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Sammanfattning
Park- och naturförvaltningens uppdrag att planera, bygga, sköta och aktivera stadens grö-
na miljöer och anläggningar är en betydande del av stadens uppdrag att bidra till jämlika 
livsvillkor i Göteborg. 

Den här riktlinjen redogör för hur jämlikhetsarbetet ska beaktas i de olika stadierna 
planera, bygga, sköta och aktivera utifrån fyra aspekter: 

• Utgå från platsen

• Inkludering

• Trygghet

• Tillgänglighet 

Planera
I planeringsskedet ska tillgången till park- och naturområden vara god. De ska vara jämnt 
fördelade över staden och finnas på nära avstånd utan barriärer från hem och arbetsplats. 

Bygga
Vid gestaltning och byggnation handlar det om att skapa tillgängliga och trygga platser. 
Innehållet ska hålla rätt kvalitet och rikta sig till många målgrupper.

Sköta 
Skötseln av platserna är avgörande för att de ska kännas omhändertagna och trygga. 

Aktivering
Vid aktivering ska detta göras utifrån platsens förutsättningar och kontext. 

Med bakgrund av att Göteborg är en geografiskt socioekonomiskt segregerad stad kan 
det vara av vikt att göra särskilda insatser där de behövs som mest. Hur förvaltningen kan 
arbeta mot mer jämlika livsvillkor presenteras vidare i kommande avsnitt Riktlinje. 
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Göteborgs Stads styrsystem
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. Stadens 
politiker har möjlighet att genom 
styrande dokument beskriva hur de 
vill realisera den politiska viljan. 
Inom Göteborgs Stad gäller de 
styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Om Göteborgs Stads styrande dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa  
dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en 
stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar 
när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.
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Inledning
Syftet med denna riktlinje

1 Almén, Mikael, Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv s.1

Riktlinjen syftar till att fungera som stöd i att utföra park- och naturförvaltningens uppdrag i 
strävan mot en mer jämlik stad. Enligt park- och naturnämndens reglemente ska förvaltningen 
sköta, förvalta och utveckla stadens park- och naturområden samt aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen. Detta ska utföras utifrån en demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och motverka diskriminering. Riktlinjen ska presentera grundläggande strategier och 
prioriteringar för arbetet.

Vem omfattas av riktlinjen
Denna riktlinje gäller tillsvidare för park- och naturförvaltningen. Fokus i riktlinjen ligger på den 
fysiska miljön och de ytor och anläggningar som förvaltningen förvaltar, eller kommer att förvalta 
samt i processen att planera, bygga, sköta och aktivera dem. Riktlinjen fokuserar med andra ord 
på den externa processen, likvärdighet i vårt arbete gentemot medborgare och inte interna frågor, 
såsom personalfrågor, löner eller representation bland chefer, även om det interna och det externa 
jämlikhetsarbetet är tätt sammanlänkat.1  

Bakgrund
2014 tog park- och naturförvaltningen, i samverkan med andra förvaltningar, fram riktlinje för 
jämställdhetsarbete. Riktlinjens syfte var att fungera som stöd för förvaltningens medarbetare i 
att erbjuda en jämställd och likvärdig service. I en utvärdering av riktlinjerna utförd 2018 identi-
fierades behovet av att utvidga riktlinjen till ett jämlikhetsperspektiv; att beröra fler diskrimine-
ringsgrunder och normkritik samt koppla an till det stadenövergripande arbetet med Jämlik stad. 
Denna riktlinje ersätter riktlinjen från 2014.
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Koppling till andra styrande dokument
Grönstrategin 
I park- och naturförvaltningens övergripande planeringsdokument Grönstrategi för en tät och 
grön stad finns ett socialt och ett ekologiskt mål för stadens gröna utveckling.  Jämlikhetsarbetet 
berörs primärt av det sociala målet, som är definierat som:

”Socialt mål: Göteborg är en tät och grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och 
hälsosamt stadsliv”

I Grönstrategin beskrivs nio olika strategier som behövs för att kunna uppnå både det sociala och 
det ekologiska målet. Strategierna kan användas i många olika nivåer och faser i stadsutveckling-
en, från detaljplan till investeringar, drift och underhåll. De strategier som särskilt berör arbetet 
med föreliggande riktlinje är:

• Skapa ett varierat innehåll i parker och naturområden
• Stärk de gröna kopplingarna i staden
• Utveckla park- och naturområden genom skötsel 
• Synliggör stadens park- och naturområden och gör medborgarna delaktiga 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad (2018 – 2026), beslutat av 
kommunfullmäktige 2018
Programmet syftar till att utifrån målet att Göteborg ska vara en jämlik stad, peka ut viktiga 
målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska 
skillnaderna i livsvillkor i staden. Programmet omfattar samtliga nämnder och styrelser för 
perioden 2018–2026.

Jämlikhet i Översiktsplan för Göteborg 2021 (under framtagande) 
I översiktsplanen för Göteborg är en utgångspunkt att sträva mot en hållbar stad och där Göte-
borg som delad stad beskrivs som en av de mest aktuella utmaningarna. För att nå målet om en 
hållbar stad har tre strategier lyfts fram och prioriterats: att planera för en nära, sammanhållen 
och robust stad. De tre strategierna kompletterar varandra och ska användas tillsammans. Detta 
ska bland annat göras genom att skapa fler tillgängliga parker, naturområden och offentliga 
platser som är trygga, inkluderande och av god kvalitet.  

Fortsatt redogörelse för hur riktlinjen har koppling till andra dokument görs i ”Bilaga 2.” på sida 
36. 

Stödjande dokument 
Det finns ett flertal dokument som används som stöd i jämlikhetsarbetet. Dessa återfinns i 
verksamhetshandboken och förvaltningens interna projektverktyg: 

• Stadsdelsvisa grönplaner - kunskapsunderlag för prioriteringar och beslut inför planering, 
byggande och förvaltning

• Arbetssätt för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA) 
(återfinns på Göteborgs stads webbsida)  

Parallellt med framtagandet av föreliggande riktlinje tas en åtgärdsplan i syfte att implementera 
riktlinjen i förvaltningens övriga dokument och processer.  
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Jämlikhet kopplat till 
park- och naturområden

1 Granovetter, Mark, S ’ the strenght of weak ties:a network theory revisited’ Sociological theory (1983) 201-234 och https://www.
straitstimes.com/singapore/strengthening-social-networks-crucial-in-building-resilient-cities-say-experts

2 Göteborgs stad (2018) JProgram för jämlik stad 
3 Vasconcellos Oliverira, Rita (2018) Back to the Future: The Potential of Intergenerational Justice for the Achievement of the 

Sustainable Development Goals

Park- och naturområden främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar att 
hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper är betydligt mindre i områden med god 
tillgång till park- och naturområden. Dessa är en del av våra offentliga rum och det är i dessa som 
människor får träna sin tillit till andra. Det kan vara på dessa platser som möjlighet att knyta så 
kallade ”weak ties” skapas. Weak ties är tillsammans med strong ties vad som utgör sociala nätverk 
i samhälle där de svaga anknytningarna är särskilt viktiga utifrån hur resilient ett samhälle är samt 
betydande ur integrationssynpunkt och för att öka tilliten i samhället.1  

Park- och naturområden är särskilt betydelsefulla för barn och ungdomar. Det finns ett samband 
mellan aktivitetsnivå och tillgång till närliggande lekplatser och park- och naturområden. Om-
rådena är också socialt viktiga för barn och ungdomar genom att de får möjlighet att interagera 
med sina jämnåriga, utvecklas socialt och att få vänner från olika delar av stadens socioekonomiska 
grupper. Barnperspektivet är särskilt viktigt i jämlikhetsarbetet då åren upp till åtta brukar räknas 
som de viktigaste i en människas liv. Det är under denna tid som vi har de bästa möjligheterna till 
en likvärdig uppväxt med jämlika utvecklingsmöjligheter. Det skapar förutsättningar för mindre 
ojämlika skillnader längre fram.2 Att skapa och säkerställa god tillgång till dessa ytor är också att 
sträva mot jämlikhet i ett intergenerationsperspektiv. Det vill säga att inte bara se till hur dagens 
situation ser ut och överexploatera de resurser vi idag har utan också beakta kommande generatio-
ner.3 

Även äldre personer är i större utsträckning än andra åldersgrupper i behov av tillgängliga miljöer. 
Det beror på att åldrandet ofta innebär att kroppens fysiska och psykiska funktion förändras.  
Sammantaget innebär åldrandet ett större behov av ”stödjande miljöer” som med goda kvaliteter 
motiverar den äldre att trots eventuellt upplevda hinder ta sig ut. Forskning visar att de personer 
som är sjukast och svagast såväl som personer som upplever stress och oro får störst effekter av att 
vara i en kvalitativ och användbar grön utemiljö. 

