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Eskilstuna växer. Vi vill försäkra oss om att 
Eskilstuna utvecklas i rätt riktning och använder 
oss av Kvalitetsstyrd, stegvis stadsutveckling. 

För att våra offentliga rum, i form av torg, 
gator och parker, ska bli socialt hållbara är det 
nödvändigt att de är öppna för alla människor. 
För att de offentliga rummen ska användas även i 
framtiden, är det till exempel viktigt att ta hänsyn 
till barns upplevelser av rummen samt inkludera 
dem i samhällsplanering. Pilotprojekt har som 
mål att testa något i relation till en långsiktig 
strategi och vision. Alla projekt utvärderas efter 
hur väl de uppfyller kommunens kvalitativa mål 
på lång sikt. För att lyckas krävs processer för 
samarbetet där vi samverkar och samskapar med 
en rad aktörer. 

Denna manual konkretiserar ett av verktygen i vår 
gemensamma verktygslåda för att nå en effektiv 
stadsbyggnadsprocess med hållbar utveckling 
som ram. 

Kristina Birath 
Miljö- och 

samhällsbyggnadsdirektör
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Nya sätt att planera och genomföra projekt
Process - introduktion

En rad förändringar i världen och 
i Sverige ställer nya krav på sätten 
att planera och genomföra projekt i 
städer. Miljömässiga, ekonomiska, 
demografiska och kulturella 
förändringar kräver ett bredare 
samarbete för att hitta innovativa och 
resurssparande lösningar. 

Traditionell planering
I traditionella stadsutvecklingsprojekt är 
beslutsfattandet till stor del en linjär process. 
Denna metod ger endast ett litet utrymme 
för förändring under processens gång vilket 
gör att projektets framgång är helt beroende 
av den initiala problemställningen och 
kvaliten på lösningsförslaget. Först efter 
huvudinvesteringen gjorts finns möjlighet att se 
och uppleva resultatet.

Stegvis planering
Med en stegvis planering baseras beslut på 
en kontinuerlig kunskapsinhämtning från 
pilotprojekt som kan påverka och förbättra det 
slutgiltiga projektet. Detta ger ökade chanser 
för att invensteringar håller över tid.

Traditionell planering

Stegvis planering
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Kvalitetsstyrd, stegvis utveckling

Tema

Dialog och 
feedback från 
medborgare och 
intressenter

Visualisering

Implementering

 □ Sker ofta på annan plats 
än projektplatsen och inte 
alltid med rätt aktörer och 
nyckelpersoner. 

 □ Feedback ges antingen 
väldigt tidigt (vision) eller 
väldigt sent i processen. 

 □ Kritik är svår att agera på  då 
den ofta kommer efter den 
stora investeringen.  

 □ Förlitar sig på bilder och 
planer för att förklara vad 
som är möjligt.

 □ Kräver att mottagare kan 
avläsa bilder/ material.

 □ Bilder kan vara missvisande/ 
tolkas felaktigt. 

 □ Misstag är svåra (och dyra) 
att rätta till. 

 □ Svårt att ta tillvara 
på lärdomar från 
genomförandet. 

 □ Interaktion sker på 
projektplatsen. 

 □ Möjligt att uppleva och ge input 
på fler aspekter av ett projekt, 
t.ex. program, nya funktioner, 
placering.

 □ Feedback välkomnas i 
pilotprojektet - kritik kommer 
tidigare i processen. 
 

 □ Skapar en fysisk representation 
och visar vad som är möjligt. 

 □ Risk att provisoriska 
installationer misslyckas att 
visa ett projekts fulla potential 
- viktigt med kvalitet även i det 
tillfälliga.

 □ Bättre förståelse för vad 
som fungerar skapar större 
möjligheter till framgångsrika 
projekt. 

 □ Förväntningar måste tas om 
hand för att inte skapa missnöje. 

Kvalitetsstyrd, stegvis stadsplanering 
är ett viktigt politiskt verktyg för 
beslutsfattande då det på ett direkt sätt 
kan visa vilken påverkan en förändring 
har, till exempel på stadslivet. 

Denna process med att "visa upp" möjligheter 
sker vanligtvis genom pilotprojekt. Beroende 
på pilotprojektets mål och vad som ska testas 
varierar projekt i omfattning, varaktighet och 
typ av projekt. Gemensamt för alla pilotprojekt 
är de testar något kopplat till en fysisk plats 
eller forum där människor kan uppleva och 
ta del av testet. Detta gör att involvering och 
medinflytande från allmänheten spelar en 
avgörande roll i processen.

Jämförelse av metoder

Traditionell 
planprocess

Handlingsinriktad 
planprocess
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Få alla att dra åt samma håll!
För att skapa ett livskraftigt Eskilstuna krävs 
ett samarbete med alla inblandade, från 
politiker och tjänstemän inom kommunen, 
handlare, företagare och fastighetsägare, 
andra intressegrupper och allmänheten. Den 
viktigaste rollen för kommunen är att sätta 
riktlinjer och mål för utvecklingen i dialog med 
de olika aktörerna, och facilitera en utveckling 
där alla drar åt samma håll. 

Skapa tvärgående projektgrupper inom kommunen
För att skapa en förståelse för vikten av en helhetssyn kring 
utvecklingen av centrum, bör tvärgående projektgrupper skapas för 
större utvecklingsprojekt i centrum, där de olika kompetenserna i 
kommunen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Gemensamma satsningar ger större utväxling
Utvecklingen av Eskilstuna, stad och land, är en angelägenhet och ett 
ansvar för en rad aktörer. Genom att offentliga och privata aktörer 
krokar arm, samverkar och samproducerar, nås maximal effekt av 
satsningar. Det tjänar alla på! 

Engagera medborgarna!
Fortsätt arbeta nära medborgarna, och satsa på att nå ännu fler 
genom att också arbeta konkret ute i det offentliga rummet. 
Demonstrera i skala 1:1 de utvecklingsmöjligheter som finns i 
centrum, och låt medborgare skapa sina egna visioner. 

Processverktyg ur Stadslivs- och stadsrumsstrategier
Utveckla processer för samarbeten!
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Genom workshops har olika aktörer 
kunnat samlas och genemsamt 

diskutera utformning, programmering 
och genomförande i visionsarbetet 
för projekt i kommunen. Här bilder 

från visionsarbetet för Kungsplan och 
Eskilsbeach. 
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Torshälla
Exempel

Med gemensamma krafter för ett 
levande Torshälla
Med Eskilstuna kommuns översiktsplan 
och utvecklingsplan för Torshälla som 
utgångspunkt finns mål och strategier för 
att fortsätta att utveckla Torshälla på både 
lång och kort sikt. Med en gemensam 
målbild för stadens utveckling i samverkan 
mellan kommunala verksamheter och andra 
aktörer så som näringsliv, föreningsliv och 
invånare arbetas med en kvalitetsstyrd 
stegvis förflyttning genom pilotprojekt i 
olika former. 

Visionsbild för ett levande, nyskapande och välkomnande 
Torshälla. Utvecklingsplan Torshälla 2030 från 2019.

Årsplan Torshälla  
Inriktningen är att Östra torget ska vara 
en mer aktiv, levande och trygg plats, en 
mötesplats för boende och besökare till 
vardag och fest. För att lyckas nå ett levande 
Torshälla krävs det att stadens aktörer krokar 
arm och når synergieffekter genom sina 
satsningar. En gemensam programmering 
och aktivering av platsen över året och 
dygnet bygger nätverk, stärker sociala 
kapitalet och utvecklar platsen. Planering och 
genomförande 2020-2021.

lla
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Äventyrslekplatsen i 
Krusagårdsparken invigdes 2015.

Belysning under vinterhalvåret i 
pilotprojektet Vinterljus. 

Kulturfestivalen ska stärka Torshällas 
identitet och bidra till ett levande torg över 
året. Projektet ska även bidra till torgets 
långsiktiga utveckling genom att testa nya 
sätt att använda stadsrummet. Platsen ska 
erbjuda en mötesplats för alla, testa nya 
former för att konsumera och medskapa 
kultur, synliggöra befintligt kulturutbud och 
skapa nytt, samt stimulera till nya samarbeten 
och till arbetet att ta ett kulturkliv i Torshälla. 
Allt med ambitionen om ett kontinuerligt 
och årligt återkommande evenemang. 
Initiering år 2020.

Vinterljus – är ett pilotprojekt 
i samverkan mellan kommun och 
fastighetsägare för ökad attraktivitet, 
vinterkänsla och upplevelsen av Östra torget 
som plats. Satsning på vinterbelysning även 
på andra platser i staden för att uppmuntra 
fler att röra sig och vara i stadsmiljön. 
Inriktningen är att koppla samman 
hamnområdet med centrum genom ett 
belysningsstråk. Projektstart år 2020.

