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Inledning och
bakgrund
Om metodboken
I den här metodboken vill vi dela med oss av lärdomar från
vår process av att skapa en inkluderande, jämställd och kreativ
mötesplats av, med och för unga på stadsbiblioteket i Malmö.
Processen genomfördes i samarbete med organisationen Tjejer
i förening, White arkitekter och arton unga Malmöbor.
Metodboken beskriver de avvägningar, utmaningar och insikter
som varit viktiga under arbetets gång. Fokus ligger på att
öppet redovisa hur arbetet har fortskridit, inte på att redovisa
speciﬁka resultat från processen. Den riktar sig till personer
inom oﬀentliga och idéburna organisationer som önskar skapa
inkluderande, kreativa och jämställda mötesplatser tillsammans
med unga.

KRUT - uppdrag, kontext & bakgrund
En projektgrupp på Biblioteken i Malmö (BIM) ﬁck 2016 i
uppdrag att ta fram ett koncept för en långsiktig verksamhet
med fokus på yttrandejämlikhet, det vill säga människors
likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och göra sina röster hörda.
Projektgruppen förväntades arbeta laborativt och i samarbete
med målgruppen och stadens aktörer.
Projektet tog namnet KRUT och antog målsättningen att
utveckla en mötesplats för unga och unga vuxna som vill
arrangera, skapa och förändra. Projektet utgår från ett
kompensatoriskt förhållningssätt där de som saknar resurser,
plattform eller sammanhang kan få stöd och tillgång till nya
möjligheter och gemenskaper.
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En kreativ mötesplats - behovsstyrd, inkluderande & jämställd
Biblioteken är till för alla, men begränsade resurser kan
göra att olika målgruppers behov ställs mot varandra.
Malmöbibliotekens besökarundersökningar visar att unga är
underrepresenterade, och särskilt svårt har biblioteken att nå
unga pojkar. Samtidigt visar forskningsprojektet Ung livsstil1
att tjejer, framför allt i det lägsta socioekonomiska skiktet, är
underrepresenterade i de fritidsaktiviteter som erbjuds i Malmö
- både av staden och av föreningslivet.
Projektgruppen valde att inte utgå från bibliotekskontexten,
utan lyfta blicken och se på ungas livssituation som helhet även relaterad till andra verksamheter och utbud - och göra
prioriteringar utifrån dessa förutsättningar.
För att få en ökad förståelse över vilka resurser som ﬁnns i
staden - och vilka som saknas - inleddes projektet med att
söka upp, kartlägga och besöka verksamheter med liknande
uppdrag eller målgrupp. Projektgruppen fokuserade på att
lära sig mer om ungas behov genom att ta del av forskning,
intervjuer, enkäter och upprätta en frågevägg på biblioteket
där unga kunde uttrycka sina tankar och idéer om vad en
ungdomsavdelning skulle kunna bestå av.
Genom detta undersökande arbete ﬁck projektgruppen
bekräftat att det fanns ett behov av en centralt placerad
mötesplats där unga från hela Malmö kan mötas. Viktiga
utgångspunkter för det fortsatta arbetet med att skapa en
inkluderande, relevant och långsiktig verksamhet identiﬁerades:
delaktighet, jämställdhet och normkritik.

Delaktighet
Att unga är medskapare ses som en förutsättning för att skapa
en relevant verksamhet och ett engagemang för platsen, men
också för att få dem inkluderade och ge dem ägandeskap till
platsen.
1

malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Barn-och-ungas-fritid/Ung-livss
til-Malmo.html
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Delaktighet är också en viktig faktor för social hållbarhet2, som
bidrar till ungas tillhörighet och som skapar dominoeﬀekter i
form av engagemang i andra frågor.

Jämställdhet & normkritik
Jämställdhet och normkritik är perspektiv som behöver ﬁnnas
med genom hela processen. Risken är annars att platsen framför
allt kommer användas av normativa grupper och därmed bli
exkluderande för andra. Jämställdhet och normkritik har varit
avgörande för vilka samarbeten som inletts och vilka metoder
som använts genom hela projektet.

Samarbete i gestaltningsprocessen
Malmö stadsbibliotek inledde 2017 en process i syfte att
gestalta platsen KRUT tillsammans med Tjejer i förening,
White arkitekter och arton unga praktikanter vid Malmö stads
praktikprogram Ung i sommar. Hela processen - från planering
till färdig plats - tog cirka ett år. Den mest intensiva fasen pågick
under sommaren 2017 då en dialog- och gestaltningsprocess
genomfördes för att ta fram underlag till den färdiga
utformningen.
Gestaltningsprocessen för det fysiska rummet startade
med planering av ungas delaktighet och slutade i färdiga
bygghandlingar. Det är främst den här delprocessen av KRUTprojektet som metodboken tittar närmare på och behandlar.

Samarbetspartners
Den här metodboken syftar till att fånga upp perspektiv från de
fyra deltagande aktörerna, vilka kort presenteras här:

2 Malmö stads verksamheter är ålagda att bidra i arbetet med social hållbarhet.
Delaktighet och ett kompensatoriskt förhållningssätt har identiﬁerats som viktiga faktorer
i detta arbete. https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-Malmo/Malmo
kommissionen.html
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Stadsbiblioteket
Biblioteken i Malmö (BIM) består av stadsbiblioteket och 11
områdesbibliotek. KRUT är placerat på stadsbiblioteket som
har drygt 3000 besökare varje dag. Biblioteken ska vara en
mötesplats och en resurs för alla - men biblioteken når inte alla.
Satsningar som KRUT är ett sätt för BIM att skapa verksamheter
som når ﬂer, men också att utveckla arbetssätt som bättre
understödjer de demokratiska och kompensatoriska uppdragen.

White arkitekter
White är Sveriges största arkitektkontor som arbetar för att
skapa arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil
och sätter människan i centrum. För att skapa mer rättvisa
och jämlika städer och platser kombinerar White teoretisk
kunskap om stadsplanering med människors verkliga
upplevelser och erfarenheter. Gestaltning kan inte ensamt
lösa samhällsproblem, men processen bakom spelar en viktig
roll i arbetet med att skapa oﬀentliga rum där ﬂer känner sig
välkomna. Genom en egen forsknings- och utvecklingsstiftelse
(WRL, White Research Lab) arbetar White för att bredda
kunskap om hur den sociala och fysiska miljön påverkar
människor.

Tjejer i förening
Tjejer i förening (TIF) är en fristående, partipolitiskt och
religiöst obunden förening inom studieförbundet ABF.
Föreningens syfte är att främja barns och ungas delaktighet i
olika samhällsprocesser på lika möjligheter. Med utgångspunkt
i i FN:s barnkonvention och ur ett jämställdhetsperspektiv
arbetar föreningen huvudsakligen med att involvera barn och
ungdomar i föreningslivet.
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Jämställda platser
TIF har tidigare arbetat med stadsutvecklingsprocesser för
ökad jämställdhet tillsammans med Malmö stad. Ett av dessa
är Jämställda platser där TIF utvecklade en metod för jämställd
stadsutveckling med delaktighet som utgångspunkt. Projektet
resulterade i fyra mötesplatser utomhus i Rosengård, Nydala,
Lindängen och Kroksbäck.
Utgångspunkten i arbetet med Jämställda platser var
att oﬀentliga miljöer oftast utformas utifrån en manlig
norm. Beﬁntliga maktstrukturer reproduceras lätt om
underrepresenterade gruppers behov inte särskilt efterfrågas.
Därför arbetade projektet fram metoder för att bryta normen
och på så vis öka jämställdhet i användningen av oﬀentliga
rum. Jämställda platser har varit en utgångspunkt för KRUTs
gestaltningsprocess.

