centralt att de människor 

som utformar våra livsmiljöer faktiskt känner till olika 

perspektiv av hur platser kan upplevas, och att de 

inhämtar fler sådana perspektiv under processen av att 

skapa en ny plats. Olika sådana perspektiv presenteras 

i handboken. Dessa kan användas som utgångspunkt, 

men det är även viktigt att samskapa platsen tillsammans 

med både personer och grupper som redan finns där 

och de som inte finns där, för att få med olika perspektiv 

av vad det innebär att känna sig inkluderad och vad 

som är en attraktiv livsmiljö. Utgångspunkten innebär 

också att de som planerar och utformar våra livsmiljöer 

behöver förstå principer för att människor ska känna 

sig allt från grundläggande välkomnade och trygga, till 

att den välplanerade och medvetet utformade livsmiljön 

även bidrar till sinnliga och välgörande upplevelser.  
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Alla platser kanske inte behöver vara välgörande, men 

att förstå vad det innebär för olika människor gör att fler 

designers, planerare och arkitekter kan sträva högt och 

bidra till att skapa platser som främjar trivsel, god hälsa 

och välbefinnande.  Idag talas och skrivs det en hel del 

om hur vi på olika sätt kan förbättra möjligheterna att  

bo, leva och verka. Det talas även om vikten av att en  

god och omsorgsfull process präglad av inkludering  

och delaktighet behövs för att uppnå målsättningen  

att skapa hållbara samhällen. Det är precis vad den  

här handboken handlar om.

Utmaning: inkludering och delaktighet

Utmaningen i att uppnå attraktiv livsmiljö ligger delvis 

i begreppen inkludering och delaktighet. Det handlar 

om att förstå både vad inkludering och dess motsats 

- exkludering - innebär. Oftast är det inte medveten 

diskriminering som ligger bakom det senare, utan en 

omedvetenhet om andra perspektiv. Fram tills dess att 

människor själva befinner sig i en situation där de på 

något sätt är hindrade från att delta på lika villkor är 

det svårt att inse hur mycket våra livsmiljöer faktiskt 

betyder för vårt välbefinnande. Det räcker oftast inte 

med att tänka att “jag är en inkluderande person” eller 

att “jag vet vad som är exkluderande”. Våra omedvetna 

handlingar gör att vi ibland kan agera exkluderande utan 

att faktiskt inse det. För att utmana oss själva behöver 

vi aktivt välja att ta oss an vissa perspektiv och därmed 

bättre säkra mot att omedvetna fördomar smyger sig in i 

våra handlingar och beslut. Delaktighet kan även kännas 

utmanande att ta sig an. 

En del kanske tänker att det inte går att involvera vem 

som helst i processen av att utforma platser och rum, 

eller att målgrupper är så mångfacetterade att det blir 

överväldigande svårt att överhuvudtaget bilda sig en  

uppfattning om vem som bör involveras. Det enkla 

svaret är att de allra flesta har möjlighet att delta och 

uttrycka sina upplevelser och perspektiv om de ges  

rätt verktyg och möjlighet att göra så.

En tankemodell är Arnsteins delaktighetsstege, som 

går från att bli manipulerad till att tro om viss sak om 

en tänkt platsutveckling, till att faktiskt ha kontroll och 

ansvar i processen:

“En viktig utgångspunkt är att 
arkitektur, form och design har 
en stor påverkan på människors 
upplevelse av att vara inkluderade”
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Manipulation  
(icke-inkludering)

Terapi 

Information

Konsultation

Konsolidering

Partnerskap 
(inkludering)

Delegerad makt

Medborgarkontroll

Problematik: Teknik vs Upplevelse

Problematiken kring hur platsen utformas idag ligger delvis i traditionen 

av att se människors livsmiljöer främst som byggnadstekniska projekt. 

När stadsutveckling inte tänker in människan som ska leva och verka i 

miljön rationaliseras processen till beslut om teknik, ekonomi, material och 

fysisk utformning. Det är viktiga byggstenar i processen, men riskerar att 

bortse från att människor faktiskt ska trivas för att vilja vara på en plats. 

Det som är annorlunda i den här handboken är utgångspunkten i olika 

människors upplevelser för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö. Skillnaden 

ligger i att hela tiden ha omsorg om människor som fysiska varelser med 

unika upplevelser och känslor, snarare än som anonyma statister på den 

fysiska stadsbyggnadsscenen. Larsson och Jalakas menar till exempel 

att det kan upplevas som enklare att prata om allmännytta och transporter 

än om olika människors upplevelser, men det senare är nödvändigt om 

vi vill åstadkomma attraktiva livsmiljöer att leva och verka i. De människor 

som planerar, ritar och bygger våra städer har en stor påverkan på andra 

människors vardag. Det är av den anledningen nödvändigt att minska 

avståndet mellan designers, planerare och arkitekter till alla de unika 

människor som ska trivas i miljön. 
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”Vad ser vi framför oss när planerings- 
processen rullar igång? Är det människor 
av kött och blod som befolkar de fysiska 
miljöer vi arbetar med? Ser vi en brokig 
skara av vuxna kvinnor och män, en del 
kanske rullstolsburna, på väg till jobbet; 
småbarnsföräldrar eller morföräldrar  
med barnvagn; ungdomar som samlas på  
torget; flanörer och flanöser längs affärs-
gatan; en dagisgrupp på väg till skogen; 
joggare i parken, och så vidare? Eller  
väljer vi att beskriva dem i mer abstrakta 
termer som bilister, cyklister, gående,  
arbetsföra, funktionshindrade, barn, 
stockholmare?”  

(Larsson & Jalakas, 2014)

17   EN PLATS ATT LEVA PÅ    



18  EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Fo
to

: B
ew

ak
oo

f  
U

ns
p

la
sh

18  EN PLATS ATT LEVA PÅ    



19   EN PLATS ATT LEVA PÅ    



20  EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Principer
2

Fo
to

: J
os

ef
 B

ar
rie

nt
os

 U
ns

p
la

sh



21   EN PLATS ATT LEVA PÅ    

Principer
Principerna ska ses som grundläggande  
värderingar för att utforma en attraktiv och  
inkluderande plats. En positiv helhetsupplevelse 
av en plats bidrar till känslan av trygghet samt 
ökar känslan av att känna sig välkommen. En  
användbar plats erbjuder möjligheter till både 
aktiva och passiva aktiviteter under olika tider på 
dygnet och året. En sinnlig plats kopplar an till alla 
våra sinnen och ger en attraktiv helhetsupplevelse  
i form av skala, proportioner, ljus, ljud, färger,  
material, ro, rörelse, liv och olika stämningar beroende 
av platsens funktion och gestaltning. Samspelet 
mellan dessa kvalitéer bidrar till hur attraktiv och 
inkluderande en plats upplevs att vara.
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Första intrycket

Trygghet handlar om frånvaro eller minimering av faktorer 

som orsakar rädsla, oro eller ångest. Det är kopplat till 

känslan av tillit. Trygghet handlar om att känna sig säker, 

att kunna orientera sig och överblicka omgivningen för att 

inte råka ut för ovälkomna överraskningar. Det handlar 

om att den fysiska gestaltningen av en plats kan bidra till 

en positiv upplevelse av att vara trygg och välkomnad. 

Första intrycket av platsen spelar roll för hur trygg den 

upplevs. Det innebär bland annat att platsen är välskött, 

att det finns olika människor och aktivitet samt att platsen 

 upplevs som behaglig – vid olika tider på dygnet och 

året. Av den anledningen är exempelvis aktiva fasader 

och belysning viktiga faktorer för en trygg plats. 

Trygghet kan även förmedlas genom en tydlig kommu- 

nikation om platsen. Exempelvis är det viktigt att besökaren 

kan snabbt läsa av platsen, dvs. förstå vad det är för plats 

och vad man göra där. ”Är det här en plats för mig?” och 

”Känner jag mig välkommen här?” är frågor som besökaren 

mer eller mindre omedvetet ställer sig. Ofta handlar det 

om upplevelse och bedömning utifrån visuella intryck, 

men även andra sinnesintryck exempelvis ljus, ljud, lukt 

och temperatur spelar roll. Ett annat exempel är tydlig 

trafikplanering som ger tillräckligt plats för fotgängare, 

cyklister och bilister så att de kan känna sig trygga i 

samspelet med varandra.

Platsens underhåll och rykte påverkar uppfattningen om 

dess trygghet. En ovårdad plats ger inte ett bra första 

intryck och kan därför uppfattas som otrygg. Platsen kan 

till och med vara farlig om till exempel markbeläggning 

är skadat eller vinterunderhåll är nedsatt. Därför är det 

viktigt att redan vid planering och design tänka kring 

underhållsaspekter och materialval.

Flerfunktionell

Offentliga platser används sällan enbart av en målgrupp. 

En användbar plats fyller flera syften och funktioner samt 

attraherar flera användare än enbart de som definieras 

av platsens eventuella primära ändamål. Möjlighet till 

olika aktiviteter ger liv åt platsen då det ökar känslan av 

tillhörighet hos olika användare. 
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En användbar plats erbjuder möjligheter till både passiva 

och aktiva aktiviteter under olika delar på dygnet och 

årstider. Med passiva aktiviteter menas till exempel att 

titta och lyssna på det som händer. Aktiva aktiviteter 

handlar om mer utåtriktade aktiviteter, såsom sport, 

lek, shopping, etc. När platsens erbjudande motsvarar 

besökarens egna behov ökar även längden av vistelsen, 

vilket i sin tur bidrar till trygghetskänslan eftersom flera 

olika människor närvarar.

För ökad tillgänglighet är det viktigt att både introverta 

och extroverta människor känner sig välkomna. Att kunna 

titta och lyssna på andra ökar känslan av delaktighet. 

Därför är sittplatser viktiga. De får gärna placeras i vinkel 

vilket möjliggör att flera kan betrakta det som händer 

eller se på något tilltalande utan att känna sig uttittade 

av varandra. Avskilda sittplatser är viktiga för personer 

som inte vill vara i händelserna centrum. Uppvärmda 

och regnskyddade sittplatser ökar platsens användning 

vid olika årstider och väder. Materialval spelar roll för 

användbarheten. Det är självklart att material ska vara 

ändamålsenliga, men de bör även vara behagliga att 

beröra. Exempelvis lekredskap i plast och metall kan å 

ena sidan vara tåliga och underhållsfria, men å andra  

sidan obehagligt kalla på vintern. Obehandlat trä däremot 

håller en mer jämn temperatur året om. 

Vintern kan begränsa funktionaliteten av en plats.  

Balansen mellan isfria, ytor och isiga ytor ökar använd-

barheten för flera användare i vintertid, det tillåter pulka, 

spark, skidåkning. Tillverkade isytor, t.ex. skridskobanor, 

möjligheter till att isskulptera etc., erbjuder varierade 

vinteraktiviteter. Att utnyttja naturliga isytor till aktiviteter 

exempelvis en isbana på istäckta sjöar kring stadskärnan 

vilket möjliggör olika aktiviteter och rekreation. På så sätt 

kan de annars ganska händelselösa vintermiljöer berikas, 

jämfört med sommaren där fler aktiviteter och utevistelse 

sker. Begränsningen kan vara att dessa aktiveter kanske 

inte är för alla att aktivt delta i, men samtidigt erbjuder de 

underhållningsvärde: deltagande genom att titta på.
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“Det handlar om att den fysiska 
gestaltningen av en plats kan bidra 
till en positiv upplevelse av att vara 
trygg och välkomnad.”

Sinnesupplevelser

Sinnlig kopplar till sinnesupplevelser av vår omgivning.  

Även om sinnesupplevelser kan innehålla vissa variationer 

och upplevas som abstrakta är de gemensamma för  

alla människor oavsett yrke, utbildning, social status, 

ålder, genus, fysisk funktion och psykisk funktion.  

Av den anledningen är de centrala för design av inklud-

erande platser. 

Sinnlighet i den byggda miljön tenderar i första hand 

handla om visuella intryck och estetik. I denna handbok 

förespråkas en bredare förståelse kopplat till fem sinnen 

och vardagliga upplevelser av en plats. Dessa bidrar till 

helhetsupplevelsen av en plats vilket i sin tur påverkar  

både kroppsligt och känslomässigt välbefinnande. 

Sinnlighet i vardagen handlar om upplevelser av skala, 

proportioner, färg, ljus, vind, dofter, ljud, samspel med 

andra människor, ro, rörelse, liv, olika stämningar  

beroende av funktioner och gestaltning. Samspel av 

dessa kvalitéer bidrar till hur inkluderande och attraktiv 

en plats upplevs att vara. 

Sinnlighet skapas med hjälp av genomtänkta val där 

material, ljud, ljus, färg och form vävs ihop till en helhet 

som inte bara ser bra ut, utan även erbjuder behagliga 

akustiska, taktila och doftrelaterade upplevelser.  

Sinnlighet handlar om att bli medveten om, motverka 

och reducera negativa sinnesintryck , exempelvis enformig 

och monoton design, oljud, och dålig lukt. 

Sinnlighet i positiv bemärkelse kan kopplas till platsens 

helhets atmosfär som förmedlar rekreation, möjlighet till 

avkoppling samt möjlighet till att få energi. Utmaningen 

är att det som vissa människor uppfattar som rogivande 

kan för andra kännas livlöst tråkigt. En energigivande 

atmosfär för en person kan kännas ångestframkallande 

och överväldigande för någon annan. Av den anledningen  

är platsens sinnlighet kopplad till olika mänskliga faktorer 

och behov och platsens primära funktioner. I ett bostads- 

område behövs en annan typ av sinnlighet än i ett shopping- 

centrum. För att hitta en bra balans behövs kunskap om 

vad som de flesta människor uppfattar som positiva 

sinnesupplevelser.
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Vad? 

Trygghet kan beskrivas som frånvaro eller minimering av 

faktorer som orsakar oro, rädsla eller ångest. Känslan av 

trygghet består av flera olika delar. Det finns exempelvis 

grupper i samhället som inte vågar gå ut på kvälllen av 

rädsla för att råka ut för rån eller överfall. Det kan motverkas 

genom belysningsprogram som lyser upp delar av ett 

område under kvälls- och nattetid och därmed bidrar till 

en upplevd ökad trygghet. Det finns andra som upplever 

sig otrygga dagtid för att de inte kan läsa av en plats. 

 D Säker: platsen utsätter inte människor för fara, t.ex. 
genom trasiga markplattor och handledare eller 
avrinning som bidrar till halka. 

 D Överskådlig: människor kan få en snabb uppfattning 
av platsen. 

 D Orienterbar: det går att förstå rörelseriktningar, 
passager, entréer etc. 

 D Befolkad: olika människor befinner sig på platsen vid 
olika tidpunkter på dygnet.

 D Vårdad: platsen är välskött, ren och proper.

 D Välkomnande: platsen ger ett positivt första intryck. 

 

Varför?

Trygghet är en grundläggande princip som bidrar till  

hur attraktiv olika människor upplever en plats. Det 

handlar om att känna sig säker, att kunna orientera 

sig och överblicka omgivningen för att inte råka ut för 

ovälkomna överraskningar. 

Hur?

Genom att noga utforska och tänka igenom val av 

platsens funktioner, information, kommunikation, 

symbolik, form- och material, belysning, planteringar 

och fasader i samspel med det som finns runt omkring 

kan känslan av trygghet ökas för människor med olika 

förutsättningar. 

Tips!
 D Använd verktyget ”Trygghetsanalys” på sid. 147.

 D Samla olika människors berättelser om vad som gör  
att de känner sig välkomnade och trygga på en plats. 

Princip: 
Trygg
Säker, överskådlig, orienterbar, befolkad, vårdad, välkomnande
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Framkomlig, begriplig, ändamålsenlig, kontaktskapande, 
flexibel, inkluderande

Princip:  
Användbar

Vad? 

Användbar kan beskrivas som att platsen uppfyller 

flera syften och attraherar olika personer till att nyttja 

och befinna sig på platsen. En park kan till exempel 

användas på olika sätt av olika människor och vara 

användbar på skilda sätt för människor med olika 

förutsättningar.  

 D Framkomlig: platsen kan nås på ett enkelt sätt, t.ex. 
av cyklister och fotgängare med olika förutsättningar, 
eller genom kollektivtrafik.

 D Begriplig: platsens utformning gör att människor förstår 
 vad det är för slags plats och vad de kan göra där. 

 D Ändamålsenlig: platsens gestaltning och fysiska 
objekt stödjer dess funktoner utifrån olika målgruppers 
behov och förutsättningar. 

 D Kontaktskapande: platsen inbjuder till aktiviteter,  
både aktiva och passiva.

 D Flexibel: platsen kan användas på olika sätt beroende 
av årstid, tid på dygnet, samt för både lång- och 
kortsiktiga behov.

 D Inkluderande: besökaren kan interagera med platsen 
och dess aktivitetsmöjligheter. 

Varför?

Användbar handlar om en plats affordanser, hur den 

byggda miljön bidrar till att bjuda in till visst användande 

och hur det kan nyttjas av olika människor. Det kan även 

omfatta att se till att platsen kan bli mer flexibel för olika 

användande och ändamålsenlig för fler. 

Hur?

Genom att noga utforska och noga tänka igenom hur 

den byggda miljön kan medge tydlig kommunikation av 

sin användning, medge variation i färg- och materialval, 

ha flera funktioner och flexibilitet i desamma t.ex. olika 

sittmöjligheter, samt en god balans mellan definierade 

och odefinierade ytor. Det kan även omfatta att ta 

hänsyn till platsens användande olika årstider och 

väderlekar, t.ex. att ljussätta vissa miljöer på vintern  

för att öka användbarheten. 

Tips!
 D Använd verktyget ”Användbarhetsanalys” på sid. 148.

 D Samla olika människors berättelser om vad som gör att 
de känner sig delaktiga och vill vistas på en plats.
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Princip: 
Sinnlig
Lockande, engagerande, karaktäristisk, behaglig, 
stimulerande, välgörande

Vad?

Sinnlighet kopplar till människans sinnen och vår 

vardagliga sammanlänkade kroppsliga och mentala 

upplevelse av en plats. Sinnligheten på en plats 

omfattar upplevelsen av färg, vind, dofter, ljud, skalor, 

proportioner, samspel med andra människor, ro, rörelse, 

liv och stämning beroende av platsen gestaltning och 

funktioner. Principen sinnlighet omfattar att bli medveten 

om, motverka och reducera negativa sinnesintryck, t.ex. 

enformig och monoton design, missljud och dålig lukt. 

 D Lockande: platsen väcker nyfikenhet, är inbjudande, 
bjuder in till användning. 

 D Engagerande: platsen väcker lust att stanna och 
förnimma upplevelsen, vilja att ta och känna på saker, 
vilja att delta. 

 D Karaktäristisk: platsen har en unik karaktär och atmosfär 
som uppfattas som trivsam och är harmoniskt balanserad. 

 D Behaglig: platsen är trivsam att vistas på, erbjuder 
angenäma sinnesupplevelser. 

 D Stimulerande: platsen ger energi, vitaliserar och ger  
ny kraft. 

 D Välgörande: platsen bidrar till stärkande och hälsosamma 
effekter för människans kropp och sinne. 

Varför?

Vi människor har förmågan att uppfatta och motta 

intryck via våra sinnen på sätt som ligger bortom det 

som går att beskriva i ord. En stämning på en plats 

kan inte alltid beskrivas utifrån val av material eller 

färger, men kan ofta uppfattas av de människor som 

använder platsen. En attraktiv och inkluderande plats 

behöver utformas utifrån förståelse av människans 

sinnesförnimmelser och hur samspelet mellan platsens 

olika delar kan ge goda sinnesupplevelser. 

Hur?

Genom att noga utforska och tänka igenom hur den 

byggda miljöns olika delar såsom material, ljud, ljus, 

färg och form kan bidra till en helhetsupplevelse som 

ger behagliga akustiska, taktila, syn- och doftrelatade 

upplevelser. 

Tips!
 D Använd verktyget ”Sinnlighetsanalys” på sid. 149.

 D Be människor att berätta om de platser de mår bra på 
och varför? Be dem berätta om platser som upplevs 
som inte välgörande, och fråga varför.  
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Framkomlig 
Begriplig

Ändamålsenlig
Kontaktskapande

Flexibel
Involverande

Attraktiv &
Inkluderande

 
Användbar Trygg 

Säker
Överskådlig

Oriententerbar
Befolkad
Vårdad

Välkomnande

Sinnlig

Lockande
Engagerande
Karaktäristisk

Behaglig
Stimulerande
Välgörande
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Mänskliga 
faktorer
De mänskliga faktorer som påverkar upplevelsen av 
en plats är många och olika. I den här handboken har vi 
fokuserat på de faktorer som utgår från socioekonomi, 
genus, ung/senior, etnicitet, samt psykisk och fysisk 
funktion. Anledningen är att detta omfattar faktorer 
som ibland glöms bort när en plats utformas. Vi  
människor har en tendens att utgå från oss själva  
och tro att vi alla fungerar och upplever på liknande 
sätt, men så är inte alltid fallet. En ung kvinna eller en 
icke-binär senior person kan ha helt andra upplevelser  
av en plats jämfört med en medelålders man på stads- 
byggnadskontoret. Därmed sagt att allas upplevelser 
är viktiga att ta in. De mänskliga faktorerna är utformade 
för att påminna om och empatisera med andras  
upplevelser av staden.
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EN VANLIG VÄRDEGRUND i samhället är att mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och inkludering ska 

råda. All design har potential både att inkludera och 

att ockludera, det senare innebär att medvetet eller 

omedvetet hindra, blockera eller motverka (Redström, 

2005). Den viktigaste, mest grundläggande och kanske 

svåraste designprincipen att uppfylla är att all design 

ska bidra till mänskligt värde och uppfylla mänskliga 

rättigheter1. Alla de personer som på något sätt arbetar 

med planering, utveckling och utformning av stadens 

visuella och fysiska objekt, interaktioner och platser,  

rum och miljöer har därmed ett ansvar att inte ockludera. 

Det övergripande syftet i denna del är att utforska vad 

inkludering och ockludering kan innebära när det gäller 

skapandet av våra gestaltade livsmiljöer och utifrån det 

generera belägg för inkluderande design i staden. 

Stadens design kan betraktas utifrån olika designnivåer 

som på olika sätt påverkar upplevelsen av densamma. 

Den första nivån är 1) visuell kommunikation, vilket  

innebär skyltning och tydlighet i stadens rum för att 

1 (Buchanan, 2001)

möjliggöra överblick och orientering. Människan ser 

och tolkar den visuella kommunikationen utifrån sin 

förförståelse av hur det brukar fungera samt beroende av 

vilket språk som används, både bildligt och bokstavligt. 