En attraktiv mötesplats 
Krusgårdsparken - Som en del av 
utvecklingen av Torshälla och hamnområdet 
har i samverkan med föreningslivet skapats 
en aktiv och levande plats för alla, en 
mötesplats för olika åldrar och intressen. 
Eskilstuna friidrott har byggt upp en OCR-
bana och erbjuder prova-på-aktiviteter för 
barn/unga/vuxna som vill testa. Målet är 
att skapa en målpunkt där fler ska hitta en 
stimulerande fritidsaktivitet med lågt insteg, 
det är kostnadsfritt och man behöver ingen 
särskild utrustning eller erfarenhet för att 
prova. Krusgårdsparken är uppbyggd i 
nära dialog med olika aktörer (kommunala 
verksamheter, föreningsliv, invånare etc) 
för att skapa förutsättningar för en aktiv 
park där flera aktörer kan vara med och 
programmera platsen.
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Processverktyg ur Stadslivs- och stadsrumsstrategier

Kvalitetsstyrd, stegvis 
stadsutveckling 
För att försäkra sig om att staden utvecklas i 
rätt riktning bör kommunen använda sig av 
en kvalitetsdriven stadsutvecklingsprocess där 
alla projekt utvärderas efter hur de uppfyller 
kommunens kvalitativa mål på lång sikt. Denna 
utvärdering bör ske både på planeringsstadiet 
och efter genomförande, och de lärdomar 
som kan dras vid utvärdering av ett genomfört 
projekt används vid planering av nästa 
projekt. Gemensamma stadslivsseminarier 
med kommunen och andra aktörer ger 
kunskapsutbyte och samsyn kring utvecklingen. 

Studera livet inför och efter alla större projekt!
För att förstå hur staden fungerar idag, och skapa underlag 
för utvärdering efteråt, kan kommunen utföra en riktad 
stadslivsundersökning lokalt, där man studerar rörelser och aktiviteter 
på platsen. Att studera var, när och hur människor uppehåller sig idag, 
kan ge ledtrådar till utformningen av platsen. En studie av platsen 
efteråt kan avgöra hur väl man har uppnått sina mål, och om något 
bör förändras. 

Våga förändra!
Stadsutveckling är en komplicerad process och samhället förändras 
ibland snabbare än kommunens planer. Med en kvalitetsstyrd 
målbild och riktlinjer istället för fasta planer, kan man hantera 
en förändrad omvärld, nya trender och uppkomna möjligheter 
utan att förlora fokus på det långsiktiga målet. Genom tillfälliga 
åtgärder och aktiviteter i stadsrummen kan man pröva nya vägar 
och utvärdera resultaten innan  man tar beslut om långsiktiga 
förändringar.

Tänk långsiktigt - agera nu!
Den långsiktiga visionen och de långsiktiga målen blir lätt 
ogreppbara och abstrakta om de inte kopplas till kortsiktiga mål 
som kan sätta igång en förändring. Omvänt behöver de snabba 
insatserna ha en koppling till de långsiktiga målsättningarna för att 
inte bara bli tillfälliga händelser utan påverkan på längre sikt. 

LÄR KÄNNA DIN STAD!
Analysera livet - ta 
reda på medborgarnas 
önskemål

SÄTT UPP MÅL!

AGERA!

UTVÄRDERA!

Vad vill vi uppnå 
på lång sikt - sätt 
kvalitativa riktlinjer

Skapa samarbeten, 
experimentera och 
testa lösningar

Mät och utvärdera 
alla projekt mot de 
kvalitativa riktlinjerna

Studera, sätt upp mål och utvärdera!
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Visionsbild
Eskilstuna växer och det 
finns en tydlig politisk 
vilja att långsiktigt 
utveckla Eskilstuna till 
en tät och grön stad. 
Kommunen förvärvar 
restaurangen Åbryggan 
i Stadsparken med syfte 
att skapa en attraktiv plats 
för alla, med nya kvalitéer 
och nya funktioner på 
platsen och i parken och 
förbättrad koppling till 
staden. 

2014: Samverkansworkshop 
En visionsbild, med 
utvecklingsstrategier för ån och 
Årummet tas fram i samband 
med uppdraget Stadsliv och 
stadsrumsstrategier.  I dialog med 
medborgare och besökare önskas 
bland annat en urban strand 
och badmöjlighet i ån. Vid en 
samverkansworkshop med offentliga 
och privata aktörer formas tankar 
kring en urban strand ”Eskilsbeach”. 

Beach 2014: Pilotprojekt  
Genom handlingskraft och 
samproduktion mellan 
kommunen, Eskilstuna innerstad 
och fastighetsägare möjliggöras 
Eskilsbeach med en strand, foodtruck 
och flexibla solstolar. Kommunen 
genomför registreringar av flöden 
innan, under och efter satsningen vid 
Nybrohamnen/parken.

Beach 2015: Pilotprojekt 2.0 
Utvärdering av Eskilsbeach ger 
positiva resultat med ökad andel 
kvinnor och unga som nyttjar platsen 
och upplevelsen av att man kommer 
närmare ån. Beachkonceptet utökas 
till Nybrohamnen/parken och 
Holmen i Stadsparken. Konceptet 
på Holmen utvecklas ytterligare 
med lokal design och produktion 
av fasta solstolar och gula parasoller 
med belysning. Flexibla stolstolar 
och grillplatser kompletteras. För att 
minska Eskilstunaåns barriäreffekt 
appliceras gula sittplatser längs 
Hamngatan samt planteringar med 
strandkänsla.   

Beach 2016-2020: 
Stadsparken med Holmen 
är en nyckelmiljö längs 
Åstråket och i det centrala 
Årummet. Eskilstuna Beach 
är en etablerad träffpunkt. 
Vintertid upplevs platsen 
inte öde då parasollen 
sprider ett varmt sken 
och bjuder in till besök. 
Parken har blivit en plats för 
musikevenemang anordnat 
av privata aktörer. Ny 
lekplats byggs.  

Eskilsbeach
Exempel
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Vad är ett pilotprojekt?
Definition
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Testa 1:1
Utforma ett pilotprojekt och 
genomför. Samla in data och 
feedback som kan analyseras 
och jämföras med den tidigare 
datan.

Mäta
Samla in data som ger
information om vad som kan
testas och har förutsättningar
att förbättras.

Dra lärdom och ta vidare
Använd kunskapen från testfasen 
i det vidare arbetet, antingen 
med det specifika pilotprojeketet 
eller i andra projekt eller 
processer. 

Ett framgångsrikt pilotprojket 
behöver inte resultera i att det 
görs om på nytt. Det viktigaste 
är att testet gett resultat och nya 
insikter till det forsatta arbetet.

Ett pilotprojekts tre steg

Ett pilotprojekt har 
som mål att testa 
något i relation 
till en långsiktig 
strategi/vision.

Efter projektets 
slut kan man 
dra lärdomar av 
processen som 
sedan används i 
det vidare arbetet.
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Glimt in i framtiden
Ett pilotprojekt kan ge en tidig 
upplevelse av hur den långsiktiga 
visionen skulle kunna bli. 

Ansvar/Ägandeskap
Projekt som tar utgång i 
pilotprojekt som testat olika 
behov är mer sannolika att bli väl 
omhändertagna av boende i dess 
närhet.

Dialog/Bygga broar
 □ Bygga broar mellan 

medborgare.
 □ Bygga mellan kommun och/

eller medborgare, externa 
aktörer.

 □ Testa nya samarbetsformer.

Utforska
 □ Upptäcka möjligheter och vilka 

behov som finns.
 □ Testa en design/utformning/

fysisk förändring.
 □ Möjlighet att testa en mindre 

del av ett projekt innan 
den slutgiltiga designen 
implementeras.

Engagemang
 □ Fysisk gestaltning i 1:1 

är enklare att relatera till 
och kommentera på än en 
planritning eller visualisering.

 □ Politiker kan bli mer modiga 
och motiverade att ta initiativ 
och beslut.

 □ Kan nå fler och medborgare 
som inte vanligtvis är delaktiga 
i process.

Tillfällig förändring
 □ Möjlig ”kick-off ”, startskott 

för en längre process 
visionsarbete.

 □ Skapa liv (medan man väntar).
 □ Förändra rörelsemönster.
 □ Förändra uppfattningar.