Ung i sommar
Malmö stads praktikprogram Ung i sommar (UIS) handlar
om att ungdomar under fyra sommarveckor får prova på
arbetslivet, få erfarenheter, en meningsfull fritidssysselsättning
och tjäna egna pengar. Praktikanterna från UIS är mellan 14-19
år och arbetsplatserna fördelas utifrån intresseområde som de
själva anger.
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Gestaltningsprocessen
Målsättning & samarbete
Det övergripande målet för gestaltningsprocessen var
att skapa en kreativ, ﬂexibel, jämställd och inkluderande
mötesplats av, med och för unga Malmöbor.
Projektgruppen för KRUT valde att involvera TIF och
White arkitekter för deras expertis och erfarenhet vad gäller
delaktighet, jämställdhet, gestaltning och stadsutveckling.
Att i en gestaltningsprocess arbeta tillsammans - bibliotek,
föreningsliv, arkitekter och unga Malmöbor - genererar ny och
bredare kunskap in i processen.
Aktörerna hade olika roller i processen. Projektgruppen
för KRUT ansvarade för att kommunicera målsättning,
begränsningar, ramar och sammanhang. Den ansvarade också
för att skapa utrymme för inﬂytande för de unga och beslutade
att lämna över en större del av ansvaret för planeringen
rörande dialogprocessen till TIF och deras unga. För Malmö
stadsbiblioteks del blev detta parallellt en övning i hur BIM
kan skapa strukturer för att möjliggöra större inﬂytande för
prioriterade målgrupper.
TIF har sedan tidigare utvecklat en metodik i arbetet med
Jämställda platser och har stor erfarenhet av att arbeta med
unga. TIF tog rollen att bevaka delaktighet och jämställdhet
i processen, de ungas utrymme och inﬂytande samt att vara
huvudansvarig för planeringen av delaktighetsprocessen med
de unga.
White involverades på grund av sin erfarenhet av
processledning och kunskap av delaktighet och normkritisk
stadsplanering. White ansvarade för ritningsunderlag
samt processplanering på ett övergripande plan. En
inredningsarkitekt och en processledare med specialistkunskap
på social hållbarhet arbetade tillsammans med uppdraget.
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Praktikanterna hade den uttalade rollen att vara experter på
att vara unga och bevaka de ungas intressen. Samtidigt som
de skulle utgå från sig själva hade de ansvar för att ta in andra
ungas perspektiv i arbetet.
Utgångspunkten för KRUTs projektgrupp var att bygga
processen på tillit till samarbetspartnernas kompetens och
erfarenhet i deras respektive roller. Rollerna var välbekanta för
White och TIF som arbetat på liknande sätt i andra projektet.
För Malmö stadsbiblioteks del innebar arbetssättet delvis ett
nytt sätt och nya metoder att tänka kring samarbete.

Gestaltningsprocess i tre faser
Gestaltningsprocessen genomfördes mellan januari 2017 och
april 2018 och var indelad i tre faser: Planerings-, dialog- och
ritningsfas.
Planeringsfas: KRUTs projektgrupp, White och TIF träﬀades för
att deﬁniera och planera samarbete, roller och genomförande.
Dialogfas: aktörerna arbetade på olika sätt tillsammans med de
unga praktikanterna för att identiﬁera behov och arbetade fram
en gestaltning av platsen.
Ritningsfas: White och projektgruppen för KRUT arbetade
med att ta fram underlag för ombyggnaden av platsen.
Stadsfastigheter som äger biblioteksbyggnaden kopplades
in för att projektleda byggprocessen och upphandlingar av
entreprenörer.

Planeringsfasen - från samarbete till
gemensam processplan
Förankring av processen
De aktörer som på något sätt berörs av processen måste
involveras. De behöver inte vara delaktiga i hela processen - i
vissa fall kan det röra sig om att en aktör behöver få relevant
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information om valda delar i processen, andra gånger behöver
de involveras inför ett beslut. En aktör i det här sammanhanget
kan vara bibliotekets personal, fastighetsägare, ledningsgrupp
eller andra aktörer.
Medbestämmande kommer med ett stort mått av
oförutsägbarhet. Därför krävs en beredskap för att de
förändringar som görs i verksamheten kan även komma
att påverka andra delar av verksamheten. Det interna
förankringsarbetet är därför viktigt. För KRUTs del handlade det
mycket om att biblioteksledning och styrgrupp behövde bana
väg för och motivera olika beslut för personal och besökare.

Samarbetet inleds
För att nå gemensamma mål i komplexa projekt arbetar White
efter en en särskild process; White Innovation Process, WIP.
Genom öppenhet, nyﬁkenhet och en vilja att samarbeta över
gränser kommer styrningen att underlättas. White Innovation
Process består av fyra delar: Deﬁniera drivkrafterna, Formulera
mål och vision, Skapa lösningar och Sammanfatta arbetet.
Processen är enkel att applicera och kan användas på alla typer
av projektförlopp, från några timmar till ﬂera månader.
Med utgångspunkt i denna metod tog White ansvar för den
övergripande planeringen av hela processen - från planering till
leverans av ett ritningsunderlag för kostnadsberäkning av bygg
och inredning.
TIFs ansvar var att planera dialogprocessen med praktikanterna
och dess olika delar med utbildningar, studiebesök, insamling
av idéer med mera. Det var ett tidseﬀektivt sätt att arbeta på
som tog tillvara den kompetens och erfarenhet som både TIF
och White besitter.

“DET SOM HAR GJORT STÖRST INTRYCK IDAG
HAR VARIT ATT FÅ SE KONKRET HUR EN SKISS
FUNGERAR OCH VILKA RAMAR VI BEHÖVER TÄNKA
UTIFRÅN. GRUPPEN HAR RITAT LAGER PÅ LAGER AV
IDÉER OM HUR PLATSEN SKA SE UT.“ (Praktikant)
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PROCESSPLAN FÖR
GESTALTNINGSPROCESSEN
WHITE INNOVATION PROCESS
DEFINIERA

FORMULERA

Arkitekt + praktikanter
GESTALTNINGSPROCESS
MED PRAKTIKANTER
UTBILDNING
INTRO/SKISS

SKISS

SKAPA

SAMMANFATTA

Arkitekt
RITNINGAR

SKISS

SKISS

BESTÄLLNING
TILLVERKNING

SKISS

IMPLEMENTERING

ÅTERKOPPLING

KICK-OFF GENOMGÅNG

PRESENTATION

LEVERANS

STUDIEBESÖK
WHITE/ KONTOR

Den färdiga planeringen bestod av en övergripande
processplan och ett detaljerat schema för de åtta veckor som
gestaltningsprocessen formellt skulle pågå. Dessa bestod av fyra
veckor dialogprocess och fyra veckors efterföljande ritningsfas
då arkitekten arbetade med ritningarna och ﬁck feedback från
KRUT:s projektgrupp och praktikanter.

Att planera för ungas delaktighet
Varje gestaltningsprocess har sin egen unika kontext. Det
innebär att det inte enbart går att luta sig tillbaka på de
erfarenheter som samarbetspartnerna deltagit i, som Jämställda
platser. Stora delar av TIFs metod användes som grund i KRUTs
gestaltningsprocess, men en del modiﬁeringar gjordes.
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“DE UNIKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR KRUTS
GESTALTNINGSPROCESS HANDLADE BLAND ANNAT
OM ATT SKAPA EN JÄMSTÄLLD MÖTESPLATS
FÖR UNGA CENTRALT BELÄGEN I MALMÖ. DEN
SKULLE OCKSÅ VARA INOMHUS OCH VARA EN
DEL AV MALMÖ STADSBIBLIOTEKS PERMANENTA
VERKSAMHET. MÅLGRUPPEN SKULLE INTE VARA
KNUTEN TILL ETT LOKALSAMHÄLLE, UTAN SPRIDD
ÖVER HELA MALMÖ.”
Följande delar av TIF:s metod användes i gestaltningsprocessen:
• Unga anställs: De unga som deltar i processen anställs och får
lön via Ung i Sommar. De anställda ska bestå av unga med olika
bakgrunder, erfarenheter och bo i olika delar av Malmö.
• Unga leder unga - praktikanterna stöttas av unga mentorer
som själva varit i liknande processer
• Utbildning: De unga får utbildning i jämställdhet, barns rättigheter, metoder för brukarinvolvering.
• Värderingsövningar: Genom värderingsövningar får unga
möjlighet att reﬂektera över sina egna värderingar och beteenden.
• Brukarinvolvering: Metoder för brukarinvolvering används för
att samla in idéer och tankar från andra unga om vilken sorts
plats som ska skapas. Här ingår också möjligheten att driva
egna idéer och samtidigt förhålla sig till och representera andra
ungas tankar och önskemål.
• Skisser och prototypande: Unga får vara med och ta fram
skisser och prototyper utifrån de idéer, behov och önskemål
som samlats in.
• Testarrangemang: Unga får genomföra ett arrangemang de
själva planerar och får därmed egen erfarenhet av att arrangera
och förverkliga en idé.
Nivå av delaktighet
En viktig förutsättning för att arbeta med delaktighet är att
alla inblandade har en tydlig bild av vad delaktighet innebär
i den speciﬁka kontexten. Vilka roller och mandat ﬁnns? Ska
de ungas behov och önskemål vara styrande eller rådgivande?
Är det medbestämmande eller konsultation som gäller? I
gestaltningsprocessen för platsen KRUT har det handlat om
två parallella nivåer av delaktighet: medbestämmande och
konsultation.
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DELAKTIGHETSSPEKTRUM
FORM AV
DELAKTIGHET