Ett kontinuerligt arbete 
Jämlikhetsarbete är komplext, svårdefinierat och måste bygga på långsiktighet. Att kontinuerligt 
arbeta med frågorna i forum som är organisationsövergripande där frågorna omhändertas från 
målstyrning till uppföljning och bygger på forskning och erfarenhetsåterföring är avgörande för att 
frågorna ska få fäste och avhängigt ett positivt resultat. 
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Vad är jämlikhet?

4 Regeringsformen från 1974
5 Länsstyrelserna (2016) Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt s.28
6 Göteborgs universitet - Internationella sekretariatet för genusforskning, Jämställdhetsintegrering med intersektionellt  

perspektiv s. 6
7 Almén, Mikael, Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv s.1
8 https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering-med-intersektionellt-per-

spektiv-pdf1.pdf

Jämlikhet innebär att alla människor har möjlighet att vara delaktiga i samhället, oavsett soci-
oekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.4 
Ett ojämlikt samhälle har till stor del att göra med att samhället är mer anpassat för vissa än för 
andra i form av maktstrukturer och normer. Resultatet blir att en del personer har stor handlings-
förmåga och får privilegier, medan andra blir begränsade och hamnar i systematiskt utanförskap.5 

Normer och intersektionalitet
Normer kan beskrivas som allmänna överenskommelser i samhället om att saker och ting ska 
vara på ett visst sätt. Ibland är det outtalat och ibland är det lagstadgat men gemensamt är att 
överträdelser kan få negativa följder. Det kan vara allt från lagstadgade straff till ett allmänt 
ogillande.6 Det finns både positiva och negativa normer. Positiva kan vara att inte begå brott eller 
att hälsa på varandra. Negativa kan vara till exempel heteronormen. 

Normer kan göra så att makt fördelas på ett ojämlikt sätt, vilket innebär att olika grupper 
har olika mycket makt beroende på hur väl de passar in uppsatta normer. Ett intersektionellt 
perspektiv innebär att se till skärningspunkterna maktordningarna emellan i syfte att fånga alla 
de normativa strukturer som kan utgöra livsvillkoren för en person.7 Som exempel tar jämställd-
hetsmyndigheten samkönade pars möjlighet att skaffa barn. För samkönade kvinnliga par finns 
juridisk rätt till både adoption och insemination tillgänglig. För män finns enbart alternativet att 
adoptera.  Här spelar alltså både sexuell läggning och kön roll.8
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Diskrimineringsgrunder 

1 Göteborgs stad (2017) Jämlikhetsrapporten, skillnader i livsvillkor i Göteborg

Diskrimineringslagens syfte är att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja rättigheter 
utifrån följande diskrimineringsgrunder: 

1. Kön

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

3. Etnisk tillhörighet

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. Sexuell läggning 

7. Ålder

Graden av möjlighet till delaktighet kan också bero på 
andra faktorer än de som ingår i diskrimineringslagen. 
Till exempel spelar ekonomiska möjligheter roll 
för möjligheten till delaktighet, vilket gör att klass 
är ytterligare en aspekt att utgå från. I Göteborg 
sammanfaller statistiskt sett också ekonomiska 
möjligheter i mångt och mycket med geografin varpå 
geografiskt läge också tas med som en aspekt.1 

• Klass 

• Geografiskt läge 
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Riktlinje
Fyra aspekter 
Det finns fyra aspekter som är väsentliga att fokusera på i park- och 
naturförvaltningens jämlikhetsarbete:

• Utgå från platsen

• Inkludering

• Trygghet

• Tillgänglighet 

Dessa aspekter har identifierats genom forskning och analys av 
förvaltningens verksamhet. Aspekterna utgör grunden i riktlinjen och 
ska beaktas i de olika skedena planering, bygga, sköta och aktivera.

Utgå från platsen
Fördela rättvist efter behov. En nyckelfråga i socialt hållbar stadsut-
veckling är att utgå från platsens unika kontext och behov när föränd-
ring och utveckling ska ske. 

Platsens kontext och värden
För att förstå platsens kontext och värden behöver vi se platsen utifrån 
olika perspektiv. Det kan handla om hur det sociala samspelet ser ut 
på platsen och om hur platsen är fysiskt uppbyggd och kulturhisto-
riska lager. Det kan också handla om demografisk sammansättning, 
det vill säga vilka som besöker platsen. Detta kan också variera över 
dygnets timmar och olika säsonger.

En plats kan betyda många olika saker, det beror på vem du frågar. 
Det är viktigt att känna till den komplexiteten vilket innebär att  me-
toderna och strategierna för att jobba mot jämlikhet kan variera. Som 
exempel kan trygghetsfrågan vara avgörande för hur pass tillgänglig 
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en plats är. Platsen kan ligga inom rimligt avstånd men på grund av 
en känsla av otrygghet så används den inte av vissa grupper. En viss 
fråga behöver omhändertas och en viss grupp kan då behöva priorite-
ras. 

Att arbeta med jämlikhet är att fördela rättvist utefter behov och på 
så sätt bidra till att alla har lika möjligheter att ta del av och vara en 
del av samhället. Enligt forskning behöver universella insatser fortsatt 
göras men de bör anpassas efter behov.1  En fråga att kontinuerligt 
fråga sig är vem som missgynnas/gynnas av åtgärden och om rätt 
prioritering gjorts utifrån det.

1 Göteborgs stad (2017) Jämlikhetsrapporten 2017 – skillnader i livsvillkor i Göteborg s.222
2. Arkdes (2020) Med människan i fokus – en uppföljning av politik för gestaltad livsmiljö 

202 och medskick inför framtida arbete

Inkludering 
Jämlikhet bygger på att alla människor har möjlighet att vara delakti-
ga i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att rätt form och metod väljs 
för hur deltagandet ska se ut, så att rådande normer inte ska förstärkas 
och att maktstrukturer befästs. Park- och naturförvaltningen har i 
uppdrag att tillhandahålla kvalitativa offentliga rum för medborgarna. 
I dessa rum finns såklart samma normer som i övriga samhället - en 
plats kan alltså inte fungera som arena för jämlikhet om inte samhäl-
let i övrigt är jämlikt. Men att utveckla möjligheterna till delaktighet 
i de processer som leder fram till utformandet och aktiveringen av 
dessa miljöer kan vara viktigt i jämlikhetsarbetet. Till exempel vid ett 
dialogtillfälle med allmänheten är det viktigt att vara medveten om att 
en dialog inte automatiskt bidrar till ett balanserat samtal trots att alla 
har rätt att komma till tals. Olika människor är olika vana att ta plats 
och att höras. En kompletterande serie av dialoger med olika metoder 
kan därmed vara att föredra för att inkludera olika perspektiv. Vad 
som är viktigt är arbeta med en bred målgrupp men vara medveten 
att det inom målgrupperna skiljer sig åt väsentligt. En deltagare kan 
därmed representera ett perspektiv men inte en målgrupp. 