Potential med pilotprojekt

Samarbete & involvering Kunskap & förändring
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Synlig del
 □ Test i 1:1
 □ Nya samarbetsformat
 □ Snabb förändring

Under ytan
 □ Samarbete med externa aktörer
 □ Uppsökande verksamhet
 □ Undersökningar & registreringar
 □ Informationsmöten 
 □ Läroprocess
 □ Kunskapsdelning
 □ Utvärdering

Pilotprojekt innefattar en stor del 
arbete och koordinering som inte 
ses. Ett pilotprojekt måste föregås av 
ett gediget förarbete och utvärdering 
som både erfordrar tid och resurser. 
Om de "osynliga" delarna inte 
genomförs finns det risk att de 
övergripande målen inte uppnås. Om 
dessa delar istället är väl genomförda 
kan pilotprojektet bli ett värdefullt 
verktyg för förändringsarbete.

Definition
Vad ingår i ett pilotprojekt?
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Orealistiska 
förväntningar

 □ Man tror att projektet ska lösa 
mycket stora problem.  

 □ Man gör för svåra/komplexa 
projekt.

 □ Man tror att tillfälliga projekt 
automatiskt är billigare att 
genomföra än ett traditionellt 
projekt. På lång sikt minskar 
de risken för felinvesteringar 
men kräver fortfarande 
insatser på kort sikt.

Något uppskattat 
försvinner
Att man tvingas ta bort/avsluta ett 
projekt något som upplevs som 
ett positivt tillskott.

Oförutsedda hinder
Lagkrav och långsam byråkrati kan 
försvåra/förhala initiativ.

"Jippo"
Man tror att pilotprojektet är "allt" 
man måste göra och förankrar inte 
projektet i ett långsiktigt arbete.

Skapa falska 
förväntningar
Bristande kommunikation till 
medborgare och andra aktörer. 
Risk för att media ska beskriva 
projektet och dess syfte på 
"felande" sätt.

Bristande för- och 
efterarbete
Analys, förundersökningar och 
utvärdering inte genomförda fullt 
ut. Svårt astt dra lärdom. Budgetprocess

Budgetarbetet inom kommunen 
försvårar för korta projekt som 
uppkommer under året. Detta kan 
innebära att flexibiliteten minskar.

Brist på ledning
Det saknas någon som driver/
håller i projektet under hela 
processen.

Utmaningar med pilotprojekt

Kommunikation & förväntningar Planering & genomförande

? ?
?
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Hur säkerställer vi ett bra resultat?
Utvärdering

Innan
Sätt tydliga mål 
Att definiera kriterier som projektet 
har som mål att uppnå är viktigt för att 
kunna utvärdera ett projekts potential 
och utmaningar. Dessa kriterier 
ska vara i linje med en eller flera 
långsiktiga strategier.

Börja med att definiera vad projektets 
huvudfokus är. Överväg sedan vilka faktorer 
som hade gjort projektet framgångsrikt. 
Om resultaten inte blir de som var uppsatta 
från start, kan projektet trots det ses som en 
framgång genom att lära sig vad som inte 
fungerade? 

Definiera ett antal framgångskriterier för 
projektet. Dessa hjälper till att bestämma vilka 
utvärderingar och datainsamling som behöver 
genomfåoras under projektet. Utan dessa är det 
svårt att utvärdera om det man testar uppfylls.

Efter
Utvärdering
Utvärdera projektets framgång utifrån 
olika perspektiv. Använd kunskapen 
aktivt i det fortsatta arbetet på kort och 
lång sikt. 

Ansvariga – fokus på lärande
Vilka positiva och negativa aspekter framkom 
av projektet under implementeringen? Vilka 
av dessa (positiva och negativa) beror på 
planeringsprocessen? Är några ett resultat 
av utformning eller programmering? Vilka 
oförutsedda förbättringar/förändringar/
insikter har framkommit under processen?

Användare – fokus på upplevelsen
Hur påverkar projektet användarnas vardagsliv? 
Vad har användaren fått ut av projektet? 
Skapade projektet en positiv bild av initiativet 
och de ansvariga? Var/hur/när var det möjligt 
för användarna att komma till tals?

Under
Samla in data och kunskap
Projektets mål avgör vilka 
undersökningar och referenser som 
ska registreras. Välj ut mellan 3 och 10 
indikatorer att följa under projektets 
gång.

Vissa mål kräver att det finns referensmaterial 
att jämföra med (t.ex. upplevd trygghet eller 
antal fotgängare). Avsätt tid och resurser för 
att samla in detta innan pilotprojektet startar. 
Följ upp dessa undersökningar med ytterligare 
datainsamling under och efter avslutat 
pilotprojekt.

Vilka långsiktiga strategier 
syftar projektet att sträva efter?
Vad är projektets 1-5 
framgångskriterier?

Vilka registreringar, 
datainsamling och intervjuer 
ska genomföras?
När ska de genomföras?

Varför eller varför inte 
klarade projektet de olika 
framgångskriterierna?

- - -

- -
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1) Koppla samman 
staden!

2) Bjud in till liv! 3) Utveckla 
varierande stråk!

4) Skapa en 
mångfald av platser!

5) Aktivera stadens 
kanter!

Trafikstatistik
 □ Minskning i trafikolyckor
 □ Ökad användning av 

kollektivtrafik

Beteendeförändring
 □ Fler spontana möten
 □ Ökade gångflöden
 □ Ökade cykeltal
 □ Större spridning på människor
 □ Fler människor som stannar
 □ Fler typer av aktiviteter tar plats

Ekonomiska former
 □ Delfinansiering
 □ Crowd funding
 □ Ideella initiativ

Kvalitativa förbättringar
 □ Förbättring i den fysiska 

utformningen
 □ Fler aktiva fasader
 □ Nya funktioner

Upplevelser och attityder 
 □ Villighet till förändring
 □ Uppfattning av en plats/

område 
 □ Ökad känsla av trygghet
 □ Ökad känsla av identitet
 □ Starkare känsla av tillhörighet
 □ Ökad känsla av delaktighet i 

samhällsbyggandet

Engagemang och sociala 
medier

 □ Spontana aktiviteter händer
 □ Ökade träffar i sociala medier
 □ Positiv inverkan på företag och 

förrättare
 □ Engagemang från lokala aktörer

Samarbetsformer
 □ Nya samareten internt, med 

och mellan medborgare eller 
med externa aktörer

SKATERAMP

SCEN

LÄKTARE

SLACKLINE

BAD

GUNGOR

GRILLPLATS

UTEGYM
DANSGOLV

JULMARKNAD

DEMONSTRATION

CARNEVAL

UTOMHUSBIO

FÖRELÄSNING

SOLBRYGGA
LEKPLATS

BIERGARTEN

LOPPMARKNAD

SITTPLATSER

SITTPLATSER

SITTPLATSER

VINTERTRÄDGÅRD

GRAFITTIVÄGG

CAT-WALK

KONSTINSTALLATION

RUTSCHBANA

Långsiktiga stadslivsstrategier för Eskilstuna

Exempel på framgångskriterier
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Kungsplan
Exempel

Från baksida till framsida 
I anslutning till huvudtorget Fristadstorget 
ligger Kungsplan. Här finns planer på 
att skapa en central mötesplats som 
komplement till Fristadstorget. En rad 
pilotprojekt har genomförts för att visa 
olika förslag på hur platsen skulle kunna 
utvecklas och tillföra kvaliteter. Kungsplan 
är en central plats som idag används till 
parkering och upplevs som en baksida trots 
sitt centrala läge. Här finns potential att 
skapa en mer attraktiv plats som inbjuder 
till liv och rörelse. Fastighetsägare, handel 
och kommunen arbetar tillsammans för 
att utveckla Kungsplan. Målet är en säker, 
trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats 
med ett variationsrikt dag- och kvällsutbud 
för alla. Aktiviteter har genomförts där 
människor fått inta platsen över året. 
Aktiviteterna har lockat många olika grupper 
till platsen i blandade åldrar och dialog 
kring visioner har förts. Genom samverkan 
mellan fastighetsägare och offentliga aktörer 
är inriktningen att stärka attraktivitet, 
konkurrenskraft och lönsamheten i området 

Under året har aktiviteter som bastubad, 
salsadans, föreläsning, food truck, popup-
butiker, barnaktiviteter som ponyridning, 
marchmellowgrillning och visionsbyggen lockat 
en stor variation av besökare till Kungplan. 
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Stadsläkning
Exempel

Med unga tjejer i fokus
Med arbetet Stadsläkning är fokus att 
skapa en ökad livskvalitet genom attraktiva 
hållbara stadsdelar med fler bostäder, 
sysselsättning och innovativa lösningar, 
och drivs gemensamt med boende, 
företag, fastighetsägare och kommun.  
Långbergsparken är ett projekt som 
växt fram genom medborgardialog och 
samskapande. En tjejfokusgrupp har 
varit medskapande i gestaltningsarbetet, 
där fokus har legat på att skapa en park 
för alla. Återkommande träffar med 
fokusgruppen gav inriktning för parkens 
utformning. 2018 färdigställdes parken 
som erbjuder möjligheter till både 
fysiska och sociala aktiviteter under hela 
året. Parken ska även fungera som en 
mötesplats i området. I Långbergsparken 
finns parkourpark, lekytor, utegym, 
boulebanor, en scen, en grillplats och olika 
typer av ”hängytor”. 