KÄNNETECKEN

DU FÅR

INFORMATION

Envägskommunikation
Frågor och svar

Veta

KONSULTATION

Inhämta synpunkter
(Ofta punktinsats)

Tycka

DIALOG

Utbyte av tankar
(Ofta ﬂera tillfällen)

Rådgöra

SAMARBETE

Aktiviteter planeras
och genomförs

Genomföra

MEDBESTÄMMANDE

Gemensamt beslutsfattande

Bestämma

Praktikanterna har fått vara med och påverka innehåll och
fatta beslut kring den slutgiltiga gestaltningen av rummet
(medbestämmande). De har också fungerat som projektets
förlängda arm och samlat in åsikter, behov och idéer från
andra unga i Malmö, en input som sedan varit vägledande för
gestaltningen av rummet (konsultation). Andra konsultativa
metoder har använts i processen. Bland annat har en vägg
upprättats där unga besökare på Malmö stadsbibliotek kunnat
lämna tankar om vad KRUT bör erbjuda funnits redan innan
själva gestaltningsprocessen påbörjades.

Anställning som metod
En grundläggande princip i TIFs arbete är att processer och
aktiviteter som unga deltar i ska ledas av unga som anställs för
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uppdraget. Genom att tilldelas varierande arbetsuppgifter får de
unga nya kunskaper, erfarenheter och ett större nätverk, vilket
kan hjälpa dem in på arbetsmarknaden senare. Det kan även
väcka ett engagemang för att driva egna frågor i framtiden.
Att anställa unga och betala dem för den tid de lägger ned är
också ett sätt att jämna ut maktförhållanden. Det blir tydligt att
alla är där för att utföra ett jobb. Det går också att ställa högre
krav på exempelvis närvaro och det blir enklare att genomföra
det gemensamma arbetet då deltagandet inte enbart blir en
fråga om engagemang.
TIF har en särskild modell för anställningar av unga inom
föreningen; Anställningstrappan. Den innebär att du redan
ska vara engagerad i föreningen innan du har möjlighet
att få anställning. Inom ramen för KRUT anställdes
sommarpraktikanter av TIF och stadsbiblioteket samt tidigare
sommarpraktikanter och timanställda som mentorer. En
tredjedel av praktikanterna som deltog i gestaltningsprocessen
anställdes därefter som engagemangsguider efter
sommarpraktiken.

TJEJER I FÖRENINGS ANSTÄLLNINGSTRAPPA
(Ökat ansvar med ökad inﬂytande)

ARBETE SOM
MENTOR I TIF

TIMANSTÄLLD PÅ TIF
(I KOMBINATION MED
STUDIER)

ANSTÄLLD SOM
SOMMARPRAKTIKANT

DELTAGANDE PÅ
AKTIVITETER

Hade stadsbiblioteket stått för anställning och utbildning av
unga på liknande sätt hade mycket tid behövt gå till detta. Med
TIF som samarbetspartner blev processen mer tidseﬀektiv och
kvalitetssäkrad.
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Dialogfas - från rekrytering av unga
deltagare till skisser
Upplägg för ungas deltagande
I gestaltningsprocessen anställdes ungdomar av Praktikenheten
i Malmö stad, med placering på TIF och stadsbiblioteket.
Anställningens omfattning var sex timmar/dag i fyra veckor.
Mentorerna utbildades av TIF och hade sedan till uppgift
att coacha praktikanterna genom gestaltningsprocessen.
Handledare i form av verksamhetsansvarig på TIF samt en
representant från KRUTs projektgrupp fanns också med som
stöd under processen. Handledarna hade arbetsgivaransvar och
hanterade problem eller annat som uppstod i grupperna som
inte mentorerna själva kunde hantera.

“GENOM ATT ANSTÄLLA UNGA VÄRDERAR VI DEN
KUNSKAP DE BESITTER PÅ LIKA VILLKOR SOM VI
VÄRDERAR VUXNAS KUNSKAPER. EXEMPELVIS ÄR
KUNSKAP OM HUR DET ÄR ATT VARA BARN/UNG I
MALMÖ MINST LIKA VIKTIG SOM KUNSKAPEN EN
AKADEMIKER HAR FÖR ATT VIDARE SKAPA NÅGOT
FÖR DENNA MÅLGRUPP.“ (TIF)
Rekrytering av mentorer & praktikanter
Till gestaltningsprocessen anställdes fem mentorer via TIF och
21 praktikanter via UIS (sju var anställda genom stadsbiblioteket
och fjorton genom Tjejer i Förening). Alla UIS deltagare, oavsett
grundanställning, kvaliﬁcerades i TIFs anställningstrappa som
”Anställd som sommarpraktikant”.
För att få så många perspektiv som möjligt efterfrågades
deltagare med olika bakgrund, ålder, kön och från alla
stadsdelar i Malmö. Praktikenheten tog hänsyn till vårt
önskemål om jämn könsfördelning.
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De praktikanter som anställdes var mellan 14-19 år, varav
hälften identiﬁerade sig som tjejer och hälften som killar.
Praktikanterna var bosatta i olika delar av Malmö och fyra av
praktikanterna var nyanlända i Sverige.
Vid ansökningstillfället angav praktikanterna inom
vilket område de ville praktisera. De som deltog i
gestaltningsprocessen hade antingen önskat sig “Förening och
fritid” eller “Kultur och media”. Några av praktikanterna hade
förväntningar på ett annat sorts arbete än vad som erbjöds.
Detta löstes genom ett par byten mellan andra praktikplatser på
stadsbibliotekets ordinarie verksamhet.

ORGANISATION & ROLLER I
GESTALTNINGSPROCESSEN

Ung i sommar

Mentor

Verksamhetsledare
KRUT

Projektmedarbetare
KRUT

Verksamhetsledare
TIF

Hållbarhetsstrateg
White
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Arkitekt
White

Mentorskap - unga leder unga
Mentorerna i gestaltningsprocessen var själva ungdomar
i åldern 16-17 år och anställda av TIF sedan minst ett år.
Samtliga hade själva deltagit i projektet Jämställda platser
och hade därför erfarenhet av hur en sådan process upplevs
ur ett deltagarperspektiv. Mentorerna hade genomgått den
obligatoriska utbildningen som alla nyanställda inom TIF får
och som innefattar:
•
•
•
•

Rättigheter och skyldigheter som anställd
Arbete med barn och att samtala med barn
Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Jämställdhet och normkritik
Praktikanterna var uppdelade i fem grupper med varsin
mentor. Mentorernas roll var att vägleda praktikanterna genom
processen och arbetsuppgifterna. De fungerade som stöd i
arbetet och som inspirationskälla - en förebild. Mentorerna
ansvarade för att processen ﬂöt på och att praktikanterna kunde
känna ägandeskap och självständighet i arbetet.
Som unga fungerade de som en brygga mellan de vuxna och
praktikanterna. Mentorerna lyssnade på praktikanterna och var
engagerade i processen. Dessutom hade mentorerna fokus på
att skapa en tillåtande kultur och sammanhållning i gruppen
för att alla skulle våga delta. Det var tydligt att de lättare kunde
bygga meningsfulla relationer med praktikanterna än vad de
vuxna kunde.

“IDAG SÅ SNACKADE VI MYCKET OM
DISKRIMINERING OCH DRÖMPLATSEN. MYCKET
LÄRORIKT.“ (Praktikant)
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GENOMFÖRANDE
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Innehåll &
metod vecka för
vecka
Metoderna som använts för att utveckla KRUT:s
verksamhet, bygger på ett iterativt och testande
förhållningssätt. Det betyder att insikter görs för att sedan
prövas och utvärderas i en pågående utvecklingsprocess.
Dialogfasen följde också ett liknande upplägg. Under fyra
veckor varvades input, som föreläsningar och studiebesök
med output, som värderingsövningar, workshops och
dialogaktiviteter.

