
Tänk om jag som

skulle

för/med

så att

(roll)

porträtt

feedback

feedback

feedback

feedback

(aktivitet och plats)

(användare / målgrupp)

(sociala- / kulturella effekter)

Tänk om jag som ingenjör och boende i Masmo skulle 
bygga en trädgårdsbro till Fittja med volontärer så att 
pensionärer och skolungdomar kan odla tillsammans och 
känna gemenskap.

Tänk om jag som CSO-expert skulle skapa en två-dagars 
policy- och fundaraisingutbildning för lokalt föreningsliv 
så att de kan skala upp sitt arbete och få större in-
flytande i sin lokala kontext.

Namn: Anna Everlöv
Ålder: 66
Bor: Masmo
Intressen: Promenader med barn-barnen eller vänner
Är: Pensionerad jurist
Roll i projektet: På bron på tisdagar och torsdagar och fixar i odling-
slådorna, gör kaffe och välkommnar ungdomar och skolklasser.

Innan: Nyfiken på projektet och KUL att det händer något.
Under: Mer jobb än hon trodde, bra med informationsmötena på 
måndagar och roligt att vara med i Södra sidan.
Efter: Ville gärna fortsätta, har satt upp tre odlingskragar på gården 
där hon odlar lite sallad med andra “alumni” från projektet. 

1 SCENARIO
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2 ANVÄNDARE
Namn 

Ålder

Bor

Intressen

Är 

Roll i projektet

Känner sig innan genomförande: 

Känner sig under genomförande: 

Känner sig efter genomförande: 

Fler VIKTIGA intressenter

Feedback

Namn: 
Fakultet/Fält: 
Mail:
Telefonnummer:

(förvaltning? andra användare, 
cso-organisationer etc.)

 (föreslå användare, organisa-
tioner, andra personer intresse-

rade av detta fält)



 1. Saknas material till brobygge

 
2. Saknas kontaktytor mot “Fittja”-sidan.

- Boende i Fittja och Masmo möts kring odling. 
- Flera generationer engageras.
- Ny social infrastruktur skapas.
- Stärkta band bygger resiliens i communityt.
- Traditionell skördefest för vänner familj kan 
fungera som rekryteringstillfälle.

1. Kontakta lokala byggföretag, inkludera kom-
munens stadsbyggnadsfolk och deras nätverk.

2. Inititera kontakt med kända (välvilliga) insti-
tutioner typ MKC, Medborgarkontor etc.

UTMANINGPROJEKTETS SOCIALA OCH 
KULTURELLA EFFEKTER

LÖSNING

3 PROJEKTET

4 VISUALISERING

(lista, högt/abstrakt 
och lågt/direkt)

Projektets flöde, relationer, feedback-mönster 
och/eller värdeöverföring mellan sektorer, 

individer eller organisationer

Rita det ögonblick som är representativt 
för ett lyckat genomförande.

 FLOWCHART

 BILD
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