Långbergsparkens aktivitetsutbud har 
vuxit fram genom medborgardialog 
och parken är utformad tillsammans 
med en tjejfokusgrupp. Konstnären 
Julia Rio har skapat offentlig konst i 
parkousparken. 
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Hur ska vi samla in kunskap?
Registreringar & undersökningar

För att kunna utvärdera om 
pilotprojektet uppnått sina uppsatta 
mål måste data och åsikter 
systematiskt samlas in, analyseras 
och användas i det vidare arbetet. 
Beroende på vilken typ av pilotprojekt 
och syftet med detta, varierar det vilka 
undersökningar som är mest relevanta 
att genomföra.

Resultatet från det insamlade materialet gör det 
möjligt att visa hur pilotprojektet har påverkat 
och förändrat en plats/process/medborgare. 
Detta gör att det enklare för allmänhet, 
politiker, stadsplanerare, näringsliv och andra 
externa aktörer att förstå projektets roll och 
potentiella värde i arbetet med att förbättra 
kvaliteter i staden på kort och lång sikt.

Inför ombyggnationen av Fristadstorget 
gjordes både stadslivsregistreringar och 
medborgardialoger. 
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Observationer på plats

OnlineundersökningAnalys av sociala medier Frågeformulär på plats

Utvärdering av en fysisk 
installation

Fotografering Djupintervjuer

Verktyg för inhämtning av information
Kvantitativ undersökning med 
människor på plats, innan, under 
och/eller efter projektet.

Analys av metadata kring projektet i 
olika sociala medier under och efter 
projektets gång.

Kvalitativ utvärdering på hur väl 
installationen uppfyller sina uppsatta 
mål. 

Kvantitativ datainsamling på plats, 
t.ex. fotgängarregistreringar och 
registrering av ålder, kön och typ av 
aktivitet.

Intervjuer med specifika användare 
och intressenter för att få en mer 
detaljerad inblick av projektets 
inverkan.

Jämförelse av fotografier före, under 
och efter installationen kan ge starka 
indikatorer på ett projekts fysiska 
påverkan.

Webbaserade undersökningar som 
riktar sig till allmänheten, externa 
aktörer eller designers, t.ex. Din stad.

Att tänka på tidigt i 
processen: 
• Vem tar ansvarar för 

registreringar och 
undersökningar? 

• Behövs utbildning?
• Vem står för det? 
• Vem evaluerar 

insamlad data?

Detta kan både vara ett 
internt eller ett externt 
arbete. Inom kommuner 
har ofta stadsbyggnads-
förvaltningen och 
trafikavdelningen 
erfarenhet av att samla 
kvantitativ data.

Samla kunskap genom att samla 
tillgänglig data på internet 
och internt, t.ex. demografi, 
trygghetsvandringar, sysselsättning 
och resvaneundersökning.

Datainsamling av 
tillgängligt material 
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Olika typer av pilotprojekt
Referensprojekt

Katalysator för förändring

Vad? 
En tillfällig fysisk förändring som startar 
innan eller pågår parallellt med ett planerat 
långsiktigt förändringsarbete eller utveckling.
Varför?
För att samla in data om platsens/områdets 
potential. Skapa en identitet och intresse 
tidigt i processen.
Var?
På platser som ska förändras men har 
potential för förbättring och aktivering i ett 
tidigt skede.
Hur?
Lägg till tillfälliga funktioner som gör att 
platsen/området attraherar nya människor 
och förändrar helhetsupplevelsen.

Vad? 
Ett reversibelt test av en ny lösning i full 
skala med hjälp av snabbare, enklare och 
billigare medel än ett traditionellt projekt.
Varför?
För att utvärdera idéen, visa på potential och 
få förespråkare för en långsiktig förändring.
Var?
Ofta platser med hög användning som 
många har olika åsikter om.
Hur?
Genomför ett projekt som kan testa en 
föreslagen lösning på ett snabbt och 
reversibelt sätt som är enkelt för involverade 
att utvärdera.

FullskaletestFormatet på pilotprojekt varierar 
kraftigt beroende på vad projektet 
har som mål att uppnå. Ett projekt 
som fokuserar på att testa nya 
samarbetsformer ser helt olika ut från 
ett som testar en ny vägutformning.

Tidsram
Det finns olika tidplaner beroende på 
projekttyp, t.ex. endagsprojekt, tillfälligt, 
återkommande, lång tid eller permanent.
Huvudfokus
Katalysator för förändring

 □ Installationspilot
 □ Eventpilot
 □ Programbaserade pilotprojekt

Fullskaletest
 □ Fysisk förändring

Demonstrationsprojekt
 □ Best practice-pilot
 □ Prototyppilot av ny utformning/design

Involveringspilot
 □ Samarbetsformer internt, med 

medborgare och eller externa aktörer 
Processpilot

 □ Samarbetsformer internt, med 
medborgare och eller externa aktörer Aktivering av plats, Carlsberg, København Ny trafiklösning, Herald Square, New York

Top-down Top-down
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ProcesspilotDemonstrationsprojekt Involveringspilot

Top-downTop-down Top-down

Vad? 
Ett fullt genomfört designprojekt som 
fungerar som ett föredöme för liknande 
projekt.
Varför?
För att få stöd för fler liknande projekt 
längre fram i tiden. Visa förmåga.
Var?
Ofta på en mindre delsträcka eller plats som 
kan användas som referens.
Hur?
Implementera ett permanent projekt med 
hög design- och materialkvalitet.

Vad? 
Ett test av nya samarbetsmetoder, internt 
eller med allmänheten. En process som 
skapar förtroende hos allmänheten, 
engagerar nya aktörer och ett gemensamt 
ansvar för projektet.
Varför?
För att hitta nya bättre processer för 
samarbete.
Var?
Där det finns behov för att förnya/förändra 
det traditionella sättet involvering och 
samarbete sker.
Hur?
Fokusera registreringar och utvärdering på 
projektets process. 

Vad? 
Ett “ramverk” inom vilken allmänheten får 
bidra med innehåll eller förändra en plats.
Varför?
För att skapa en större gemenskap och 
ansvarskänsla för ett projekt kopplat till en 
mer långsiktig strategi.
Var?
Där det redan finns en stark känsla av 
gemenskap eller där det finns en stor andel 
boende eller potentiella användare som kan 
engageras.
Hur?
De ansvariga hjälper till med tillstånd och 
strategiska aspekter, en grupp boende/
användare ansvarar för det faktiska projektet.

Gåfartsgata, New Road, Brighton Centrumutveckling, Åstorp 2.o, Åstorp kommun Bo & Gro, Have til Mave, Helsingørs kommun
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Processens gång
Överblick

En handlingsplan för 
pilotprojekt följer ett projekts 
livscykel men involverar 
alltid utbyte och samarbete 
med allmänheten samt 
datainsamling.

Vi vill testa 
något:

1. Initiativ

Projektanalyser

Varför? Vad? Vem? Hur? När?

Projektplaneringsfas

Detta vill vi 
uppnå:

2. Målsättning

Vem, hur 
och när?

3. Definition

3. Ramar

Projektledning

Intressenter & 
externa partners

Registreringar & 
undersökningar

Kommunikation

Evaluering
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Projektplaneringsfas

Mycket att 
förbereda

4. Förberedelser

4. Förberedelser
Etablering

Det är nu 
det händer!

5. Aktiv fas

Realisering
Projektgenomförande

Projektavslutningsfas

Hur gick 
det?

6. Evaluering

Överlämning

Vad tar vi 
vidare?

7. Nästa steg

Upp på banan Kör Överlämna Stäng & ta lärdom
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Kortsiktigt

Långsiktigt

Kvalitetsstyrd, stegvis stadsutveckling och pilotprojekt 
är varken uteslutande toppstyrda eller på gräsrotsnivå, 
istället agerar projekten på en mellannivå där såväl 
kommun som invånare har avgörande roller att spela.

Ett pilotprojekt innebär alltid ett visst mått av 
interaktion eller samarbete mellan de som är 
ansvariga för projektet och allmänheten/de som 
testar/upplever projektet. De ansvariga samlar 
in data och ser till att projektet genomförs som 
planerat. Allmänheten driver förändringsarbetet 
framåt genom sitt användande av och respons 

på pilotprojektet. Efter projektets avslutande är 
det analysen av de båda perspektivens lärdomar 
som vägleder den vidare processen. På så sätt 
kan fler människor vara med att påverka och 
förändra sin omgivning och chanserna för ett 
med holistiskt och hållbart resultat på lång sikt 
ökar. 