För ett sammanhållet samhälle måste det finnas möjlighet för 
människor att påverka sina liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen. 
Det kräver deltagande och tillit. Tilliten till andra är avgörande för 
hur socialt robust ett samhälle är. I Göteborg finns tydliga skillnader 
i tillit. Tilliten till andra är låg bland låginkomsttagare, utlandsfödda 
och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är en stor utma-
ning i utvecklingen av våra stadsmiljöer hur medborgarna ska invol-
veras i processen och kunna påverka de beslut som fattas kopplade till 
hur deras närmiljöer förändras.2 

Läs mer om delaktighet och inkludering i ”Bilaga 3.” på sida 37. 

Sociala strukturer  
Hur en plats upplevs beror 
delvis på sociala strukturer i 
samhället.  Undersökningar 
har till exempel visat hur olika 
grupper använder sponta-
nidrottsplatser och att 80 
procent av användarna är män 
och pojkar. Förklaringen till 
denna snedfördelning kan en-
dast delvis förklaras med hur 
idrottsplatserna är utformade. 
En annan faktor är hur sociala 
strukturer ser ut i samhället 
i övrigt. För inte heller på de 
ytor som är gjorda för idrotter 
som är mer jämställda, så som 
basket, volleyboll och hand-
boll, finns ett större antal tjejer. 
Författarna bakom under-
sökningen menar att detta 
beror på att tjejer som vill 
delta, förväntas delta på killars 
villkor, eftersom de alltid är 
i majoritet och därmed har 
tolkningsföreträde. Vad som är 
viktigt här är medvetenheten 
om att en  ojämlik användning 
kan behöva kompenseras med 
andra åtgärder.
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Trygghet 
Boverket definierar trygghet som den känsla en individ får när den 
tolkar en fysisk miljös utformning och användning. Både genom att 
sinnesintryck kombineras med egna erfarenheter, som med andra 
individers eller mediers beskrivningar av platsen. Om en plats beskrivs 
av andra som hotfull eller att det är risk att utsättas för brott, kommer 
individen att känna sig otrygg. Att en miljö upplevs som otrygg kan 
innebära att en individs eller en grupps rörelsefrihet begränsas. Det 
går att se skillnader på känsla av trygghet i olika grupper. Personer 
med funktionsnedsättning, ensamstående och de som bor i flerfa-
miljshus är mer otrygga än andra grupper. Kvinnor upplever också 
otrygghet oftare än män och i Göteborg sammanfaller den upplevda 
tryggheten tydligt med stadens geografiska socioekonomiska segrega-
tion. 

Det är skillnad på säkerhet och trygghet. Säkerhet är objektivt medan 
trygghet är subjektivt och beskriver en upplevelse eller känsla. Olika 
personer upplever också otrygghet på olika sätt, vilket gör det svårt 
att veta vad som kan vara trygghetsskapande. Exempelvis så upplever 
yngre män otrygghet mer sällan samtidigt som det är yngre män som 
råkar ut för mest våld i utomhusmiljöer. Även hanteringen av otrygg-
het är olika; äldre personer som upplever otrygghet väljer oftare att 
stanna hemma medan yngre kvinnor väljer alternativa färdvägar om 
möjligt. Vid trygghetsundersökningar är också ”inifrånperspektivet” 
viktigt då personer som känner sitt område ofta upplever det som 
mindre otryggt än utomstående. 

3 Ibid s.8

Tillgänglighet 
I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen någon form av be-
stående funktionsnedsättning. I Riktlinje för lekplatser sammanfattas 
funktionsnedsättningarna till fem grupper som har svårt att: 

• höra

• se

• röra sig

• tåla vissa ämnen

• bearbeta, tolka eller förmedla information.

Tillgänglighet handlar om att med en god utformning underlätta 
vistelsen i stadens rum för personer inom dessa grupper. Idag pratas 
det allt oftare om så kallad ”universell utformning” vilket innebär att 
utformningen av produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna 
användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpass-
ning eller specialutformning. Detta är också en utgångspunkt vid 
”8-80-planering” där principen är att det som är bra för en åttaåring 
också är bra för en åttioåring och vice versa. En tillgänglig miljö 
kommer till gagn för stora delar av befolkningen under olika delar 
av livet; som barn, med barnvagn eller som äldre. Den här typen av 
utformning ska dock inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av 
personer med funktionsnedsättning där så behövs.3  
 

Boverkets har identifierat 
platser upplevs trygga om de 
är: 

• Möjliggör för personer att 
se och synas

• Är befolkade

• Går att överblicka

• Har god orienterbarhet 
med tydliga stråk och 
entréer och en tydlig 
hierarki mellan olika vägar 
(huvudväg och alternativ-
väg) 

• Är välskötta och omhän-
dertagna 

Tomma platser, slutna rum 
och parker under kvällstid är 
platser i staden som upplevs 
som mest otrygga.  

8-80-planering
Principen om att det som är 
bra för en åttaåring också är 
bra för en åttioåring och vice 
versa.
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Viktigt är också att i större utsträckning ta hänsyn till kognitiva funk-
tionsvariationer. Här kan det handla om att genom större grepp skapa 
rum som främjar en gradient från lugna till högt fysiska aktiviteter. Se 
vidare i avsnitt Bygga. 

Den mentala tillgängligheten på en plats är tätt sammanlänkat med 
inkludering, trygghet och den lokala kontexten. Detta perspektiv på 
tillgänglighet handlar om platsens identitet och koppling till tillhö-
righet, delaktighet och trivsel och har stor betydelse för människors 
användning och upplevelse av en plats och således för utvecklingen av 
den.  

Parallellt med framtagandet av föreliggande riktlinje tas även en Rikt-
linje för tillgänglighet fram. Riktlinjen ska gälla för park- och natur-
förvaltningen. Frågan om tillgänglighet tas också upp i förvaltningens 
Riktlinje för lekplatser där fokus ligger på hur funktionerna lekfull och 
tillgänglig kan kombineras. Ledorden i tillgänglighetsdelen är ”alla 
kan inte få allt på samma plats men fler kan få mer”. 
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Planera 

1 Stockholms stad – Staden där vi möts – Arkitektur och kultur i det offentliga rummet s.4

I planeringsskedet är det viktigt att se till att tillgången till park- och 
naturområden är god. Park- och naturområden ska vara jämlikt 
fördelade över staden och finnas på nära avstånd utan barriärer från 
hem och arbetsplats. De ska följa grönstrategins kategorisering för 
att vara stora nog att inrymma de kvaliteter som krävs. Detta omsätts 
i förvaltningens dagliga arbete till att bevaka, analysera och tillskapa 
allmän platsmark i de stadsutvecklingsprocesser som förvaltningen 
medverkar i; från översiktsplanering till detaljplanering och när det 
är relevant också bygglovsprövningar. Det ska också finnas med i 
förvaltningens interna processer, såsom vid framtagandet av stadsdels-
visa grönplaner, investeringsprioriteringar och större upprustningar 
eller avvecklingar. 

Planeringsfasen sätter förutsättningar för följande faser, varpå gestalt-
ningen för platsen  särskilt bör finnas i åtanke, se avsnitt Bygga, men 
också kommande faser, Sköta och Aktivera. Särskilt viktigt är aspek-
ten av att ytorna ska hålla över tid varpå skötselperspektivet alltid ska 
beaktas. 