Den andra nivån är de 2) fysiska objekt som finns i 

stadens rum, exempelvis bänkar, ramper, rutschbanor, 

konstverk och planteringar. Människan ser och interagerar 

med objekten och de möjliggör vissa aktiviteter och  

upplevelser. Den tredje nivån omfattar platsens  

3) aktiviteter, interaktioner och erbjudanden. Det omfattar  

det värdeerbjudande platsen har till dem som ska vistas 

där. Det kan handla om en bänk som möjliggör en 

stunds vila under promenaden eller ett snöberg som  

möjliggör lek. Det omfattar även de aktiviteter som  

erbjuds på platsen, vem de är till för och vem de gynnar i 

sin utformning och sitt erbjudande. Människan interagerar 

med designade saker och andra människor. Den fjärde 

och sista nivån omfattar hela 4) miljön, platsen och det 

system som den är en del av i staden eller samhället i 

stort. Här ska grupper av människor och saker interagera

“Att tänka om stadsplanering utifrån 
mänskliga faktorer kan innebära att 
fler känner sig inkluderade, att staden 
blir hållbarare, och kanske kan det till 
och med bidra till att spara pengar”
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med andra grupper av människor och saker och utgöra 

delar i det komplexa system som staden är. Stadens 

utformning bör stödja olika människors interaktion och 

upplevelser av densamma.  

Vi människor kommer i alla möjliga sorter och storlekar 

och har dessutom olika unika preferenser och upplevelser. 

Tillsammans med alla riktlinjer, förhållningsregler och 

beslut som ska tas vid platsutveckling är det komplext. 

För att uppnå attraktiva livsmiljöer där en mångfald av 

människor kan leva, arbeta och må väl menar vi att det 

är viktigt att förstå olika upplevelser. I den här handboken 

har vi adresserat några faktorer som påverkar upplevelsen 

av en plats. Dessa kan även betraktas som en del av ett 

intersektionellt system, där vissa faktorer traditionellt haft 

företräde framför andra. Vi kanske tänker att vi är neutrala  

och objektiva, men i själva verket är det en mängd 

normer som påverkar våra beslut, vilket i sin tur påverkar 

hur andra människor upplever staden eller platsen.  

Stadshus har till exempel traditionellt utformats med 

tunga ekdörrar och guldramar med porträtt av alla dem 

vita medelålders män som har haft maktposition. Den 

sortens design påverkar givetvis vem som ser möjligheter 

att kunna påverka de beslut som tas i maktens korridorer. 

När vi rekryterar till arkitekt- eller stadsbyggnadskontoren 

ser vi gärna en person som kompetent om de har liknande 

bakgrund och erfarenheter som oss själva. Det ger en risk 

att de som anställs är kopior av varandra som är rörande 

eniga om vad som är viktigt och vad som inte är det. 

Genom att den här sortens normer även genomsyrar  

utbildningar och praktik så skolas även nya generationer 

in i liknande påstått neutrala tankemönster och arbetssätt. 

När våra städer började formas i efterkrigstiden omfattade 

dåtidens sociala ingenjörskonst att organisera livet för 

medborgarna. Det innebar inte nödvändigtvis att de 

var intresserade av vad medborgarna själva tyckte och 

tänkte, utan snarare att de ansåg sig bättre vetande om 
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vad som skulle vara bra för dem. Det har bland annat 

bidragit till att våra städer utformas i form av offentliga 

och privata sfärer, där mäns arbeten har prioriterats då 

de var familjeförsörjare och där kvinnors områden, som 

på den tiden ofta var hemmen, har kommit i andra hand. 

Det är en ordning som tycks svår att bryta. Det gäller 

även att bilen har setts som det primära kommunikations- 

medlet med stora gator och massor av parkeringsplatser 

i staden som följd. Idag har hållbarhetsutmaningen inneburit 

ett ifrågasättande av de tidigare normerna, vilket kan ge 

nya möjligheter att tänka om vem staden är till för på nytt.  

Lagar och regler finns idag för att säkerställa att staden 

är tillgänglig även om du har synnedsättning, behöver 

använda käpp eller om du nyttjar rullstol. Det medför att 

människor med sådana behov har en grundläggande 

access till staden. Men tänk om vi kunde tänka om hur 

vi utformade stadens platser så att den fungerade bra 

för alla? Om vi skulle slippa bygga särlösningar som 

dessutom pekar ut personer när de behöver använda en 

särskild entré? Tänk om alla människor kunde uppleva 

att stadens platser var trygga, användbara och till och 

med sinnliga? Vad skulle det innebära för samhället i stort? 

Att tänka om stadsplanering utifrån mänskliga faktorer 

kan innebära att fler känner sig inkluderade, att staden 

blir hållbarare, och kanske kan det till och med bidra till 

att spara pengar i förlängningen.

För att skapa en grundförståelse, presenteras de mänskliga 

faktorerna i denna handbok som enskilda kategorier, 

men det är viktigt att poängtera att ingen människa är 

bara en egenskap eller ingår i en enda målgrupp. En 

person kan ha olika fysiska eller psykiska funktions- 

variationer, det finns personer som kommer från olika  

etniska bakgrunder och socioekonomiska förhållanden. 

Det är viktigt att komma ihåg att skapa plaser som fungerar 

för unika personer med olika behov och preferenser. 
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Socio- 
ekonomi
Personers socioekonomiska bakgrund eller  
klass är en faktor som kan påverka deras tillgång 
till och upplevelse av staden. Socio-ekonomi 
beskrivs vanligen som bestående av utbildning 
och tillgång till pengar. Har du låg utbildning  
och/eller dålig ekonomi är du en socio-ekonomiskt 
utsatt person. Det påverkar vem som i praktiken 
har tillgång till platser. En ytterlighet är hemlösa 
personer som i princip faller utanför samhällets 
system. Hur kan vi tänka kring socioekonomi  
I staden?
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DE VANLIGASTE socioekonomiskt utsatta grupperna i 

samhället är personer som har ett jobb vanligen organiserat 

inom LO, företagare som fria yrkesutövare, lantbrukare, 

samt icke-sysselsatta som alla individer som inte har ett 

arbete, ex. studerande, långtidsarbetslösa, hemarbetande, 

sjukskrivna och pensionärer1. Begreppet socioekonomi 

kan jämställas med samhällsklasser. Låg socioeko- 

nomisk status sägs innebära en mängd risker, exempelvis 

låg fysisk aktivitet med hälsorelaterade sjukdomar som 

följd och kortare livslängd. Människor är lika mycket värda 

och de med en lägre socio-ekonomisk status behöver 

också tillgång till staden och dess aktiviteter, kanske i 

högre grad än de som har möjlighet att gå på restaurang, 

ta bilen eller resa vart de vill.

Stadens insatser för att göra den trygg och vacker kan 

i praktiken innebära att den inte blir tillgänglig för alla 

människor2. Det kan handla om så kallade mjuka policies 

av att inrätta platser för konsumtion, exempelvis caféer 

och parker med entréavgift, istället för att att möjliggöra 

tillgång till staden för alla. En annan åtgärd är att göra 

platser så snygga, rena, välputsade och vardagsrums-

1 (Ahlund, 2020)

2 (Thörn, 2011)

lika att vissa personer inte anses eller anser sig själva 

passa in. Stadens grönområden kan bara nyttjas om 

människor vet var de ligger och har möjlighet att ta sig 

dit. Ytterligare faktorer som påverkar tillgången är hur 

lång tid det tar att ta sig dit och även självförtroende i 

form av tidigare upplevelser av brottslighet, olyckor och 

otrygghet. Osäkra lekplatser, dålig fysisk tillgänglighet 

och nedgångna toaletter är ytterligare saker som gör att 

människor i praktiken har olika tillgång till platser. 

Rörelsemönster är en vanlig faktor som påverkas av 

socio-ekonomi. Vissa personer kan välja att inte alls röra 

sig i vissa områden, exempelvis i närheten av avgränsade 

platser, nedgångna byggnader eller offentliga rum som 

signalerar tillhörighet till andra grupper. Det innebär att 

de tolkar omgivningen, medvetet eller omedvetet, och 

identifierar risker och osäkerheter såväl som upplevt  

trygga och säkra områden. Grunden för detta är 

erfarenheter och personernas livshistoria, är en van  

eller rädd för att bli utsatt för väljer en kanske att undvika 

områden som triggar den typen av känslor. I praktiken 

innebär det att personer anpassar sina rutiner, vilket 
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påverkar tillgång till platser och upplevelsen av trygghet i 

staden. Det sägs att personer som använder droger  

upplever sig väldigt otrygga i staden, vilket kan tyckas 

som en paradox då det är dessa personer som många 

andra upplever otrygghet inför. 

Socioekonomiska faktorer handlar inte enbart om trygghet. 

Det handlar om hur staden är utformad utifrån olika 

normer som utgår från vissa priviligerade grupper i 

samhället. Ett exempel är sopsortering, som på många 

håll runt om i landet bygger på att personer måste ha bil 

för att kunna transportera bort sitt skräp och avfall. Om 

systemet runt sopsortering var uppbyggt på ett annat 

sätt skulle kanske delar av staden inte behöva användas 

som soprum och därmed ge ökat välbefinnande till fler. 

I praktiken relaterar stadens design till upplevelsen 

av att känna sig inkluderad i samhället och den 

ansvarstagande som följer på det. 

Att göra
 D Balansera ekonomi: säkra att det finns tillgång till platser 

och dess funktioner även utan att betala. Ge information 
om avgiftsfria aktiviteter på hemsidor och i staden. 

 D Nyttja solen: utforma sittplatser exempelvis vid en 
solvarm vägg eller vid en vacker utsikt där det inte 
kostar pengar att uppehålla sig. 

 D Gå och cykla: utforma gång-och cyklingsbara stadsdelar 
som minskar bilberoendet. Prioritera fotgängare och 
cyklister i första hand. 

 D Säkerställ värmepaus: både sommar- och vintertid 
genom planteringar, markiser och andra solskyddande 
konstruktioner. 

 D Skapa balans: mellan enhetlighet och variation, traditionell 
och modern stil, lokalt uttryck och färgrikedom för att 
säkerställa att många olika människor känner att staden 
är för dem. 

 D Utforma aktivitet: gång- och cykelvägar, utegym, 
aktivitets- och lekplatser som genom sin design tilltalar 
och bjuder in till användning för olika grupper. 

 D Inkludera grönt, blått och vitt: stadens grönområden 
är viktiga ur både ett estetiskt och rekreationsvärde. 
Vatten, ljud, ljus och olika sorters material ger en 
mångfald av sinnliga intryck som behöver finnas på olika 
platser. Snön faller på vintern och kan användas som 
inkluderande element.  
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Genus
Om vi talar om jämställdhet så behandlas det 
ibland som en separat verksamhet som inte berör 
stads- och samhällsplanering. Den offentliga 
miljön betraktas ofta som könsneutral, men har 
i praktiken varit mannens domän, liksom den 
privata domänen varit kvinnans. Utifrån det här 
perspektivet är det inte ovanligt att de rådande 
normerna förstärks genom att de inblandade 
personerna utgår från sin egen förståelse snarare 
än etablerade teorier och kunskap. Hur bör kön 
hanteras vid planering, utveckling och utformning 
av stadens platser, rum och miljöer?
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STADSPLANERING OMFATTAR både materiella fenomen 

såsom arkitektur, byggnadsteknik och material, och  

immateriella fenomen såsom normer och värderingar kring 

hur vi människor är. En djupt rotad sådant immateriellt 

fenomen är könsnormen vilket omfattar att vi – till skillnad 

från de biologiska könen kvinna och man – skapar olika 

’möjlighetsramar’ för kvinnor respektive män. Att arbeta 

inkluderande handlar om att bryta de mönster som 

könsnormer gett upphov till, vilka består av de två 

grundläggande principerna segregering och hierarki. 

Segregring innebär att kvinnor och män förväntas vara 

på olika platser, göra olika saker, bete sig olika och ha 

olika yrken och så vidare. Detta bygger upp den andra 

principen, hierarki, i form av männens överordnade makt 

och roller som ansvarande för de offentliga: samhället, 

och kvinnors underordnade roller som ansvarande för 

det privata: hemmet. 

Men hur påverkar detta egentligen stadsplaneringen? 

En viktig aspekt är vems erfarenheter som tillvaratas i 

processen och vad som speglas i den byggda miljön. 

Det handlar alltså inte om hur många kvinnor eller män 

som tillfrågats utan snarare att säkerställa att olika 

erfarenheter speglas. Ett påstått könsneutralt perspektiv i 

stadsplanering innebär inte att de resulterande städerna, 

platserna eller miljöerna blir neutrala, det kan istället 

bidra till att upprätthålla hinder och barriärer för vissa 

människor eftersom gamla mönster upprepas. Material 

som stål, glas och betong kan tyckas vara neutrala val 

för moderna byggnader, men är samtidigt ett sätt att 

återskapa en teknisk rationalitetsnorm av att det ska 

vara effektivt att bygga, utan att uppmärksamma hur 

dessa hårda material upplevs av dem som ska vistas i  

miljöerna. Den paternalistiska normen av att stadsplanerare 

(traditionellt män) vet vad som är bäst för invånarna 

medför att vissa värden reduceras. Den tydliggörs i  

uppdelningen av fakta och värderingar, där sociala värden 

reduceras till fysiska fakta, vilket samtidigt kan medföra 

en förenkling, och i vissa fall förnekelse, av det specifikt 

mänskliga. Våra hem har inte alltid varit neutralt utformade. 

Den arkitektur och typ av lägenheter som har dominerat 

sedan 1950-talet speglar de familjenormer som rått.
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De är inte bara ett resultat av arkitektur och byggnads- 

teknik, utan även ett skapande av sociala könsnormer 

baserat på vem som gör vad i en familj. Det offentliga 

rummet ger olika villkor för människors vardag. Tänk 

på skillnaden i om du ska förflytta dig med barnvagn i 

10 centimeters snö mellan hemmet, förskolan/skolan, 

busshållplatsen, arbetsplatsen och butiken eller om 

du förflyttar dig i bil mellan hemmet och arbetsplatsen 

på snöröjda vägar. Det finns även en trygghetsaspekt 

som påverkas av könsnormer. Det är mest kvinnor som 

uppger sig otrygga i den offentliga miljön, medan det 

är flest unga män som utför brott. Stadens konstnärliga, 

kreativa och kulturella uttryck är ofta utfört av och/eller 

representerar män. Stadsplanering omfattar att skapa  

offentliga rum, men det som upplevs vara trygga,  

användbara och sinnliga miljöer för människor glöms  

lätt bort i det tekniska rationella beslut och processer 

som upprätthålls. Att förstå hur sociala normer påverkar 

innebär även att ifrågasätta designern/arkitekten eller 

planerarens människobild och dess tillhörande värderingar.  

Att göra
 D Lys upp platsen: säkerställ upplysta entréer, tunnlar, 

gångvägar och motionsspår så att fler kan känna sig 
trygga på stadens gator. 

 D Skapa siktlinjer: som ger överblick över platsen. Undvik 
höga buskar som skymmer sikt, samt prång och oupplysta 
platser. 

 D Skapa representation: symboler och objekt som repre-
senterar både kvinnor, män och icke-binära i både fysisk 
och digital kommunikation på reklamplatser, webbsidor, 
konstobjekt och skyltar. 

 D Prioritera snöröjning: på gångvägar och till skolor, fritids 
och förskolor som första prioritet. 

 D Undvik vita fläckar: områden som inte ägnas medveten 
omsorg och utformning som kan upplevas som otrygga 
och oanvändbara. 

 D Aktivitera alla: undvik ensidigt tänkande om vad en 
aktivitet kan vara, en fotbollsplan kan omvandlas till en 
aktivitetspark som möjliggör för fler att aktivera sig. 

 D Säkerställ jämlik trafik: fördela tillgången till transportinfra- 
struktur och kollektivtrafik jämlikt så att fler ges enklare 
tillgång till familj, vänner, mat, aktiviteter och jobb. 

 D Balansera konst: säkerställ att kvinnor, män och icke- 
binära finns representerade i stadens konst-, kulturella 
och konstnärliga uttryck. 
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Etnicitet
Etnicitet handlar vanligen om människor som 
har ett gemensamt språk, kultur, historia och/eller 
traditioner. Vanligtvis definierar det skillnader 
gentemot andra grupper eller gentemot vithets-
normen. Tidigare användes begreppet folkslag 
och det omfattade även specifika särdrag i  
utseendet, vilket dock direkt leder till tankar  
om diskriminerande rasforskning eller i alla fall  
engelskans ’race’, ett begrepp som används mer 
sällan i det svenska språket. Hur påverkar det 
här den byggda miljön?
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NÄR MÄNNISKOR från en viss etnisk grupp utsätts för 

kränkande behandling eller missgynnas handlar det 

om diskriminering eller rasism. Vanligtvis involverar det 

någon form av makt att styra över den maktlöses villkor  

och beteende. Etnicitet kan enligt det här perspektivet 

beskrivas som en social tolkning av ett biologiskt 

faktum. Det finns även en språklig problematik i vilka 

begrepp som bör användas vilket leder till att en del  

undviker att prata om det, exempelvis talas det ibland 

om hudfärger som vit eller icke-vit vilket kan vara proble- 

matisk utifrån att beskrivas som en icke-norm. För att 

bryta hierarkier och segregering utifrån etnicitet behöver 

de faktorer som påverkar den byggda miljön beaktas. 

Generellt fokuserar studier av etnicitet och byggd miljö 

på att förstå upplevelserna hos personer som tillhör 

någon etnisk minoritet. En viktig aspekt rör tolkningarna 

av vem platsen är till för. Dessa tolkningar baseras på 

känslan av att tillhöra eller inte tillhöra en plats och 

känslan av förtrogenhet och att tillhöra. Visuell mångfald 

av människor, andra människor som en kan identifiera 

sig med och information på flera språk är några av de 

viktigaste indikatorerna för att förstå vem platsen är 

tänkt för. Den upplevda inkluderingen eller exkluderingen 

på en plats kan även variera beroende på vem som 

finns på platsen vid en given tidpunkt; platser är ofta i  

ett ständigt flöde och skapas och återskapas därmed  

av invånarna själva. 

Olika aktiviteter som lockar olika människor förstärker 

känslan av säkerhet och därför även känslan av att vara 

trygg och välkommen. Interkulturella möten främjas av
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möjligheten att vistas mer långvarigt på en plats, såsom 

idrottsplatser, lekplatser eller andra offentliga platser. 

Dessutom är underhåll och renhet avgörande faktorer, 

eftersom de kommunicerar säkerhet och gör att platser 

känns mer välkomnande och trygga. Rumsliga affordanser 

spelar roll för inkludering, exempelvis olika sittmöjligheter, 

möbler, gräsytor, kanter och så vidare samt att ha 

någonting att titta på och kommentera kan bidra till ökad 

deltagande i livet på platsen. Detta kan ytterligare främjas 

genom den byggda miljöns rumsliga arrangemang. Det 

kan handla om att arrangera bänkar så att det uppstår 

spontana samtal, eller att bänkarnas placering erbjuder  

utsikter mot aktivitet, vilket kan gynna upplevelsen av 

delaktighet. Exempelvis kan sittplatser arrangeras i 

90 graders vinkel eftersom personer från olika etniska 

grupper sägs föredra det istället för att sitta ansikte mot 

ansikte. Fördelen med 90 graders orientering är att flera 

kan titta åt samma håll vilket i sin tur kan bidra till spontana 

samtal med andra om det man betraktar.

Klimatet kan påverka inkludering. Exempelvis kan  

nykomlingar till norra Europa uppleva vinterklimatet som 

utmanande på grund av kyla och brist på sol. Av den  

anledningen är det viktigt att sträva efter ett positivt 

mikroklimat exempelvis genom att skapa sittmöjligheter  

i soliga och skyddade lägen. Sammanfattningsvis kan  

konstateras att människor som en kan identifiera sig med 

är den avgörande viktigaste aspekten för att människor 

från olika etniska bakgrunder ska känna sig välkomna 

på en plats. Därför att det viktigt att den byggda miljön 

skapar rumsligheter som främjar sociala möten samt  

möjliggör olika aktiviteter som är enkla att delta i. 
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“Generellt fokuserar studier av 
etnicitet och byggd miljö på att 
förstå upplevelserna hos personer 
som tillhör någon etnisk minoritet” 

Att göra
 D Säkerställ kommunikation: och informera på flera olika 

språk på såväl hemsidor som i stadens skyltar. 

 D Skapa representation: genom fysiska, visuella eller 
digitala bilder och objekt på platsen som representerar 
människor med olika etnicitet. 

 D Skapa kultur: utforma platser för möten såväl inom 
som utom olika grupper. 

 D Medge olika slags kulturyttringar i närområdet, såväl i 
det fysiska rummet som det funktionella erbjudandet 
och innehållet. 

 D Säkerställ kontraster och olikheter: i materiella och 
immateriella aspekter, ex. visuell kommunikation, 
fysiska objekt, materialval, färgval etc. 

 D Utforma kommunikation: via en medveten strategi där 
såväl besökare, gamla och nya invånare kan ta till sig 
information om platsen och staden.  
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Ung- 
vuxen-
senior
Mänskliga faktorer omfattar även människans 
olika åldrar och behov av att ta särskild hänsyn 
till dem som faller utanför att vara i den vanliga 
normen ”mellanåldern”. Barn och ungdomars 
perspektiv faller till exempel ibland bort förutom 
att säkerställa att det finns en lekplats någonstans 
i anknytning till kvarteret. Seniorerna i samhället  
är även de styvmoderligt behandlade när det 
gäller att säkerställa tillgänglighet till offentliga 
platser och rum. Hur kan unga och senioras 
persektiv påverka platsutveckling?
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EN VIKTIG SAK när det gäller platsutveckling är att andelen 

äldre i befolkningen är växande, vilket i förlängningen 

innebär att det blir allt viktigare att ta hänsyn till behov 

som finns inom denna grupp. Det bör dock sägas att  

det inte är en homogen grupp vi pratar om här, och att 

behoven varierar stort mellan olika individer, beroende 

på ålder och hälsa.  Så kallade äldrevänliga städer 

beskrivs omfatta att se över och utveckla lösningar för 

utomhusmiljöer, byggnader, transporter, bostäder, socialt 

deltagande, respekt och social inkludering, medborgar- 

deltagande, anställningar, kommunikation och information, 

samhällsstöd och hälsoservice. En vanlig aktivitet bland 

äldre är promenader, vilket gör åtgärder som främjar detta 

viktiga. Sådant som underhåll, trygghet, att det är rent 

och snyggt, finns grönområden, sittplatser och offentliga 

toaletter nämns som främjande faktorer, förutom aspekter 

som allmänt ökar den fysiska tillgängligheten så som 

plant underlag, att inte riskera att halka etc.   

En studie i Landskrona visar att alla åldersgrupper, från 

barn och ungdomar till äldre, värdesätter säkerhet och 

att det är ”rent och snyggt”. Barn uppskattar både lek-

platser, men också utrymmen som inbjuder till spontan 

lek. Lekplatser kan upplevas som för tillrättalagda och 

tråkiga. Ungdomar vill gärna ha sittplatser, gärna lite 

avsides från exempelvis lekplatser; dels för att inte bli 

störda, och dels för att inte känna att de stör andra när 

de umgås med varandra. Äldre uppskattade parkerna 

för att promenera och träffa vänner. Viss motsägelse 

finns i att olika grupper gärna har liv och rörelse, ser 

andra människor, i parken eftersom det ökar känslan av 

säkerhet, samtidigt som exempelvis ungdomsgäng kan 

uppfattas som olustiga. 