Vi vill testa 
något

1. Initiativ

Såväl ett initiativ från 
medborgare eller extern 
aktör som resultatet av 
en större utredning av 
kommunen kan ligga till 
grund för ett pilotprojekt. 

Redan i uppstartsfasen är 
det viktigt att tänka på alla 
aspekter av processen för att 
få en så realistisk bild av det 
potentiella projektet som 
möjligt.

Interaktion en förutsätting

!

kommun allmänhet

26



Pilotprojekt initierat externt 
– med vägledning av kommunen
Pilotprojekt skapade av allmänheten, till exempel boende 
i ett område, kan bidra till omsorg och ansvarskänsla för 
projektet och platsen. Denna modell kräver en engagerad 
grupp människor som har möjlighet att hjälpa till med så 
väl implementering som underhåll. Om kommunen bistår 
med vägledning och stöttar informationsinhämtning 
kan initiativet utvecklas och bli en del av kommunens 
långsiktiga visionsarbete.

Pilotprojekt utformat och genomfört av 
kommunen
Pilotprojekt som genomförs helt i kommunens regi 
kan vara projekt som har höga krav på datainsamling 
och säkerhet, till exempel att testa en ny utformning av 
en gata eller korsning. Kommunen kan också testa att 
aktivera och programmera offentliga platser. I båda fall är 
det viktigt att informera allmänheten före, under och efter 
pilotprojektet för att få ut det mesta möjliga av testet.

Pilotprojekt kan skapa en mer demokratisk 
plattform för förändring där medborgare får 
inflytande över hur staden ska utformas och 
förändras.

Pilotprojektets startpunkt

Rymdlekplatsen i Årbyparken skapades tillsammans med 
barn i en fjärdeklass på Årbyskolan. Den skiljer sig därför markant 
emot andra lekplatser och innehåller bland annat tre lekredskap 
med inbyggda elektroniska spel, en jättegunga, linbana och 
studsmatta. Alla planeter i vårt solsystem finns i storleksrelation 
till varandra. Inriktning: Öka trygghetskänslan genom social 
gemenskap. Öka kommunikationen mellan människor. Underlätta 
det fysiska mötet, interaktionen mellan människor. Öka känslan 
av stolthet och engagemang för bostadsområdet hos de boende. 
Genom en samskapandeprocess har även kostnad för underhåll 
minimeras genom att kringboende känner stolthet. 
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Vad vill vi uppnå med projektet? Vad ska testas och varför?
 □ Skriv ner önskade resultat av projektetet. Tänk på såväl 

fysiska förändringar, inställningar, interna processer, etc.
Vilken vision/långsiktigt mål arbetar detta pilotprojekt mot?

 □ Långsiktiga strategier för Eskilstuna (s. 15) 
Vad bör projektet uppnå som minimum? Hur kan ni säkra 
att dessa kriterier uppfylls? Framgångskriterier (s. 15)

Vem kommer att påverkas extra av detta pilotprojekt? 
 □ Lista intressegrupper, förättningar, föreningar, specifika 

målgrupper, m.fl.
Vem behöver involveras i processen? 

 □ Gör en intressentanalys av möjliga aktörer som polis 
och brandkår, designers, politiker, boende, m.fl.

Vad vill vi undersöka baserat på de mål ni satt upp? 
 □ Lista vilka undersökningar som är relevanta för att 

kunna utvärdera pilotprojektets framgång. (s. 14) 
 □ Samla in tillgänglig data och information som är 

relevant för idén och som illustrerar varför det är viktigt 
att undersöka.

 □ ...

Vilka plattformar och kanaler ska användas för att nå ut?
 □ Projekthemsida, sociala medier
 □ Kommunens hemsida
 □ Utskick
 □ Uppsökande till specifika grupper
 □ Fysisk närvaro på specifika platser och tidpunkter

Detta vill 
vi uppnå

2. Målsättning

Projektledning 
Detta är del av processen 
som är starkast kopplat till en 
traditionell projektplanering och 
genomförande.

Intressenter & 
externa partners
Beroende på projekttyp och 
målsättning behöver olika 
intressenter och aktörer 
involveras under projektets gång.

Registreringar & 
undersökningar
En förutsättning för ett 
pilotprojekt är att registrera 
och evaluera om/hur projektet 
uppfyller sina uppsatta mål.

Kommunikation & 
uppsökande arbete
För att nå ut till allmänheten 
och specifika grupper gällande 
information, involvering och 
resultat måste detta tänkas in i 
hela processen.

För att ett pilotprojekt 
ska kunna bidra till en 
långsiktig förändring kräver 
det planering, en tydlig 
målsättning med mätbara 
mål och en rad kriterier 
på vilket sätt pilotprojektet 
önksas fungera.
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Målsättning
Bakgrundsbeskrivning:
(problemformulering/bakomliggande analys/initiativ)

Aktörer som bör involveras i pilotprojektet:

Undersökningar och registreringar att genomföra:Plattformar och kanaler att använda för att nå ut:

Dessa grupper berörs extra av pilotprojektet:

Detta vill vi uppnå (mätbara mål):

1.1.

2.2.

3.3.

Dessa är de främsta utmaningarna för att lyckas:

Detta vill vi uppnå med ett pilotprojekt:
(långsiktiga strategier, framgångskriterier)
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Vem ska vara med och skapa pilotprojektet? Detta kan vara 
både interna och externa resurser. Upprätta kontakter för:

 □ Tillstånd
 □ Design, konstruktion, installation
 □ Program/bemanning under aktiv fas
 □ Genomförande av registreringar och undersökningar
 □ Underhåll under aktiv fas

Reality check: Hur ser förutsättningarna ut idag? 
 □ Utvärdera förutsättningarna på plats då detta kan detta 

påverka såväl tidplan som budget, tex. om det finns 
elektricitet, vatten eller andra faciliteter tillgängliga.

 □ Fotografera den fysiska platsen idag (om pilotprojektet 
utgår från en specifik plats).

Plan för registreringar

Vad ska kommuniceras efter att projektet godkänts?
 □ Syfte och mål med pilotprojekt. Vad ska testas och varför?
 □ Placering och längd på projekt. Blir det några tillfälliga 

förändringar i människors vardag?
 □ Hur och när det är möjligt att bidra.
 □ Hur och när det är möjligt att testa och komma med 

åsiktier.
 □ Program för aktiviteter kopplade till pilotprojektet.

Vem, hur 
och när?

3. Ramar

Intressenter & 
externa partners

Registreringar & 
undersökningarDå delar av ett pilotprojekt 

alltid är ett test är det extra 
viktigt att de aspekter som 
inte är flexibla är tydligt 
definierade. Skapa en 
överblick av hela processen 
med en processplan.

Evaluering av ramar 
i förhållande till 
målsättning. Är det 
möjligt att uppnå  önskat 
resultat?

Projektledning Definiera roller, ramar och ansvar för projektledning, 
involvering, registrering och kommunikation

 □ Ansvarig/projektledare
 □ Ekonomi
 □ Process- och tidsplan med definierade grindar och 

milstolpar
 □ Synka med andra planerade arrangemang för synergieffekt

Kommunikation & 
uppsökande arbete
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Pilotprojektidé fysisk förändring:
(relaterat till uppsatta mål)

Pilotprojektidé evenemang/event/programmering:
(var och hur de ska genomföras)

Eventuella revideringar på projektidé efter "Reality 
check":

Plats för 
implementering:

Ramar, roller och ansvar
Ta fram en handlingsplan som inkluderar: 

• Projektorganisation
• Tidslinje och schema
• Budget
(Finns det ytterligare någon aktör som kan vara 
med och finansiera projeket?)

• Projektpartners 
(som kan hjälpa till i kommande skeden med: 
design & bygg, underhåll, frivilliga, aktiviteter, 
etc.)

• Uppsökande arbete
(om och hur intressenter ska engageras 
och involveras under pilotprojektet, ex 
fastighetsägare, lokala företag, boende, föreningar 
etc.)

• Kommunikationsplan
(media, ambassadörer/förespråkare)

• Underhållsplan
(kontinuerlig skötsel)
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Bo & Gro, Espergærde
Referensprojekt

Ett trädgårdsprojekt med 
effektmätning som pilotprojekt
Projektet, som har finansierats av Nordea-
fonden, startades av Helsingör kommun 
och organisationen Haver til Maver, i 
nära samarbete med boende i området 
samt representanter från allmännyttan. I 
uppstartsfasen anställdes en medarbetare för 
att driva projektet lokalt.