Tillgång och närhet till parker och naturområden och offentliga rum 
är särskilt viktig för grupperna barn, äldre och personer med funk-
tionsnedsättning som på egen hand har svårt att ta sig längre sträckor. 
Det är också extra viktigt för grupper som har begränsad tillgång till 
bil. Ur ett jämlikhetsperspektiv är närhetsprincipen därmed särskilt 
viktig där forskning visar att 300 meter är en gräns som avgör i vilken 
utsträckning människor använder lokala parker och naturområden. 
300 meter är även den gräns som stadens grönstrategi framhåller.

Den översiktliga grönstrukturen fastställs i översiktsplanen, konkre-
tiseras i ett eventuellt planprogram och fastställs sedan juridiskt i en 
detaljplan. Hur befintlig grönstruktur kan utvecklas arbetas fram i 
förvaltningens stadsdelsvisa grönplaner. I det strategiskt översiktliga 
arbetet såsom översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner måste 
det säkerställas att grönstrukturen finns, både med sociala och 
ekologiska samband i åtanke. På vissa platser utgör de offentliga 
rummen mellanzoner som riskerar att skilja stadsdelar och människor 
från varandra.1 Dessa strukturer samspelar med annan struktur såsom 
trafik- och bebyggelsestruktur och att motverka dessa effekter kan 
arbetas med på en översiktlig nivå. 

Viktigt att beakta:  

• Tillgång till park- och na-
turområden och lekplatser

• Närhet till park- och na-
turområden och lekplatser

• Jämlikt fördelade över 
staden 

• Genomförbarheten
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Utgå från platsen 

• Är detaljplanen lokaliserad inom ett särskilt prioriterat område enligt stadens indelning och vad 
innebär det för förvaltningens planering?  

Lokal kontext 

• Hur ser platsen med dess kontext ut i dagsläget? Vad finns här för friytor och hur används de? Finns 
det en sociotopkartläggning och annat underlagsmaterial att utgå ifrån? Vad finns här för värden och 
hur kan de stärkas och bevaras? 

• Finns det viktiga sammanhängande gångstråk mellan områden som bör bevaras? Hur är området 
planerat? 

Tillgång till (friytor/lekplatser/vatten)
• Finns det tillräcklig tillgång på friytor enligt riktvärde (i dagsläget på 15 %)? Vad behöver annars 

tillkomma i samband med planeringen? 

• Är de placerade så att de kan fungera som målpunkter för flertalet, att de går att ta sig till utan att 
behöva korsa byggda eller naturliga barriärer? 

• Hur förhåller sig ytan till övrig struktur? Fungerar den som målpunkt inom området? 

Planläggning 
• Finns det lägen som är särskilt viktiga för flertalet att nå? Går dessa att tillgängliggöra för fler genom 

att planlägga som allmän plats? För de blågröna stråken och strandnära lägen som planeras är det 
viktigt att de har en kontinuitet och att de är lätta att orientera sig utmed. 

Inkludering
Ramar för kommande skeden (storlek, placering)
• Kommer ytan vara tillräckligt sammanhängande och stor för att kunna erbjuda multifunktionalitet 

och ett varierat innehåll? Är ytan tillräckligt stor för att kunna rymma aktiviteter både on stage, off 
stage och back stage (se vidare under Bygga)? Går inte detta, hur bör prioriteringen göras i bygga-fa-
sen?

• Vilka använder inte platsen/vill vi ska besöka platsen – behöver särskilda grupper prioriteras? 

Trygghet 
Orienterbarhet (vägar till och inom området)
• Går det att skapa förutsättningar för orienterbarhet till och igenom parken? Hur förhåller sig parken 

till övrig struktur och genbarhet?

• Hur förhåller sig ytorna till trafikförslaget för detaljplanen? Går det att klustra potentiella entréer 
med hållplatser för kollektivtrafik? Det är en fördel om blågröna stråk och strandnära lägen går att 
nås med kollektivtrafik i flera målpunkter.  

Tillgänglighet
Höjder och topografi
• Hur ser höjdsättningen och topologin ut i planområdet och hur ligger friytorna i förhållande till 

detta, kommer trappor krävas på många håll?
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Ta stöd i  

• Vilka frågor som lyfts i den sociala konsekvensanalys (SKA) 
och/eller barnkonsekvensanalys (BKA) som tas fram inom 
detaljplanen. 

• Denna riktlinje vid framtagandet av tjänsteutlåtanden. 

• Riktlinjen för lekplats om relevant. 

Inför bygga-fasen  
• Har några särskilda frågor lyfts i SKA/BKA-processen som är 

relevanta att bära med i nästa skede? 

• Har man i detaljplaneprocessen arbetat med deltagande och 
vilka åtgärder bör lyftas till kommande skede?

• Har några särskilda prioriteringar, till exempel avvägningar 
mellan olika målgrupper, innehåll i framtida parker etcetera 
gjorts som bör lyftas med i bygga-fasen? 
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Bygga
I gestaltnings- och projekteringsfasen är det viktigt att ta del av 
relevanta utredningar och överlämningsrapporter från planeringsfasen 
för att se till platsens helhet:

• Vad är platsens syfte?

• Vem är platsens främsta brukare?

• Hur kan den bidra i sitt större sammanhang? 

Medan platser med stora ytor, såsom parker och torg, kan innehålla 
något ”för alla”, kan det på mindre platser vara av värde att rikta sig till 
en särskild målgrupp som kan behöva ett större utrymme i stadsrum-
met just här. Ett exempel på det är platsen dansbanan i Kvilleparken 
vid Backaplan där en särskild satsning gjorts för att aktivera gruppen 
unga tjejer . Utöver de grundläggande perspektiven tillgänglighet och 
trygghet handlar jämlikhetsarbetet i genomförafasen om att skapa 
förutsättningar att utföra aktiviteter för de målgrupper platsen riktar 
sig till. Här är det viktigt att ha kunskap om de olika målgruppernas 
behov och intressen. Det kan vara till hjälp att utgå från sociotop-
kartläggning eller annat inventeringsarbete som gjorts kring platsen. 
Finns inte tillräckligt underlag att utgå ifrån kan en riktad dialog 
behöva initieras. 

En plats som är flexibel och rymmer många olika slags aktiviteter 
lockar sannolikt fler målgrupper då det ger ökade anledningar till 
att besöka platsen. Platser med ensidigt innehåll som riktar sig till 
specifika målgrupper riskerar att stänga ute andra. I vissa fall kan dock 
en plats med fördel innehålla aktiviteter riktade till särskilda mål-
grupper, såsom barn eller äldre. Vad som då är viktigt är att det finns 
platser för andra som komplement i närheten. Storleken på platsen är 
avgörande för att en plats ska kunna rymma många olika aktiviteter. 
Om det finns möjlighet till både lugnare och mer livliga aktiviteter, 
ökar chansen att fler grupper använder platsen. Det är också viktigt 
för tryggheten att det finns folk på platsen.
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On stage, off stage och back stage 

En viktig aspekt i arbetet med jämlika utemiljöer är indelningen av 
zooner i gestaltningen av en yta. Begreppen on stage och back stage 
kommer ifrån det sociologiska resonemanget att vi i det offentliga 
rummet kan betrakta människor som ”aktörer på en scen”.1  Vi 
kommunicerar och interagerar med varandra samtidigt som vi iakttas 
av vår omgivning. Beroende på om vi befinner oss on stage eller back 
stage kan våra handlingsmönster se olika ut. On stage blir en plats där 
självmedvetenheten ökar och vi är medvetna om att vi kan bli iaktta-
gna. Platser med en karaktär av back stage erbjuder istället situationer 
där vi har möjlighet att få ”träna ifred” utan publik. Under arbetet med 
tidigare riktlinje Parker och naturområden - riktlinje för jämställdhetsar-
bete blev behovet av ännu ett begrepp tydligt - off stage. Med off stage 
menas den typen av platser bredvid scenen där det är möjligt att inta 
en åskådarroll.