Olika former av samskapande och delaktighet är viktigt, 

generellt för alla men framförallt när det gäller grupper 

där de som ska utveckla platsen inte själva är del inom 

gruppen. I England har ungdomar i ett socioekonomiskt 
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svagt område till exempel fått samskapa en plats som de 

från början upplevde inte var till för dem. Det finns dock 

inbyggda motsättningar mellan olika påverkansfaktorer. 

Till exempel ses det som positivt att å ena sidan ha liv 

och rörelse på en plats, där närvaron av andra människor 

bidrar till att skapa trygghet och öka känslan av säkerhet. 

Å andra sidan kan det uppfattas som obehagligt eller 

hotfullt beroende på vilka dessa människor är eller hur 

de agerar på platsen.  Behoven varierar stort både  

mellan och inom olika åldersgrupper, beroende på  

individuella omständigheter, hälsa etc. Det finns även 

behov av att särskilja dessa grupper än mer, exempelvis 

som äldre äldre och yngre äldre och tonåringar, äldre 

barn och yngre barn. Olika faktorer påverkar hur dessa 

upplever offentliga platser. Såväl andelen som antalet 

äldre i befolkningen växer, och byggda miljöer som 

främjar aktivitet och rörelse - inte minst promenader - är 

gynnsamt för hälsa och välbefinnande. Barn uppskattar 

lekplatser, men också platser som inte är så tillrättalag-

da, som inbjuder till spontan lek.  Exempel på hur den 

byggda miljön och offentliga platser kan förbättras med 

hänsyn till olika åldersgrupper är att erbjuda sittplatser i 

olika sammanhang, till exempel i anslutning till lekplatser 

för föräldrar, mer avskilt för ungdomar och längs promenad- 

stråk för äldre. Ytterligare exempel är att säkerställa att 

det finns fräscha toaletter, belysning och grönska. Den 

byggda miljön kan förbättras genom att planera för olika 

åldersgrupper i olika skalnivåer, ta hänsyn till framtida 

skötsel och underhåll i val av material och utrustning, 

samt att säkerställa en skötselplan för underhåll. 
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“Behoven varierar stort både mellan  
och inom olika åldersgrupper, beroende 
på individuella omständigheter, hälsa 
etc.”  

Att göra
 D Jämna mark: skapa jämn markbeläggning för att 

undvika snubblingsolyckor. 

 D Skapa avskildhet: mellan trafik och människor genom 
ex. korsningar med goda siktlinjer för både gående och 
bilister och skapa hinder för att uppmärksamma.

 D Aktivera fler: ge tillgång till olika slags aktivitetsplatser 
för såväl ung som senior, ex. kan bänkar vid en lekplats 
möjliggöra att unga och seniorer möts naturligt, utegym 
kan medge nya interaktioner etc. 

 D Säkerställ sittmöjlighet: med jämna mellanrum för att 
möjliggöra återhämtning.

 D Motverka halka: säkerställ snöröjning av gång- och 
cykelvägar, samt framför entréer och ramper.

 D Skapa interaktion: ex. sittgrupper som inbjuder till vila, 
kommunikation och interaktion.

 D Planera socialt: utforma platser som stödjer sociala 
relationer, ex. genom gågator, sittplatser med möjlighet 
både till avskildhet och interaktion. 

 D Säkerställ goda miljöer: god ljud- och luftmiljö för att 
underlätta för alla, och även för ex. barn, högsensitiva 
och allergiska personer. 
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Fysisk
funktion
Funktionsförmåga är generellt en central aspekt 
i alla människors liv, även om många inte tänker  
på det dagligdags. De allra flesta människor 
kommer vid något tillfälle ha en temporär eller 
längre upplevelse av fysiskt funktionsnedsättning. 
Den kan vara allt från en tillfälligt stukad fot eller  
nedsatt syn till allvarligare åkommor som påverkar 
en persons rörelse- och/eller kroppsliga förmåga. 
Enligt världshälsoorganisationen har över en miljard 
människor i världen någon form av definierat 
icke-temporärt funktionsnedsättning. Hur kan vi 
tänka kring fysisk funktionsvariation när vi planerar 
och gestaltar livsmiljöer?  
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FÖR PERSONER med olika former av funktionsvariation 

kan den stereotypa bilden som ibland förmedlas i media 

och annan kommunikation vara en nedvärderande 

representation av dem som missgynnade, sjuka eller 

hjälplösa. Det innebär i sin tur en stigmatiserande bild av 

personer med funktionsvariation som sämre eller mindre 

värda. De mentala modeller, normer och värderingar som 

finns kring personer med funktionsvariation påverkar 

dessa personers uppfattning av sig själva och begränsar 

deras självförtroende och förmåga. Det påverkar även 

andra människors uppfattning av dem och hur de värderas 

i samhället. Den sociala exkluderingen omfattar även 

begreppen som används, som kan bidra till en negativ 

självbild.  

På samhällsnivå finns sådana strukturella barriärer - 

funktionshinder - som begränsar eller hindrar personers 

med funktionsnedsättning tillgänglighet till samhälls- 

funktioner såsom skola, arbetsplatser och samhället i 

stort. Flera studier pekar på att en central faktor är personlig 

 säkerhet och trygghet för dessa personer, vilket är en 

konsekvens av negativa attityder i samhället i stort och 

deras erfarenhet och upplevelse av otillgänglig byggd miljö.

Det finns också platsrelaterade faktorer som påverkar 

personer med fysiska funktionsvariationers tillgänglighet 

till staden. En del av dessa faktorer är relaterade till årstid, 

väder och klimat. I en studie identifierades faktorer som 

påverkar rädslan hos yngre med fysiska funktionsvaria- 

tioner att vistas i det offentliga rummet vintertid. Hit 

hör att trottoarer, stigar, gångbanor, övergångsställen, 

knappar vid övergångsställen, parkeringsplatser och 

kollektivtrafik är blockerade av snö, hala, p.g.a. rinnande 

vatten eller brist på sandning, eller ojämna, på grund av 

snö. Faktorer av detta slag gör att personer med fysiska 

funktionsnedsättningar har särskild risk att halka, falla, 

fastna, få problem med sikt och orienterbarhet eller  

tvingas ta farliga omvägar, exempelvis ta sig fram på  

bilvägen. Dessa personer blir också i högre grad beroende 

av att ta hjälp av främlingar. Detta genererar i sin tur 

känslor av otrygghet, osäkerhet, utanförskap, hopplöshet 

och isolering. Liknande faktorer går att finna under alla 

årstider, men är värre vintertid.

En studie syftade till att bygga kunskap om informations- 

behov hos personer med synnedsättningar när de rörde 

sig till fots i stadsmiljöer utifrån olika teman. Ett tema är 
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orienterbarhet, i form av faktiskt orienterbarhet och  

upplevelsen av orienterbarhet som genererades av en 

rad olika faktorer i miljön. Det var behov av texturer och/

eller förändringar på ytor eller i marken som ökade orienter- 

barheten. En annan faktor var omgivande atmosfär,  

sinnesintryck såsom ljud och lukter. Vissa typer av färger 

kan vara till hjälp för personer som har viss syn. Ett  

annat tema är säkerhet. Personer med nedsatt syn  

upplever sig osäkra och otrygga i offentliga miljöer. 

Faktorer som utgjorde säkerhetsrisker var att behöva 

gå över gator, hål i marken, fysiska objekt i gångbanan, 

t.ex. möbler, väggar m.m., samt andra gångtrafikanter. 

Ett sätt att avhjälpa detta är att bygga in olika ledtrådar, 

’cues’, i den byggda miljön för att öka orienterbarheten. 

Vid val och utformning av landmärken kan kontraster, 

färgkoder, belysning, bländande ljus och placeringar  

arbetas aktivt med. Ytterligare exempel är att arbeta med 

 multimodala kanaler, exempelvis informationssystem där 

användaren utifrån sina förutsättningar flexibelt kan ta 

del av information genom talat språk, grafik, handskrift etc.

Att göra
 D Använd taktila material: som fysiskt, taktilt och visuellt 

tydliggör gångstråk, ramper och entréer.

 D Bruka ljus: ljud, färg och material som tydliggör 
orientering.

 D Nyttja ramper: och handledare vid nivåskillnader för att 
underlätta för fler att ta sig fram.

 D Integrera fasta, inbyggda nivåskillnader: som inte 
särskiljer personer med funktionsvariation från ordinarie 
entré eller gångväg. 

 D Undvik segregerande lösningar: som pekar ut personer 
med funktionsvariation, till förmån för inkluderande 
lösningar som är bra för alla. 

 D Utforma för olika årstider: stadens platser och dess 
funktion bör fungera året runt, bra vinterunderhåll gör 
att fler kan ta sig fram och använda platserna året runt.

 D Säkerställ underhåll: så att inte gropar i marken, trasiga 
handledare sinusplattor, ljudanordningar eller snö, 
vatten, is och halka försvårar framkomligheten. 
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Psykisk
funktion
Psykisk funktionsförmåga är generellt en kombination 
av olika individuella egenskaper, samhällsfaktorer, 
andra människors attityder samt den materiella  
miljöns påverkan på de unika egenskaperna hos 
en person med psykiskt funktionsvariation. En 
lösning som tillfredsställer riktlinjer och regelverk 
kan bidra till att den en person med funktionsvariation 
synliggörs och särbehandlas. Konsekvensen kan 
bli socialt exkluderade, även om de funktionella 
kraven ofta medför förbättringar för individen. Det 
påverkar i sin tur såväl livskvaliteten för individen, 
som jämlikheten och gemenskapen i samhället i 
stort. Hur kan vi tänka kring psykisk funktionsvariation 
när vi planerar och gestaltar livsmiljöer?  
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FÖR ATT SKAPA inkluderande platser behövs kunskap om 

hur en kan ta hänsyn till interaktion mellan människan 

och miljön även från ett neuropsykologiskt perspektiv. 

Neurodiversity, neurodiversitet eller neurologisk mångfald 

på svenska, är ett begrepp som myntades av den  

australienska funktionsvariationsaktivisten Judy Singer. 

Det innebär att varje människa har unika förutsättningar 

och möjligheter att uppfatta och interagera med sin  

omvärld genom sinnena. Denna typ av funktionsvariationer 

förknippas ofta med någon typ av diagnos eller psykisk 

ohälsa, men sinnesfunktionerna påverkas till exempel 

även av åldrandet. När sinnesfunktionerna avtar kan det 

vara svårt att orientera sig i sin omgivning, exempelvis 

stadsmiljön, för att man ser eller hör dåligt. Motsatsen 

kan sägas vara överkänslighet mot sinnesintryck. Det 

kan handla om hög ljudvolym, eller bakgrundsljud, som 

upplevs störande och påverkar personens funktions-

förmåga på ett negativt sätt. Även visuella intryck kan 

upplevas störande eller obehagliga, såsom starkt blinkande 

ljus eller rörelse. Därför är det viktigt att undvika/minska 

starka, grälla färger och ljus, starka kontraster, höga ljud/

oväsen samt starka lukter. Det omfattar avskilda, lugna 

platser som ger hölje och har växtlighet, vyer till naturen 

och en layout som stödjer valmöjligheter. Det kan  

exempelvis handla om att kunna välja en avskild sittplats 

där det ändå finns personer i rörelse runt omkring och 

på så vis delta passivt, alternativt att kunna välja vara i 

händelsernas centrum.

Det finns ett antal vägledande principer som har relevans 

 för utformning av offentliga rum. Det handlar exempelvis 

om att eftersträva en ordning och stilrenhet och undvika 

plottrighet, eller att särskilja viktig information med hjälp 

av typsnitt och/eller färg. Byggd miljö och offentliga 

rum kan även ge upphov till olika typer av fobi hos 

vissa individer, exempelvis social fobi och rädsla för 

öppna platser. Det finns även mer specifika fobier som 

kan kopplas till byggd miljö såsom rädsla för mörker, 

små platser, höjder, vassa föremål, speglar och att bli 

betraktad av andra.

Ur ett bredare perspektiv finns det även forskning som 

visar en allmän tendens att uttryck för psykisk ohälsa i 

allmänhet inte är välkommet i stadens offentliga rum. 
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Människor med psykisk ohälsa tenderar att exkluderas 

från det offentliga rummet, där beteendenormerna 

förutsätter förnuftighet och där ett irrationellt agerande 

uppfattas som störande. Denna exkludering kan ske på 

olika sätt, t ex genom att personer som använder tjänster 

inom den psykiska vården koncentreras till specifika 

platser i staden, medicinska eller privata rum, vilket 

medför att uttryck för psykiskt lidande i det allmänna 

stadsrummet undviks. Dessa personer kan också själva 

välja att dra sig tillbaka till det egna hemmet för att  

undvika exkludering, isolering och marginalisering. 

Sammanfattningsvis: för att åstadkomma en fysiskt och 

socialt tillgänglig miljö behöver olika människors upplev-

elser och erfarenheter finnas med och påverka både 

processen och dess  

resultat. Planprocessen för att designa en plats bör av 

den anledningen omfatta medverkan av ett brett spektrum 

av nuvarande och potentiella användare, med stor  

empati för olika användares behov och förväntningar. 

Att göra
 D Skapa siktlinjer: som medger överblick över platsen.

 D Möjliggör passage: ge möjlighet att passera ett öppet 
utrymme utan att exponera sig helt, exempelvis genom 
buskage etc.

 D Säkerställ mörker: exempelvis att personer som påverkas 
negativt av starkt ljus har möjlighet att förflytta sig i  
ljussvagare miljöer under träd, markiser etc.

 D Skapa harmoni: blanda material som förstärker starka 
ljud, ex. glas, betong etc. med material som motverkar 
detsamma. 

 D Tydliggör gatunätet: så att det underlättar orientering 
och sociala siktlinjer.

 D Visa väg: använd markeringar, symboler och  
kommunikation som gör det enkelt för alla att  
orientera och förflytta sig på egen hand.

 D Säkerställ självständighet: att själv kunna orientera 
sig och känna sig säker i miljön gör att fler kan nyttja 
stadsrummet. 

 D Lys upp staden: parker, ljusfasader, skulpturer,  
gångvägar och annat kan lysas upp för att medge  
ytterligare positiva sinnesupplevelser.
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Process
Processen för den här handboken är uppdelad 
i de tre övergripande faserna planera, gestalta 
och reflektera. Tanken är att dessa faser omfattar 
frågeställningar och aktiviteter att göra innan en 
plats ska byggas, under det att en plats gestaltas 
och efter det är färdigbyggt. I den här delen 
beskrivs processen och aktiviteterna närmare.



66  EN PLATS ATT LEVA PÅ    

DEN GAMLA TIDENS gemensamma byggande av en lada 

eller en kyrka hade en viktig social faktor, där alla i en by 

var delaktiga på olika sätt. Idag är det mer sällan som 

medborgare är aktivt delaktiga i att utforma stadens 

platser annat än genom att få delge sina tankar på i stort 

sett färdiga gestaltningsförslag. Den stad, de platser och 

den miljö som finns runt omkring oss runt om i landet 

ska finnas under lång tid. Därmed finns det ett behov av 

att säkerställa att den faktiskt fungerar för många olika 

människor. Genom samverkan och samarbete med en 

mängd olika människor kan vi bättre försäkra oss om att 

miljöerna blir hållbara. De som utformar platserna har en  

avgörande roll och ansvar för gestaltning och förvaltning. 

Kommunerna har ett övergripande ansvar att det som 

byggs ska fungera för människorna som bor där. Plan- 

och bygglagar anger vissa grundläggande krav för 

bebyggelsen. Översiktsplaner ger andra perspektiv och 

krav på den byggda miljön. Detaljplaner ger mer grund- 

läggande förutsättningar för att en plats och det som 

finns runt omkring ska fungera som en helhet. Den här 

handboken fungerar som ett komplement till dessa mer 

övergripande planer och bidrar med perspektiv inför 

arbetet med planeringen, gestaltningen och reflektionen 

kring en byggd plats. 

Inkludering

Inkludering medverkar till attraktiv livsmiljö och motverkar 

känslan av främlingsskap i våra städer. Att unga och 

seniora, fattiga och rika, makthavande och maktlösa 

kan ta del av designdialogen kring våra platser och 

städer är en nyckel till att utforma attraktiva livsmiljöer. 

Idag behöver planeraren, arkitekten eller designern ha 

kontakt med människor. Uppdraget måste omfatta att 

diskutera med alla dem som på något sätt påverkas av 

förändringen. Det är givetvis en grannlaga uppgift. Men 

det kan göras genom samskapande designprocesser. 

Samskapande är så mycket mer än att få förslag på 

lösningar på problemen. Det handlar om att ta del av 

processen för att därigenom åstadkomma gemensamma 

kreativa och nytänkande lösningar. 
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Faserna

I handboken finns faserna planera, gestalta och reflektera. 

De utgår från tre iterativa designprocesser där varje fas 

har sin egen process. Planera innebär till exempel att 

ta reda på hur den nuvarande platsen ser ut, fungerar 

och vilka som använder den. Det handlar om att ta reda 

på fler behov även från dem som inte använder platsen 

idag. En tidigare fotbollsplan kanske behöver göras 

om till en aktivitetsplats som fler kan använda sig av. 

Det kanske behöver finnas bänkar i anslutning så att 

andra grupper kan ta del av aktiviteterna på avstånd. 

Det handlar alltså att tänka bortom hur det fungerar 

idag till hur platsen borde vara för att inkludera och vara 

attraktiv för fler. Inom designområdet talas det mycket 

om processen och metoderna, dvs vilken inställning som 

människor går in med, hur andras behov kan påverka 

processen och vilka aktiviteter som kan stödja att fler 

tänker nytt och annorlunda. 

Gestaltningsfasen omfattar den faktiska detaljerade 

planeringen och projekteringen av en plats. Det handlar 

om material- och färgval och planteringar, men även 

om olika lösningar för att tydliggöra platsen och dess 

funktion för dem som använder dem. Det kan handla om 

att lägga till markplattor som tydliggör gångstråk och 

säkerställa att höjdskillnader är överkomliga även för en 

person med käpp eller rullstol. Det kan handla om att  

entrén till en byggnad kan göras om till en integrerad 

ramp som både barnvagns- och rullstolsförare kan 

nyttja. Det kan vara att lägga till kontraster i material och 
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“Att unga och seniora, fattiga och 
rika, makthavande och maktlösa kan 
ta del av designdialogen kring våra 
platser och städer är en nyckel till att 
utforma attraktiva livsmiljöer.”

färger som tydliggör och förenklar orientering för personer 

med synnedsättning eller psykiska funktionsvariationer. 

Det handlar om att utforma platser med variation i höjd 

och bredd, i stort och smått, så att fler kan känna att 

platsen är till för dem, även om plånboken är tunn. Det 

handlar om att utforma platser som fungerar oavsett 

kön, hudfärg, ålder eller historia. Kanske en specifik 

plats ska utformas speciellt av och för unga tjejer för att 

visa att de har en självklar plats i samhället? Det är många 

perspektiv att beakta när en plats ska beaktas så det 

krävs att vissa beslut finns som grund och att människor 

inkluderas i processen och får göra sin röst hörd. Det 

räcker inte att få tycka till om ett färdigt gestaltnings-

förslag, olika människor behöver finnas med hela vägen.  

Reflektionsfasen handlar om att följa upp och ta reda  

på hur platsen faktiskt fungerar när den väl är byggd och 

i bruk. Fungerar den som tänkt? Vad är upplevelsen när 

allting faktiskt är på plats? Vad kan vi lära till nästa projekt? 

Det handlar till stor del om att utveckla ett lärande där 

varje byggd miljö omfattar en lärprocess inför nästa 

byggprojekt. 

I dessa tre faser behöver en mängd aktiviteter ske,  

några tillsammans med andra. Faserna kan ta olika  

lång tid beroende av hur stor förändring projektet  

innebär, det viktiga är att inkludera människor på  

vägen och lyssna in andras upplevelser av platsen och 

andra platser. I kommande avsnitt beskrivs faserna och  

aktiviterna närmare. 
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Planera

Vad?

Den inledande planeringfasen startar när ett beslut  

om utveckling av en plats tagits. För att utveckla en 

inkluderande plats handlar denna fas om att utveckla 

en medveten strategi för en specifik plats. Strategin bör 

bygga på förståelse för förutsättningarna och formuleras  

i form av platsspecifika gestaltningsprinciper. Utgångs- 

punkten i fasen är att med ett öppet sinne utveckla 

förståelse för platsens förutsättningar, vilka riktlinjer och 

avgränsningar som finns för platsen utifrån detaljplaner 

och andra beslut, samt att utveckla förståelse för olika 

människors upplevelse och behov på denna unika  

plats. Det handlar om att skapa sig en grundläggande 

uppfattning av vilka kriterier platsens gestaltning behöver 

uppfylla för att bli så inkluderande, för så många olika 

människor, som möjligt. Utgångspunkten är ett nuläge, 

men fasen omfattar att tänka bortom nuläget till hur det 

borde vara. Det innebär att söka inspiration på annat håll 

och ta reda på människors tankar och drömmar för en 

inkluderande och attraktiv plats. Det innebär att förstå 

vad som bör stävas efter och att utveckla en plan för 

aktiviteter där det kan uppfyllas. 

Varför?

Den plats som utvecklas idag finns kvar och ska fungera 

under lång tid framåt. Om förarbetet till platsens utveckling 

planeras som ett samarbete mellan olika aktörer och  

intressenter och genom att ta medvetna och informerade 

beslut på vägen kan den byggda miljön bli långsiktigt 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Fasen 

planera syftar till att utveckla en gemensam värdegrund 

och en plan för hur platsen kan bli inkluderande och 

attraktiv för olika människors behov. Den byggda miljön 

påverkar oss människor mer än vi kanske anar. Vissa 

miljöer får oss att må bra och andra får oss otrygga eller 

osäkra. Det behövs mer kunskap om hur den byggda 

miljön påverkar människans upplevelse och en utgångs- 

punkt i planerafasen är att utveckla sådan kunskap för 

den specifika platsen som projektet ska utveckla. Det 

är oftast en mängd olika faktorer och överväganden 

att ta hänsyn till och värdera för att kunna färdigställa 

en byggd miljö. Det innebär ofta att ha kontakt med 

olika aktörer för att utveckla förståelse för olika behov, 

upplevelser och värderingar. Involveringen kan gå från 

att informera olika människor till att faktiskt bjuda in dem 

att delta i processen. Det senare medför oftast platser 
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som människor uppskattar och värnar om då de själva 

varit med och utvecklat dem. I planeringsfasen bör det 

utvecklas en gemensam målbild för att kunna diskutera 

både på helhets- och detaljnivå. På ett övergripande plan 

är många överens om att vi vill utveckla inkluderande 

och attraktiva platser, men vad som bidrar till det på 

detaljnivå kan vara svårare att konkretisera. Då krävs 

det aktiviteter som inkluderar olika människor samt att 

arbeta med olika former av visualiseringar som underlag. 