Dokumentation & synliggörande av processen
Praktikanterna hade i uppgift att skriva loggböcker under
hela perioden. Loggböcker var ett bra verktyg för att få syn på
de ungas tankar och upplevelse av praktikperioden. Genom
loggböckerna kom sådanat fram som de unga kanske inte
vågade, ville och/eller hade möjlighet att lyfta under arbetets
gång.
Praktikanterna hade också i uppgift att dokumentera processen
i bilder som de publicerade på KRUT:s instagramkonto. Minst
en bild/dag skulle publiceras och det var ett sätt att synliggöra
processen för andra Malmöbor. Det gav också praktikanterna en
anledning att fundera över vad som var viktigt under dagen och
vilken bild de ville ge av processen till andra unga.
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Relationsskapande
En viktig aspekt av processen är relationsskapande aktiviteter.
Att skapa en trygg, inkluderande och tillåtande stämning i
grupperna var en förutsättning för att praktikanterna skulle
kunna föra dialog med andra unga och själva våga bidra
med tankar och idéer in i processen. En positiv upplevelse
av praktikperioden skapar också bättre förutsättningar för
fortsatt engagemang efter praktikens slut. Aktiviteter med
relationsskapande syfte fanns med under praktikens alla veckor.
Exempel på aktiviteter var besök på trampolinpark, grillning
och olika lekar.
I följande kapitel beskrivs beskrivs det upplägg och metoder
som användes vecka för vecka. Samtliga aktiviteter listas med
en kort beskrivning. Ett par nedslag görs där utvalda metoder,
förlopp och aktiviteter beskrivs.

vecka 1

vecka 2

Bygga gemenskap &
gemensam förståelse

Inspiration &
dialog

vecka 3
Idégenerering
& design

23

vecka 4
Testarrangemang &
färdiga skisser

VECKA 1:
Bygga gemenskap & gemensam
förståelse
Syftet med första veckan var att praktikanterna skulle lära
känna varandra och skapa en gemensam förståelse för
uppdraget.
“MÅNGA AV DEM SOM VAR LITE TILLBAKADRAGNA
I BÖRJAN VÅGADE SENARE UTTRYCKA VAD DE
HADE ATT SÄGA OCH DÄRMED BIDRA TILL FLER
IDÉER FÖR KRUT.”(praktikant)

Aktiviteter
Veckan inleddes med en gemensam presentation där gruppen
ﬁck en genomgång av vad som skulle hända under praktiken,
en kort presentation av KRUT samt praktisk information. Här
presenterades också gruppindelningen och respektive grupp
ﬁck testa på några olika övningar för att lära känna varandra.
Därefter varvades föreläsningar med olika workhops, övningar
och studiebesök enligt nedan.
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Föreläsningar
Fokus - gemensam värdegrund, uppdraget & dialogmetoder
• Program KRUT: ett program med mål, budget och uppdrag togs fram och delades ut till alla medverkande.
• Barnkonventionen: Föreläsning om FN:s barnkonvention, i syfte att öka kunskapen och förståelsen för barns rättigheter och vad som är viktigt att ha med i arbetet
med och för barn och unga.
• TIFs metod för dialog och insamling av förslag.
• Jämställd stadsutveckling/oﬀentliga miljöer: Workshop och föreläsning med
White arkitekter kring normkritik, design och jämlikhet vid stadsplanering.
Deltagarna ﬁck bl.a arbeta med att belysa vilka miljöer de kände sig trygga i och
varför.

Workshops & övningar
Fokus - gemensam värdegrund & uppdraget
• 100 workshops: TIF har utvecklat en metod för workshops som informerar om
och påtalar vinster och positiva eﬀekter av jämställdhet. I metoden ingår också
ett quiz där deltagare kan testa sina kunskaper om jämställdhet. Denna workshop
användes för att skapa en grundläggande och gemensam kunskapsgrund om
jämställdhet hos praktikanterna.
• Värderingsövningar (TIF).
• World café.
• Metod för dialoginsamling, planering, dialogmöte.

Inspiration/Studiebesök
Fokus - jämställd stadsutveckling
• Jämställda platser: Besök på de platser TIF har varit med och utvecklat inom ramen för Jämställda platser: Rosens röda matta i Rosengård samt mötesplatser för
unga i Kroksbäck, Nydala och Lindängen, med diskussion om platsers utformning och innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv.

25

”ATT FOKUSERA PÅ ATT ALLA SKULLE FÅ KUNNA
LÄRA KÄNNA VARANDRA VAR EN STOR FÖRDEL I
ARBETET”
Värderingsövningar
Ett sätt för praktikanterna att konkretisera och reﬂektera
kring sina kunskaper om olika värdeladdade frågor, som
exempelvis jämställdhet, var genom värderingsövningar.
Värderingsövningarna utgick från att det inte fanns ett givet svar
på en fråga och användes där kunskap och värderingar kan glida
ihop.
En enkel värderingsövning3 som användes under första veckan i
gestaltningsprocessen var Heta stolen:
Alla deltagare placerades på stolar i en ring. Därefter läste
workshopledaren upp ett påstående. De som höll med ställde
sig upp. De som inte visste, eller inte höll med, satt kvar.
Därefter bytte de deltagare som rest sig upp platser med
varandra. Varje påstående avslutades med, att ledaren bad
någon som höll med/inte höll med att berätta hur hen tänkte.

Exempel på påståenden:
• “Kvinnor och män är jämställda i Sverige idag.”
• “Kvinnor och män är i grunden olika.”
• “Kvinnor är biologiskt anpassade att stanna hemma och män är biologiskt anpassade att jobba.”
• “Kvinnor känner sig inte trygga på oﬀentliga miljöer för att de är svaga och rädda.”
• “Kvinnor vill själva följa normer och ideal som ﬁnns om kvinnor.”
• “Män har mer makt för att de vågar ta mer plats.”

3

Det ﬁnns många exempel på värderingsövningar, en del ﬁnns beskrivna på siten
jamstall.nu.
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World Café
World Café är en dialogmetod som används för att skapa
förutsättningar för deltagarna att lyssna på varandra och
reﬂektera utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Huvudsyftet
var att låta deltagarna reﬂektera kring vad de själva tycker är
viktigt för att en plats ska kännas attraktiv och välkomnande.
Gruppen delades in i mindre grupper (max sju deltagare/
grupp). En av deltagarna utsågs till bordsvärd, vars uppgift
var att stanna kvar vid bordet och föra anteckningar från
samtalen. Varje bord ﬁck en fråga att diskutera under ca tjugo
min. Därefter bytte deltagarna plats, grupperna splittrades och
deltagarna placerades vid nya bord för att diskutera nya frågor.
Bordsvärden gav de nya deltagarna en inblick i vad som sades
i förra gruppen, så att diskussionen kunde bygga vidare på
detta. När alla byten hade gjorts presenterade bordsvärdarna
resultaten i helgrupp med möjlighet till frågor och diskussion.

Exempel på frågor som diskuterades:
•
•
•
•
•

Vad gillar ni att göra på fritiden?
Vilka platser brukar ni vara/hänga på?
Hur ser er önskeplats ut?
Vem hänger du med på platserna?
Vad är en jämställd plats för dig?

“WORKSHOPEN OM DISKRIMINERING VAR
SPÄNNANDE OCH MYCKET LÄRORIK. DET
VAR INTRESSANT ATT FÅ KUNSKAP OM
RÄTTIGHETERNA VI HAR OCH HUR LÅNGT
DISKRIMINERINGSLAGARNA STRÄCKER SIG.”
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VECKA 2:
Inspiration & dialog - insamling
av behov
Aktiviteterna under denna vecka syftade till att ge
praktikanterna inspiration och vidga bilden av vad en
mötesplats för unga på ett bibliotek kan vara. Det var
också under denna vecka som dialogerna med andra
unga i Malmö genomfördes och de insamlade behoven
analyserades. Praktikanterna gick in i en roll där de
var tvungna att sätta sina tankar och behov åt sidan
och istället fokusera på att förmedla och tolka andra
ungdomars behov.