För en bredare användning är det fördelaktigt om en plats innehåller 
både möjligheten att vara on stage, back stage och off stage. Som ett 
exempel kan nämnas platser för fysisk aktivitet. Att kunna ”träna” 
ifred back stage innan man ger sig ut i ett större sammanhang ökar 
tryggheten och möjliggör för att fler vågar använda sig av de platser 
som är av on stage-karaktär. Att det finns platser av off stage-karaktär 
kan fungera som inbjudande för de som av en eller annan anledning 
inte vill delta i spelet on stage. En förutsättning för att en plats ska 
kunna erbjuda möjlighet att vara både on stage, off stage och back 
stage är att platsen är tillräckligt stor. 

En jämlik gestaltning kan främjas genom att implementera dessa 
begrepp i utformningen av en plats. En kombination av dem bidrar 
till att skapa platser med variation i utformning och innehåll. På så 
sätt blir platserna attraktiva för olika målgrupper, vilket ökar chanser-
na för en bredare användning. De är särskilt relevanta i bygga-fasen 
men gäller för alla skeden.  Se hur de kan beaktas  i processen på 
kommande sida. 

1 Goffman, Erving, (1959) The presentation of self in everyday life.
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Utgå från platsen  
 
Social kontext

• Vem riktar sig platsen till idag? Bör den nya utformningen av platsen rikta sig till fler målgrupper? 
Har någon målgrupp särskilt stort behov av just den här platsen?

• Behöver mer information inhämtas för större förståelse för platsens målgrupper och dess behov(ex-
empelvis brukardialog)? Genererar det behov av ökade resurser? 

Inkludering
Målgruppen
• För vem gestaltar/projekterar du? Rymmer platsen något för många? Hur framhålls barnperspektivet 

på platsen och hur fungerar den för äldre personer?

• Strider någon målgrupps behov mot en annan målgrupps behov? Leta kompromisser!

• Finns det möjlighet att vara både on stage, back stage och off stage? 

• Finns det möjlighet att vara fysiskt aktiv även back stage?

• Fördelas projektbudgeten utefter platsens identifierade målgrupper och deras behov?

Kommunikation 
• Har gestaltningen föregåtts av en deltagande process med allmänheten? Om ja, hur översätts resulta-

tet till gestaltning och hur återkopplas detta till medverkande?

• Finns stereotypa framställningar av människor på platsen som gör att platsen upplevs som ojämlik? 
Exempelvis på skyltar, i reklam och i form av statyer. 

1 %-regeln för konst
• Hur ser processen för konst ut och hur fördelas konst över staden? Konstnärernas riksorganisation 

(KRO) har visat att manliga konstnärer i större utsträckning får uppdrag i innerstaden medan de 
kvinliga får uppdrag i förorten. 

Trygghet 
Orienterbarhet inom platsen
• Hur är orienterbarheten inom platsen utifrån olika sinnen (känsel, hörsel, syn etc.)? En plats som är 

lätt att orientera sig inom är mer inbjudande för ovana besökare än en plats där man inte är säker på 
vart vägen leder. God orienterbarhet påverkar även självsäkerheten i rörelsemönstret hos besökaren, 
vilket ökar den upplevda tryggheten. 

• Upplevs vägen till och från platsen som trygg? Målpunkter utmed vägen kan fungera som hjälp för 
orienterbarheten. 

Platsanpassad belysning 
• Hur fungerar belysningen på platsen? Hur belysningen på en plats är utformad påverkar både 

orienterbarheten och upplevelsen av trygghet. Det är viktigt att belysa mörka skrymslen och vertikala 
ytor samt att förhindra bländning. Belysningen i ett område behöver utgå från rumsliga, sociala, 
biologiska och tekniska förutsättningar. Ibland kan aspekterna innebära målkonflikter, belysningen 
behöver därmed vara platsanpassad.
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Tillgänglighet
• Eftersträva universell utformning! Universell utformning är ett begrepp som innebär att en utform-

ning utgår från att människors förutsättningar är olika och bör kunna användas för en så stor grupp 
som möjligt, utan att särskilda anpassningar krävs. Inom modellen har sju principer tagits fram som 
bland annat innebär att användningen ska vara likvärdig, flexibel, enkel och intuitiv. Läs mer om 
begreppet här.

• Är platsen tillgänglig? Finns det sociala, fysiska, kognitiva begränsningar för målgrupper/individer? 
vilka?

Trygghetsskapande åtgärder 
Det är inte alltid lätt att veta 
om en trygghetsskapande åt-
gärd ger effekt. I syfte att göra 
Humlegården i Stockholm 
till en tryggare park, röjde 
kommunen parken på buskar. 
I en intervjustudie med unga 
kvinnor visade det sig att dessa 
upplevde insatsen som onödig, 
eftersom de under kvälls- och 
nattetid omedvetet väljer att gå 
andra vägar än genom parken. 
Att buskarna röjdes bort tyck-
te de istället sänkte parkens 
estetiska värde. Till följd av 
röjningen försvann parkens 
små och skyddade platser, som 
kvinnorna dagtid uppskattade, 
eftersom de möjliggjorde för 
kvinnorna att inte alltid bli 
betraktade av andra (Sofia 
Cele). Röjning av buskage 
är alltså inte per automatik 
en lyckad trygghetsskapande 
insats. Man kan beskriva det 
som att kvinnornas möjlighet 
att vara off stage försvann i 
och med röjningsåtgärderna .

Ta stöd i 
I gestaltningsskedet är det viktigt att översätta perspektiven såsom 
tillgänglighet, trygghet, olika målgruppers behov till utformning. Ta 
stöd i: 

• Vilka frågor som lyfts i den sociala konsekvensanalys och/
eller barnkonsekvensanalys som tas fram inom detaljplanen. 

• Riktlinje för lekplatser om relevant.  

• Riktlinje för utegym om relevant.  

Inför sköta-fasen 
Mycket av det som ska skötas bestäms redan i bygga-fasen. Det är 
viktigt att säkerställa att skötsel och underhåll bevarar ursprungliga 
kvaliteter. Inför sköta-fasen kan det vara bra att ställa sig följande 
frågor: 

• Finns det några särskilda prioriteringar som gjorts som är bra 
att känna till i sköta-fasen? 

• Finns det några målsättningar som är bra att känna till i 
sköta-fasen? 

• Finns det nån prioritering av värden som särskilt bör upprätt-
hållas i sköta-fasen? 

https://www.certec.lth.se/ud/
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Sköta
Inom förvaltningens uppdrag att sköta ytor och anläggningar finns 
stora möjligheter att upprätthålla och skapa kvaliteter, som främjar 
jämlikhetsarbetet. I skötselfasen finns också förutsättningar för att en 
plats kan utvecklas långsiktigt i en jämlik riktning utifrån det att nya 
behov och önskemål dyker upp. Här finns en betydande möjlighet 
att vara inkännande kring vad som i dagsläget finns behov av och 
vilka platser som kanske inte fungerade som tänkt och/eller av andra 
skäl behöver förändras eller utvecklas. Inom detta uppdrag kan det 
därmed ingå att utveckla och rusta upp en plats varpå resonemang 
om utformningen som togs upp i förra avsnittet är aktuellt även här. 
Skötselfasen är också avgörande för att de idéer och utgångspunkter 
som präglade planera och bygga-fasen upprätthålls.
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Utgå från platsen 

• Vad finns på platsen i dagsläget? Det är viktigt att analysera platsen utifrån vad som finns där i 
dagsläget och skapa eller upprätthålla park- och naturområden och anläggningar som utmanar 
sociala normer och stereotypa förställningar. Exempelvis behöver trasig lekutrustning kontinuerligt 
bytas ut, när detta görs bör det göras utifrån att mångfald ska uppnås. 