En viktig utgångspunkt i planerafasen är att även om alla 

människor inte har specifik designkompetens, så har de 

en expertkunskap om sin egen upplevelse av olika platser 

och miljöer. För att ta reda på den krävs olika aktiviteter 

och verktyg som stödjer människor i att uttrycka sina  

upplevelser och behov. Planering för en inkluderande plats 

syftar till att formulera ett tydligt uppdrag för platsens 

gestaltning. Ju klarare bild alla involverade har kring vilka 

kriterier platsen bör uppfylla och varför, desto bättre  

diskussionsunderlag och guidning finns för kommande 

steg i projektet. En tydlig målbild fungerar som en 

kompass när oundvikliga kompromisser behöver göras. 

Den hjälper också att motivera och förklara val som görs 

under hela processens gång – inom teamet, för besluts-

fattare och för medborgare. 

Hur?

För att kunna formulera platsspecifika gestaltnings- 

principer behöver olika typer av aktiviteter genomföras. 

Primärt handlar dessa om att skapa en grundförståelse 

för platsens förutsättningar utifrån principerna för en  

inkluderande plats sammankopplad med olika människors 

behov, önskemål och visioner. Denna grundförståelse 

skapar en grund där visionerna för en bättre framtid  

kan växa. 
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Aktiviteter & Verktyg
 D Bjud in till en första workshop i projektteamet för att 

utveckla en första förståelse av platsen och projektet. 
Använd ”Verktyg: Drömfångaren” på sid.125 för att 
diskutera projektets gemensamma värdegrund.

 D Bjud in till en planeringssworkshop med utgångspunkt 
i ”Verktyg: Canvas på sid. 157. Där kan principer, 
mänskliga faktorer och aktiviteter diskuteras och 
inspiration inhämtas för det resterande arbetet i fasen. 

 D Diskutera planeringen med utgångspunkt i   
”Verktyg: Principkorten” på sid. 185.

 D Diskutera planeringen med utgångspunkt i  
”Verktyg: Mänskliga faktorer-korten” på sid. 189.

 D Diskutera inspiration till platsen med utgångspunkt i 
egna bilder och exempel av vad som gör en plats trygg, 
användbar och sinnlig samt med stöd i  
”Verktyg: Inspirationskort” på sid. 161. 

 D Genomför platsanalyser för att förstå hur platsen kan bli 
trygg, användbar och sinnlig. Använd de olika verktygen 
för ”Platsanalys” som börjar på sida 134. 

 D Använd verktyget ”Inkluderingssnurran” på sid. 127. för 
att upptäcka fler perspektiv. 

 D Diskutera vilka aktiviteter som bör genomföras med 
utgångspunkt i ”Aktiviteter” på sid. 81. 
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Vad?

Den andra fasen för att utveckla en inkluderande och 

attraktiv plats för fler omfattar gestaltning. Det innebär 

att utveckla gestaltningslösningar som motsvarar och 

förhoppningsvis överträffar kriterierna som formulerats i 

första fasen. När vi diskuterar saker på ett övergripande 

plan är vi kanske överens, men det är ofta när detalj- 

lösningar diskuteras som utmaningarna av att utveckla en 

inkluderande plats visar sig. Här behöver flera aktiviteter 

genomföras för att förstå vilka konsekvenser olika 

lösningar kan få för olika unika människor. 

Varför?

Gestaltningsprinciper är ett sätt att konkretisera övergrip- 

ande värderingar, riktlinjer och regleringar för en plats 

men kan samtidigt ofta vara tämligen abstrakta i sin 

beskrivning av varför. Gestaltningsfasen bör av den anled-

ningen omfatta aktiviteter som tydliggör varför-frågorna 

för alla inblandade, så att alla förstår varför det är viktigt 

att platsen är trygg, användbar och sinnlig, liksom vad 

det innebär för olika människor. En designprocess är i 

bästa fall en läroprocess. Hela tiden fram tills dess att 

något faktiskt är byggt innebär det ett förhållningssätt av 

att lära sig om platsen, dess förutsättningar och att lära 

sig om människors upplevelser. Under vägen behöver 

beslut fattas och de behöver bygga på en förståelse av 

konsekvenser för olika människor i lika hög grad som de 

bygger på en förståelse av ekonomiska konsekvenser.  

Färger, materialval, formspråk, växtlighet och planteringar 

påverkar om platsen upplevs som trygg och välkomnande. 

Platsens affordanser, det vill säga vad den möjliggör, vad 

som kan göras på platsen, påverkar dess användbarhet. 

Samverkan av dessa principer bidrar till hur platsen 

upplevs med alla sinnen. I bäst fall innebär det en plats 

som får oss att må bra. I sämsta fall en plats där ingen 

vill vara, som upplevs otrygg eller ogästvänlig. 

Gestalta
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Den byggda miljöns olika delar samverkar till olika 

upplevelser. Det kan handla om att utforma variation i 

material, höjder och proportioner. Det kan vara att lägga 

till planteringar för att öka trivselfaktorn, att medvetet 

utforma för aktivitet på olika tider av dygnet, att tänka till 

kring hur platsen fungerar under olika årstider. 

När lösningar har utvecklats och testats i flera cykler av 

prövande tillsammans med olika intressenter och ur 

olika perspektiv, ökar möjligheten att skapa en helhet 

som upplevs som trygg, användbar och sinnlig av olika 

människor. Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är det 

självklart viktigt att gestalta en miljö som bidrar till bättre 

vardagsliv för dem som ska använda den. Det lönar sig i 

längden. 

Hur?

Gestaltningfasen handlar om att växla mellan skrivbordet 

och den aktuella platsen samt eventuellt besöka andra 

platser som kan bjuda på inspiration och upplevelser i 

form av goda exempel. Det handlar framför allt om att 

testa och utveckla diverse lösningar tillsammans med 

olika människor och vara beredd på att det måste få ta 

tid för att det verkligen ska bli bra. Många olika behov 

och önskemål ska värderas och byggas in i det slutliga 

förslaget. Det kräver noggranna överväganden av vad 

som ska gälla för den specifika platsen. Är det ungas 

behov som ska prioriteras i detta fall, eller är det de 

senioras? Kan de samverka till något som fungerar för 

båda? Hur kan platsen vara trygg för någon med psykisk 

funktionsvariation samtidigt som den är säker för 

personer med syn-, rörelse- eller hörselnedsättning? Hur 

upplevs olika färger och material av olika människor? 

Ju fler aktiviteter av utforskande tillsammans med olika 

människor som sker i denna fas, desto troligare är det 

att slutresultatet blir något som uppskattas och används 

av flera. En bonusfaktor kan vara att människor som 

deltar i processen känner större ansvar och glädje i det 

som faktiskt utvecklats sedan. 
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Aktiviteter och verktyg

Aktiviteter och verktyg som är särskilt lämpliga för olika 

faser av gestaltningsprocessen:

 D Bjud in till en gestaltningsworkshop med utgångspunkt 
i ”Verktyg: Canvas på sid.157.  Där kan principer, 
mänskliga faktorer och aktiviteter diskuteras och 
inspiration inhämtas för det gestaltande arbetet i fasen. 

 D Diskutera gestaltning med utgångspunkt i   
”Verktyg: Principkorten” på sid. 185.

 D Diskutera gestaltning med utgångspunkt i  
”Verktyg: Mänskliga faktorer” på sid. 189.

 D Diskutera inspiration till platsen med utgångspunkt 
i egna bilder och exempel av vad som gör en plats 
trygg, användbar och sinnlig samt med stöd i  
”Verktyg: Inspirationskort” på sid. 161. 

 D Genomför platsanalyser för att förstå hur platsen kan 
bli trygg, användbar och sinnlig. Använd de olika 
verktygen för ”Platsanalys” som börjar på sida 134. 

 D Använd verktyget ”Inkluderingssnurran” på sid. 127 
för att upptäcka flera perspektiv. 

 D Diskutera vilka aktiviteter som bör genomföras med 
utgångspunkt i ”Aktiviteter” på sid. 81. 
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Vad?

Reflektionsfasen för en inkluderande plats handlar om 

att titta tillbaka på processen och dess slutresultat. Det 

handlar om att upptäcka, dokumentera och dra olika 

slags lärdomar inför kommande projekt. Reflektions- 

fasen handlar om att följa upp och ta reda på hur platsen 

faktiskt fungerar när den väl är byggd och i bruk.  

Fungerar platsen som tänkt? Vad är upplevelsen när allting 

är på plats? Det handlar till stor del om att utveckla ett 

lärande där varje byggd miljö omfattar en lärprocess 

inför nästa byggprojekt. 

Platsutveckling är ett viktigt verktyg för utveckling av 

våra gemensamma samhällen. Platsutveckling bör bidra 

till goda förändringar och minska olika former av 

utanförskap. För att veta hur inkluderande den byggda 

miljön faktiskt blivit är det därmed viktigt att besöka 

platsen och ta reda på hur den fungerar. 

Varför?

Reflektionfasen fungerar som en slags kvalitetskontroll 

där slutresultatet diskuteras med utgångspunkt i de 

visioner, mål och värderingar som antogs i planerings-

fasen och eventuellt itererades (dvs. reviderades) under 

gestaltningsfasen. Att upptäcka hur en byggd miljö blev, 

hur den används och för vem den faktiskt fungerar är 

värdefullt inför kommande projekt. Det stödjer en konti- 

nuerlig lärprocess av att undvika att göra samma misstag 

och göra mer av det som fungerade bra. Genom  

reflektion kan även nya, mer innovativa sätt upptäckas. 

Reflektionsförmåga är en av de viktigaste förmågorna 

vi kan utveckla. Utan reflektion tenderar vi att “blint” 

fortsätta upprepa misstag, bidra till omedvetna  

konsekvenser och misslyckas att göra något värdefullt. 

Reflektionsförmågan består av en kritisk analysförmåga 

Reflektera
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av att hela tiden se sig omrking och kritiskt granska hur 

saker och ting fungerar. Det omfattar även att lyssna in 

andras tankar för att förstå andra perspektiv. Det omfattar 

även att utveckla empati med medmänniskor i form av 

att förstå unika mänskliga beteenden och upplevelser 

och därigenom utveckla lösningar som fungerar bättre 

i våra vardagsliv. En fullt utvecklad designreflektions-

förmåga inebär även ett förhållningssätt av att utveckla 

lösningar som bidrar till ökat värde för dem som ska 

använda sig av den byggda miljön. Reflektionen kan 

fokusera på den byggda miljön - platsen - och hur den 

fungerar och vem den är inkluderande för. Använd till 

exempel de olika verktygen för ”Platsanalys”. Reflektionen 

kan även fokusera på processen och aktiviteterna och 

diskutera hur det fungerat och vad som kan göras  

annorlunda nästa gång. 

Platsutveckling är komplext och att lägga till hållbarhets- 

och tillgänglighetsaspekter på det gör det inte direkt 

mindre invecklat. Platsprojekt innebär olika former av 

intresseavvägningar där olika aspekter ställs mot varandra. 

Vad som är rätt eller fel i dessa beslut vet vi inte förrän 

senare. Reflektionsfasen innebär ett viktigt lärande, en 

möjlighet att diskutera vad alla beslut innebar och vilka 

konsekvenser de fått. 
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Hur?

Reflektionen bör ske tillsammans med andra deltagare 

och intressenter för att upptäcka flera perspektiv vilket 

skapar en tydligare bild av både detaljer och helhet.  

Dokumentera projektet i sin helhet och använd  

dokumentationen inför nästa projekt. 

 D Bjud in till en reflektionssworkshop med utgångspunkt 
i ”Verktyg: Canvas på sid. 157. Där kan principer, 
mänskliga faktorer och aktiviteter diskuteras och 
inspiration inhämtas för det resterande arbetet i fasen. 

 D Diskutera resultatet med utgångspunkt i   
”Verktyg: Principkorten” på sid. 185.

 D Diskutera resultatet med utgångspunkt i  
”Verktyg: Mänskliga faktorer” på sid. 189. 

 D Genomför platsanalyser för att diskutera hur platsen 
blivit trygg, användbar och sinnlig. Använd de olika 
verktygen för ”Platsanalys” som börjar på sidan 134. 

 D Använd verktyget ”Inkluderingssnurran” på sid. 127 
för att diskutera hur den fungerar för olika människor, 
under olika väder och årstider. 

 D Diskutera vilka aktiviteter som varit bra och vilka 
som kan användas nästa gång med utgångspunkt i 
”Aktiviteter” på sid. 81. 
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Aktiviteter
Följande aktiviteter är sätt att praktiskt utforska 
en plats utifrån fysiska och sociala faktorer och 
principer för att få djupare förståelse för olika 
människors upplevelser.
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Vad?
Aktiviteten omfattar att utforska en plats utifrån den 

grundläggande principen trygg. Det handlar om att ta 

reda på olika människors upplevelse av trygg och trygghet 

liksom att utforska en specifik plats med utgångspunkt i 

hur den kan bidra till känslan av att vara trygg. 

Varför?
Syftet med aktiviteten är att utveckla empati med olika 

människors upplevelse av trygghet. En ojämn mark-

beläggning ger otrygghet om du har synnedsättning, 

en öppen yta utan tydliga gångsstråk kan ge människor 

med psykisk funktionsvariation otrygghet. En senior 

person kanske inte känner sig trygg på en mörk plats 

med buskage som skymmer sikten. Olika människors 

upplevelser av trygghet behöver utforskas i processen 

för att säkerställa att den framtida platsen blir trygg för 

så många som möjligt. 

Hur?
1. Börja med att besöka platsen som ska utvecklas 

och gå runt den och genom den från olika håll. Skriv 

ner och fotografera olika vinklar av platsen och fundera 

över din upplevelse när du närmar dig platsen från 

olika håll.  

2. Utforska platsen utifrån olika årstider och väderlekar. 

Finns det risk för snödrivor som försämrar framkom-

ligheten eller sikten? Finns det markbeläggning som 

riskerar att bli hal eller slipprig? Kan du ta dig fram 

med barnvagn, rullstol eller käpp? Finns det mörka 

vrår som behöver lysas upp? Kan delar av platsen 

ges ett “tak” för skydd?

3. Prata med människor som finns på platsen och ta 

reda på deras upplevelser av trygghet och av platsen. 

4. Bjud in olika människor som kan bidra med sina 

upplevelser av platsen ur ett trygghetsperspektiv. Låt 

dem närma sig platsen från olika håll och dokumentera 

både vad de gör och vad de säger. 

5. Utforska upplevelsen av trygghet. Intervjua olika 

människor om vilka platser och miljöer de upplever 

som trygga. Vilka faktorer är det som bidrar till 

känslan av trygghet? Anteckna och diskutera vad 

som kan läggas till den befintliga platsen utifrån 

känslan av trygghet. 

Tips!
Utforska platsen med hjälp av dina egna sinnen: Vad 

händer om du binder för ögonen, om du går med käpp, 

eller om du inte vill synas?

Ge  
trygghet
TID >4 timmar

PERSONER 1-20 st

FÖRBEREDELSE Penna, papper, [mobil-]kamera
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TID >4 timmar

PERSONER 1-20 st

FÖRBEREDELSE Penna, papper, [mobil-]kamera

Upplev  
användbarhet

Vad?

Aktiviteten omfattar att utforska en plats utifrån den funk-

tionella principen användbar. Det handlar om att ta reda 

på olika människors upplevelse av användbarhet, en plats 

funktioner och vad som går att göra på platsen, liksom att 

utforska en specifik plats med utgångspunkt i hur den kan 

bidra till känslan av att vara användbar. 

Varför?

Syftet med aktiviteten är att utveckla empati med olika 

människors upplevelser och behov av användbarhet. En 

senior person kan uppskatta en bänk att vila på. En yngre 

medborgare kanske stimuleras av en aktivitetspark. En 

annan person vill att stigen ska beläggas med asfalt för 

att underlätta framfart med rullstol. En person uppskattar 

kolonilott och en annan behöver mer ljus.  

Hur?

1. Börja med att besöka platsen som ska utvecklas och 

gå runt den och genom den från olika håll. Skriv ner 

och fotografera olika vinklar av platsen och fundera 

över din upplevelse när du närmar dig platsen från 

olika håll.  

2. Utforska platsen utifrån olika årstider och olika 

väderlekar. Kan det byggas tak över vissa delar 

för att öka användbarheten över årstiderna och 

väderlekar? Kan snön på vintern ge en pulkabacke 

till barnen? Hur kan årstider och väderlekar bli en 

användbar tillgång?

3. Prata med människor som finns på platsen och ta 

reda på deras upplevelser av platsen och det som 

går att göra där. 

4. Bjud in olika människor som kan bidra med sina  

upplevelser av platsen ur ett användbarhets- 

perspektiv. Låt dem närma sig platsen från olika håll 

och dokumentera både vad de gör och vad de säger. 

5. Utforska upplevelsen av användbarhet. Intervjua olika 

människor om vilka platser och miljöer de upplever 

som användbara. Vilka faktorer är det som bidrar till 

känslan av att platsen funkar? Anteckna och diskutera 

vad som kan läggas till den befintliga platsen utifrån 

känslan av användbarhet. 

Tips!

Utforska platsen med hjälp av dina egna sinnen: hur kan 

känsel, ljud, ljus, doft, syn och smak ge ökad användbarhet?
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Känn  
sinnlighet 

Vad?

Aktiviteten omfattar att utforska en plats utifrån den 

välgörande principen sinnlighet. Det handlar om att ta 

reda på olika människors upplevelse av sinnlighet, vilka 

sinnen en plats aktiviteter och hur de får en att må, 

liksom att utforska en specifik plats med utgångspunkt i 

hur den kan bidra till känslan av att vara välgörande. 

Varför?

Syftet med aktiviteten är att utveckla empati med olika 

människors upplevelse av platsens sinnlighet. Sinnlighet 

kan handla om välbehagliga syn och känselintryck vilket 

ökar välmående. Vissa platser upplevs generellt mer 

välgörande än andra. Olika människors upplevelser av 

en plats sinnlighet behöver utforskas i processen. 

Hur?

1. Börja med att besöka platsen som ska utvecklas och  

gå runt den och genom den från olika håll. Känn efter 

och fundera över din upplevelse. Skriv ner och  

fotografera olika vinklar av platsen och fundera över 

din upplevelse när du närmar dig platsen från olika håll.

2. Utforska platsen utifrån olika årstider och väderlekar. 

Vilka material, färger, ljud och ljus finns under de 

olika tiderna och vädren? Hur kan den estetiska 

upplevelsen förändras över året?  

3. Prata med människor som finns på platsen och 

ta reda på deras upplevelser av platsen och dess 

utformning.

4. Bjud in olika människor som kan bidra med sina  

upplevelser av platsen ur ett sinnlighetsperspektiv. 

Låt dem närma sig platsen från olika håll och  

dokumentera både vad de gör och vad de säger.  

5. Utforska upplevelsen av sinnlighet. Intervjua olika 

människor om vilka platser och miljöer de upplever 

som vackra, välgörande eller där de helt enkelt mår 

väldigt bra. Vilka faktorer är det som bidrar till positiva 

upplevelser av platsen? Anteckna och diskutera 

vad som kan läggas till den befintliga platsen utifrån 

känslan av sinnlighet.  

Tips!

Utforska platsen med hjälp av dina egna sinnen: hur kan 

känsel, ljud, ljus, doft, syn och smak ge ökad sinnlighet?

TID >4 timmar

PERSONER 1-20 st

FÖRBEREDELSE Penna, papper, [mobil-]kamera
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Intervjua  
flera

Vad?

Intervjuer handlar om att ta reda på människors berättelser 

och upplevelser. Alla människor är experter på sina egna 

upplevelser och kan göras delaktiga i processen genom 

att ta reda på hur de upplever en plats. 

Varför?

Syftet med aktiviteten är att utveckla empati med olika 

människors upplevelse av platser i allmänhet och en  

viss plats i synnerhet. Intervjuer ger en kvalitativ 

förståelse för både detaljer och helhet som är viktiga  

för människor. 

Hur?

1. Identifiera olika målgrupper som är viktiga intressenter 

för den specifika platsen. Det kan vara människor 

som bor i närområdet, affärsidkare, eller de som 

hänger där efter skolan. Det kan även vara besökare 

som inte känner till platsen.  

2. Förbered ett antal frågor om den specifika platsen. 

Det kan handlar om hur de använder platsen i 

nuläget, vad som gör att de känner sig välkomna 

och trygga på en plats, hur användbar de tycker att 

den specifika platsen är, vad de skulle vilja ta bort 

eller lägga till på platsen för att den skulle bli ännu 

mer attraktiv för just dem. 

3. Intervjua en mångfald av människor och samla deras 

berättelser på ett ställe där fler kan ta del av dem. 

4. Diskutera i grupp vad personerna sagt och vad det 

innebär för den specifika platsens utformning och 

erbjudande. Vad behöver läggas till eller tas bort för 

att den ska vara inkluderande för fler?

Tips!

Intervjuerna kan även omfatta personer som arbetar på 

olika intresseorganisationer för att ta reda på mer om hur en 

plats kan utformas för att vara attraktiv och inkluderande. 

TID >1 timmar/person

PERSONER 1-20 st

FÖRBEREDELSE Penna, papper, inspelningsutrustning
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Pop-up  
workshoppa 

Vad?

Workshoppar kan arrangeras inomhus eller utomhus,  

det senare kan vara en pop-up workshop som arrangeras 

vid ett tillfälle på en specifik plats för att ta reda på 

människors åsikter, tankar och upplevelser av platsen. 

Varför?

Syftet med aktiviteten är att utveckla empati med olika 

människors upplevelse och behov av den specifika platsen. 

Om en pop-up workshop arrangeras på platsen som ska 

utvecklas kan spontana uttalanden av de människor 

som passeras platsen samlas in. Det ger en förståelse 

av nuläget och ger inspiration till att skapa den framtida 

visionen och inkluderande gestaltningen. 

Hur?

1. Förbered material och aktiviteter för spontant 

deltagande såsom t.ex. korta intervjuer, svara på 1-2 

frågor, välj några bilder av platser du gillar, gör en 

snabb legofigur av vad du vill se på den här platsen. 

Allt beror av deltagare och plats. 

2. Välj en plats på platsen som är lättillgänglig och 

synlig. Placera ett bord med ballonger eller vimplar 

som gör att det syns och att människor blir nyfikna. 

3. Lägg ut material att se och interagera med. Ha 

utskrivna lappar med frågor som människor kan skriva  

på och prata med dem som kommer fram för att få 

djupare förståelse för vad de skrivit, varför de valt 

en viss bild eller gjort en viss figur. Be om deras 

kontaktuppgifter för att få djupare intervjuer eller 

spontant feedback när det finns gestaltningsförslag!

4. Samla ihop allt material och analysera det i 

efterhand. Ger det en samlad bild av platsen i 

nuläget, dess fördelar och nackdelar? Är det något 

som sticker ut som behöver tas i beaktande?

5. Dokumentera och samla erfarenheterna till projektet. 

Tips!

• Be om personers kontaktuppgifter för att få  

djupare intervjuer eller spontant feedback när det 

finns gestaltningsförslag!