Aktiviteter
Föreläsningar
• Mobilisering och organisering: Föreläsning med TIF om hur unga kan engagera
sig och organisera sitt engagemang.

Inspiration/Studiebesök
• Kraftstationen: Svenska kyrkans mötesplats för personer mellan 16-25 år som
är öppen för alla, oavsett religiös bakgrund. Syftet med studiebesöket var att ge
de unga exempel på hur en mötesplats för den här åldersgruppen kan se ut och
vad den kan innehålla för aktiviteter. Under studiebesöket gjordes en övning där
mentorerna visade bilder på olika platser i Malmö där grupperna diskuterade
hur de kände inför dessa platser, vilka favoritplatser de själva hade i Malmö och
varför.
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Workshops & övningar
• Workshop med Malmö mot diskriminering (DiBU): Föreläsning med syfte att
skapa kunskap om diskrimineringsgrunderna. Workshop utifrån två case: trakasserier i bostadsområdet samt i skolan. Diskussion utifrån de olika casen om man
anser att diskriminering förekommit samt i så fall på vilken grund.
• Förberedelse dialogträﬀ
• Värderingsövningar på tema rasism, sexism och sexuella trakasserier
• Mentorskap: träﬀar i mentorsgrupperna där praktikanterna ﬁck jobba utifrån
teman som favoritplatser och hur jag som ung kan påverka min stad.

Dialogmöten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kroksbäck (bostadsområde)
Nydala (bostadsområde)
Lindängen (bostadsområde)
Gustav Adolfs torg (torg i centrala Malmö)
Stapeln (skateboardpark)
Västra hamnen (publik plats och badplats)
Seved (bostadsområde)
Emporia (köpcentrum)
Rosens röda matta (publik mötesplats)

Analys & sammanställning
• Sammanställning dialogträﬀ 1. Vilka följdfrågor saknas inför dialogträﬀ 2?
• Analys av material - vad har man kommit fram till?
• Sammanställning av material
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Unga pratar med unga - insamling av behov & idéer
genom dialog
En viktig del av dialogfasen var praktikanternas insamling av
behov och idéer genom dialog med andra unga Malmöbor.
Förberedelserna inför dessa dialoger inleddes redan första
veckan genom att praktikanterna ﬁck utbildning av TIF i
medborgardialog och brukarinvolvering. Praktikanterna ﬁck
lära sig skillnaden mellan olika nivåer av delaktighet. De ﬁck
också lära sig mer om stadsplanering och dialogprocesser
ur ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Vidare
presenterades upplägget och förutsättningarna för dialogerna.
Här betonades bland annat vikten av att sätta in dialogen i sitt
sammanhang, som att berätta om KRUT samt vad och hur
resultatet av dialogen kommer användas. Vilka uppgifter som
bör noteras om de som deltar i dialogen, exempelvis ålder och
pronomen, ingick också i denna fas.
Därefter ﬁck praktikanterna planera dialogaktiviteterna
tillsammans med sina mentorer. Grupperna valde att
kombinera skriftliga enkäter med muntliga intervjuer. Syftet
med dialogerna var att lära känna målgruppen och bilda sig
en uppfattning om deras livssituation, behov, drömmar och
förutsättningar.
Tillsammans i grupperna formulerades följande frågor till
enkäterna:
• Brukar du vara på stadsbiblioteket?
• Om nej, varför?
• Om du ﬁck vara med och bygga en mötesplats för unga, hur skulle du vilja att den
såg ut?
• Vilka aktiviteter skulle du vilja ha på denna mötesplats?

Intervjuerna fokuserade mer på ungdomarnas livssituation,
behov och drömmar. Enkätsvaren dokumenterades, medan
intervjuerna användes för att skapa en djupare förståelse för
behoven som praktikanterna sedan kunde ta med sig in i
gestaltningsprocessen.
Praktikanterna ﬁck själva välja vilka platser de ville genomföra
dialogerna på. Utgångspunkten var att besöka publika platser
där många unga vistas, som det var lätt att ta sig till med cykel.
De platser som valdes ut var både formella och informella
mötesplatser för unga, både inomhus och utomhus.
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Analysera, sammanställa & sortera underlag
Materialet som själva gestaltningen av KRUT skulle baseras
på var omfattande och kom från ﬂera olika källor. Utöver
resultatet från dialogerna med unga Malmöbor ingick också
dokumentation från praktikanternas egna gruppdiskussioner,
projektets ramar och riktlinjer, projektgruppens input,
inspiration och djupintervjuer. Informationen behövde
klassiﬁceras, sammanställas och värderas för att kunna bli
användbar i gestaltningsprocessen. Detta gjorde grupperna
tillsammans i en workshop.
Workshopen inleddes med att praktikanterna samlade och
gick igenom allt material. I ett gemensamt samtal ﬁck gruppen
sortera de enskilda inspelen och åsikterna utifrån tre kategorier;
Platsen, Aktiviteter, Övrigt. Därefter klustrades liknande inspel,
inom varje kategori, för att skapa bättre översikt. Genom
att metodiskt beta av materialet gemensamt med gruppen
upptäcktes mönster i den insamlade informationen gällande
platsens fysiska gestaltning och innehåll.
En viktig roll för workshopledaren var att påminna om
jämlikhetsperspektivet och praktikanternas dubbla roll, att
de dels skulle göra sina egna åsikter hörda, dels representera
unga Malmöbor. Denna roll var utmanande, särskilt den
senare rollen, som lätt kunde försvinna till förmån för de
idéer praktikanterna själva föredrog. Genom samtal och
diskussioner ökade förståelsen för vad som var viktigt för olika
grupper ur ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv.
Praktikanterna ﬁck också möjlighet att resonera kring vad som
inkluderar respektive exkluderar och varför. Även om den här
bearbetningen av materialet var tidskrävande bidrog den tydliga
och metodiska genomgången och möjligheten att diskutera
materialet till ett bättre och mer genomtänkt slutresultat.
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VECKA 3 & 4:
Idégenerering, design & prototypande
Aktiviteterna under dessa veckor syftar till att skapa en
förståelse för hur idéer och behov kan gestaltas i rummet
och hur dessa idéer kan omvandlas till skisser. Det var
här praktikanterna ﬁck lära sig att relatera idéerna till de
rumsliga förutsättningarna, vad som var möjligt att göra i
ett bibliotek och de begränsningar som en budget skapar.

Aktiviteter vecka 3
Föreläsningar
Fokus - gestaltningsprocessen
• Gestaltningsprocessen i praktiken

Inspiration/Studiebesök
Fokus - favoritplatser
• Stenkrossen: Stenkrossen4 i Lund är en verkstad och arbetsyta för projekt inom
konst, kultur och innovation och drivs av Lunds kommun. Stenkrossen erbjuder
projektkontor men också en öppen verksamhet med bland annat workshops
riktad till en bred och inkluderande målgrupp.
Syftet med studiebesöket var att visa hur en mötesplats med fokus på kreativa
aktiviteter och eget skapande kan se ut och fungera. Efter studiebesöken pratade
gruppen om vad de tog med sig från de olika platserna som de hade besökt.
• Urban beach: Urban beach är en säsongsbunden mötesplats på stranden i Malmö
med syfte att locka Malmöbor i alla åldrar och från alla delar av staden. Urban
Beach varvar stora arrangemang med olika fritidsaktiviteter och häng.

