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Samhällstrender som påverkar deltagande i 
utemiljöförvaltning i Europa i dag
• Brukarmedverkan kopplat till sociokulturella mål 

(t.ex. för att öka social sammanhållning underlätta integration av minoriteter)
• E-deltagandeprocesser (t.ex. deltagande via internetbaserade plattformar)
• Partnerskap mellan offentliga och privata aktörer 
• Stadsodling och lokal 

livsmedelsproduktion

Van der Jagt, A.P.N., Elands, B.H.M., Ambrose- Oji, B., Gerőházi, E., Steen Møller, M. & Buizer, M., (2016). 
Participatory governance of urban green space: Trends and practices in the EU. 
Nordic Journal of Architectural Research. 28(3), 11–39. 
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Hur kan förvaltare skapa
bra förutsättningar för
långsiktig
brukarmedverkan i 
utveckling av offentliga 
grönområden?



Flera internationella policyer förespråkar 
brukarmedverkan i utveckling av grönområden

Senast 2030 tillhandahålla 
universell tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga 
grönområden och offentliga 
platser, i synnerhet för 
kvinnor och barn, äldre 
personer och personer med 
funktionsnedsättning.

• Den europeiska 
landskapskonventionen

• Århuskonventionen

• FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen)

• Agenda 2030 
Globala målen för 
hållbar utveckling



Miljörättvisa (environmental justice)
Att fundera över: Får alla invånare samma möjlighet att använda de urbana 
grönområdena och att delta i utvecklingen av dem? 
Det handlar om:
• Fördelningen av offentliga grönområden i staden (Var ligger parkerna? 

Får alla tillgång till utemiljöer av hög kvalitet?)
• Inkluderande deltagandeprocesser (Vem deltar i beslutsfattande? 

Inkluderas även traditionellt marginaliserade grupper?) 
• Möjlighet till meningsfull användning av utemiljöer (Är grönområdena 

tillgängliga och anpassade för alla, inklusive traditionellt marginaliserade 
grupper?)

Low, S. (2013). “Public space and diversity: distributive, procedural and interactional justice for parks,” in 
The Ashgate Research Companion to Planning and Culture eds G. Young and D. Stevenson (Routledge), 295–310.

Rigolon, A., Fernandez, M., Harris, B., and Stewart, W. (2019). An ecological model of environmental justice for 
recreation. Leisure Sciences 1–22. doi: 10.1080/01490400.2019.1655686



Marginaliserade grupper
Begreppet marginaliserade grupper omfattar 
många grupper i samhället, som invandrare, 
flyktingar, låginkomsttagare, kvinnor, mörkhyade, 
hbtqi+-personer, barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning som inte upplever 
miljörättvisa.

Rigolon, A., Fernandez, M., Harris, B., and Stewart, W. (2019). An ecological model of environmental justice for 
recreation. Leisure Sciences 1–22. doi: 10.1080/01490400.2019.1655686

Rigolon, A., and Gibson, S. (2021). The role of non-governmental organizations in achieving environmental justice 
for green and blue spaces. Landscape and Urban Planning. 205:103970. doi: 10.1016/j.landurbplan.2020.103970



Vetenskaplig litteraturstudie om brukarmedverkan 
i utveckling av offentliga grönområden
48 deltagandeprocesser studerades.
(38 från Europa, åtta från Nordamerika och två från Oceanien)
Forskningsfrågor:
• På vilka sätt involveras brukare i utveckling av urbana grönområden?
• Hur stort inflytande har deltagarna i beslut som rör grönområdet?
• Varför inleds deltagandeprocesser? 

Varför engagerar sig brukarna respektive kommunen?
• Vilka användargrupper deltar? Involveras marginaliserade grupper?