• Pop-up aktiviteter kan arrangeras i olika skala och 

vid olika faser av ett projekt, exempelvis när det finns 

gestaltningförslag, när platsen är färdigbyggd för att 

samla upplevelser och erfarenheter. 

TID 2-4 timmar

PERSONER Inbjudna och spontana besökare

FÖRBEREDELSE Papper, pennor, post-its, tejp, bilder, material att  
 bygga med, t.ex. lego, lera, kartong
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Vad?

Platsanalys är en metod för att utforska en plats 

förutsättningar utifrån kopplingar mellan principer för  

en inkluderande plats och mänskliga faktorer. 

Platsanalysen utgår från platsen och dess egenskaper. 

Varför?

Syftet med aktiviteten är att utforska både en plats 

fysiska egenskaper och människors rörelsemönster och 

användning av platsen. Det bidrar till ökad förståelse 

för platsens möjligheter och begränsningar för olika 

människor. 

Hur?

1. Förbered platsanalys genom att klippa ut eller 

kopiera platsanalysmatrisen. 

2. Besök platsen och dokumentera den i ord och bild 

i platsanalysmatrisen. Fotografera som stöd för 

minnet. 

3. Placera dig på en plats där du kan observera 

människor på platsen. Studera hur de rör sig, var  

de stannar eller sitter på platsen. Dokumentera hur 

och vem som rör sig på platsen. Notera om det är 

fotgängare, cyklister, ungefärlig ålder, kön och möjlig 

socioekonomisk status och/eller funktionsvariation. 

4. Vem interagerar med vem? Är det människor som 

tycks känna varandra eller till synes främlingar? Vad 

gjorde att de interagerade?

5. Besök platsen vid olika tillfällen, väderlekar och helst 

även årstider för att studera och dokumentera hur 

rörelsemönster och interaktioner förändras. 

6. Hur kan platsen utformas för att bättre stödja 

människors rörelsemönster och uppmuntra 

interaktion?

Tips!

• Be om personers kontaktuppgifter för att få djupare 

intervjuer eller spontant feedback när det finns 

gestaltningsförslag!

• Pop-up aktiviteter kan arrangeras i olika skala och 

vid olika faser av ett projekt, exempelvis när det 

finns gestaltningförslag, när platsen är färdigbyggd 

för att samla upplevelser och erfarenheter. 

Plats- 
analysera 
TID ca 2 timmar vid 2-4 tillfällen

PERSONER 1-3 deltagare från projektteamet

FÖRBEREDELSE Platsanalysmatris, penna, kamera
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Case
Projektet People-Tools-Process-Place: 
designdriven tillgänglighetsdesign av plats 
och verktyg i små och medelstora städer 
har finansierats av Vinnova, inom ramen för 
utlysningen ”Innovationer för ett hållbart 
samhälle 2018”. I den här delen av handboken 
beskrivs två stycken delprojekt av att samskapa 
två platser i Skellefteå respektive Mölndal, 
samtidigt som verktyg, metoder, aktiviteter  
och principer utvecklades. 
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EN BAKGRUND till projektet är att fysisk tillgänglighet är 

lagstadgat vid utformning av byggd miljö, medan social 

tillgänglighet mera sällan tas i beaktande på ett system-

atiskt sätt i stadsbyggnadsprojekt. Det finns därför ett 

behov av ökade kunskaper, metoder och verktyg för att 

integrera sociala tillgänglighetsaspekter i stadsplanerings- 

processer. 

Syfte 

Projektets syfte har varit att bidra till utvecklingen av mer 

hållbara, tillgängliga, attraktiva och inkluderande städer 

och samhällen. Det övergripande målet är att dessa  

insatser ska bidra till ny kunskap om hur social tillgänglighet 

kan beaktas i varje skala och planeringsnivå i stads- 

utveckling. Begreppet social tillgänglighet definierar vi 

som att en plats och dess funktioner är fria från sociala 

barriärer som försvårar för människor att vistas på 

platsen eller använda dess funktioner. Sociala barriärer 

är hinder som inte har fysisk form. De påverkar istället 

möjligheten och benägenheten att använda en plats 

genom andra (sociala) mekanismer.

Genomförande

Enligt projektets mål skulle ett program (utbildning, process 

och verktyg) för tillgänglighetsdesign som integrerar 

kunskap om social tillgänglighet och platsinnovation 

med fysiska planeringsprocesser utvecklas. Avsikten var 

att detta skulle ske genom konkret fysisk planering av 

två utvalda platser i små/medelstora kommuner. Med 

stöd av ett designdrivet tillvägagångssätt tillsammans 

med de berörda aktörerna i de två städerna var målet  

att utveckla:

• Verktyg: för integrering av sociala tillgänglighetsperspektiv 
i befintliga processer kring fysisk planering, samt test och 
tillämpning av verktygen genom 

• Fysiska platser: utveckling av två fysiska platser i 
kommunerna, vilka fungerar som fallstudier för 

• Program: utveckling av ett program - utbildning + process 
+ verktyg - som integrerar ett helhetsperspektiv på 
tillgänglighetsdesign för stadens utveckling. 
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Platserna

Initialt var avsikten att arbeta med två olika platser i  

Kiruna kommun och Mölndals kommun. Efter valet 2018 

valde emellertid Kiruna kommun att inte medverka i  

projektet. Kontakter togs med Skellefteå kommun,  

som var positiva till att delta. Den fysiska platsen som 

har utvecklat är Kulturhusplatsen, kvarteret runt och i 

anslutning till det nya kulturhuset Sara i Skellefteå, och 

denna plats har använts som en av fallstudierna inom 

ramen för detta projekt. I Mölndals kommun diskuterades 

inledningsvis ett par olika platser som lämpliga  

fallstudier, men kommunen valde slutligen att arbeta  

med en näridrottsplats vid namn Bifrostparken som  

en del i detta projekt. 

Metoden

Metoden bygger på samskapande processrt (co-creation), 

där nya värden (koncept, lösningar, kunskap) utvecklas 

tillsammans med - i det här fallet - experter, forskare, 

designers, arkitekter, planerare och andra intressenter. 

Samskapande är en designdriven process där tankar 

och idéer diskuteras, utvecklas och förbättras tillsammans 

med olika intressenter. 

I det här projektet har samskapandet involverat personer 

med olika kompetenser och expertis på stadsutvecklings- 

enheterna i Mölndals och Skellefteå kommun, forskare 

från LTU och Rise, arkitekter och andra expertiser från 

ett antal konsultbyråer, samt andra intressenter i form av 

invånare, affärsidkare och fastighetsägare i närområdet till 

de utvecklade platserna. Avsikten var initialt att involvera 

än fler människor på de respektive platserna, men på 

“Samskapande är en designdriven 
process där tankar och idéer 
diskuteras, utvecklas och förbättras 
tillsammans med olika intressenter. ”
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grund av covid-19 pandemin fick vissa aktiviteter helt 

enkelt ställas in eller om. Arbetsgruppen har tillsammans 

med kommunernea genomfört en serie workshops med 

kommunerna, med start 2019. Från och med år 2020 

fick dessa genomföras digitalt på grund av pandemin, 

med undantag för slutliga workshops hösten 2021 som 

genomfördes på plats i mindre sällskap. Som komplement 

till workshops har kommunalanställda och konsulter 

intervjuats. Workshops har dokumenterats i form av 

arbetsgruppens anteckningar och foton samt i form av 

deltagarnas anteckningar på arbetsmaterialet. Materialet 

har analyserats tematiskt och sammanställts av arbets- 

gruppen. Vid efterföljande workshops har analysen  

presenterats och verifierats av deltagarna. 

För att fördjupa förståelsen av social tillgänglighet, 

inkludering och attraktiv livsmiljö och aspekter som är 

relevanta för utformningen av den byggda miljön med 

hänsyn till detta, har kompletterande litteraturstudier 

genomförts av arbetsgruppen. Litteraturstudierna har 

omfattat specifika områden som ansetts relevanta för att 

utreda människors olika upplevelser av en plats och har 

genomförts genom sökningar i databaser efter relevanta 

källor, se kapitlet litteraturstudier. 

Förutom workshops, intervjuer och litteraturstudier 

har arbetet bestått av co-design av arbetsmaterial till 

workshopparna, ex. i form av stora “spelplaner” där 

deltagarna haft olika uppgifter och områden att utforska 

gemensamt. Som stöd till detta har även ett antal olika 

verktyg utvecklats, beskrivande olika faktorer som är 

relevanta för platsutveckling. Samskapandet har dels 

skett i projektets arbetsgrupp, där verktyg och material 

diskuterats utifrån vilket syfte det ska ha, samt med 

deltagarna, för vidareutveckling av desamma. 
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Case
Skellefteå
Arbetet i Skellefteå inleddes med ett första möte 
tidigt våren 2019, där deltagare från LTU:s projekt- 
grupp träffade representanter från Skellefteå 
kommun. Platsen valdes ut med anledning av det 
pågående arbetet med att bygga Sara Kulturhus 
mitt i Skellefteå. Kulturhuset beräknades vara klart 
sommaren 2021 och i samband med öppnandet 
planerades att gaturummen i direkt anslutning till 
kulturhuset skulle färdigställas i enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen för centrala staden. 
En förstudie syftade till att hitta mål och vision 
för området runt Kulturhuset utifrån vad Skellefteå 
kommun tidigare tagit för strategisk inriktning 
gällande strategier, ambitioner, planer etc. 
(Skellefteå kommun, 2019).
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Bild 1. 
Vy från Kanalgatan mot “Kulturhusplatsen” oktober 2021. Kulturhuset invigt, men utomhusmiljöerna är ännu inte färdigställda.  
Foto: Åsa Wikberg Nilsson 
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TILL FÖRSTUDIEN inbjöds olika personer utifrån deras roll, 

kompetens, kontaktytor och förankring i förvaltnings- 

organisationen. Det innebar exempelvis planerings-, 

funktions- och marknadschefer från Samhällsutveckling, 

aktivitetssamordnare från Stöd & Service, planingenjörer, 

landskapsarkitekter, byggledare och projektledare från 

Fysisk planering, Gator och parker och Fastighetskon-

toret, samt avdelningschef för Biblioteket. Förstudien 

resulterade i målbilder för området runt Kulturhuset; att 

platsen ska vara trygg och tillgänglig för alla människor, 

oavsett funktionsvariation. Gaturummen ska kunna varieras 

vid behov och ska formas till attraktiva, funktionella och väl 

gestaltade handelsstråk. I utformandet runt Kulturhuset 

ska särskild hänsyn tas till de som tillfälligt eller ofta 

kommer att besöka platsen såsom besökare och kunder, 

de som väntar på platsen, resenärer, gångtrafikanter 

samt cyklister. Även behov för de som är verksamma i 

området: verksamheter, leverantörer, arrangörer, buss 

och taxi, anställda i Kulturhuset och boende i området 

ska tas med. 

Förstudien visade dessutom att det är viktigt att utforma 

platsen så den är inbjudande och trygg för barn att 

vistas på. Från kommunens sida har Johanna Granlund, 

projektledare för omgestaltningen av Kulturhusplatsen, 

varit deltagare och kontaktperson under arbetet med 

projektet. Efter det inledande mötet har ett antal aktiviteter 

genomförts, dels i syfte att bidra till kommunens 

pågående planeringsprocess, dels för att utveckla 

och testa de verktyg som tagits fram inom ramen för 

projektet. För att fördjupa förståelsen för den aktuella 

planeringsprocessen, och vilka behov som kan finnas 

för att bättre integrera sociala tillgänglighetsaspekter i 

planeringen för attraktiva och inkluderande platser, har 

även intervjuer genomförts med personer som har varit 

involverade i arbetet med Kanalgatan/Kulturhusplatsen. 

Platsen 

Skellefteå har under de senaste åren planerat för en 

expansion. Etableringen av Northvolts batterifabrik 

är en bidragande orsak, då den förväntas generera 

många arbetstillfällen och stor inflyttning. Kommunens 

vision är att växa från dagens drygt 73 000 invånare 

till 90 000 invånare år 2030. Som ett led i detta pågår 

flera planerings- och byggprojekt, bland annat för nya 

bostäder, skolor, kulturhus, och resecentra. En fördjupad 

översiktsplan för centrum antogs 2016. Kulturhuset, som 

Bild 2. 
Vy över Kanalgatan från “Kulturhusplatsen” mot torget i februari 2019, innan ombyggnationen inletts. Foto: Jennie Sjöholm
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Bild 5. 
Toppvy över 

“Kulturhusplatsen” i 
inledningsskedet av 

ombyggnationen.  
Foto från Google Earth

Bild 4. 
Vy från Kanalgatan mot 
“Kulturhusplatsen” från 

torget innan ombyggnation. 
Foto från Google Earth

Bild 3. 
Vy över “Kulturhusplaten” 

med torget framför.  
Foto från Google Earth
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Bild 6. 
Arbete med “roadmappen” i Skellefteå, september 2019. Foto: Jennie Sjöholm

invigdes i september 2021, är beläget norr om Kanalgatan 

i anslutning till torget. Syftet är att Kanalgatan ska 

byggas om framför kulturhuset, och binda samman 

kulturhuset med torget. Ett resecentrum är planerat att 

byggas i kvarteret norr om kulturhuset, i anslutning till 

järnvägen. Det innebär att ett stråk bildas från järnvägen 

och resecentret i norr, via kulturhuset och Trädgårdsgatan, 

till torget och vidare söderut förbi stadsparken till strand-

promenaden och Skellefteälven. Ombyggnaden av  

Kulturhusplatsen/Kanalgatan påbörjades under 2021, och 

kommer att färdigställas under barmarksäsongen 2022. 

På Skellefteå kommuns hemsida beskrivs projektet som: 

Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, 

där norra Kanalgatans körfält flyttats ner till södra. Vid 

utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, 

Torggatan och Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid 

tillgänglighet och trygghet. Gaturummet ska vara tryggt, 

tydligt och orienterbart. Dess formspråk inbjudande, 

välgörande och inkluderande för såväl invånare som 

besökare. Områdena i mitten av Kanalgatan, där det 

tidigare varit parkeringsplatser tas bort, och istället 

anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme 

för gång- och cykeltrafiken. Framför kulturhuset byggs 

en flexibel yta med plats för både vardaglig användning 

och mindre evenemang. Ytan planeras att möbleras med 

planteringar, sittplatser och ljuspergola, med möjlighet 

till att simulera bland annat natthimmel och norrsken.

Processen

En serie workshopar planerades. Initialt var avsikten 

ha tre sammanhängande workshopar enligt konceptet 

”Now – Wow – How” med deltagarna Skellefteå och 

Mölndal, varav några gemensamt för att sprida kunskap 

och erfarenheter om stadsutveckling mellan deltagarna.  

Den första workshopen i Skellefteå hölls i september 2019,  

på temat ”now”. Projektet och dess syfte introducerades 

och det gavs en introducerande föreläsning om hur  

gestaltning av det offentliga rummet påverkar inkludering 

respektive exkludering, trygghet, hälsa och välbefinnande. 

Projektet är designdrivet, bygger på samskapande med 

utgång i värden vi vill ska råda i samhället. Det betonades 

att alla deltagare kommer från olika professioner och att 

vår begreppsapparat därför kan skilja sig åt. Därefter 

sattes projektet i relation till begreppet social hållbarhet. 

I detta arbete är tillgång till staden och dess funktioner 

central, dock är det ett flertal faktorer som påverkar om 

en plats i realiteten är och upplevs tillgänglig eller inte.  

Bild 7. 
Arbete med materialet i Skellefteå, oktober 2021. Foto: Jennie Sjöholm
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Workshopövningen med tillhörande material (faktor-kort, 

tillgänglighetsmatris och person-kort) introducerades, 

samt  ”roadmappen” och dess olika steg. Deltagarna 

skulle inledningsvis definiera sitt team för att därefter 

med hjälp av “faktor-kort” först individuellt reflektera  

kring sociala respektive fysiska faktorer som påverkar ens 

egen tillgång till en plats. I nästa steg skulle deltagarna 

med hjälp av “scenario-kort” diskutera platsens tillgäng- 

lighet utifrån kortens fiktiva personberättelser.  

Avslutningsvis diskuterades hur platsen skulle kunna se 

och fungera för att minimera de problematiska barriärerna 

och öka tillgängligheten till platsen. Vidare beskrevs 

platsen utanför Luleå kulturhus som skulle analyseras 

ochett flertal bilder därifrån visades. Deltagarna delades 

in i tre mindre grupper för att arbeta utifrån ”roadmappen” 

och instruktionerna ovan.  

Den andra workshopen i Skellefteå hölls i december 

2019, på temat ”wow”. Workshopen inleddes med en 

presentationsrunda. Efter detta fick gruppen sin första 

uppgift - att skriva ner vilka deltagare gruppen hade samt 

vilka perspektiv de har utifrån sina yrkesroller, steg 1 på 

”roadmappen”. När de hade gjort detta introducerades 

dagens uppgift och konceptet ”platsens själ” presenterades. 

Gruppen började sedan själva prata om Skellefteås själ, 

steg 2 på ”roadmappen”, och presentera bilder eller 

beskrivningar de menade representerar denna. I nästa 

punkt presenterades begreppet tillgänglighet och en 

sammanfattning av sådant som hade sagts om tillgäng- 

lighet under den första workshoppen i Skellefteå.  

Deltagarna fick en chans att kommentera sammanfatt- 

ningen och började därefter med steg 3 på ”roadmappen”, 

om vilka användargrupper som bör prioriteras. Efter  

en fikapaus introducerades begreppet platsinnovation 

och nästa uppgift, steg 4 på roadmappen, där grupperna 

arbetade fram idéer för det aktuella området. Efter att 

grupperna fått arbeta med steg 4 fick respektive grupp 

presentera sina idéer för övriga grupper och workshop-

ledarna. 

En tredje workshop hölls i maj 2020 via Zoom. Syftet 

med workshopen var att utveckla metoder för plats- 

utveckling som utöver platsens egenskaper även tar 

hänsyn till olika aspekter kopplade till potentiella  

användare. På grund av Corona-restriktioner, genom-

fördes workshopen digitalt på Zoom. Med hjälp av verktyget 

Mural utvecklades en roadmapp som bildade grunden 

till aktiviteter. Den bestod av följande steg: förstå platsen 

och dess funktioner, uppleva platsen genom att leva sig 

in i en fiktiv persona, utveckla gestaltningsprinciper  

Bild 8. 
Sara Kulturhus, oktober 2021. 

 Kanalgatan och platsen runt kulturhuset 
håller på att färdigställas.   

Foto: Jennie Sjöholm
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baserade på föregående steg samt principer för en tillgänglig 

plats (trygg, användbar, inkluderande, attraktiv och väl-

görande), värdera dvs. rangordna gestaltningsprinciper och 

till sist reflektera över metoden för att vidareutveckla den. 

En avslutande workshop hölls i oktober 2021, tillsammans 

med ett besök på Kanalgatan/Kulturhusplatsen. Syftet 

var dels att, så långt möjligt, utvärdera planerings- 

processen och platsens gestaltning med hänsyn till dess 

sociala tillgänglighet, dels att testa delar av det verktyg 

som arbetats fram i projektet inför färdigställandet av 

en handbok. Workshopen inleddes med att deltagarna 

individuellt fick reflektera över arbetet med Kulturhusplatsen. 

Därefter fick deltagarna fördjupa sig i ”principkorten”. 

Detta skedde genom att först individuellt reflektera över 

korten, dess innehåll och form, därefter genom att i 

grupper diskutera Kulturhusplatsen utifrån principerna. 

Sedan fick de fördjupa sig i ”faktorkorten”. Först genom 

att individuellt reflektera över korten, dess innehåll och form, 

därefter genom att i grupper diskutera Kulturhusplatsen 

utifrån principerna. Därefter testades ”inkluderingssnurran” 

och en tillhörande matris. Workshopen avslutades med 

en reflektion av vad hela arbetet med social tillgänglighet 

och Kulturhusplatsen inneburit för erfarenheter. 

Som komplement till workshopparna har följande intervjuer 

hållits med anställda i Skellefteå kommun och av  

konsulter anlitade av dem för att arbeta med Kanalgatan/

Kulturhusplatsen. Intervjuer har skett med Johanna 

Granlund, Elsa Karlberg, landskapsarkitekt, Therese 

Kreisel, planchef, Yvonne Yman, praktikant resecentrum-

gruppen, samtliga Skellefteå kommun. Intervjuer  

har även skett vid flertal tillfällen med Annika Stenvall 

och Annika Lindberg, konsulter vid Norconsult, som 

utformat gestaltningsförslaget för Kulturhusplatsen.

Resultaten

Resultatet av platsutvecklingen är under utveckling, se 

bild 8-11, där gestaltningen av Kulturhusplatsen kan 

börja anas. Utmaningen är trafiken på Kanalgatan, och 

förhoppningen är att planteringar med sittplatser i olika 

Bild 9. 
Platsbesök och efterföljande workshop i Skellefteå 2022. På bild bl.a 

projektledare Johanna Granlund, landskapsarkitekt Elsa Karlberg, 
funktionssamordnare Christina Nyberg och forskare Minna Eronen.  

Foto: Åsa Wikberg Nilsson

Bild 10. 
Utanför hotellentrén har taktila plattor använts för att leda in 
mot entrén. Betongblock med kommande inbyggda pollare 

utgör kombinerade terrorskydd och sittplaster. Foto: Åsa 
Wikberg Nilsson
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Bild 11. 
Entré från Trädgårdsgatan med inbyggd ramp. Foto: Åsa Wikberg Nilsson

nivåer ska skapa en avskärmning mot trafiken, så att 

den inte blir allt för dominerande. Avsikten är att skapa 

“shared spaces” på Kanalgatan mellan torget och  

Kulturhusplatsen där fotgängare, cyklister och bilar samsas.

Tanken är att använda avvikande markbeläggning för att 

kommunicera detta. Betongblock med inbyggda pollare, 

se bild 10,  placeras ut för att hindra bilarna att köra 

genom/parkera runt om Kulturhusplatsen. 

Själva Kulturhusplatsen är gestaltat för att vara flexibelt, 

dvs. att det finns en öppen möjlighet till evenemang och 

torghandelu. Detta kan ske både mot Kanalgatan, under 

den kommande ljuspergolan och på Trädgårdsgatan. 

Flexibilitet för olika evenmang var ett av styrgruppens 

önskemål för platsen. Runtom Kulturhuset planeras även  

fastbyggda sittplatser, till exempel i form av betongkuber 

som kläs med trä. Dessa kuber fungerar även som 

terrorskydd. De har el, vilket möjliggör både ljud- och 

ljusinstallationer. Cykelparkering kommer att finnas på 

båda sidorna av Kulturhusplatsen. Olika typer av taktil 

markbeläggning används för att synliggöra orientering 

till ingångar. Hela ytan har markvärme. Det kommer 

även finnas en aktiv yta där Trädgårdsgatan och Kanal-

gatan möts. Där kommer det bland annat finnas små 

betongfigurer som ska inspirera till lek. Lite längre upp 

på Trädgårdsgatan vid biblioteket kommer det finnas 

en pop-up yta som är tänkt för tillfälliga utställningar 

eller mindre “happenings”. Längs Trädgårdsgatan vid 

husväggen kommer det finnas olika sittplatser med 

avskärmande och vindskyddande planteringar. På  

andra sidan av denna gata finns bostadshus och därför  

behöver den vara tillgänglig för biltrafik.
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Case
Mölndal
Arbetet i Mölndal påbörjades i mitten av år 2019 med ett 

antal inledande möten med representanter för Mölndals stad. 