4

Från Stenkrossens webbplats
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Workshops
• ÅterSKAPA: idégenerering och modellbygge
• Gestaltningsprocess med modeller på White: gemensam vision och gemensamheter i modellerna.
• Planering av testarrangemang

Aktiviteter vecka 4
Workshops
• Presentationer av skiss med feedback
• Hur förvaltas en plats?
• Storytelling - berättelser om staden
Alla ﬁck en uppgift som handlade om att berätta och reﬂektera kring stadsdelen
där de bor
• Förberedelser inför testarrangemang
• Utvärdering av processen

Testarrangemang
• Minifestival genomförs
• Marknadsföring av testarrangemang

Från idé till skiss
När målgruppen är med och gestaltar rummet krävs skisser eller
prototyper. Det är först när utformningen blir konkret som det
går att föra dialog kring avvägningar och ställningstaganden.
Under vecka 3 och 4 ﬁck praktikanterna arbeta med att
omvandla det omfattande materialet från vecka 2 till konkreta
idéer och skisser.
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Introduktion till arkitektur och första skisser
Arbetet med att ta fram skisser inleddes med en introduktion
till arkitektur på Whites kontor. Praktikanterna ﬁck en
rundvandring och föreläsning om vad det innebär att
arbeta med gestaltningsprocesser. Anställda på White
med olika bakgrund och inriktning presenterade sig själva
och sina arbetsuppgifter och visade exempel på andra
gestaltningsprocesser. Praktikanterna ﬁck också fördjupa sig i
inredningsarkitektur och vilka ramar som ﬁnns att förhålla sig
till i ett projekt som detta (brandskydd, budget, tillgänglighet
osv).
På White genomfördes även en workshop med syfte att
förklara och skapa förståelse för ritningar: Hur tolkas en
ritning? Vad betyder symbolerna? Vad är skala? Till hands fanns
planritningar och en fysisk modell över KRUT. Praktikanterna
delades in i grupper som diskuterade behov, olika sorters
rum, vad saker kostar och vad som är rimligt. Varje grupp tog
därefter fram fem ledstjärnor för den rumsliga gestaltningen.
Grupperna ﬁck tillgång till planritning, skissrullar, tuschpennor
och skalenliga möbler för att skapa skisser utifrån de behov
och idéer som samlats in. Workshopen avslutades med att
grupperna presenterade sina skisser för varandra.

Modellbygge
Dagen efter träﬀades arkitekten och praktikanterna på
återSKAPA i Malmö för att bygga fysiska modeller med
utgångspunkt i skisserna. ÅterSKAPA är en skaparverkstad
för kreativt återbruk som arbetar med lekfulla
gestaltningsprocesser för att öka miljömedvetenhet och
stimulera uppﬁnningsrikedom hos barn och unga. ÅterSKAPA
har en stor materialbank med industrispill och utrensat
material från företag, som praktikanterna använde för att skapa
modellerna.
Varje grupp ﬁck bygga en modell baserat på sina skisser
och färg- och formsätta med händerna. Att skapa en
fysisk gestaltning av rummet genererade helt andra idéer,
diskussioner och insikter som ett komplement till skissandet
dagen innan. På återSKAPA var även Sydsvenskan på plats, och
de unga ﬁck uttala sig om den pågående processen i media.
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En gemensamhet tar form
Dagen efter modellbygget på återSKAPA träﬀades
praktikanterna på Whites kontor och uppdaterade skisserna
utifrån modellerna. Grupperna presenterade sina nya skisser
och modeller för varandra och gav varandra feedback. När de
började diskutera varandras förslag började de också se vissa
likheter i förslagen. En gemensam vision började ta form.
Under dessa samtal blev det också diskussioner kring olika
aspekter på jämlikhet. Till exempel: en av grupperna ritade
fyra barbord, ett av borden ritades lägre för att vara tillgängligt
för personer i rullstol. Diskussionen som följde handlade om
ifall detta var jämställt eller inte. Borde inte alla bord vara låga
om det ska vara inkluderande? En spännande diskussion där
det blev tydligt att gruppens generella medvetandegrad och
kunskap kring olika aspekter av jämlik design redan var mycket
högre än två veckor tidigare.

Kill your darlings
Nästa steg var att försöka sammanfoga de fem gruppernas
olika skisser och modeller till en gemensam vision för rummet.
Detta gjordes genom en diskussion i grupp om tankarna bakom
skisserna och varför gestaltningen såg ut som den gjorde.
Praktikanterna ﬁck identiﬁera gemensamma drag i skisserna,
men också vad som skiljer dem åt och vad som sticker ut.
Avslutningsvis samlades hela gruppen runt en tom ritning och
rangordnade behov och önskemål baserat på alla gruppernas
ritningar. Under samtalet arbetades en gemensam idé fram.
Denna stämdes av mot projektets framtagna målbild för
rummet - ﬂexibelt, jämställt och kreativt.

Arkitektens tolkning och presentation av planritning
Efter att praktikanterna tagit fram den gemensamma idén
var det dags för arkitekten att samla ihop skisser, input och
dokumentation och utifrån detta göra en tolkning i form av
en planritning. Planritningen presenterades i helgrupp några
dagar efter det gemensamma skissandet och gruppen ﬁck tid att
diskutera planritningen och komma med förslag på justeringar.
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En stor del av feedbacken rörde speciﬁka önskemål som
uteblivit i planritningen. Till exempel hade det under
processens gång väckts en idé om ett stort väggtäckande
akvarium, ett önskemål som skulle vara svårt att uppfylla i
bibliotekets lokaler och därför inte tagits med. Mycket tid
lades på att förklara varför vissa funktioner uteblivit, eller inte
placerats exakt enligt praktikanternas skisser. Mötet resulterade
i en planritning med ett gemensamt förslag på justeringar
som skulle ligga till grund för ett andra utkast. På den sista
praktikdagen presenterades en ny ritning som innehöll de
ändringar gruppen kommit överens om. Här visades förslaget
även som digital 3D-modell.
Vid båda presentationerna blev många av praktikanterna
besvikna. Det fanns en känsla av att deras idéer inte hade
blivit uppmärksammade, trots att alla delar av ritningen var
tolkningar av de idéer som praktikanterna gestaltat i sina egna
modeller. Det blev viktigt att förtydliga de olika idéer och behov
ritningen byggde på och förklara att resultatet är en tolkning av
den samlade inputen och inte baserad på en enskild deltagares
åsikter. Efter att alla fått samtala i sina mentorsgrupper med
hjälp av TIFs verksamhetsledare verkade de ﬂesta förstå
ritningens uppkomst och kände sig då också mer nöjda med
resultatet. I samlad grupp bestämdes ytterligare justeringar som
arkitekten tog med sig i det fortsatta arbetet med att färdigställa
ritningsunderlaget.
Efter denna träﬀ avslutades praktiken. Praktikanterna bjöds
dock in till ytterligare en presentation av de färdiga ritningarna
under ritningsfasen.

Testarrangemang
Under vecka fyra genomfördes ett testarrangemang på KRUT.
Praktikanterna hade under dialogträﬀar samlat på sig idéer
och fått en bild av vad unga önskar göra på platsen. Genom
testarrangemanget ﬁck de möjlighet att prova dessa idéer på
själva platsen och praktisera den kunskap de byggt upp under
processen vad gäller att skapa jämställda/platser och event.
Arrangemanget blev också ett tillfälle att försöka skapa ett event
som skulle locka ungdomar från hela Malmö.
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En annan bakomliggande tanke med testerna handlade om
praktikanternas vidare engagemang i TiF och KRUT. TiFs
erfarenhet är att ungdomar som får vara med och planera
och genomföra aktiviteter för andra unga stärker sitt eget
engagemang. Det ger ungdomarna en förståelse för att
deras röst räknas och att de kan vara med och påverka. Att
ge ungdomar förtroendet att själva planera och genomföra
aktiviteter på plats är ett sätt att skapa ett ägandeskap för den.
Testarrangmanget genomfördes under praktikens sista vecka
och blev på så sätt både en bra avslutning på sommarens arbete,
men också ett avstamp för vidare engagemang i TiFs och/eller
KRUTs verksamhet.

Planering och genomförande av testarrangemang
Planeringen inleddes med ett inspirerande studiebesök.
Praktikanterna valde att besöka Urban Beach, en säsongsbunden
mötesplats på stranden i Malmö med syfte att locka Malmöbor
i alla åldrar och från alla delar av staden. Urban Beach varvar
stora arrangemang med fritidsaktiviteter och häng.
Efter studiebesöket arbetade praktikanterna gruppvis fram
förslag på innehåll i testarrangemanget. Med sig i arbetet hade
grupperna frågor som skulle säkra jämställdhetsperspektivet:
• Hur skapas ett jämställt arrangemang? Vilka bjuds in? Hur ser könsfördelningen
ut bland de personer som håller i aktiviteterna?
• Vilken målgrupp vill man locka? Tror vi aktiviteterna lockar killar eller tjejer?
Varför? Hur kan vi göra för en jämn könsfördelning bland besökarna?