• Åt vilket håll bör platsen utvecklas? Platser förändras över tid. Viktigt att kunna vara inkännande och 
kunna prioritera om och utveckla platser som inte fungerar enligt tidigare syfte. 

• Vilka prioriteringar kan behöva göras för att nå ett mer jämlikt resultat på en större skala?

Inkludering 

• Hur ser ”inifrånbilden” ut på platsen? Utgå från medborgarens perspektiv för att främja deltagande 
och lokal förankring. T.ex. samla in kunskap om områden och platser och hur de används genom 
workshops, användarundersökningar och besöksstatistik (se vidare under fortsatt arbete). 

• Finns det engagemang i området som kan fångas upp? Underlätta för grupper att engagera sig i sitt 
närområde genom att möjliggöra för till exempel odlingsverksamhet på vissa ytor.

• Finns det en obalans i vilka som inkommer med synpunkter till förvaltningen, hur kan en sådan 
balans utjämnas?  (se vidare under fortsatt arbete) 

• Fördelas förvaltningens budget på ett jämlikt sätt ur ett medborgarperspektiv? Får medborgarna 
samma ’leverans’ oavsett var och hur de bor?

Trygghet 

• Sköta-fasen är avgörande för trygghetsperspektivet då platser som är välskötta och omhändertagna 
bidrar till ökad trygghet hos besökaren och kan motverka skadegörelse. Trygghetsskapande 
skötselåtgärder kan vara: 

 » Skapa fria siktlinjer genom beskärning och planering av växtval.

 » Upprätthålla en god orienterbarhet på platsen genom att t.ex. underhålla informationsskyltar 
och hålla nere växtlighet.

 » På identifierade otrygga platser, öka genomsiktligheten genom röjningsåtgärder.

 » På identifierade otrygga platser arbeta med mer frekvent renhållning samt gallra ur växtlighet så 
den inte tillåts bli för tät.

 » På identifierade platser, förbättra belysningen genom att belysa mörka skrymslen och vertikala 
ytor samt för att öka orienterbarheten. 

 » Samarbeta med andra instanser såsom ”Trygg-i-forum” 1 för att få en bredare bild av området 
och utifrån det göra prioriteringar samt civilsamhället och lokala aktiviteter. 

Tillgänglighet
• Genom skötsel kan vi se till att upprätthålla att platserna är tillgängliga genom åtgärder som: 

 » Se till att tillgänglighetsanpassade möbler och lekredskap återfinns.

 » Kontinuerligt arbeta för att ta bort enkelt avhjälpta hinder såsom bommar och snubbelkanter.

1 Ett organisationsövergripande samarbete mellan parter såsom kommun, polis och fastighetsägare med mål att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka tilliten i samhället
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 » Bredda vissa gångvägar och anlägga ny beläggning.

 » Sätta upp skyltar för bättre framkomlighet.

 » Upprusta och tillgänglighetsanpassa trappor.

 » Kontrastmarkera utrustning.

 » Tillgodose olika gruppers behov genom att t.ex. se till att det finns lugna zoner eller tillföra 
växter och element som har sinnliga kvaliteter som doft, smak och känsel. 

 » Tillgängliggöra information på olika språk och brailleskrift samt kommunicera med bilder 
snarare än text etc. 

Ta stöd i 

I skötselfasen är det viktigt att upprätthålla de kvaliteter som sätts i 
tidigare faser. Utöver föreliggande riktlinje, ta stöd i: 

• Riktlinje för lekplatser om relevant.  

• Riktlinje för utegym om relevant. 

Inför aktivera-fasen  

• Välskötta och omhändertagna platser med varierat utbud och 
som är tillgängliga och upplevs trygga och inkluderande ger 
goda förutsättningar för att platser kan aktiveras och främjar 
aktivitet på platsen. 

• Förutsättningar för aktivering behöver finnas med/inkluderas 
i hela processen, från planera/bygga/sköta.

Konflikt i perspektiv 

Trygghet och naturvärden 

I vissa områden kan det finnas konflikter mellan till 
exempel trygghetsaspekten och naturvärden där röjning 
inte bör göras eller belysning bör installeras. På vissa platser 
kan det till och med behöva släckas ned för att gynna den 
biologiska mångfalden då belysning påverkar djur och väx-
ter på olika sätt. Ljuset påverkar båda på kort avstånd från 
ljuskällan och på flera kilometers avstånd och kan bland 
annat inverka på djurens biologiska klocka, dygnsrytm och 
förmåga att orientera sig. Innan installation av belysning 
bör kännedom om vilka naturtyper eller organismgrupper 
som finns i området.  

Trygghet och barnperspektiv

Barn uppskattar att ha tillgång till en variation av platser 
med olika typer av vegetation och material som ger möjlig-
het till upptäckter och lekar. Platser som fått utvecklas med 
låg eller ingen skötsel väcker ett särskilt intresse hos barn 
. Det kan alltså ur ett barnperspektiv finnas ett värde i att 
inte tillrättalägga, gallra eller beskära för mycket. Samtidigt 
kan dessa åtgärder användas för att verka trygghetsskapan-
de för andra grupper, grupper som kanske använder platser 
kvällstid eller av andra anledningar känner otrygghet på 
platsen. Att därmed känna platsen och medvetet prioritera 
en viss grupp på en viss plats är viktigt för att inte försämra 
för en grupp medan man tillgodoser behovet för en annan.
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Aktivera 
Att aktivera en plats innebär att tillgängliggöra mark genom att skapa 
attraktiva platser som boende och besökare vill använda. Detta görs i 
samverkan eller i egen regi genom att erbjuda upplevelser och aktivi-
teter i de miljöer som förvaltningen ansvarar för. Exempel på aktive-
ring kan vara att skapa mötesplatser temporärt eller under en längre 
tid genom platsutveckling, producera tillfälliga evenemang i egen regi 
eller i samarbete med andra aktörer, erbjuda kontinuerlig utåtriktad 
verksamhet eller att bemanna en plats. 

Syftet med att aktivera platser är att i samverkan med andra utveckla 
dem för att bli trygga, hållbara och jämlika livsmiljöer. Det händer 
att platser behöver aktiveras trots att såväl planering, byggnation och 
underhåll har skötts enligt plan. Det har att göra med att platsens 
kontext förändras, vilket kan bero på många olika saker. Det kan vara 
strömningar i samhället eller förändringar i intilliggande områden. 
Det kan också vara att underutnyttjade platser behöver aktiveras för 
göra dem mer intressanta eller att fler kan upptäcka dem. Aktivering 
av platser är en viktig del i jämlikhetsarbetet. Används en plats 
ojämlikt kan insatser bidra till att locka andra grupper till en plats. 
Resultatet av att aktivera en plats kan vara att en ny målpunkt skapas, 
tillfälligt eller under en längre tid, vilket också får följder som att rö-
relsemönster förändras i staden och där fler får möjlighet att upptäcka 
en plats och ett område.