Syftet var bland annat att identifiera en lämplig plats för  

projektet att arbeta med. Ganska snart valde kommunen 

platsen Underjorden. Den plats som går under smeknamnet 

Underjorden är en yta under en viadukt i Mölndals centrum 

vars kanske främsta funktion idag är som parkeringsplats. 

Projektet påbörjade sitt arbete med Underlandet under 

hösten år 2019. Dock avbröts arbetet framåt slutet på året på 

grund av att den tänkta byggherrens ambitioner för platsen 

ändrades. Efter detta var ett antal olika platser på tapeten, 

fram till dess att Mölndal under våren 2020 valde den relativt 

nyutvecklade Bifrostparken som objekt. Motivet till valet var 

att det skulle gå att lära sig mycket från parkens planering 

och gestaltning inför Mölndals utvecklande av framtida  

liknande platser.
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Platsen 

Stadsdelsparken Bifrostparken ligger centralt i bostads- 

området Bifrost i de nordvästra delarna av Mölndals 

kommun. Området består främst av flerfamiljshus, men 

också av villor. I området finns också service så som låg- 

och mellanstadieskolor, äldreboende och kyrka. Stora 

delar av bebyggelsen är uppförd från 1960-talet och 

framåt. Bifrost ligger nordväst om Mölndals Centrum. 

Området ligger en bit söder om Göteborgs Centrum och 

angränsar precis till Änggårdsbergen i nordväst. 

Som stadsdelspark är Bifrostparken i första hand riktad 

till människor i stadsdelen. En av parkens främsta roller 

är som så kallad näridrottsplats avsedd för spontanidrott, 

lek och bollspel. Här finns bland annat en fotbollsplan 

med konstgräs, ett utegym och en hinderbana (se bild 

nedan). Det finns också en boulebana samt en lekplats 

med bland annat studsmattor och höga klätternät. 

Dessutom finns grönytor, sittplatser, grillplats och en fontän.

Processen

En av de för mer organiserade aktiviteter som projektet 

genomförde i Mölndal var en workshop som hölls den 

18 oktober 2019. Under workshopen deltog ett 20-tal 

tjänstepersoner från Mölndals stad som arbetade med 

stadsbyggnadsfrågor eller sociala frågor.

Workshopen inleddes med en introduktion av projektet 

och dess syfte. Det talades exempelvis om att gestaltning 

av det offentliga rummet bland annat påverkar inkludering 

respektive exkludering, trygghet, hälsa och välbefinnande. 

Vidare diskuterades att projektet är designdrivet, dvs. 

bygger på samskapande med utgång i värden vi vill ska 

råda i samhället. En viktig aspekt i stadsplanering som 

diskuterades var att deltagarna ofta kommer från olika 

professioner och att “begreppsapparaten” därför kan 

skilja sig åt. 

Bild 1. 
Utsnitt ur processkarta över Bifrostparkens planering och gestaltning. 
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Bild 2. 
Bifrostparken 
med några av 

dess funktioner 
markerade. Foto 

från Google Earth

Bild 4. 
Bifrostparken med 

Göteborgs centrum 
i bakgrunden. Foto 
från Google Earth

Bild 2. 
Bifrostparken 

med Mölndals 
centrum i 

bakgrunden. 
Foto från 

Google Earth
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Vidare beskrevs ett tidigare projekt, PRISMA, där RISE, 

Mölndal med flera utvecklade ett processverktyg för 

social hållbarhet i stadsdelsomvandling. I detta arbete 

är tillgång till staden och dess funktioner central, dock 

är det ett flertal faktorer som påverkar om en plats i 

realiteten är och upplevs tillgänglig eller inte.

Planchefen på stadsbyggnadsförvaltningen, Lisa Östman, 

berättade om platsen “Underlandet” som projektet vid 

den här tiden var tänkt att fokusera på. Samtal följde 

i helgrupp, bland annat om potentialen med närmare 

samarbete mellan planenheten och samhällsarbete i 

tidiga planeringsskeden, innan fyra mindre grupper 

började arbeta utifrån ”roadmappen”. I detta steg intro-

ducerades workshopövningen med tillhörande material. 

Deltagarna arbetade med en “canvas”, framtagen inom 

projektet, som fick arbetsnamnet ”roadmap”. Canvasen 

bestod av olika steg där deltagarna, indelade i smågrupper, 

uppmuntrades till att diskutera och reflektera över 

platsers tillgänglighet utifrån olika gruppers perspektiv 

och förutsättningar.

Deltagarna definierade inledningsvis sitt team inklusive 

medlemmarnas positioner och förförståelser. I nästa 

steg fick deltagarna analysera platsen med hjälp av en 

en kortlek med arbetsnamnet faktorkorten, som innehöll 

information om olika faktorer som påverkar olika personers 

access till en plats, så som språk, symbolik, känslor, 

atmosfär, ägandeskap, kostnader m.m. I nästa steg tog 

deltagarna hjälp av en annan kortlek som beskrev olika 

”personas”, det vill personer med olika egenskaper, så 

som funktion, identitet, genus, sexualitet m.m. De fick då 

sätta analysen de hade gjort med hjälp av faktor-korten 

i relation till olika personas. Avslutningsvis diskuterade 

deltagarna hur platsen skulle kunna se och fungera 

för att minimera de problematiska barriärerna och öka 

tillgängligheten till platsen. 

I och med att arbetet med “Underlandet” avbröts några 

månader efter denna första workshop påbörjade ett 

arbete med att identifiera en ny plats. Parallellt påbörjade 

projektet ett arbeta med att analysera Mölndals stads 

existerande planerings- och gestaltningsprocesser med 
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Bild 5. Bifrostparken Foto: Stefan Molnar
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Bild 6.  Foto: Stefan Molnar

fokus på hur de hanterar inkluderings- och tillgänglighets- 

frågor. Nu genomfördes också ett antal möten med kommun 

samt en intervju med planarkitekten Alexandra Romanov 

som särskilt arbetade med strategisk planering.  

Dessutom påbörjades ett arbete med att ta fram material 

och metoder för datainsamling och analys som skulle 

användas i arbetet med Bifrostparken, som vid det här 

laget hade valts som objekt för projektet. Snart slog dock 

Covid-pandemin till vilket gjorde det praktiska arbetet 

med att gå ut och analysera parken tillsammans med 

olika människor svårt.

Under vintern år 2018-2019 genomfördes ett antal digitala 

möten med tjänstepersoner i Mölndals stad i syfte att 

försöka förstå Bifrostparken och dess utmaningar. Nu 

genomfördes även en workshop med dessa tjänstepersoner. 

Syftet med denna workshop var att dels analysera hur 

planerings- och gestaltningsprocessen hade sett ut som 

hade gjort Bifrostparken. Detta för att identifiera vad en 

kommun i praktiken kan och inte kan påverka vad gäller 

tillgänglighets och inkluderingsfrågor. Därför genom-

fördes der under år 2020 ett antal digitala möten med 

tjänstepersoner i Mölndals stad i syfte att försöka förstå 

Bifrostparken och dess utmaningar samt planera det 

fortsatta arbetet.

Under våren 2021 genomfördes även en workshop 

med samma tjänstepersoner. Syftet med workshopen 

var att analysera hur det hade gått till när Bifrostparken 

planerades och gestaltades några år tidigare. Detta för 

att identifiera vad en kommun i praktiken kan och inte 

kan påverka vad gäller tillgänglighets och inkluderings-

frågor. Under workshopen fick deltagarna, med hjälp 

av en digital processkarta i det webbaserade verktyget 

Mural, kartlägga de aktörer, aktiviteter, beslut och objekt 

som processen hade byggts upp av. De fick också 
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diskutera vad som hade kunnat gjorts annorlunda och 

vilka krav detta i så fall skulle ha ställt på nya former av 

underlag, verktyg m.m. Efter workshopen fick deltagarna 

också möjlighet att enskilt granska, revidera och fylla 

på processkartan. Deltagarna delade även med sig av 

olika dokument som hade producerats under arbetet 

med parken. Anteckningar från workshopen och övriga 

möten, samt planeringsdokumenten, kodades och analys- 

erades sedan. Resultatet användes för att komplettera 

processkartan ytterligare samt skriva en kort fallstudie.

I nästa steg gavs tjänstepersonerna, i samband med en 

digital tredje workshop, samt ett antal möten, möjlighet 

att testa några av de verktyg och material som projektet 

hade tagit fram på Bifrostparken, så som kortlekar, en 

inkluderingssnurra och en matris. 

Under höstterminen 2021 togs ett antal datainsamlings- 

verktyg fram som det var tanken att i första hand  

kommunala tjänstepersonen kunde använda för att 

samla in information om offentliga platsers tillgänglighet 

och förmåga till inkludering av olika grupper. Verktygen 

skickades ut till tjänstepersonerna i Mölndals stad för 

granskning.

I februari och mars 2022 användes verktygen i insamlingen 

av data om Bifrostparken. Arbetet bestod dels av obser-

vationer av hur Bifrostparken används och av vem. Dels 

bestod det av en inventering och analys av platsens 

fysiska karaktäristika och hur dessa möjliggör eller hindrar 

användning av olika grupper. Platsanalysen presenterades 

i en separat rapport till Mölndals stad samtidigt som 

verktygen reviderades baserat på lärdomarna från 

användningen i Bifrostparken. Dessutom integrerades 

Bild 7.  Foto: Stefan Molnar
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Bild 8.  Foto: Stefan Molnar

datan i en Exceldatabas som togs fram tillsammans  

med kommunens GIS-samordnare. Detta med tanken att 

datan även framöver skulle finnas tillgänglig i kommunens 

digitala kartverktyg och därmed skulle kunna byggas  

på efter hand.

En avslutande workshop i Mölndals stad hölls i mars 

2022. Även denna gång var workshopen digital och hölls 

med hjälp av det online-baserade whiteboardverktyget 

Mural. Deltog gjorde samma tjänstepersoner som hade 

deltagit i arbetet så här långt. Syftet med workshopen 

var att utvärdera och få input på ytterligare två av de 

verktyg som hade tagits fram inom projektet, nämligen 

en matris för inkluderande platsanalys samt den så 

kallade inkluderingssnurran. Under workshopen fick 

deltagarna först enskilt sätta sig in i verktygen. Sedan 

fick de diskutera verktygen i grupp, inte minst med fokus 

på utvecklingsmöjligheter. Deltagarna ombads under 

diskussionerna reflektera över hur verktygen skulle kunnat 

användas på Bifrostparken. När workshopen väl var 

avslutad användes lärdomarna därifrån för att uppdatera 

verktygen ytterligare.
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Bild 9.  Foto: Stefan Molnar
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Nedan följer verktyg för att kunna arbeta med 
inkludering och tillgänglighet utifrån fysiska och 
sociala faktorer och principer.

Verktyg:
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Vad?

Normcirkeln är ett verktyg för att diskutera vilka som har 

makt och privilegier i olika specifika situationer. Den inre 

kretsen illustrerar vilka människor som vanligtvis medvetet 

eller mer omedvetet prioriteras. Den yttre kretsen visar 

vilka andra människors behov som behöver uppmärk-

sammas mer.

Varför?  

Syftet med normcirkeln är att en plats ska kunna användas 

av så många som möjligt. Visionen är ett samhälle utan 

hinder och platser som är inkluderande och attraktiva 

oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet, etnicitet, 

språkförmåga etc. Det kräver lite tankemöda första  

gången men blir snart en vana att alltid tänka inkluderande. 

Hur?

Utgå från en specifik plats och diskutera hur den platsen 

fungerar för dem som är inom normen (inre kretsen) 

respektive för dem bortom normen (yttre kretsen). 

Diskutera vad som skulle göra platsen mer inkluderande 

och attraktiv för dem i yttre kretsen utan att de pekas ut 

eller att det innebär speciallösningar. 

Normcirkeln
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Drömfångaren

Vad?

Drömfångaren är en modell för att navigera olika situerade 

perspektiv: 1) VEM aktörernas gemensamma och indivi-

duella ståndpunkter, 2) VAR platsen, 3) VAD visioner och 

omfattning 4) HUR verktyg och metoder samt synergier 

och utmaningar som uppstår i skärningspunkterna.   

Varför?  

Syftet med Drömfångaren är att visualisera helheten 

och dess delar i relation till varandra för att försäkra att 

olika perspektiv tas hänsyn till, samt för att öka empati 

och engagemang hos olika aktörer. En viktig aspekt är 

att med hjälp av varför-frågorna medvetandegöra olika  

bevekelsegrunder, uppfattningar och värderingar.  

Hur?

I början av ett projekt är drömfångaren ett viktigt verktyg 

för att genomlysa olika aspekter. Ha modellen framför 

er och diskutera frågorna i tur och ordning. Återkom 

till Drömfångarens frågeställningar under processens 

gång för att fördjupa förståelsen av olika perspektiv allt 

eftersom projektet skrider fram. Dokumentera svar för 

att komma ihåg utgångspunkter och ha modellen som 

en kompass för arbetet.  
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Vad initierade detta projekt och vilka problem, 
önskade resultat och processer har redan 
bestämts?

På vilket sätt har problemet redan definierats 
eller bestämts? Kan det utmanas?

Vilka är våra målsättningar och önskade 
resultat? Varför dessa?

Vilken påverkan har projektets ramar och 
målsättning för ett inkluderande och attraktivt 
resultat?

Hur samarbetar vi för att ta vara på allas 
insikter och dela kunskap?

Hur kan olika aktörer bjudas in att delta?

Hur kan vi identifiera aktörernas behov 
och önskemål?

Hur kan vi kommunicera och dela insikter 
mellan olika aktörer?

Hur kan vi sprida insikter och kunskap genom att 
samskapa?

Vilka roller har olika aktörer? Är de deltagare, 
teammedlemmar, experter, beslutsfattare eller icke-
deltagare? 

Vilka upplevelser och erfarenheter bör tas hänsyn till?  
Varför just dessa och inte andra?

På vilka andra sätt kan deltagande främjas och underlättas?

Vilka mål och syften finns för just denna plats, vem och vad behöver 
inkluderas? Varför?

Hur kan vi lära av varandra?

Vilka mål finns beträffande aktiviteter och upplevelser som 
platsen färväntas uppfylla?

Vilka aktörer kan ha viktiga insikter att dela med sig?

Vilka mål finns för platsens innehåll?

Vilka mål finns för platsens gestaltning? Hur kan 
dessa kommuniseras till olika aktörer? 

Vilka platsspecifika upplevelser behöver vi ta hänsyn till?

Hur kan vi omformulera problem till möjligheter? Vad kan vi 
förändra? Vad kan vi inte förändra? Varför?

Vilka kompromisser behöver göras gällande inkludering och 
attraktivitet? För vem? Vilka konsekvenser får det?

Vad har vi möjlighet att göra i detta projekt? Vad inte? 
Varför?

Var finns platsen? Vad finns i närheten? Vilken social och 
kulturell kontext finns på platsen och i dess närhet? 

Vad och vem formar platsens nuvarande upplevelse? 

Vem eller vilka vistas på platsen i nuläget? Vem inte? 
Varför?

Vilket innehåll vill vi att platsen ska erbjuda: aktiviter, 
objekt, interaktioner, upplevelser?

Vilken gestaltning är lämplig för platsen: former, färger, 
material estetiska upplevelser?

Vem är jag och hur skiljer sig mina erfarenheter och 
väderingar från de deltagare jag arbetar med?

Vilka bör finnas med som deltagande aktörer i detta 
projekt?

Vem bestämmer normer, regler, värden i projektet? 

Vem/vilka äger projektet?

Vem exkluderas eller marginaliseras?

Vilka behov och önskemål har jag för detta projekt, 
vilka har andra deltagare?

Vilka visioner för en bättre framtid finns? 

Vilka frågeställningar och problem finns i nuläget?

Vems behov, värden och önskemål bör prioriteras i detta 
projekt? Varför?

Vilka behov och önskemål finns gällande projektets ramar  
och målsättning?
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Vad?

Inkluderingssnurran är ett verktyg som stöd till aktiveteter 

för att utforska social tillgänglighet och inkludering på 

en plats, dess förutsättningar och utvecklingspotentialer. 

Verktyget har samma utgångspunkter som Platsanalys 

(s.134) och kan ses som ett sätt att upptäcka nya  

perspektiv samt fokusera och fördjupa valda perspektiv.

Varför?

Inkluderingssnurran hjälper till att analysera platsen 

utifrån principer för en inkluderande plats och olika 

mänskliga faktorer, samt att undersöka dessa perspektiv 

utifrån väder, årstider och tider på dygnet. Detta kan 

göras individuellt för att sedan diskuteras och jämföras 

i en projektgrupp, eller så görs det genom gruppdiskus-

sioner direkt på platsen. För att gå på djupet i analysen 

rekommenderas att bjuda in olika användargrupper att 

delta i platsanalysen. 

Hur?

Skriv ut och sätt ihop snurran för att ta med den till 

platsen som ska analyseras. Genom att snurra på de 

olika hjulen kan olika kombinationer skapas. Genom att 

betrakta och beskriva både platsens egenskaper och 

människors upplevelser utifrån valt fokusområde kan 

nya insikter och en ökad förståelse fås för de möjligheter 

och begränsningar varje plats har för olika människor.  

Besök platsen vid flera tillfällen: olika tider på dygnet, 

året samt vid olika väder. Dokumentera observationer 

och upplevelser exempelvis i textform eller på en karta. 

Fotografera för att komma ihåg platsen. 

Inkluderings- 
snurran
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Vad?

Fysisk tillgänglighet innebär att en plats är fysiskt tillgänglig, 

det vill säga att det inte finns fysiska barriärer i form av 

ex. låsta grindar, kullersten, trappor eller branta backar.

Social tillgänglighet innebär att en plats och dess  

funktioner är fria från sociala barriärer som försvårar eller 

hindrar människor att vistas på platsen eller använda 

dess funktioner. Se även korten med mänskliga faktorer. 

Varför?

Social tillgänglighet påverkar olika människors upplevelse 

av en plats och deras benägenhet att använda den.  

En plats sociala tillgänglighet är beroende av såväl 

platsens fysiska utformning, dess innehåll och de normer 

och värderingar som finns hos såväl dem som har 

utformat platsen, som hos dem som använder platsen. 

Hur?

Samla en grupp intressenter för att diskutera en specifik 

plats som ska utvecklas. Gör ett platsbesök och studera 

platsen och människorna som är där. För vem är platsen 

tillgänglig? För vem är den det inte?  

Tillgänglighets-
matris
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SOCIAL TILLGÄNGLIGHET (LÅG)

Exkluderande 
plats

Platsen är svår att ta sig till och att 
använda, det är få människor som 
använder den. Platsen har en dålig 

atmosfär, är inte ren och underhållen 
och ger upphov till känsla av otrygghet. 

Ockluderande  
plats

Platsen har lagstadgade funktioner 
som medger tillgänglighet, men har 

barriärer som hindrar vissa människor 
att använda den.      

FYSISK TILLGÄNGLIGHET (HÖG)

FYSISK TILLGÄNGLIGHET (LÅG)

SOCIAL TILLGÄNGLIGHET (HÖG)

Inkluderande 
plats

Platsen används av en mängd olika 
människor, olika tider på dygnet och 
över olika årstider. Platsen är enkel  
att ta sig till, har användbara funktioner 
och bidrar till goda sinnesupplevelser. 

Restriktiv 
plats

Platsen används av en olika  
människor, men är inte enkel att ta  
sig till, trygg och/eller användbar för 
vissa målgrupper. 
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Analys- 
verktyg

Vad?

Handboken innehåller flera olika analysverktyg, som 

är utformade för att stödja dig och övriga deltagare i 

identifiering av viktiga aspekter för inkluderande  

platsutveckling. 

Varför?  

Syftet med verktygen är att stödja olika former av nuläges- 

prioriterings- och konsekvensanalyser där möjligheter 

och utmaningar för en inkluderande plats kan identifieras 

och prioriteras. Analysen kan med fördel göras av flera 

personer med olika bakgrund och yrkeserfarenhet för att 

skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden 

inte bara för den specifika platsen, utan även för  

inkluderande platsutveckling i allmänhet. 

Hur?

Verktygen innehåller olika sorters stöd för nuläges-, 

konsekvens- och prioriteringsanalyser. Diskutera vilka 

verktyg som kan vara lämpliga för det specifika projektet 

och vem som bör utföra analyserna. En viktig del i att 

utforma en attraktiv och inkluderande plats är att besöka 

platsen vid olika tidpunkter på dygnet och gärna under 

olika årstider. Observationerna kan dokumenteras och 

sammanställas som underlag för prioritering av vem 

platsen bör, ska och måste fungera för. 
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Vad?

Fysisk tillgänglighet innebär att en plats är tillgänglig 

i form av att det inte finns fysiska barriärer som 

exempelvis låsta grindar, icke-plant underlag, trappor 

eller branta backar.

Social tillgänglighet innebär att en plats och dess 

funktioner är fria från sociala barriärer som försvårar eller 

hindrar människor att vistas på platsen eller använda 

dess funktioner. Se korten med mänskliga faktorer. 

Varför?

Tillgängligheten påverkar olika människors upplevelse 

av en plats och deras benägenhet att använda den. En 

plats tillgänglighet är beroende av såväl platsens fysiska 

utformning, dess innehåll och de normer och värderingar 

som finns hos dem som har utformat platsen, såväl som 

hos dem som använder platsen. 

Hur?

Samla en grupp olika intressenter för att diskutera en 

specifik plats som ska utvecklas. Gör ett platsbesök  

och studera platsen och människorna som är där.  

För vem är platsen tillgänglig? För vem är den det inte? 

Utgå från exempel frågorna i de efterföljande analyserna 

utifrån varje kategori men tänk även att flera faktorer  

ofta samverkar. 

Platsanalys
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På vilket sätt är platsen säker för 
människor med olika socio-
ekonomiska förutsättningar?

På vilket sätt är platsen 
överskådlig när det kommer till 
privata och publika rum? 

Är det enkelt att se vilka delar 
som kostar, vilka är kostnadsfria?

Är platsen befolkad av människor 
från olika socio-ekonomiska 
situationer?

På vilka sätt är platsen välvårdad 
eller inte? Vem påverkas av det?

På vilket sätt är platsen 
välkomnande för människor 
med olika socio-ekonomiska 
förutsättningar?

Kan man ta sig till platsen utan 
egen bil?

På vilket sätt är platsen begriplig? På vilket sätt är platsen 
ändamålsenlig?

Kan man vistas på platsen utan 
att betala?

På vilket sätt är platsen 
anpassningsbar för olika socio-
ekonomiska behov?