På vilka sätt involveras brukare i utveckling av 
urbana grönområden?
• Värdekartering 

(Brukare identifierar och kartlägger grönområdets värden)
• Deltagandebaserad planering

(Brukare påverkar beslutsfattande i planeringen med sina synpunkter, t.ex. 
ger input till eller återkoppling på förvaltningsplaner)

• Samskapande design (Brukare bidrar med idéer om hur grönområdet kan 
utvecklas vidare)

• Samförvaltning av urbana grönområden (Brukare deltar i skötsel och 
vidareutveckling av ett lokalt grönområde)

• Odling i gemenskapsträdgårdar (Brukare sköter, förvaltar och ibland 
anlägger offentliga trädgårdar för odling av grönsaker, blommor etc.)





Informera
(Ge brukarna 

information om 
kommande planer 

för utemiljöer)

Konsultera
(Tillfråga brukarna 
om deras behov, 

farhågor och idéer för 
utveckling av 

utemiljöer)

Involvera 
(Samarbeta nära med 
brukarna i arbetet med 

att ta fram alternativ 
och lösningar för 

planer, utformning och 
skötsel)

Partnerskap
(Ansvar och inflytande 
delas mellan brukare 

och kommun.
Brukarna deltar direkt i 
beslut om lösningar för 
planer, utformning och 

skötsel) 

Självbestämmande
(Stödja brukare i 

arbetet med att bygga 
upp kapaciteten hos 
en individ eller grupp 

av brukare för att 
självständigt förvalta 

utemiljöer)

Ambrose-Oji, B., Tabbush, P., Frost, B., Carter, C., and Fielding, K. (2011).
Public Engagement in Forestry: A Toolbox for Public Engagement in 
Forest and Woodland Planning. Edinburgh: Forestry Commission.



Hur stort inflytande 
har deltagarna i 
beslut som rör 
grönområdet?



Varför initierar/stödjer kommuner 
deltagandeprocesser?



Varför väljer brukare att engagera sig?





Vilka brukargrupper deltar? 
Involveras marginaliserade grupper?
• Fokus på att inkludera marginaliserade grupper i 20 av de 48 

deltagandeprocesserna
• Etniska minoriteter, ursprungsbefolkningar, invandrare, äldre, ungdomar, 

barn, arbetslösa, personer som lider av sjukdom eller psykiska problem, 
personer med låg inkomst som bor i fattiga stadsdelar

• Inom kategorin odling i gemenskapsträdgårdar var det särskilt stort fokus 
på fattiga stadsdelar och på involvering av olika marginaliserade grupper 
som ungdomar, invandrare och etniska minoriteter.



Att tänka på när marginaliserade grupper involveras
• Anpassa deltagandeprocessen

(Krävs ett skifte från jämlika till rättvisa deltagandeprocesser)
• Kombinera flera metoder för rekrytering av deltagare och nå fler

(t.ex. affischer, flygblad, onlinekampanjer, offentliga möten, ta kontakt genom 
institutioner eller organisationer, identifiera nyckelperson inom gruppen som 
sedan rekryterar sina vänner)

• Resursbrist hos deltagarna
(Brist på tid, tillgänglighet, kunskap, kompetens och inkomst)

• Kommunikation handlar om mer än bara språk
(När etiska minoriteter deltar: Kan vara bra att informera på gruppens 
språk, men inte alltid tillräckligt. Tidigt i deltagandeprocessen: Förtydliga 
hur den kommunala processen går till och på vilket sätt brukarna kan 
påverka den.)



Skapa överblick! Kartlägg era pågående 
deltagandeprocesser

• Vilken fas är brukarna involverade i?

• Vilka grupper är involverade? Var specifik!

• Hur långa är deltagandeprocesserna?

• Vilken typ av brukarmedverkan pågår?

• Erbjud en mångfald av olika sätt att delta.
Var lyhörd inför initiativ från brukare.



Om du vill läsa mer om studien:

Fors, H., Hagemann, F.A., Sang, Å.O., & 
Randrup, T.B. (2021). Striving for Inclusion 
— A Systematic Review of Long-Term 
Participation in Strategic Management of Urban 
Green Spaces. Frontiers in Sustainable Cities, 
section Urban Greening 3(12). 
https://doi.org/10.3389/frsc.2021.572423

https://doi.org/10.3389/frsc.2021.572423
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