Trädgården i Tibberupparken ligger i ett 
parkområde som ägs av kommunen, mellan 
lägenhetskvarteren och ett villaområde. I 
trädgården finns en köksträdgård och ett 
utomhuskök med olika sittmöjligheter. 
Representanter från Haver til Maver med 
kunskap i trädgårdsskötsel och matlagning 
har kontinuerligt funnits på plats i 
Tibberupparken.

Gehl Architects har utvecklat en rad 
indikatorer som projektet evaluerats 
utifrån, bl.a. gemenskap, mångfalld och 
stadsrummet som mötesplats. Mätningarna 
är ett pilotprojekt och har innefattat olika 
undersökningsmetoder: observation, 
beteendeförändring, digitala frågeformulär, 
intervjuer och fysiska registreringar.

Barn och vuxna hjälps åt att bygga en hinderbana i trädården.

Evaluering av pilotprojektet
 □  Ökad interaktion mellan barn och äldre 

i Tibberupparken. Genom att arbeta 
tillsammans i trädgården har barnen 
fått förtroende för de äldre som bor i 
området, och de äldre känner ett ansvar 
för att involvera och prata med barnen. 
Detta gäller även på andra tidpunkter 
utöver trädgårdsarbete.

 □ Trädgården erbjuder de boende en mer 

neutral plats än de privata bostäderna 
att mötas på. Istället för att bara 
interagera med de närmsta grannarna 
möts nu boende mer brett – på tvärs av 
kulturella grupper och olika tillhörighet 
i bostadsområdet.

 □ Upplevelsen av gemenskap och 
huruvida denna ökat beror väldigt 
mycket på individers utgångspunkt och 
förväntningar på projektet.

32



NYC Plaza program, New York

NYC Plaza ProgramApplication Guidelines2015
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Application Process continued

Community Initiative //  20 points
Organizations that have demonstrated significant community initiative will be considered to be 
stronger partners for the Plaza Program. To demonstrate previous initiative, the organization 
should document having planned community events such as clean-ups, cultural events, 
community health fairs or town hall meetings. An organization can also provide plans for 
community improvement projects ranging from proposals to local elected officials to a 197a 
Plan. Organizations that have applied for and received grants for neighborhood improvement 
and other such grants will also be given strong consideration. The applicant should 
demonstrate results or outcomes from a community workshop that focused on public space, 
open space, or neighborhood planning. The applicant’s evaluation for Community Initiative will 
also be determined on the strength of the ten required letters of support, and whether or not 
the organization has secured funds for the project. Organizations that have secured funding for 
the creation of a plaza should state the source and amount of funding that has been secured. 

Site Context  //  20 points
Applications will also be evaluated with regard to whether the surrounding neighborhood 
context is compatible with the proposed plaza. This criterion will rate the appropriateness of 
the adjacent land uses, population density, proximity to transit, Vision Zero priority, and other, 
nearby open space. Proposed sites located near such positive elements are more likely to be 
successful plazas. For example, a proposed site located near a dense retail center with transit 
hub along a Vision Zero priority corridor will be rated higher than a proposed site in a low-density 
residential neighborhood with no nearby retail activity. In addition, sites located in Community 
Districts that do not have a recently constructed plaza or a plaza that is currently in design will 
be ranked higher than applications in Community Districts that already have plaza projects. To 
view a map of priority areas and existing plaza projects, see Appendix A: Borough Priority Maps 
(pg 14-18).

aPPliCatiON review & evalUatiON continued

Pearl  Street  Plaza,  BK         Credit :  DOT       

Pearl Street Plaza Painting by David Ellis                                                                                                                                                                               Credit :  DOT       

BEFORE

Pearl  Street  Plaza,  BK         Credit :  DOT       
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Timeline

    Credit: DOT

ONe-daY Plaza

Funding
Contingent upon the availability of funds, DOT will fund approximately one to two Permanent 
Materials Plazas, one to two Interim Materials Plazas, and up to ten One-Day Plazas  in this 
round. Organizations that have secured other, private or public, sources of funding 
are strongly encouraged to apply.

This is not a grant. DOT will apply funds directly to selected plaza projects.

In addition, DOT has OneNYC funds available for maintenance and technical assistance to 
support plazas in need. Need is measured by the capacity and expirence of the Partner and 
by site challenges including neighborhood income, plaza size, and proximity to transit and 
commercial corridors. DOT will notify qualifying Partners with further details.
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All timelines are estimates and for illustrative purposes only. The 
actual length of time required for each phase may differ from 
project to project. 

Timeline continued

    Credit: DOT
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All timelines are estimates and for illustrative purposes only. The 
actual length of time required for each phase may differ from 
project to project. 

Timeline continued

    Credit: DOT
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Referensprojekt

Nya torg i områden som tidigare 
saknat offentliga platser   
I samskapande mellan New Yorks 
trafikavdelning och lokala grupper hade 
2015 61 lokala torg implementerats runtom 
i staden, med stor variation i skala och typ 
av omgivning. NYC Plaza program sponsras 
av stadens långsiktiga strategiarbete PlaNYC 
2030. Detta bidrag täcker implementering 
och möblering av platsen. Den lokala 
gruppen ansvarar för daglig drift och 
underhåll.

Från 2010 utvärderades torgens inverkan på 
ekonomiska faktorer som fastighetsvärde. 
Denna information kunde visa platsernas 
ekonomiska framgång. Däremot saknades 
information som kunde uppvisa en 
förbättring av sociala aspekter för 
boende och användare av torgen. Därför 
genomfördes 74 olika undersökningar 
2015, från at räkna antal fotgängare till 
upplevt ägandeskap och inkomstnivåer för 
besökande på platserna. Bland annat visade 
undersökningen att projekten hade ökat 
upplevelsen av trygghet bland kvinnor, en 
grupp som tidigare varit underrepresenterad 
på många av platserna. 

Mer information finns på: 
http://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/
nyc-plaza-program.shtml

En-dags-plaza

Torg med provisoriska material

Torg med permanenta material

Bilder tagna från NYC Plaza Program Application 
Guidelines 2015
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All timelines are estimates and for illustrative purposes only. The 
actual length of time required for each phase may differ from 
project to project. 

Timeline continued

    Credit: DOT
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Hjälp projektet framåt. Utgå från målsättning 
för att vägleda projektet.

 □ Samordna och svara på frågor.
 □ Ge feed-back på och kvalitetssäkra 

pilotprojektets olika komponenter.
 □ Säkerställ att tillstånd etc. erhållits.

Utveckla projektet tillsammans med de olika 
aktörerna internt och externt.

 □ Design och bygg
 □ Programutveckling

Referensmätningar 
 □ Genomför undersökningar innan projektet 

tar form för att få tal och inställningar att 
jämföra med.

 □ Kontakta referensgrupper för eventuella 
förintervjuer.

Förbered till projektinvigning och aktiva fas
 □ Bjud in press till invigning
 □ Var tillgängliga för att möta och svara 

på medborgare och aktörers frågor och 
funderingar under hela projektet.

 □ Kontakta och engagera relevanta 
målgrupper och intressenter

Mycket att 
förbereda

4. Förberedelser

Involvering & 
engagemang

Registreringar & 
undersökningarDå delar av ett pilotprojekt 

alltid är ett test är det extra 
viktigt att de aspekter som 
inte är flexibla är tydligt 
definierade. 

Omfattningen och längden 
på denna del ökar om 
pilotprojektet involverar 
allmänheten i utvecklandet 
av projektet.

Projektledning 

Kommunikation & 
uppsökande arbete
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Program och engagemang

För att attrahera så många människor 
som möjligt att testa och uppleva 
pilotprojektet kan ett genomarbetat 
program och fysisk närvaro vara till 
stor hjälp.

5%
9%

0-6

36%

41%

9%

7-14

15-30

30-64

65-

*Fotografi från SP   
  Urbanismo

Program och fysisk närvaro
Som komplement till en fysisk förändring är ett 
genomarbetat program för olika aktiviteter runt 
pilotprojektet viktigt för att kunna visa upp 
projektets större potential.

Utöver de fysiska förbättringarna, till 
exempel nya sittplatser, belysning eller 
konstinstallationer ger ett program ytterligare 
anledning för människor att delta och 
uppehålla sig på platsen.

Genom att planera olika typer av aktiviteter på 
olika tidpunkter på dygnet är det möjligt att nå 
en större spridning på besökarna. 

Olika aspekter av involvering och 
engagemang

Intressenter
Informera och engagera lokala intressenter 
som direkt påverkas av projektet i ett tidigt 
skede.