De olika förslagen diskuterades i helgrupp och de slutgiltiga
aktiviteterna och upplägget valdes ut och bestämdes
gemensamt.
Därefter fördelades ansvaret för den konkreta planeringen
mellan mentorsgrupperna. Praktikanterna ansvarade själva,
med stöd av mentorerna, för planering och genomförande
- från bokning av artister/föredragshållare, till inköp,
inbjudningar och marknadsföring.
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En utvärdering gjordes efter arrangemanget. Följande frågor
kan användas för en utvärdering av liknande slag:
• Beskriv arrangemangets innehåll.
• Hur är arrangemanget kopplat till förslaget om platsens utformning?
• Hur många besökare hade ni på arrangemanget? Hur många av besökarna identiﬁerade sig som ﬂickor/tjejer/kvinnor, hur många som pojkar/killar/män, hur
många som annat?
• Uppskatta genomsnittsåldern på besökarna.
• Hur har planeringen och genomförandet av arrangemanget gått?
• Hade ni kunnat göra något annorlunda för att locka ﬂer unga eller en annan målgrupp som inte är lika delaktig? Om ja, vad?
• I KRUTs fall valde praktikanterna att genomföra en minifestival som innehöll
ﬂera programpunkter.

Förvaltning & drift av en jämställd plats
För att förverkliga önskemålet om en kreativ, ﬂexibel,
inkluderande och jämställd plats krävs en plan för hur
de ungas behov ska förvaltas efter gestaltningsprocessens
slut. Verksamheten ska bygga på ungas engagemang och
behov för att fortsätta vara relevant, även när den är i drift. I
gestaltningsprocessens slutskede gavs utrymme för diskussioner
kring aktiviteter och funktioner på platsen samt hur dessa
kan förvaltas på ett jämställt sätt. Detta gav värdefull input till
projektgruppen för KRUT att ta med vidare i projektet.
Under vecka 4 hölls en workshop med temat “Hur förvaltar vi
en plats?”. Workshopen genomfördes med World Café-metoden
och följande frågor diskuterades:
• Vilka kompetenser behöver personal på KRUT ha? Vad behöver de vara bra på?
Spelar deras ålder någon roll? Finns det egenskaper som är viktiga?
• Finns det något som du velat prova på men aldrig gjort? Är det något som kan
göras på KRUT? Vad behövs för att det ska gå att genomföra tror du?
• Hur säkrar vi att alla känner sig välkomna? Hur säkrar vi att alla som vill deltar i
aktiviteterna?
• Om du skulle arrangera en konsert/föreläsning/paneldebatt på KRUT, vad skulle
behöva ﬁnnas i lokalen? Skulle personal behövas? Vilken är deras roll?
• Hur mäter vi kvalitet på aktiviteterna på KRUT? Vad betyder kvalitet?
• Hur kommunicerar vi med ungdomar bäst? Hur får du reda på aktiviteter och
event som du vill gå på?
• Vem, vilka hade ni velat se på KRUT?
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Utvärdering
Gestaltningsprocessen avslutades med en utvärdering som
samtliga praktikanter ﬁck fylla i. Fokus var hur praktikanterna
upplevt praktikperioden, sitt uppdrag och arbetssättet. Genom
utvärderingen synliggjordes sådant som fungerat mindre bra,
men också vilka positiva eﬀekter praktiken hade haft för många
av deltagarna.
Praktikanterna satt i sina mentorsgrupper, enkäterna fylldes
i individuellt och anonymt, men mentorerna fanns till hands
som stöd och för att svara på frågor om något var oklart.
Följande frågor ställdes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur tycker du att praktiken på Malmö stadsbibliotek/Tjejer i förening har varit?
Vad tycker du har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Hur tycker du informationen, handledaren, mentorn och gruppen har fungerat?
Vad tar du med dig härifrån?
Skulle du rekommendera att vara Ung i sommar till någon annan?
Har dina tankar och idéer tagits på allvar av de andra i gruppen?
Upplever du att alla har varit inkluderade och deltagit i praktiken?
Om inte, vad hade kunnat göras annorlunda?
Tycker du att processen har varit jämställd?
Är du nöjd med platsen som ni har skapat?
Kommer du att komma tillbaka till KRUT?
Om inte, varför? Vad hade kunnat göra så att du ville komma hit?

“SAMARBETET ÄR JÄTTEVIKTIGT FÖR ATT
SKAPA SAKER. VI KAN INTE BYGGA VÅRT
SAMHÄLLE OM VI INTE KAN KONSTEN ATT
SAMARBETA. DESSUTOM ÄR VI ALLA VIKTIGA
OCH KAN FÖRÄNDRA SAMHÄLLET. ALLA VI HAR
SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT PÅVERKA
SAMHÄLLET.”
(praktikant på frågan vad hen tar med sig från praktiken)

“EGENTLIGEN FANNS DET VISSA SOM KÄNDE
SIG MINDRE VIKTIGA P.G.A ATT ANDRA LYFTES
FRAM. JAG HADE ÖNSKAT ATT ALLA MENTORER
+ HANDLEDARE SKULLE GE ALLA SAMMA
UPPMÄRKSAMHET”
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Ritningsfas
Ritningsfasen - från skiss till
ritningsunderlag
När själva dialogprocessen var genomförd tog arkitekten vid
och konkretiserade skisserna till färdiga ritningsunderlag.
Under detta arbete hade arkitekten en regelbunden dialog med
projektgruppen för KRUT, som ﬁck komma med feedback
och förslag på ändringar. Projektgruppen bevakade de ungas
intressen och strävade efter att ta beslut kring kompromisser
och ändringar baserat på vad som bäst tog tillvara de ungas
behov och önskemål.
När skisserna hade konkretiserats blev det tydligt att de ungas
idéer och skisser hade ställts mot en verklighet med budget och
fysiska förutsättningar. Det innebar kompromisser, som i vissa
fall gick på tvärs med de önskningar och behov som de unga
hade förmedlat. Budgeten sattes tidigt i projektet och även om
den fanns med som en utgångspunkt och ram så kan viktiga
behov hos unga som identiﬁerats under processen medföra
att budgeten inte kan hållas och prioriteringar måste göras. En
del tuﬀa kompromisser krävdes under ritningsfasen. I detta
skede var det viktigt att alla förändringar motiverades och
kommunicerades med de unga - även om praktikperioden var
över.
När arkitekten hade ett färdigt ritningsunderlag bjöds
praktikanterna in till en sista träﬀ efter praktikperiodens slut
för att få information om den färdiga skissen, tidplan för
byggnation och så vidare. Här ﬁck de som ville möjlighet att
diskutera skissen en sista gång. Under träﬀen hölls en workshop
för att ge arkitekten input kring vilka faktorer som de unga
upplever är viktiga för att göra ett rum mysigt. Praktikanterna
ﬁck i uppdrag att skapa ett kollage av bilder för hur ett av
rummen skulle kunna inredas. Detta gjordes för att förhindra
en för stor diskrepans mellan skissen som de unga hade arbetat
fram och det färdiga resultatet.
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Det var under den här delen av processen som
fastighetsförvaltare och leverantörer började involveras.
En del av de ungas idéer hade kanske kunnat avstyras
tidigare, alternativt implementerats på ett annat sätt om
fastighetsförvaltaren fanns med redan under skisstadiet. Med ett
färdigt ritningsunderlag gick projektet in i en ny fas: bygg- och
förvaltningsfasen.
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AVSLUTANDE
REFLEKTIONER
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Formulera ett tydligt syfte
Att formulera projektets syfte och mål är viktigt för ett lyckat
slutresultat. De ska fungera som ledstjärnor i projektets alla
delmoment och ge stabilitet åt den kreativa processen.

Involvera alla aktörer tidigt
Alla som är berörda eller på något sätt har inﬂytande över
processen och resultatet bör vara med från start till mål, från
målgrupp till beslutsfattare. Undvik överraskningar senare
i processen som kan bli en besvikelse för de unga som har
engagerats och minska förtroendet för verksamheten.
Det hade varit bra om de mentorer och handledare som
deltog i dialogfasen även var med i planeringsfasen för att få
en djupare förförståelse för uppdraget och deras roll. Även
fastighetsägaren kom att involveras för sent i processen vilket
ledde till att förändringar i skisserna behövde göras efter att
gestaltningsprocessen med de unga var över.