Grönt rum – en plats för lek, fantasi och utforskande: 
Inom ramen för firandet av Göteborg 400 år genomförs 
ett förvaltningsövergripande projekt med syfte att aktivera 
och skapa möten genom upparbetade metoder och verktyg 
inom det konstpedagogiska fältet för förskolebarn. 2021 
har Bergkristallparken varit platsen dit förskolor i området 
bjudits in till en workshop för att utforska sin gröna när-
miljö och skapa tillsammans med en konstnär. Alla instal-
lationer är tillfälliga och tänkta att sätta igång lusten till att 
skapa och vistas ute i naturen. För att barnen skulle känna 
anknytning till platsen fick de vara med och plantera ett 
eget träd som de kan följa under årstidernas gång och åter-

komma till. Platsen valdes utifrån att det fanns ett behov 
av kreativa aktiviteter i området då förskolor i området inte 
tar del av stadens subventioner och kulturutbud i så stor 
utsträckning. I parken finns också konstverk som skapats 
inom ramen för 400 års firandet. Projektet är ett samarbete 
mellan park- och naturförvaltningen, kulturförvaltningen 
och förskoleförvaltningen. Möjligheten undersöks nu att 
kunna genomföra workshop kommande år på en annan 
plats i staden.
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Utgå från platsen  

1 Malmö stad (2015) Program för aktiva mötesplatser

• Var i staden bör evenemang och aktiviteter hållas för att skapa en jämn spridning? Möjliggöra i tidi-
gare skeden genom att skapa en gemensam standard för vad som kan behöva finnas på olika platser i 
form av el, vatten, plana ytor till exempel. 

• Finns det kunskap som bör återföras till andra faser? Hur används vilka ytor, vad bör bevaras och/
eller förändras? 

Inkludering 

• Hur går det att underlätta för människor att själva kunna aktivera en plats genom att förenkla och 
stötta i processen med att söka tillstånd?

• Går det att upprätta idéburna offentliga partnerskap där insatser behövs och engagemang finns?

• Bör insatser och evenemang vara del av en större insats för att utveckla och förebygga inom olika 
samhällsfrågor och därmed uppfylla fler än ett syfte? Exempelvis har förvaltningen anordnat 
workshops med skolklasser från olika stadsdelar som träffats och gjort mosaik tillsammans för att 
sättas upp i en otrygg, ofta nedklottrad, gångtunnel i närområdet

Trygghet 

• Vilka platser bör aktiveras ur ett trygghetsperspektiv? Befolkade platser är viktigt för upplevd 
trygghet. Att identifiera otrygga platser och förlägga aktiviteter där kan göra att målpunkter skapas 
och fler känner samhörighet med platsen. 

• För vilka evenemang och aktiviteter bör bemanning prioriteras? Bemanna identifierade otrygga 
platser i samband med vissa aktiviteter.1  

• Platser kan under byggtid upplevas som otrygga. Att temporärt under byggtid arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder kan minska upplev otrygghet.

Tillgänglighet 

• Hur kan den mentala tillgängligheten öka i ett område? Hur ser inifrånbilden ut i ett område och 
vilka nya platser kan människor upptäcka inom sitt närområde?
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Platsbyggnad Jubileumsparken: 

Jubileumsparken etablerades genom att göteborgarnas 
idéer och önskemål testades på plats. Platsen förändrades 
regelbundet genom bland annat prototyparbete, tillfälliga 
åtgärder som alla präglades av en utforskande process. 
Detta i syfte att skapa en plats som en mångfald av grupper 
fått anledning att bidra och resa till samt vistas i. Det var 
också en utgångspunkt att skapa en befolkad plats på en i 

dagsläget ganska avskild del av staden. Exempel på insatser 
var att tillsammans med fokusgrupper utforma en strand 
så att flickor, kvinnor, transpersoner och icke-binära, som 
oftare undviker stränder och bad, vill vara på platser. Samt 
att genom ett idéburet offentligt partnerskap etablera 
en seglarskola där vem som helst, oavsett kunskaper och 
funktionsförmåga kan delta utan kostnad.

Bemannade platser: 

Bemannade platser har i syfte att öka trygghet, aktivera och 
skapa jämlik tillgång till stadens gröna offentliga miljöer. 
Bemanningen kan se olika ut beroende på platsens karaktär 
och behov samt vara både fast och tillfällig. Offentliga plat-
ser med bemanning bidrar till att öka trygghet i området, 
främja sociala relationer, integration och sammanhållning. 
Möjligheten till kostnadsfria aktiviteter på nära håll ger 
förutsättningar för en innehållsrik fritid samt att utevistelse 
främjar den fysiska och psykiska hälsan. I Göteborg finns 
det sju bemannade platser. På en del lekplatser finns 

personal som håller i aktiviteter för barn och där det finns 
möjlighet att till exempel låna lekredskap samt att gå 
inomhus för att värma sig eller gå på toaletten. Aktiviteter-
na varierar lekplatserna emellan; på Bygglekplatsen finns 
material för barnen att bygga med och i Actionparken går 
det att låna skyddsutrustning och skateboards. På vissa 
lekplatser anordnas evenemang och på andra anordnar 
personalen grillmöjligheter, för verksamheter och enskilda.

Ta stöd i 

 Utöver föreliggande riktlinje, ta stöd i: 

• Riktlinje för utomhuspedagogik.  

Kunskapsåterföring 
Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan alla skeden bäddar för 
bättre förståelse för en plats. En bra, mångfacetterad förståelse för en 
plats underlättar för en utveckling som utgår ifrån platsens unika be-
hov. För genomslag av riktlinjen är också uppföljning och utvärdering 
samt eventuell revidering en viktig del i arbetet mot jämlika park- och 
naturområden. 



31

Fortsatt arbete 
Det finns ett ständigt behov av ökad kunskap och omvärldsbevakning gällande att integrera jämlikhetsarbetet 
i förvaltandet av offentliga utemiljöer och dess ytor och anläggningar. Nedan följer några utredningsområden 
som identifierats under arbetets gång. 

• För att se till att underhållsåtgärder och planerade insatser (till exempel upprustningar) är likvärdiga 
i hela staden så behövs system för behovsanalys och underhållsplanering och som även ger möjlighet 
till uppföljning 

• Ett mer processbaserat arbetssätt kan skapa förutsättningar för att stärka det enhetliga arbetet och 
minska personberoendet, som ett led i arbetet att uppnå jämlik skötsel.

• Upprätta en strategi/riktlinje/rutin för när och hur deltagande/medborgardialog bör ske, vilket stöd 
som går att få på förvaltningen och i staden.

• Undersöka behovet av kunskapshöjande insatser kring jämlikhetsperspektivet för medarbetare. 

• Undersöka hur de offentliga toaletterna kan utformas och utplaceras för en ökad tillgång. 

• Hur kan förvaltningen arbeta med prioriteringar i investering- och förvaltarbudget för en ökad 
jämlikhet enligt planen för jämlik stad att resurser bör satsas mer i resurssvaga områden. 

Parallellt med framtagandet av föreliggande riktlinje tas en åtgärdsplan i syfte att implementera riktlinjen i 
förvaltningens övriga dokument och processer. 
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Bilaga 1. 
Lagbestämmelser
I Sverige vilar de lagar som ligger till grund för offentliga verksamheter på en princip om jämlikhet. I reger-
ingsformen från 1974 står det i andra paragrafen att: 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för 
att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 
eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.   

En annan grundläggande förutsättning är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som 
Sverige har åtagit sig att följa. Förklaringen slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. En grundläggande princip är att inte bli diskriminerad. En 
annan internationell överenskommelse som också lyfter jämlikhet är FN:s Agenda 2030.  För park- och 
naturförvaltningen är också följande lagar särskilt angelägna. 

Kommunallagen 
Lagen fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat enligt likställighetsprincipen Lag (2019:835). 

Diskrimineringslagen 
Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja rättigheter utifrån diskriminerings-
grunderna. Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är direkt eller indirekt diskrimi-
nering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. 