Potentiella samarbetspartners
Undersök vilka potentiella partners som kan 
bidra till att skapa pilotprojektet, från lokala 
föreningar till artister, konstnärer och privata 
företag.

Samskapande
Erbjud boende i området att delta i skapandet 
av pilotprojektet, antingen genom byggande 
eller att bidra till innehållet.

Pilotprojektet som katalysator för 
ytterligare förändring
Uppmärksamma och tillåt initiativ sporrade av 
pilotprojektet att ske.
Pilotprojektets mål i sig kan vara att engagera 
boende och aktiva i ett område. Då är det extra 
viktigt att komma ihåg att projektet inte ska 
”lösa allt” utan snarare skapa en plattform för 
förändring.

Programmet kan även användas för att skapa 
en större involvering av allmänheten med 
tydligt utsatta tidpunkter då platsen kan 
användas för privatpersoner/organisationer 
och föreningar för att bidra till aktiviteterna 
och livet på platsen. 

Genom att tydligt visa när någon som är 
involverad i projetket är närvarande på platsen 
ger detta chansen för intreserade att komma 
med frågor och idéer kring projektet som inte 
annars hade kommit till tals.
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Evaluera inkommande feedback kontinuerligt. 
Något som kräver att åtgärder vidtas?
Vem finns som resurs på plats och hur ofta?

 □ Dagligt underhåll som städning och 
reparation

 □ Programmering
 □ Svara på frågor

Hur kan allmänhet och intresserade vara med 
och bidra till pilotprojektet under den aktiva 
fasen? 

 □ Ge feedback
 □ Bidra med events/programmering
 □ Utsmyckning/utformning

Använd invigningen för att få in fler åsikter!
 □ Ställ frågor till besökande, ge möjlighet att 

lämna feedback på plats. 
Hur påverkar pilotprojektet sin omgivning/
processen? 

 □ Följ upp referensmätningarna och 
komplettera med ytterligare studier.

Finns det data eller resultat som kan 
kommuniceras kontinuerligt?

 □ Antal förbicyklande, soltimmar, åsikter, etc.

Det är nu 
det händer

5. Aktiv fas

Involvering & 
engagemang

Registreringar & 
undersökningarAnvänd invigningen 

till att skapa intresse för 
pilotprojektet. Var på plats 
och möt allmänheten 
genom att svara på frågor, 
samla in data och informera 
om projektet och dess större 
syfte.

Under denna period är 
närvaro, underhåll och 
aktivteter viktiga för att 
bibehålla ett intresse för 
projektet.

Projektledning 

Kommunikation & 
uppsökande arbete
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Detta är exempel på saker att gå genom under projektets 
aktiva fas tillsammans med ansvarig och aktiva i 
pilotprojektet.

Externt  samarbete
a. Hur fungerar samarbetet med externa aktöter?

b. Vad är feed-backen vi får från allmänhet och intressenter? 

c. Finns det något som vi kan eller bör agera på direkt?

d. Hur fungerar kommunikationen på de olika kanalerna?

 

Intern styrning

Evaluering aktiv fas

a. Hur är den allmänna statusen på det fysiska projektet/
samarbetsprocessen?

b. Uppnår vi de mål och kvaliteter för framgång som vi 
satt upp från start? 

c. Finns det något som vi kan eller bör agera på direkt?

d. Hur ser ekonomin ut för projektet?

e. Har pilotprojektet eller dess målsättning förändrats i 
förhållande till utgångspunkten? 
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Avslutning, uppsamling och evaluering.
 □ Budget och tidplan
 □ Interna och externa samarbeten
 □ Framgångskriterier

Aktörer/frivilliga/ansvariga för att samla ihop och 
avsluta projektet

 □ Återställa plats till ursprunglig utformning eller ta 
beslut om förlängning/ utveckling. 

Kompletterande undersökningar
 □ Dubbelkolla så att alla registreringar genomförts 

innan projektet avslutas. Komplettera med 
registreringar vid behov.

Hur gick 
det?

6. Evaluering

Involvering & 
engagemang

Registreringar & 
undersökningar

Sammanställ de lärdomar 
ni fått genom processen, 
diskutera med alla aktörer 
hur målen uppnåtts och 
komunicera resultatet. 

Tacka för input och informera och fortsatt process
 □ Tacka för medverkan
 □ Eventuell sammanställd data, t.ex. 400 inkomna 

idéer.
 □ Resultatet av pilotprojetket, sammanställning av 

delarna i evalueringen som kan vara av intresse för 
allmänheten.

Projektledning 

Kommunikation & 
uppsökande arbete
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1. Är vi nöjda med projektet och slutresultatet?

2. Har vi uppnått våra ambitioner och kriterier 
för framgång?

3. Vilka positiva och negativa aspekter av 
projektet har frankommit under processen? 
Beror de på planeringsprocessen, utformning och/eller 
programmering av pilotprojektet?

4. Hur har det interna samarbetet fungerat?
(Vad har fungerat bra? Vad kan bli bättre?)

Evaluering
5. Hur har samarbetet med allmänheten fungerat?
(Vad har fungerat bra? Vad kan bli bättre?)

6. Hur har kommunikationen fungerat?

7. Vilka oförutsedda förbättringar/förändringar/insikter har 
framkommit under processen?

8. Vad kan vi ta vidare i arbetet?
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Nordlys, Horsens
Referensprojekt

Interaktiv stadsrumsinstallation 
som skapar liv efter stängning
Nordlys är en interaktiv stadsrumsinstallation 
placerat på det centrala torget Horsens 
centrum. Projektet är utvecklat av Interactive 
Space Lap tillsammans med Horsens 
kommun. Projektet ingår i initiativet ”Mærk 
byen” som bestod av ett flertal initiativ för att 
skapa mer liv och rörelse i staden. 

När gungorna i installationen används 
registreras rörelsen och aktiverar ljud och 
ljus. Beroende på intensiteten ändras ljudens 
intensitet. Sensorerna samlar in kvantitativ 
data som ger en bild av när och hur ofta de 
olika gungorna används. Detta ger en bild av 
vilka ljudteman som är mest populära, när på 
dygnet de används som mest och om de även 
används under de kalla vintermånaderna. 
Utöver den kvantitativa datan har även 
intervjuer och observationer genomförts 
för att ytterligare förstå hur installationen 
påverkar användandet av Horsens centrum.

Mer information finns på: 
http://alexandra.dk/dk/cases/nordlys
https://vimeo.com/channels/
digitalurbanenvironments/38750025
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Pilotprojekt som katalysator för 
förändring
Gehl Architects anställdes 2014 för att 
kickstarta ett förändringsarbete i centrala Sao 
Paulo som konstaterats otryggt för stadens 
invånare. Genom en involveringsprocess med 
workshops samt en rad platsobservationer 
och datainsamling togs förslag på 5 olika 
pilotprojekt fram.
 
Pilotprojekteten hade tre övergripande mål: 
1. Skapa ett säkrare centrum med mer liv som 
är tillgängligt för alla, året om och på både 
dag- och kvällstid. 2. Främja en balans mellan 
gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar  i 
trafiken. 3. Locka mer liv till centrum genom 
olika typer av aktiviteter i de offentliga 
rummen och fler invitationer att tillbringa 
mer tid där.

Platser för människor, São Paulo
Referensprojekt

Impact after implementation
The number of people passing 
or staying at the square at peak 
hours has gone up by 237%.  

Before
In 2013 before the pilot project 
began, 43 people were 
spending time in the square at 
peak hours.

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h8h

Före

Efter

More people passing 
& staying at peak hours

 237% 
more people
spend time

at the square 
(Average of

peak hour counts)

Mäta: Negligerad plats omgärdad av trafik med ett 
stort antal människor som väntar på bussen men 
endast ett fåtal sittmöjligheter. Platsen uppfattas 
otrygg och föga inbjudande. Analys utifrån 
intervjuer och observationer på plats.

Organiserade och spontana aktiviteter
Ett eventprogram skapad av kommunen tillsammans 
med en anställd på plats breddade användandet av 
platsen genom att erbjuda personer att uppträda eller 
delta som åskådare.

Katalysator för ytterligare förändring
På grund av pilotprojektets popularitet bestämde sig 
ägaren till kyrkan placerad på platsen att måla om 
dess fasad i förtid.

Test: Pilotprojekt med lekplats och många kvalitativa 
sittplatser. Resultat: Många nya användare, inte 
bara människor som väntar på bussen som väljer 
att uppehålla sig på platsen. Säkrare och mer 
inbjudande. Möjlighet för allmänhet att komma med 
idéer och förslag på ytterligare förändring i centrum.
 

237% 
fler människor 

spenderade tid på 
platsen.