Kan människor aktivera sig utan att det 
kostar? Finns symboler och objekt som 
representerar en mix av människor?

Vilka signaler sänder platsens 
formgivning och material- och 
färgval? 

Är upplevelser som platsen 
erbjuder tillgängliga för 
människor med olika socio-
ekonomisk situation? 

Vilka platsens unika egenskaper 
är betydelsefulla för människor 
med olika socio-ekonomisk 
situation?

Vilka sinnesupplevelser gör platsen 
behaglig att vistas på? 

På vilket sätt är platsen stimulerande? 
För vem?

På vilket sätt är platsen välgörande? 
För vem?

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

Platsanalys 
Socioekonomi EKONOMI-KLASS
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På vilket sätt är platsen 
säker för människor med alla 
könstillhörigheter?

På vilket sätt är platsen överskådlig 
och gör det lätt att ha uppsikt över 
den?

Finns det döda vinklar och vrår? 
Har platsen god belysning kvällar 
och nätter? 

Är platsen befolkad av människor 
med olika könstillhörigheter? 

På vilka sätt är platsen välvårdad 
eller inte? Vem påverkas av det?

På vilket sätt är platsen 
välkomnande? Finns det symboler 
och objekt som representerar en 
mix av olika människor?

På vilket sätt är platsen 
framkomlig?

Vem är platsen primärt till för? På vilket sätt stödjer platsens 
gestaltning behov kopplade till 
genus? 

Finns det en bra mix av aktiviteter 
och funktioner för både män och 
kvinnor? 

På vilket sätt är platsen flexibel? På vilket sätt är platsen involverande för 
människor med olika könstillhörigheter? 

Är platsens formgivning, 
material- och färgval maskulina/
feminina/neutrala? 

På vilket sätt kan upplevelser 
platsen erbjuder relateras till 
könstillhörighet?

På vilket sätt tilltalar platsens 
atmosfär människor med olika 
könstillhörigheter?

Vilka sinnesupplevelser erbjuder 
platsen för människor med olika 
könstillhörigheter? 

På vilket sätt är platsen stimulerande? På vilket sätt är platsen  
välgörande?

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

Platsanalys 
Genus KVINNA-MAN-ICKE-BINÄR
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På vilka sätt är platsen säker för 
personer i olika åldrar?

Vad bidrar till att göra platsen 
överskådlig?

På vilka sätt ger platsens utformning  
en god orienterbarhet?  

Vilka åldrar har personer som 
använder platsen? Vad gör de på 
platsen?

På vilka sätt är platsen välvårdad 
eller inte? Vem påverkas av det?

På vilka sätt kan platsens gestaltning 
och dess funktioner bidra till att 
personer av olika åldrar är trygga?

Är det enkelt att ta sig fram med 
barnvagn/rollator/rullstol?

På vilka sätt är platsen begriplig? 
Är det enkelt att förstå riktningar, 
användande etc.?

På vilket sätt stödjer platsens 
gestaltning behov kopplade till 
ålder? 

På vilka sätt bidrar platsens form 
och funktion till att skapa kontakt 
mellan människor?

På vilka sätt är platsen flexibel? 
Kan olika saker utföras på platsen? 
Av olika människor? Går det att 
ändra dess funktion?

På vilket sätt är platsen involverande  
för människor i olika åldrar?  

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

På vilket sätt är platsen lockande 
för människor i olika åldrar?  

Vilka sinnesupplevelser gör att 
barn/unga/vuxna/seniora vill 
stanna? 

Vilka av platsens karaktärsdrag 
tilltalar olika åldrar? 

Vilka sinnesupplevelser gör platsen 
trivsam för olika åldrar?

Vad gör platsen stimulerande för olika 
åldrar?

På vilket sätt är platsen välgörande?

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE

UNG-VUXEN-SENIOR

Platsanalys 
Ålder
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Platsanalys 
Etnicitet KULTURELL BAKGRUND-HUDFÄRG-SPRÅK

På vilka sätt är platsen säker 
för människor med olika etnisk 
tillhörighet?

På vilka sätt är platsen överskådlig, 
enkel att “läsa in” och förstå även 
för människor från andra kulturella 
kontext?

På vilka sätt är platsen orienterbar 
för någon som inte har svenska som 
modersmål? 

Vilka använder platsen idag? På vilka sätt upplevs platsen som 
välvårdad/inte? Vem påverkas av 
det?

På vilka sätt är platsen välkomnande 
för människor med olika etniska 
tillhörighet? 

På vilka sätt är platsen 
framkomlig?

På vilka sätt är platsen begriplig 
för människor från andra kulturella 
kontext? 

På vilka sätt är platsen 
ändamålsenlig, fyller en funktion 
för dem som använder den?

Erbjuder platsen globalt kända 
aktiviteter t.ex. spel, lek eller mat 
från olika kulturer?

På vilka sätt är platsen flexibel för 
olika människor och aktiviteter?

På vilka sätt är platsen involverande? 
Finns symboler och objekt som 
representerar en mix av människor?

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

Vilka signaler sänder platsens 
formgivning och material- och 
färgval? 

Har platsen ett solläge och 
behagligt mikroklimat som väcker 
lust att stanna?

På vilket sätt är platsen 
karaktäristisk?

Vilka sinnesupplevelser gör platsen 
trivsam för människor med olika 
etniska urprung? 

På vilket sätt är platsen stimulerande? På vilket sätt är platsen välgörande?

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE
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På vilka sätt är platsen säker 
för människor med olika fysiska 
funktionsvariationer?

På vilka sätt är platsen överskådlig 
oavsett nedsatt rörlighet, syn eller 
hörsel?

På vilka sätt är platsen orienterbar för 
personer i rullstol, med käpp, med  
nedsatt syn eller hörsel? 

På vilka sätt är platsen utformad 
för personer med olika 
funktionsvariation?

På vilket sätt upplevs platsen som 
välvårdad för den som har nedsatt 
rörlighet, syn eller hörsel?

På vilka sätt är platsen välkomnande 
för människor med olika fysiska 
funktionsvariationer?

På vilka sätt är platsen framkomlig 
för människor med nedsatt 
rörlighet, syn eller hörsel?

På vilka sätt är platsen begriplig för 
personer med rollator, rullstol, käpp, 
nedsatt syn eller hörsel?

På vilka sätt är platsens utformning 
och funktion ändamålsenlig för den 
som har nedsatt rörlighet, syn eller 
hörsel?

På vilka sätt kan platsens form och 
funktion bidra till att skapa möten 
och kontakter för människor med 
fysisk funktionsvariation?

På vilka sätt är platsens form och 
funktion flexibel för människor med 
nedsatt rörlighet, syn eller hörsel?

På vilka sätt är platsen involverande för 
personer med fysisk funktionsvariation? 

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

Vilka signaler sänder platsens 
formgivning och material- och 
färgval?

Vilka sinnesupplevelser gör att vill 
människor med nedsatt rörlighet, 
syn eller hörsel vill stanna?

Vilka platsens karaktärdrag tilltalar 
människor med olika fysiska 
funktionsvariationer?

Vilka sinnesupplevelser gör platsen 
trivsam för människor med olika 
fysiska funktionsvariationer?

På vilket sätt är platsen stimulerande? På vilket sätt är platsen välgörande?

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE

RÖRLIGHET- 
KOORDINATION-SYN-HÖRSEL

Platsanalys 
Fysisk funktion
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På vilka sätt är platsen säker för 
människor med olika psykiska 
funktionsvariationer? 

På vilka sätt är platsen överskådlig 
för personer med hög känslighet, 
rädsla eller fobi?

På vilka sätt är platsen orienterbar 
för personer som har hög 
känslighet, rädsla eller fobi?

Är platsen full med människor? 
Risk för trängsel?

På vilka sätt upplevs platsen som 
välvårdad/inte? Vem påverkas av 
det?  

På vilka sätt är platsens form och 
funktion välkomnande för personer 
med hög känslighet, rädsla eller 
fobi?

På vilka sätt är platsen framkomlig 
för personer med hög känslighet, 
rädsla eller fobi? 

På vilka sätt är platsen begriplig för 
personer med hög känslighet, rädsla 
eller fobi?

På vilket sätt är platsens form 
och funktion ändamålsenlig 
för personer med psykisk 
funktionsvariation?

På vilka sätt kan platsens form 
och funktion bidra till möten för 
personer med hög känslighet, 
rädsla eller fobi? 

På vilket sätt är platsens form och 
funktion flexibel för personer med 
hög känslighet, rädsla eller fobi?

På vilka sätt är platsens form och  
funktion involverande för personer  
med hög känslighet, rädsla eller fobi? 

Vilka signaler sänder platsens 
formgivning och material- och 
färgval? 

Vilka sinnesupplevelser gör 
att människor med med hög 
känslighet, rädsla eller fobi vill/inte 
vill stanna? 

Vilka platsens karaktärdrag tilltalar 
människor med olika fysiska 
funktionsvariationer?

Vilka sinnesupplevelser gör platsen 
trivsam för personer med hög 
känslighet, rädsla eller fobi? 

På vilka sätt kan platsen upplevas som 
stimulerande för personer med hög 
känslighet, rädsla eller fobi? 

På vilka sätt kan platsen upplevas  
som välgörande för personer med 
hög känslighet, rädsla eller fobi? 

SINNLIG  
LOCKANDE
ENGAGERANDE
KARAKTÄRISTISK 
BEHAGLIG
STIMULERANDE
VÄLGÖRANDE

ANVÄNDBAR     
FRAMKOMLIG
BEGRIPLIG 
ÄNDAMÅLSENLIG
KONTAKTSKAPANDE 
FLEXIBEL 
INVOLVERANDE

TRYGG     
SÄKER 
ÖVERSKÅDLIG
ORIENTERBAR
BEFOLKAD 
VÅRDAD
VÄLKOMNANDE

RÖRLIGHET- 
KOORDINATION-SYN-HÖRSEL

Platsanalys 
Psykisk funktion KÄNSLIGHET-RÄDSLA- FOBI 
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Projekt

Plats Datum Namn

TRYGG     
säker, överskådlig, orienterbar, 
befolkad, vårdad, välkomnande

ANVÄNDBAR     
framkomlig, begriplig,  

flexibel, ändamålsenlig, kontakt- 
skapande, involverande

SINNLIG  
lockande, engagerande, 
karaktäristisk, behaglig, 

stimulerande, välgörande

SOCIO-EKONOMI
EKONOMI-KLASS

GENUS
KVINNA-MAN-ICKEBINÄR

ÅLDER
UNG-VUXEN-SENIOR

ETNICITET
KULTURELL BAKGRUND- 
HUDFÄRG-SPRÅK

PSYKISK FUNKTION
KÄNSLIGHET-RÄDSLA

FYSISK FUNKTION
RÖRLIGHET-KOORDINATION- 
SYN-HÖRSEL

Dokumentera dina  
viktigaste upptäckter här

Platsanalys
Sammanställning
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Vad?

Ålders- och genusanalys hjälper dig att förstå vem som 

använder platsen, när och på vilket sätt.  

Varför?  

Analysen tydliggör platsens nuvarande styrkor och 

eventuella problemområden vilket stödjer formulerandet 

av målsättningar för en framtida plats utifrån ålder och 

genusperspektiv. Liknande analyser kan med fördel 

göras på närliggande platser för att skapa en bild 

av närområdernas erbjudande. På så sätt kan flera 

varierande platser som kompletterar varandra skapas.

Hur?

Skriv ut mallen på kommande sida, karta över platsen 

och bege dig till platsen.  

Använd mallen för att samla in data om vilka aktiviteter 

som människor ägnar sig åt på en plats, fördelat på 

ålder och genus. Aktiviteter kan vara t.ex. handlar, går, 

läser, dricker, leker etc.  

Stå eller rör dig i utkanten av området för att inte 

påverka aktiviteterna för mycket. Markera med ett kryss 

på kartan var på platsen observatören befinner sig.  

Ålders- och  
genusanalys
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Plats Datum Tid Väder Analys gjort av:

Ålder Genus Aktivitet

0-5 år

Flicka

Pojke

Ickebinär / 
vet ej

6-14 år

Tjej

Kille

Ickebinär / 
vet ej

16-24 år

Tjej

Kille

Ickebinär / 
vet ej

25-39 år

Kvinna

Man

Ickebinär / 
vet ej

40-65 år

Kvinna

Man

Ickebinär / 
vet ej

66-80 år

Kvinna

Man

Ickebinär / 
vet ej

80 + år

Kvinna

Man

Ickebinär / 
vet ej

Ålders- och genusanalys
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Analys för  
trygghet, användbarhet 
och sinnlighet

Vad?

Analys innebär att dela upp ett problem i mindre delar 

och studera dem var för sig för att skapa nya insikter. 

Analyserna utifrån principerna är tänkta att bidra till  

förståelse och insikter om vad som gör att en plats  

upplevs som trygg, användbar och sinnlig. 

Varför?  

Analys handlar om att försöka förstå vad som orsakar  

och påverkar upplevelsen av att en plats är trygg, 

användbar och sinnlig. Analyserna är utformade för att 

identifiera problemområden i platsens nuläget och för  

att stödja formulerandet av målsättningar för en specifik 

plats under ett utvecklingsprojekt. Analysen kan med 

fördel göras igen i ett kvalitetsförsäkrings syfte efter 

platsen har fått en ny gestaltning

Hur?

Ju fler personer med olika bakgrund och erfarenhet 

som utför analyserna, desto bättre insikter till projektets 

fortsättning. Skriv ut analyserna på papper och ta med 

penna och papper till platsen för analysen. Säkerställ att 

besöka platsen när det finns människor där och gärna 

under olika tider på dygnet och under olika årtider för  

att få en så heltäckande analys av nuläget som möjligt. 

Gör en analys i taget, börja med trygghet och använd- 

barhet och avsluta med sinnlighet när platsens nuläge, 

form och funktion förstås bättre. 
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HELHETSINTRYCK

Vad är ditt helhetsintryck av området? 

Vad och var i området är rent och välordnat?

Vad och var i området finns skadegörelse eller behov av 
bättre skötsel?

ORIENTERING

Hur upplever du orienteringen i området? Är det lätt att 
hitta och orientera sig?

Var finns kartor och skyltning? Är dessa lättlästa och 
välplacerade? Vilka språk och vilka bilder? 

Var finns behov av annan vägledning, t.ex markbeläggning 
eller vägmarkering som ger information om riktning?

Hur fungerar orienteringen under olika tider på dygnet och 
årstider?

ÖVERSKÅDLIGHET

Finns det tillräckligt med siktlinjer? Vad skapar skymda 
områden? Var behövs gallring av grönskan för att öka 
tryggheten?

Var finns belysning? Är den tillräcklig? Är den placerad på 
lämpliga ställen?

Var finns mörka områden? Var kan det finnas mörka 
områden? Hur skiljer det sig över årstider?

SÄKERHET

Hur är trafiken ordnad för fotgängare, cyklister, bilister? 
Vilka risker finns?

Var i området finns nivåskillnader, ramper, trappor 
och räcken? Finns det behov av andra lösningar 
t.ex. för personer med syn-, hörsel-, rörelse-, eller 
orienteringsproblem?

Var finns skyddade sittplatser där man har ryggen fri? 

Är platsens möblering skadefri så att besökaren inte gör 
sig illa? Exempelvis halkar, snubblar, ramlar ner, skär sig, 
osv.

MÄNNISKOR

Vilka människor finns i området och vilka inte? Var i 
området befinner de sig? 

Var i området finns människor under olika tider av dygnet? 

Vilket avstånd är det till områden med människor från olika 
delar av platsen? 

Projekt Plats

Datum Tid Väderlek Namn

Trygghetsanalys
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HELHETSINTRYCK

Vad kan göras på platsen? 
Vem riktar sig aktiviteterna till?

VIlka mötesplatser finns i området? Vem använder dem? Vem 
använder dem inte?

Hur långt är det till bostäder, butiker, förskolor/skolor, kultur, 
arbetsplatser från området?

FRAMKOMLIGHET

Hur enkelt är det att ta sig till platsen? Hur fungerar det?

Hur enkelt är det att röra sig på platsen? Vad möjliggör det?

Vilka gång- och cykelleder är viktigast i, till och från området? 
Är området tillgängligt med bil? Finns det parkering för personer 
med nedsatt rörelseförmåga?

Hur fungerar framkomligheten på vintern? När det regnar?

FLEXIBILITET

På vilket sätt kan platsens möblering anpassas för olika 
aktiviteter vid behov?

Hur påverkar tider på dygnet/väderlek/årstider platsens 
användningmöjligheter?

ÄNDAMÅLSENLIGHET

På vilka sätt ökar/minskar belysningen/ljudmiljön 
användbarheten och för vem?

Var i området finns sittplatser, papperskorgar och liknande 
objekt? Finns det behov av fler eller annan placering?

Finns det behov av andra fysiska objekt, möblering och/eller 
aktiviteter i området?

MÄNNISKOR

VIlka olika demografiska grupper använder området? (t.ex. ålder, 
etnicitet, inkomst, kön, hemvist)

Hur kan personer med nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga 
använda aktiviteterna på platsen?

Hur kan personer med överkänslighet mot olika sinnesintryck 
använda aktiviteterna på platsen?

Hur kan personer med allergi- eller orienteringsproblem använda 
aktiviteterna på platsen?

Projekt Plats

Datum Tid Väderlek Namn

Användbarhetsanalys
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HELHETSINTRYCK

Vad är ditt helhetsintryck av området? 
Hur är grundstämningen: stimulerande, lugn, 
överväldigande eller tråkig? Känns den passande 
för platsens primära syfte?

Väcker platsens stämning din nyfikenhet, lockar 
den dig att stanna kvar?

SINNESUPPLVELSE

Vilka dofter finns i området? Hur får de dig att 
känna?

Vilka vyer och visuella intryck finns i området?  Hur 
får de dig att känna?

Vilka taktila upplevelser finns i området? Hur får de 
dig att känna?

VIlka ljudupplevelser finns i området? Hur får de 
dig att känna?

VÄXTLIGHET & VATTEN

Vilka sinnestupplevelser ger träd, buskar och 
planteringar i området? Problem för allergiker? 
Färg i olika årstider?

Var finns vatten i området? Vilka sinnesupplevelser 
ger det? 

LJUS & LJUD 

Var finns belysningen och vilka sinnesupplevelser 
ger den upphov till?

Var kan belysningen lysa upp delar av området för 
att ge nya sinnesupplevelser?

Vilka ljud finns i området och hur kan ljud användas 
för att skapa nya sinnesupplevelser?

PLATSENS MÖBLERING

På vilket sätt möjliggör platsens “möblering” 
behagliga sinnesupplevelser? 

Vilka fysiska objekt finns i området som ger upphov 
till sinnesupplevelser, t.ex. konst, avskärmningar, 
markbeläggning osv.

Vilka material finns i området och vilka 
sinnesupplevelser bidrar de till i form av varierande 
färg, form, taktil upplevelse etc.?

MÄNNISKOR

Var stannar människor på platsen? Var njuter de i 
området och varför där?

Hur kan platsen ge olika människor varierande 
behagliga sinnesupplevelser?

Projekt Plats

Datum Tid Väderlek Namn

Sinnlighetsanalys
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Undersök platsen 
trygghet-användbarhet-sinnlighet

Vad?

Verktyget Undersök platsen ger en förståelse för 

platsens trygghet, användbarhet och sinnlighet för olika 

människor. Analysen är en variation av Gehl-institutets 

”place inventory” och ”social place survey” metoder.

Varför?  

Analysen tydliggör platsens nuvarande styrkor och 

eventuella problemområden vilket stödjer formulerandet 

av målsättningar för en framtida plats utifrån olika 

anvärnas behov. Liknande analyser kan med fördel 

göras på närliggande platser för att skapa en bild 

av närområdernas erbjudande. På så sätt kan flera 

varierande platser som kompletterar varandra skapas.

Hur?

Skriv ut enkäten på kommande sidor, karta över platsen 

och bege dig till platsen.  

Använd enkäten för att dokumentera iaktagelser, markera 

särskilda ställen på kartan.

Dokumentera dina varseblivningar och upplevelser. Skriv, 

rita, fotografera, spela in ljudupplevelser.  
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Trygghet:  
skräp och slitage

Trygghet:  
sikt

Är det lätt för sopbilar, snöröjningsbilar och liknande att  
komma fram?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Finns det ställen där människor vistas som inte 
har papperskorgar?

Nej        Ja      Vet inte        Hur många?     
                    

Finns det ödsliga platser där ingen annan ser en  
(ex. entréer, sittplatser, parkeringar, gångbanor)?

Nej        Ja      Vet inte        Hur många?     
                   

Finns det saker på platsen som är slitna eller söndriga?

Nej  Ja Hur många?
                    

Finns det ställen där buskar, staket, skyltar eller liknande  
hindrar en att se ut över platsen?

Nej  Ja Vem kan inte se?*  
                                               

Finns det platser dit man kan för att få lugn och ro där  
ingen annan ser en?

Nej        Ja      Vet inte          För vem?     
                    

Finns det parkeringar för cyklar och liknande?

Trygghet:  
bilvägar och parkering

Finns det platser med biltrafik?

Nej        Ja         
                    

Finns det ställen där människor är  
dit inte ambulanser, brand- och polisbilar kan nå?

Nej        Ja      Vet inte               
                    

Nej  Ja Hur många?
                    

Finns det bilparkeringar?

Nej  Ja Hur många?
                    

Finns det handikapparkeringar för bilar?

Nej  Ja Hur många?
                    

* Tänk alltid mänskliga faktorer: genus, ålder, socio-ekonomi, etnicitet, fysisk    
   funktion, psykisk funktion vid frågan för vem.
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Finns det lekplatser eller andra fysiska objekt gjorda för lek?

Finns det platser för sport, idrott eller motion i anslutning till 
platsen?

Nej  Ja Hur många?     För vem? 
                    

Finns det ställen för andra fritidsaktiviteter (ex. grilla eller odla)?

Nej  Ja Hur många?     För vem? 
                    

Finns det en stor öppen plats för festivaler, demonstrationer,  
marknader och liknande?

Nej  Ja 
                    

Användbarhet:  
sport, lek och fritid

Finns det platser där vissa saker är förbjudna, så som att 
åka skateboard eller sova?

Nej        Ja      Vet inte        
                    

Nej  Ja Hur många?   För vilken  
                    åldersgrupp?
 
                    

Användbarhet:  
bostäder, affärer, lokaler osv.

Nej  Ja Hur många?     För vem?
           
                    

Finns det affärer, restauranger eller caféer på platsen?

Finns det toaletter i anslutning till platsen?

Nej  Ja Hur många?     För vem 
      fungerar de?
 
                    

Finns det erbjudanden som kostar att komma in eller där  
något behöver köpas?

Nej  Ja Hur många?     För vem? 
                    

Finns det erbjudanden/ställen där personerna måste vara  
medlemmar för att komma in?

Nej  Ja Hur många?   Vem kan bli  
        medlem?
 
                    

Finns det entréer vända mot platsen?