Olika förutsättningar & tidsperspektiv
För att att skapa ett fungerande samarbete krävs en förståelse
för olika organisationers olikheter och förutsättningar. Det tar
längre tid att fatta beslut i en politiskt styrd organisation än i en
idéburen förening.
Tjänstepersoner och skolungdomar har helt olika förutsättningar
när de har möjlighet att träﬀas och utföra arbete. Här ﬁnns också
olika behov av framförhållning och upplevelse av tidsperspektiv.
Gestaltningsprocessen genomfördes på sommaren vilket var
en förutsättning för upplägget med UIS-praktikanterna. För
KRUTs projektgrupp resulterade detta i att olika personer
deltog i olika delar av processen på grund av semestrar. En del
informationsöverföring gick förlorad vilket gjorde att processen
bitvis upplevdes lite förvirrande.
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Ramar & begränsningar
Begränsningar i budget, kontextuella förutsättningar eller
politiska beslut behöver ﬁnnas med under hela processen. Se till
att summera de ramar som projektet måste förhålla sig till så att
de unga som involveras inte känner sig vilseledda eller besvikna.
Det är samtidigt viktigt att inte begränsa den idégenerering som
deltagarna står inför - att tänka stort.
En del deltagare kände sig besvikna över begränsningar som
uppmärksammades först i skissfasen. stadsbiblioteket hade
kunnat kommunicera bättre - eller upprepat oftare - att det
kommer ﬁnnas begränsningar att ta hänsyn till längre fram i
processen.

Förtydliga roller
& graden av delaktighet
Att förtydliga och kommunicera hur deltagarna i en process får
vara med och påverka slutresultatet är central för hur processen
kommer att upplevas av deltagarna.
Vilka behov och idéer som det färdiga resultatet byggde på
kunde ha förklarats tydligare, likaså att resultatet är en tolkning
av den samlade inputen. Detta hade möjligtvis minskat en del
av de ungas besvikelse. När detta väl gjordes kunde deltagarna
lämna processen med en positiv känsla, att de hade fått vara
med och påverka slutresultatet.
Det fanns också en svårighet i att praktikanterna satt på två
stolar. De var med i egenskap av att vara unga själv där deras
egen, personliga input var viktig. Samtidigt skulle de själva
skapa delaktighet för andra unga genom dialoger och säkerställa
att även dessa ungdomars åsikter togs tillvara i processen. För
många av praktikanterna var det svårt att balansera mellan dessa
roller, något som det kunde lagts större fokus på att diskutera
och förbereda dem på under planeringen av dialogerna.
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Gruppdynamik
Praktikanterna delades in i grupper redan innan första
dagen och gruppindelningen anpassades därför inte efter
gruppdynamik eller vilka praktikanter som kände varandra
sedan tidigare. En lärdom här är att dela in praktikanterna i
grupper först efter att handledarna och mentorerna hunnit
skapa sig en uppfattning om dem. Då ﬁnns det möjlighet att
dela på de som känner varandra väl eller sammanföra de som
verkar arbeta bra ihop.

Lost in translation
Den besvikelse som uppstod vid presentationen av skisserna
kan nog delvis förklaras av ett kunskapsglapp som trots
allt fanns hos praktikanterna vad gäller att förstå hur en
gestaltningsprocess fungerar och hur en läser ritningar.
Den utbildning som praktikanterna ﬁck på White gav
mycket förståelse, men det uppstod ändå misstolkningar av
kommunikationen när skisserna presenterades. Den tidiga
ritningen var tänkt att vara ett skissartat diskussionsunderlag.
Detaljer, som t.ex. möbler i ritningen var markerade med
generiska symboler men uppfattades av praktikanterna som
en exakt avbildning av hur möblerna skulle se ut, vilket färgade
den känsla de ﬁck av rummet. Här kunde skissen eventuellt
presenterats på ett bättre sätt. Kan en planritning till exempel
kompletteras med en moodboard som översätter känslan i
rummet bättre? En planritning kräver ett visst mått av fantasi
och vana för att kunna tolkas på ett korrekt sätt.
Besvikelse uppstod också kring olika ytor. Praktikanterna
kände att aktiviteter som upplevdes som skola eller jobb, och
aktiviteter som upplevdes som fritid eller häng, blandades
samman. Projektgruppen för KRUT:s behov att kunna använda
rummet till olika ändamål vid olika tillfällen prioriterades inte
av praktikanterna. För dem var en tydlig uppdelning mellan
skola/jobb och fritid/häng viktigare, vilket projektgruppen för
KRUT inte hade förstått tidigare. Praktikanterna kände sig som
mest sedda då behoven om fritid, spel, häng och mys lyftes.
Eventuellt hade det underlättat om dialog kring en gemensam
skiss hade fått mer tid. Det hade också kunnat vara bra att
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fördjupa sig mer i vissa speciﬁka utmaningar, där mindre
uppenbara lösningar som svarar mot de behov deltagarna
uttryckt skulle ges utrymme att utvecklas av praktikanterna
själva.

Mod & tillit
Att utveckla nya verksamheter med ett prövande
förhållningssätt kräver mod och tillit från ansvariga chefer. När
målgruppen involveras måste det ﬁnnas möjlighet för dem
att ha en faktiskt påverkan på processen och slutresultatet,
vilket i sin tur kan kräva mer tid eller resurser än förväntat. Att
utmana traditionella arbetsmetoder och våga ge sig in i något
utan ett givet slutresultat kräver ett ledarskap som skapar det
utrymme som behövs i organisationen och för dem som arbetar
i processen.

Det tar tid
Att på riktigt föra dialog, bygga tillit och genomgå en
gemensam kunskapsutveckling, för att möjliggöra ett långsiktigt
engagemang hos målgruppen, och ett resultat som motsvarar
de tänkta användarnas verkliga behov, tar tid. Projektgruppen
för KRUT hade gärna sett att gestaltningsarbetet ﬁck ta ännu
mer tid, från första skiss till gemensam vision och färdig ritning,
för att ge praktikanterna mer inﬂytande över de ändringar som
behövde göras.

Tankar kring framtiden - ett fortsatt
utforskande
Har vi som samarbetat i KRUT då lyckats med vår målsättning
för gestalningsprocessen - att skapa en ﬂexibel, inkluderande
och jämställd plats? Vad vi vet är att vi har skapat en plats som
kan understödja de behov, önskade aktiviteter och möjligheter
som uttryckts av unga - och att dessa behov vaskats fram och
granskats med ett jämställt och normkritiskt perspektiv. Men
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en fysisk plats är bara en av ﬂera viktiga förutsättningar. För
att skapa och upprätthålla en jämställd och inkluderande
verksamhet som fungerar som verktyg för möten, engagemang
och lika möjligheter att uttrycka sig och göra sina röster hörda
krävs en struktur för fortsatt inﬂytande.
Platsen och verksamheten kommer behöva justeras
kontinuerligt för att svara upp mot förändrade behov och nya
idéer. Efter gestaltningsprocessen har projektgruppen arbetat
vidare med att skapa strukturer för att ge utrymme för ungas
vidare inﬂytande över KRUT och verksamheten. Arbetet har
resulterat i ett verksamhetskoncept som i skrivande stund testas
för att implementeras i verksamheten i januari 2019.
Konceptet fokuserar på att skapa ett långsiktigt ramverk för
ungas inﬂytande, riktlinjer för att skapa och upprätthålla en
kompensatorisk, inkluderande och normkritisk verksamhet och
fortsatt nätverkande.
Ambitionen är att platsen och verksamheten, dialogen och
arbetssättet är i ständig utveckling. Något annat är omöjligt när
vi bygger en verksamhet som sätter de ungas behov i centrum.

_____________
Projektgruppen för KRUT, Tjejer i förening & White arkitekter
(september 2018)
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EGNA ANTECKNINGAR
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Metodboken har tagits fram med stöd från
Region Skåne och White Research Lab.
Stort tack till alla unga som på olika sätt
bidragit till platsen KRUT! <3

I den här metodboken vill vi dela
med oss av lärdomar från vår
process att skapa en jämställd
och kreativ mötesplats av, med
och för unga på Stadsbiblioteket i
Malmö. Processen genomfördes i
samarbete med Tjejer i förening,
White arkitekter och 18 unga
Malmöbor.