*genomsnitt under 
rusningstid
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Vad tar vi 
vidare och 
hur?

7. Nästa steg

Använd kunskapen som 
genererats genom projektet 
aktivt i kommunens fortsatta 
arbete, både genom en 
vidareutveckling av platsen 
för pilotprojektet och genom 
att använda kunskap och 
erfarenheter på andra 
platser och i andra projekt i 
kommunen.  

Beroende på vilken typ av framgångskriterier 
samt om de uppnåddes eller inte kan 
informationen på olika vis informera det 
fortsatta arbetet.
Generellt lärande: 

 □ Definiera var/hur lärdomarna kan 
användas i andra projekt och andra delar av 
kommunen.

Specifikt lärande:
 □ Hur gör vi nästa steg för att utveckla 

platsen/projeketet? Finns det saker vi kan 
göra nu?

 □ Kan delar av pilotprojektet  som fungerat 
bra omvandlas till en mer långsiktig 
lösning?

 □ Använd den insamlade informationen i 
form av registreringar, platsanalyser och 
intervjuer för att dra lärdomar och . Dessa 
kan gagna såväl det enskilda projektet som 
de ansvariga/involverades arbete i stort. 
Resultaten kan bli ett kraftigt verktyg för 
framtida beslutsfattande. 

Registreringar & 
undersökningar

Projektledning
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Vad tar vi vidare?
Diskutera vilka lärdomar och erfarenheter som kan tas vidar 
i den fortsatta utvecklingen.

1. Platsen
a. Vad är nästa steg för platsen? 

b. Behöver vi ändra fokus för att nå nya grupper eller andra 
typer av aktiviteter?

 

2. Lärdomarna
a. Kan vi använda lärdomar och/ eller fysiska element 
från projektet på andra platser i staden?

b. Kan vi lyfta kunskap och metoder från pilotprojektet till 
en generell nivå inom kommunens planläggning, och 
inkludera moment inom den reguljära planprocessen 
eller utvecklingsarbetet?
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framtida beslutsfattande. 

Registreringar & 
undersökningar

Projektledning
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Nattljus
Exempel

Ljus som kopplar ihop staden 
och människor 
Nattljus är en ljusfestival som arrangeras 
återkommande i Eskilstuna sedan 2014. 
Ljusfestivalen arrangeras av Eskilstuna 
kommun i samarbete med kulturaktörer och 
sponsorer. Konceptet är ett program med 
tillfälliga ljusinstallationer i stadsrummet 
i kombination med aktuella permanenta 
ljusdesignprojekt som blir kvar efter 
festivalen. Genom ljusinstallationer kopplas 
stråk samman i staden och människor 
lockas till medskapande. 2016 års festival 
utökades också med kulturprogrammet 
Kulturljus med en rad olika 
programpunkter med musik, teater, modern 
dans med mera. Inriktning för projektet är 
samskapande, aktivera och koppla samman 
stadens delar och överbrygga fysiska och 
mentala barriärer.  Projektet leder till ökad 
nyfikenhet, stolthet och långsiktigt ett 
kulturkliv. 

Installation under Nattljus 

Poster från  
Nattljus 2018. 

Times Square före pilotprojekt

Pilotprojekt 2009

Hångelbänken vid Strömsholmen  
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Times Square, New York
NYC Department of Transportation  //  NYC Plaza Program  //  Guidelines  //  Page 11

    Credit: DOT

All timelines are estimates and for illustrative purposes only. The 
actual length of time required for each phase may differ from 
project to project. 

Timeline continued

    Credit: DOT
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Som en del av uppraderingen av trafikmiljön 
i New York gjordes Times Square bilfritt 
som ett pilotprojekt under 2008. 

Pilotprojektet var både ett sätt att sälja in 
idén om förändringar genom möjligheten 
att återställa platsen, och ett sätt att undvika 
konflikter kring utformning genom att 
öppna upp för förändringar under projektets 
gång. 

Utformningen har förändrats vid några 
tillfällen genom skifte av typen av möbler 
och genom en förändrad gatulayout för att 
minska konflikter mellan fotgängare och 
cyklister. 

Efter utvärdering av både trafikflöden, 
användning av platsen och popularitet 
beslutades 2010 om en permanent 
uppgradering av platsen, och genom att 
kunna visa upp de positiva effekterna 
för fastighetsägarna kunde man säkra 
samfinansiering av de 40 miljoner USD som 
den permanenta uppgraderingen kostar. 

Arbetet med uppgradering av Times Square & 
Broadway, 2009.

Times Square före pilotprojekt

Pilotprojekt 2009

Pågående uppgradering (foto Snøhetta)

Strategier för omvandling av New Yorks gatumiljöer, 
Gehl Architects 2008. 
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Cykling som pendlingsform, Växjö
Referensprojekt

Stimulera cykling
Växjö kommun har inom ramen för 
EU-projektet ELMOS (electric mobility 
in smaller cities) köpt in elcyklar som 
lånats ut till bilpendlare under 3-4 veckor. 
Syftet var att låta människor testa på 
cykling i kombination med kollektivtrafik 
som alternativ till bilåkande. Därför 
fick testpersonen även gratis tillgång till 
kollektivtrafiken. Ett cykelgarage byggdes i 
anslutning till resecentrum för att underlätta 
dessa kombinationsresor. Upplåsning 
sker via resekortet och i garaget finns 
förvaringsskåp, laddningsstationer för 
elcyklar och pump. 

Lånecyklar i Växjö kommun. Foto: Växjo kommun

Cykelgarage vid resecentrum i Växjö. Foto: Växjö kommun

Evaluering av försöket 
(från Växjö kommun)

 □ Genomsnittligt avstånd till arbetet, 6,5 km.
 □ 25% pendlade ensam i bil 5–7 dagar/

vecka före lånet av elcykel.
 □ 3% pendlade ensam i bil 5–7 dagar/vecka 

under tiden de lånade elcykel.
 □ Elcyklarna ersatte ca 11 500 km 

bilkörning.

 □ 80% cyklade mer med elcykeln än med sin 
ordinarie cykel.

 □ 70% cyklade längre sträckor med 
elcykeln än med sin ordinarie cykel.

 □ 30% cyklade mer på sin ordinarie cykel 
efter lånet av elcykel än före.

 □ 10% köpte en egen elcykel efter 
låneperioden.
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Barnetråkk, Norge
Referensprojekt

Verktyg för att kartlägga och göra 
barns röst hörd i stadsplanering 
Barnetråkk är ett digitalt verktyg och 
undervisningsmetod som lär barn 
att förmedla planerare, kommun och 
lokalpolitiker hur de använder området 
de bor i samt vad de vill förändra. 
Verktyget är framtaget av Norsk design- og 
arkitektursenter i samarbete med kommunal- 
og moderniseringsdepartementet och 
Naturfagsentret.

Potentiella vinster med att använda verktyget
Över tid och upprepad användning av 
verktyget skapas en bild av hur olika insatser 
påverkar barnens upplevelse och användning 
av sin närmiljö. Denna kartläggning blir en 
viktig kunskapsbas vid beslutsprocesser som 
rör barnens livsmiljö. 

Mer information finns på: 
http://xn--barnetrkk-c3a.no/

26% 
av skolvägarna 
upplevs som 

farliga.
*data från barnetråkk 

hemsida

MEDVIRKNINGI BY- OG STEDSUTVIKLING GJENNOM KARTLEGGING AV BARNS NÆRMILJØER
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Nedladdningsbar broschyr på hemsidan.

*Fotografi från Sem skole, Tønsberg kommune

*Fotografi från Sem skole, Tønsberg kommune
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Jubileumsparken, Göteborg
Referensprojekt

Låta människor successivt inta 
området och göra det till sitt 
Frihamnen på Hisingen i Göteborg präglas 
fortfarande av den gamla varvsindustrin men 
mitt bland gamla containrar och kranar håller 
ett helt nytt område på att växa fram. 

I det som ska bli Göteborgs nya vardagsrum, 
Jubileumsparken, har ett friluftsbad i Göta 
Älv anlagts och en spektakulär bastu ritad 
av det tyska arkitektkollekivet Raumblabor 
Berlin lockar till besök. Jubileumsparken 
är ett resultat av göteborgarnas önskemål 
om grönområden och att komma närmare 
vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och 
byggandet av Älvstaden. 

Sedan 2014 har prototyper som bad och 
bastu byggts i Frihamnen på platsen för 
parken, tillsammans med göteborgarna. 
Under 2020-2021 pågår byggnation av den 
permanenta parken. 

Bildkälla: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jubileumsparken

Bildkälla: www.goteborg.com/bastun-i-frihamnen/ Bildkälla: www.goteborg.com/allmanna-badet/ 

49