Nej  Ja Hur många?   Vilka slags  
        entréer? 
           (bostadshus, affärer etc.)
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Nej        Ja      Vet inte        
                    

Användbarhet:  
gång- och cykelbanor

Finns det ställen i gångbanan utan kantsten eller ändringar i 
markbeläggning och färger som hjälper synsvaga att veta  
var de ska gå och undvika faror?

Nej        Ja      Vet inte        För vem?     
                    

Finns det ställen där gångbanor lutar längst med eller på tvären?

Nej  Ja Hur många?    
                    

Har alla delar av platsen flera tydliga in- och utgångar?

Nej  Ja 
                    

Finns det ställen på gång- och cykelbanor där marken är  
ojämn, lös eller sönder?

Nej  Ja 
                    

Finns det hinder i vägen på gång- och cykelbanor (ex. grenar, 
stolpar, uteserveringar, vattenränna)?

Nej        Ja      Vet inte        Vem hindras?     
                    

Finns det ställen där gångbanan är smalare än 1,5 meter?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Har alla skyltar stor skrift och färgkontraster?

Nej        Ja      Vet inte        Hur många  
   har inte det?     
                    

Har alla trappor och backar räcken och kontrastmarkeringar?

Nej        Ja      Vet inte        Hur många  
   har inte det?     
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Finns det dricksfontän?

Nej  Ja 
                    

Finns det vatten för bad och lek?

Nej  Ja För vem?
                    

Finns det brunnar eller backar där regnvatten kan rinna  
undan från gång- och cykelbanor?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Sinnlighet:  
vatten

Finns det sittplatser, ex. bänkar?

Nej  Ja Hur många?
                    

Finns det andra ställen att sitta, ex. kanter, trappsteg och murar?

Nej  Ja Hur många?
                    

Användbarhet:  
sittplatser

Är det max 200 meter mellan sittplatserna?

Nej        Ja       
                    

Finns det skydd för regn och sol?

Nej        Ja       
                    

Finns det sittplatser med bord eller liknande?

Nej        Ja       
                    

Finns det uteserveringar?

Nej  Ja Hur många?
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Finns det planteringar så som blomsterrabatter och odlingar?

Nej  Ja 
                    

Finns det träd och buskar?

Nej  Ja 
                    

Sinnlighet:  
grönska, djur och insekter

Finns det växter som ger ifrån sig mycket pollen eller doftar 
starkt, ex, björk, hägg och syrén?

Nej        Ja      Vet inte              Vad?     
                    

Finns det ställen där det samlas djur eller insekter som folk  
kan vara rädda för (ex. bin, duvor)? 

Nej        Ja      Vet inte              Vad?     
                    

Sinnlighet:  
ljud och ljus

Finns det ställen där människor är på natten som inte  
är upplysta?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Finns det belysning som inte är avskärmad och därför  
kan blända?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Finns det ställen där ljust plötsligt övergår till mörkt,  
s.k. ljuskontraster?

Nej        Ja      Vet inte       
                    

Finns det platser att sitta i solen?

Nej        Ja      Vet inte           För vem?     
                    

Finns det tydliga ljud som kan hjälpa personer som ser 
dåligt att hitta, ex rinnande vatten eller lekande barn? 

Nej        Ja      Vet inte           Vilka ljud?     
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Canvas

Vad?

Canvasen är ett arbetsverktyg för planerings-, gestalt-

nings- och reflektionsarbete kring en specifik plats. 

Canvasens struktur stödjer dig och dina kollegor och 

samarbetspartners i att adressera viktiga värden i  

arbetet och att kontinuerligt följa upp dem. 

Varför?

Syftet med canvasen är att adressera viktiga frågeställ-

ningar för de olika faserna av en platsutveckling och att 

säkerställa att väsentliga principer och faktorer för en 

inkluderande och attraktiv livsmiljö lyfts fram och diskuteras 

i förhållande till den specifika platsen. 

Hur?

Canvasen är ett arbetsverktyg som används flera  

gånger, i de olika faserna planering, gestaltning och  

reflektion för att styra upp arbetet och de aktiviteter  

som ska göras. Arbetsgången kan liknas vid en  

spelplan där deltagarna och processen styrs av  

diskussionen kring canvasens frågor. 

Canvasen finns för utskrift på: adressen/blkaal.se
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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
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Vad?

I designprocessen för utveckling av en plats är ofta 

olika deltagare inbjudna under olika delar av processen. 

För att kunna ”tänka tillsammans” krävs det ofta att 

deltagarna nyttjar den samlade kompetensen i teamet. 

Korten är tänkta att stödja sådana kreativa processer.  

I handboken finns fyra olika uppsättningar av kort:  

1) Principkort som förklarar de centrala principerna 

trygg, användbar och sinnlig och vad det kan innebära 

för en plats; 2) Mänskliga faktorer-kort som förklarar de 

sex grundläggande faktorerna socio-ekonomi, genus, 

etnicitet, ung-vuxen-senior, psykisk  och fysisk funktion 

och vad de kan innebära vid utformning av en plats; 

3) Aktivitetskort som ska inspirera till samverkande 

aktiviteter för att ta reda på människors upplevelser 

av platser, samt 4) Inspirationskort som syftar till 

att väcka inspiration, nyfikenhet, nytänkande under 

designprocessen. 

Varför?

Syftet med korten är att de ska påminna deltagarna 

om de väsentliga delarna av handboken under 

designprocessen. De kan ligga framme på bordet och 

påminna om att tänka ur olika användarperspektiv, 

de kan finnas med när deltagarna är ute och besöker 

platsen och de kan användas för att beskriva för 

andra vad som är centralt i platsutveckling utifrån ett 

användarperspektiv. 

Hur?

Skriv ut korten och använd dem i designprocessen av en 

ny plats. De olika korten kan användas på olika sätt och 

i handboken ges förslag på när vissa kort kan användas. 

Du kan även använda dem på andra sätt, huvudsaken 

är att de ger inspiration till nytänkande och inkluderande 

arbetsmetodik och lösningar. 

Samtliga kort finns för utskrift på: adressen/blkaal.se

Kort
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Trygg
Säker, överskådlig, orienterbar,    
befolkad, vårdad, välkomnande

Vad?
Frånvaro eller minimering av faktorer som orsakar  
oro, rädsla eller ångest.

Säker: platsen utsätter inte besökaren för fara
Överskådlig: besökaren kan snabbt och enkelt bilda  
sig en överblick om platsen
Orienterbar: det går att förstå rörelseriktningar,  
in- och utgångar osv.
Befolkad: olika människor vistas på platsen vid olika  
tider på dygnet
Vårdad: platsen är välskött, ren och hel
Välkomnande: platsen ger ett positivt första intryck  
vilket också består

Hur?
Med genomtänkta val där olika funktioner, information,  
kommunikation, symboler, formspråk, materialval,  
belysning, aktiva fasader, konstruktiva aktiviter och underhåll 
samspelar för att öka tryggheten för människor med olika 
förutsättningar.

Princip
-Trygg
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Sinnlig
Lockande, engagerande, karaktäristisk,  
behaglig, stimulerande, välgörande

Vad?
Kopplar till olika sinnena och vardagliga upplevelser av 
en plats. Sinnlighet i vardagen handlar om upplevelser  
av färg, ljus, vind, dofter, ljud, skala, proportioner, samspel 
med andra människor, ro, rörelse, liv, olika stämningar 
beroende av funktioner och gestaltning.

Lockande: platsens sinnliga atmosfär väcker nyfikenhet, 
material- och färgval är inbjudande
Engagerande: besökaren vill delta, vill känna på, stanna
Karaktäristisk: platsen har unika trivsamma egenskaper
Behaglig: platsen erbjuder behagliga sinnesupplevelser
Stimulerande: platsen ger energi
Välgörande: har en må bra effekt på kropp och själ

Hur?
Med genomtänkta val där material, ljud, ljus, färg och 
form, som vävs ihop till en helhet som inte bara ser bra 
ut, men erbjuder även behagliga akustiska, taktila och 
doftrelaterade upplevelser. Sinnlighet handlar även om 
att bli medveten om, motverka och reducera negativa 
sinnesintryck, exempelvis enformig och monoton design, 
oljud, och dålig lukt.

Princip
-Sinnlig
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Användbar
Framkomlig, begriplig, ändamålsenlig,   
kontaktskapande, flexibel, involverande

Vad?
Platsen fyller flera syften och funktioner samt attraherar 
flera användare än enbart de som definieras av platsens 
eventuella primära ändamål.

Framkomlig: platsen nås på ett enkelt sätt till fots eller med 
cykel eller kollektivtrafik samt att det finns parkering avsett 
för personer med tillstånd pga nedsatt rörelseförmåga.
Begriplig: användaren förstår vad det är för plats och vad 
hen kan göra där
Ändamålsenlig: platsens möblering och gestaltning stödjer 
platsens funktioner utifrån målgruppens behov
Kontaktskapande: platsen inbjuder till aktiviteter, både 
aktiva och passiva
Flexibel: platsen kan användas på olika sätt beroende på 
årstid, tid på dygnet och andra temporära behov
Involverande: besökaren kan interagera med platsen och 
dess händelser

Hur?
Med genomtänkta val där variation, materialval, flexibilitet, 
flera funktioner, sittplatser, balans mellan definierade och 
odefinierade ytor, hänsyn till årstider, ljussättning, tydlig 
kommunikation skapar en med tiden utvecklingsbar plats.
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Princip
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Etnicitet
NYCKELORD: ursprung, kultur,  
historia, språk, religion, tradition

Vad?

Bryta diskriminerande normer kring etniskt ursprung. 

Vem?

Personer som tillhör minoritetsgrupper behöver  
inkluderas för att säkra mångfald i staden. 

Var?

Rumsligheter som främjar sociala möten och olika 
aktiviteter där en mångfald av människor vistas stärker 
känslan av inkludering. 

Hur?
 D Kommunicera och informera: använd flera  

 språk på hemsidor och skyltar.
 D Skapa representation: fysiska, visuella och/eller digitala   

 objekt och bilder som visar mångfald, olika hudfärg,  
 olika kulturyttringar och lika unika personer. 

 D Skapa kultur: rumsliga möjligheter till olika kulturyttringar  
 i erbjudande och innehåll.

 D Utforma kontraster och olikheter: i material, färgval och   
 fysiska objekt. 

 D Varierade sittplatser i aktiva miljöer som ger möjlighet             
    till delaktighet och spontana samtal.

Mänskliga
faktorer
-Etnicitet
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Ung-Vuxen-Senior
NYCKELORD: småbarn, barn, ”tweenies”,  
tonåringar, pensionärer, äldre

Vad?

Bryta diskriminerande normer kring unga och  
seniora personer. 

Vem?

Varken unga eller seniora är homogena grupper, olika 
åldrar har olika behov i stadens rum och behöver få sina 
röster hörda.  

Var?

Platser som inbjuder till spontan lek och aktivitet, rena 
och sinnliga miljöer för promenader med möjlighet 
att sitta ner och ta del av aktiviteter både nära och på 
avstånd. Miljöer för samnyttjande över åldersgränser. 

Hur?
 D Jämna mark: jämn markbeläggning för att undvika   

 snubblingsolyckor samt ökad tillgänglighet.
 D Skapa trygghet: separera trafik och människor genom         

    inbyggda hinder och goda siktlinjer.
 D Skapa interaktion: sittgrupper för vila, kommunikation  

 och interaktion.
 D Aktivera fler: genom god tillgång till aktivitetsplatser för   

 unga och seniora. 
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Psykisk funktion
NYCKELORD: Psykisk funktionsnedsättning, autism,  
ADHD, neuropsykiatiska funktionsnedsättningar,  
fobi, socialt samspel 

Vad?

Bryta diskriminerande normer i stadens utformning  
kring personer med psykisk funktionsvariation. 

Vem?

Varje människa har unika sinnesupplevelser, det kan 
t.ex. handla om svårt att orientera sig, överkänslighet 
för sinnesintryck eller störande ljus- och ljudmiljö som 
behöver påverka stadens utformning. 

Var?

Ordning, tydlighet och stilrenhet, urskiljbara detaljer för 
att underlätta orientering, lugnande ljud- och ljusmiljöer, 
trygga och avskilda passager för självständighet i staden.  

Hur?
 D Skapa siktlinjer: för att möjliggöra överblick över platsen. 
 D Möjliggör trygghet: skapa platser med avskildhet och             

 passage genom lugnare områden. 
 D Skapa harmoni: med gestaltning och materialval som                         

 motverkar hårda ljud.
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Fysisk funktion
NYCKELORD: Fysisk funktionsnedsättning,  
rörlighet, funktionsvariation, hörsel- eller  
synnedsättning, förflyttningsförmåga

Vad?

Bryta diskriminerande normer kring personer med fysisk 
funktionsvariation. 

Vem?

Personer med variende syn-, hörsel- eller rörelseförmåga 
behöver inkluderas i processen. 

Var?

Enkelhet och användbarhet utan särlösningar, t.ex. inbyggda 
ramper vid ordinarie entré, jämn markbeläggning alla  
årstider, kontraster i material för orientering, möjlighet att 
komma fram utan hinder i alla väderlekar och årstider. 

Hur?
 D Tydliggör: använd material som fysiskt, taktilt och visuellt  

 framhäver gångstråk, ramper och entréer. 
 D Underlätta framkomlighet: nyttja ramper och ledstänger   

 vid nivåskillnader. 
 D Skapa universella lösningar: undvik segregerade      

 särlösningar som pekar ut. 
 D Kommunicera konsekvent: använd samma material, ljud,  

 placering av brailleskrift
 D Säkra underhåll: så att trasiga ledstänger, sinusplattor,   

 ljudanordnigar eller snö/vatten/is inte försvårar åtkomst. 
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Genus
 
NYCKELORD: Kön, könsroll,  
socialt kön, kvinna, man, icke-binär

Vad?

Bryta diskriminerande normer kring kvinnor, män och 
icke-binära och säkra möjligheter att ta del av staden  
på lika villkor.

Vem?

Kvinnor, män, icke-binära personer (personer som 
identifierar sig mellan, bortom, eller som både kvinna  
och man) inkluderas för att säkra jämställdhet. 

Var?

Trygga och användbara miljöer att ta sig fram i dag-  
och nattetid, oavsett väderlek och årstid. En fotbollsplan 
kan bli aktivitetspark för flera användare. Staden har en 
mångfald av sinnliga intryck. 

Hur?
 D Skapa siktlinjer: som ger överblick. 
 D Skapa representanter: symboler och objekt som   

 representerar kvinnor, män och icke-binära i fysisk och   
 digital form (ex. statyer och reklamplatser).

 D Välj material för mångfald: blanda material och formspråk   
 som har både hårda och mjuka egenskaper. 

 D Aktivera flera: undvik ensidigt tänkande om vad en plats   
 kan vara och för vem.  
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Mänskliga
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Socioekonomi
NYCKELORD: Levnadsförhållanden, social  
ojämlikhet, sociala förhållanden, sociala  
barriärer, låg-, mellan- och höginkomsttagare

Vad?

Bryta normer kring individers ekonomiska och sociala 
status, t.ex. möjligheter att ta del av stadens miljöer.

Vem?

Arbetare, tjänstepersoner, fria yrkesutövare, lantbrukare, 
studerande, långtidsarbetslösa, hemarbetande, sjukskrivna, 
pensionärer inkluderas för att säkra olika perspektiv. 

Var?

Platser för konsumtion, t.ex. caféer, parker med 
entréavgift, toaletter med avgift samt nedgångna eller 
osäkra lekplatser görs om till inkluderande miljöer för fler.

Hur?
 D Balansera ekonomi: säkra tillgång till platser utan   

 konsumtion. Sprid information via hemsidor och i staden. 
 D Öka rörelsefrihet: utforma stadsdelar med gång- och   

 cykelvägar    
 D Säkerställ flexibilitet: platser och miljöer där olika   

 aktiviteter och verksamheter kan samverka. 
 D Inkludera grönt och blått: grönområden och vatten för   

 sinnliga intryck. 
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Vad?

Ett platsbesök och analys utifrån trygghetsupplevelser.  

Varför?

För att få djupare förståelse för platsens möjligheter och 
begränsningar gällande trygghet för olika människor. Att 
förstå nuläget och få inspiration till att skapa visioner och 
inkluderande gestaltningar. 

Hur?

Besök platsen vid flera tillfällen: olika tider på dygnet, 
under året samt vid olika väderlek. Vad gör att du känner 
dig trygg eller otrygg?
Dokumentera dina varseblivningar och upplevelser. Skriv, 
rita, fotografera, spela in ljudupplevelser.
Samla olika personers upplevelser i en upplevelsekarta.

Tid >4 timmar

Deltagare för bästa resultat involvera personer   
 med olika bakgrund och kompetens.   
 Genomförs individuellt eller i grupp.

Material papper, penna, kamera, trygghetsanalys s.147 

 
Ge trygghet
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Aktivitet
-Ge
Trygghet
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Upplev användbarhet
Tid >4 timmar

Deltagare för bästa resultat involvera personer med    
 olika bakgrund och kompetens. Genomförs    
 individuellt eller i grupp.

Material penna, papper, kamera, användbarhetsanalys s.148

Vad?

Ett platsbesök och analys utifrån upplevelser av 
användbarhet.  

Varför?

För att få djupare förståelse för platsens möjligheter och 
begränsningar gällande användbarhet för olika människor. 
Att förstå nuläget och få inspiration till visioner och 
gestaltningar. 

Hur?

Besök platsen vid flera tillfällen: olika tider på dygnet, 
under året samt vid olika väderlek. Hur är det att ta sig 
fram och röra sig på platsen? Att orientera sig? Vad 
kan du göra på platsen? Vad i gestaltningen eller annat 
möjliggör för dig att använda platsen passivt eller aktivt? 
Vad skulle du vilja kunna göra på denna plats?
Dokumentera dina upptäckter, upplevelser och önskemål. 
Skriv, rita, fotografera. Samla olika personers upplevelser 
i en upplevelsekarta.
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Aktivitet
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Vad?

Ett platsbesök och analys utifrån sinnesupplevelser. 

Varför?

Syftar till att utveckla djupare förståelse av platsens 
fördelar och nackdelar gällande välbefinnande och trivsel. 
Det handlar om att förstå nuläget och få inspiration 
till att skapa hälsosamma, välgörande och sinnliga 
platsupplevelser.

Hur?

Besök platsen vid flera olika tillfällen, olika tider på 
dygnet, helst även vid olika årstider och väderlekar. 
Utforska platsen i sin helhet, vilka upplevelser bidrar den 
till idag för kroppens olika sinnen, vilka upplevelser skulle 
den kunna bidra till?

Dokumentera dina upplevelser samt samla olika 
personers upplevelser i en upplevelsekarta, ange både 
positiva och negativa sinnesintryck.

TID >2 timmar

DELTAGARE för bästa resultat involvera personer med   
 olika bakgrund och kompetens. 

MATERIAL papper, penna, kamera, sinnlighetsanalys s.149

 

  
Känn sinnlighet
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Aktivitet
-Känn
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TID 2-4 timmar

DELTAGARE Inbjudna och spontana besökare

MATERIAL papper, pennor, post-its, tejp, bilder, lego,    
 lera, ballonger, fika 

Vad?

Pop-up workshop är en samling av olika aktiviteter  
som arrangeras ute på platsen. 

Varför?

Att träffa och engagera platsens användare för att  
förstå deras upplevelser och behov. Att förstå nuläget 
och få inspiration till att skapa visioner och inkluderande 
gestaltningar. 

Hur?

Placera workshopen så att den är lättillgänglig och  
synlig. Planera aktiviteter för spontant deltagande 
såsom intervjuer, observationer, brainstorming som 
människor kan delta i på ett drop-in manér. Använd  
gärna inspirationsbilder, principkort och mänskliga 
faktorerkort för idé-generering och dokumentation. 
Pop-up aktiviteter kan arrangeras i olika skala och  
vid olika faser av ett projekt. 

Pop-up Workshoppa
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Aktivitet
-Pop up
Workshopa
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Vad?

Expertintervju är en metod som baseras på tanken att 
varje människa är expert på sin egen upplevelse. 

Varför?

För att få djupare förståelse för platsens möjligheter och 
begränsningar för olika människor. För att förstå nuläget 
och få inspiration till att skapa visioner och inkluderande 
gestaltningar. 

Hur?

Samla olika människors berättelser om
 D vad som gör att de känner sig välkomna på en plats.
 D vad som gör att de sig trygga på en plats
 D vad som gör att de känner sig delaktiga.
 D vad som gör att de vistas länge på en plats.
 D på vilka platser de mår bra och varför. 
 D platser som upplevs som inte välgörande, varför.

Kan göras på plats exempelvis i samband med en pop-up 
workshop, alternativt via sociala medier eller enkäter. 

TID >1 timmar

DELTAGARE för bästa resultat involvera personer med   
 olika bakgrund och kompetens.    
 Genomförs individuellt eller i grupp, på   
 plats och/eller via sociala medier

MATERIAL papper, penna och/eller dator/surfplatta 

 
Intervjua flera
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Aktivitet
-Intervjua
flera
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Platsanalysera
TID >2 timmar

DELTAGARE 1-3 medlemmar i projektteamet

MATERIAL Platsanalysmatriser s.135-141,152-156, papper,    
 penna, kamera, och/eller dator/sufplatta 

Vad?

Platsanalys är en metod för att utforska en plats 
förutsättningar för social tillgänglighet och inkludering 
utifrån kopplingar mellan principer för en inkluderande 
plats och olika mänskliga faktorer. 

Varför?

Genom att betrakta och beskriva både platsens 
egenskaper och människors upplevelser kan en djupare 
förståelse fås för de möjligheter och begränsningar varje 
plats har för olika människor. 

Hur?

Besök platsen vid flera tillfällen: olika tider på dygnet,  
året samt vid olika väder. Dokumentera dina observationer 
och upplevelser i matrisen. Fotografera förtydligande 
exempel.

EN PLATS ATT LEVA PÅ

Aktivitet
-Plats- 
analysera
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HAR DU FUNDERAT över vad som gör att en plats känns som trygg, användbar 
eller sinnlig? Vad som gör att människor trivs och använder offentliga platser i  
staden? I handboken ”En plats att leva på” beskrivs orsaker till att vissa platser  
inte upplevs som inkluderande. Den innehåller även en mängd tips, metoder och 
aktiviteter för inkluderande design av stadens offentliga rum. En fysisk plats 
påverkar människors beteenden och upplevelse av tillhörighet genom samspelet 
mellan fysisk gestaltning och sociala och kulturella erfarenheter. En fysiskt fullt 
tillgänglig plats kan till exempel upplevas som otillgänglig när dess fysiska,  
materiella och visuella utformning på något sätt gör att vissa människor inte  
känner sig välkomnade dit. 

Bokens innehåll är samskapat av praktiker och forskare inom design, arkitektur, 
platsinnovation och stadsutveckling. De är eniga om att det inte finns ett rätt  
sätt att utforma en plats på, det finns däremot en mängd olika aktiviteter som kan 
genomföras för att säkerställa att olika personers perspektiv tas tillvara och påverkar 
platsens utformning och innehåll till att bli en attraktiv livsmiljö.  