Plan- och bygglagen 
Denna lags portalparagraf fastställer att bestämmelserna i denna lag syftar till att, med hänsyn till den enskil-
da människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Barnkonventionen
FN:s konvention om barns rättigheter är sedan 2020 svensk lag. Det innebär att domstolar och rättstillämpa-
re ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar 
och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkon-
ventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrätts-
baserat synsätt i all offentlig verksamhet. 
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Bilaga 2. 
Koppling till andra styrande dokument 

Agenda 2030
Mål som berör jämlikhet 

1. Mål 5 jämställdhet

2. Mål 10 minskad ojämlikhet

3. Mål 11 hållbara städer och samhällen

Riktlinjen berör också frågor i:  
- Jämställdhetsplan för Göteborgs stad, beslutad i kommunfullmäktige (KF) 2019

- Göteborgs Stads program för en jämlik stad (2018 – 2026) KF 2018

- Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018-2025 KF 2018

- Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggan-
de arbete KF 2014

- Göteborgs Stads folkhälsoprogram KF 2013 

- Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning KF 2020

- Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor KF 2017 

- Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs stad KF 2016 

- Kulturprogram för Göteborgs Stad KF 2013 

- Strategi för utbyggnadsplanering Byggnadsnämnden (BN) 2014

- Arkitekturpolicy BN 2018 (stadens möbler, ljus, golv etc.)

- Trafikstrategi för en nära storstad, Trafiknämnden (TN) 2015

- Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser 2019, Park- och naturförvaltningen 

- Park- och naturförvaltningens riktlinje för utomhuspedagogik 2019, Park- och naturförvaltningen

- Riktlinjer för utegym i Göteborg 2018 Park- och naturförvaltningens ledningsgrupp

- Park- och naturförvaltningens plan för urbant friluftsliv 2019-2025 Beslutad 2019 av Park- och naturför-
valtningen

- Parallellt med framtagandet av föreliggande riktlinje tas en riktlinje för tillgänglighet fram. Riktlinjen ska 
gälla för park- och naturförvaltningen  
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Bilaga 3. 
Inkludering och delaktighet 
Jämlikhet bygger på att alla människor har möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, det är dock 
avgörande att rätt form och metod väljs för deltagandet för att rådande normer inte ska förstärkas och mak-
tordningar befästs. Park- och naturförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla kvalitativa offentliga rum för 
medborgarna. I dessa rum utspelas och återfinns givetvis samma normer som i övriga samhället, en plats kan 
alltså inte fungera som arena för jämlikhet om inte samhället i övrigt är jämlikt. Men att utveckla möjlig-
heterna till delaktighet i de processer som leder fram till utformandet och aktiveringen av dessa miljöer kan 
vara viktigt i jämlikhetsarbetet. För oberoende dialogform är det viktigt att vara medveten om att en dialog 
inte automatiskt bidrar till ett balanserat samtal trots att alla har rätt att komma till tals. Olika människor 
är olika vana att ta plats och att höras. En kompletterande serie av dialoger med olika metoder kan därmed 
vara att föredra för att inkludera olika perspektiv. Vad som är viktigt är arbeta med en bred målgrupp men 
vara medveten att det inom målgrupperna skiljer sig åt väsentligt. En deltagare kan därmed representera ett 
perspektiv men inte en målgrupp. 

2021 uppdaterades park- och naturnämndens reglemente med en tydlig skrivning om att ”nämnden ska 
aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksam-
het för kommunens invånare och andra grupper som berörs av verksamheten. Nämnden ska nyttja stadens 
infrastruktur för detta.”

Kontinuerligt deltagande och kommunikation
Park- och naturförvaltningens vardagsnära kontakt med medborgarna sker genom inkommande ärenden via 
förvaltningens system för synpunktshantering. Ärendena som inkommer berör de delar av staden som för-
valtningen i dagsläget förvaltar. Medborgarna har även möjlighet att komma med förslag på framtida utveck-
ling via ”Göteborgsförslaget”, en stadenövergripande funktion där medborgare kan ge förslag på utveckling 
och om förslaget får tillräckligt med röster, behandlas det av relevant nämnd. Envägskommunikation i form 
av skyltning, sociala medier och annat är också en viktig del av förvaltningens dialog med medborgarna. 

För ett jämlikt bemötande och hantering är det viktigt att tänka på följande: 

• Utbilda alla medarbetare inom verksamheten om jämlikt bemötande. Alla har föreställningar om 
personer utifrån diverse normer som påverkar vårt beteende. Genom att vara medveten om dessa kan 
ojämlika strukturer förändras.

• Vid behandling av medborgarförslag, analysera förslaget ur dess kontext och utifrån vem som 
missgynnas/gynnas av förslaget. 

• Det är också viktigt att park- och naturförvaltningens information i text och bildmaterial undviker 
könsstereotypa skildringar av människor utifrån till exempel familjekonstellation eller kön.  

Riktad dialog
Enligt Göteborgs stads principer för medborgardialog ska dialog övervägas vid förslag som direkt och i 
betydande grad rör invånarna. Formen för dialogen bör anpassas utefter vad det är som ska förändras. Vid 
planering av lekplatser kan t.ex. skolor och förskolor i mer workshopliknande upplägg vara passande. Att ha 
med sig är att det är resurskrävande att föra dialog om den ska vara kvalitativ och ge ett gediget, användbart 
resultat. Detta kan därmed behöva räknas in i kalkylen för ett projekt. Dialogkompetens kan med fördel 
upphandlas. Görs dialogarbete inom förvaltningen kan konsument- och medborgarservice kontaktas för stöd. 
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För att främja en så jämlik dialog som möjligt är det viktigt att tänka på följande för dialogen: 

• Utgå från Göteborgs stads principer för medborgardialog (se nästa sida)

• Identifiera om det är några grupper som särskilt behöver tillfrågas utifrån platsens kontext. Det kan 
vara bra att involvera föreningar som är särskild kunskap och erfarenhet av en sakfråga eller andra 
organisationer som finns i och har kännedom om lokalsamhället. 

• Fundera på den form som valts på dialogen. Var äger den rum? Är platsen tillgänglig och går att ta 
sig till för alla grupper?  Är det i en stor eller liten grupp? Ställ dig frågan om vem som kommer att 
gynnas av den specifika situationen.

• Var medveten om att alla inte är vana vid att tala inför andra. En del personer är inte bekväma vid att 
ta plats i en stor grupp utan kanske föredrar att svara på en enkät. Fundera på om dialogen behöver 
delas upp i mindre grupper. Fundera på olika möjligheter till dialogformer. 

• Ha en tydlig struktur på dialogens upplägg. En mer strukturerad dialog ger öppningar för personer 
som sällan gör sin röst hörd att ta mer plats. Var tydlig med vad medborgarna kan och inte kan 
påverka, se dialogtrappan (bild nedan). 

• Vid inbjudan till dialogtillfällen och utdelning av enkätundersökningar: Ställ dig frågan om hur det 
går att få en bra spridning på svarsfrekvensen fördelat på olika målgrupper. 

• Tänk på uttryck, såsom att inte köna eller förutsätta saker om folk? Alltså att inte ge uttryck för 
normativa föreställningar eller använda generaliserande, exkluderande formuleringar om människor 
osv.

• Vid planeringen av dialogen kan dialogtrappan vara till hjälp. Trappan illustrerar olika nivåer av 
delaktighet i beslutsprocesser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltaktighetstrappan från Sveriges kommuner och regioner. En förutsättning för en tydlig dialog är att själv vara medveten 
om vilken nivå av delaktighet som dialogen ska vara på.
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Göteborgs Stads principer för medborgardialog 
2014 antog kommunfullmäktige sju principer för hur Göteborgs Stad ska arbeta med medborgardialog:

1. Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen.

2. Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna.

3. När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda.

4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande.

5. Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.

6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.

7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet.
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Kontakt
Telefon: 
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: 
goteborg@goteborg.se


