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Bakgrund

Idébanken har tagits fram för Kungliga Djurgårdens Intressenter  i samarbete med Visit Stockholm och 
med stöd av Region Stockholm. 
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Bakgrund

Royal Djurgården vill ta fram en idébank med 
möjliga idéer på hur man kan skapa känslan en 
hållbar destination - med fokus på ett bilfritt 
Djurgården. Arbetet ska bidra med insikter kring hur 
ett bilfritt Djurgården kan upplevas och idéer på hur 
kan manifesteras i miljön (parkeringsytor, entréer 
och övriga bilfria ytor). 



LABEL 4

Research



Besökare 
17

Aktörer 
8

Myndighet 
1

Intervjuer



• Hinder, möjligheter, behov och attityder kopplat till ett 
bilfritt Djurgården. 

• 17 besökare  - 19-75 år 

• Rest till Djurgården med: 
Kollektivtrafik (buss, spårvagn, t-bana, tåg), bil, till 
fots 

• Syfte med besök: 
promenera, besöka museer (Vasamuseet, ABBA-
museet, Skansen, Tekniska, Etnografiska), shoppa 

• Hemvist: 
• Internationella turister (Belgien, Danmark, USA) 
• Boende i närområdet 
• Boende i övriga Stockholm 

 

Besökare



”Ju mindre bilar 
desto bättre”

HINDER 

BEHOV

Besökare

MÖJLIGHETER 

BETEENDEN & ATTITYDER

”Här ska man gå och cykla”

”Det vore toppen om det blev mer 
som en gågata”

”Jag har åkt bil till Skansen nån 
gång. Men det är ett helvete att 

parkera. Och dyrt. Så egentliga ska 
man bara låta bli”

”Farmor kör bil till Waldemars udde 
regelbundet. Jobba med spårvagnen så 

hon kan ta sig dit lätt.”

”Jag är inte lika irriterad på bilar 
som på VOI:arna”

”I want more seating areas.  
I like to sit and watch people”

”Det är bra att blir 
bilfritt, det är lätt att 

åka kommunalt”

”Det blir meget meget besværligt” 
(om bilfritt och behöva åka 

kommunalt med hund)
”Jag går där det inte 

är bilar”

”Det behövs mer 
kommunikationer.  

På höstlovet blir det trångt”
”Gärna utomhuslekplatser där 
man kan hänga med barnen”

”Det behöver fungera 
för dem som är äldre 

och funktionshindrade”

”More room for bikes would be great!” 

”Utan bilar skulle det vara 
mer som riktig natur” 



 

Aktörer
Dessa aktörer intervjuades av Antrop inom projekts ramar december 2021. 
Fler involveras genom KDI under fortsatt arbete.



”Det är positivt ur ett hållbarhets 
och varumärkesperspektiv”

BEHOVMÖJLIGHETER 

MEDSKICK

”Tror på idén o lockas av att Djurgården 
blir bilfritt - det förhöjer upplevelsen”

”Om alla gör liknande insatser så 
blir effekten stor”

”Det behöver kompenseras för 
parkeringsintäkterna”

”Våra kunder handlar tunga saker 
och behöver nå oss med bil”

”Tillgänglighet är viktigt och innebär 
enkelt att parkera för barnfamiljer”

”Föräldrar vill kunna hämta 
sina tonåringar efter konsert. 

Det handlar om trygghet.”

”Vi behöver 
öronmärka budget om 
det behövs i sommar”

”Ingen dramatisk sak, utan 
snarare en självklarhet.”

Måste vara gemensamt som gör det enkelt, 
ingen ska behöva skapa eget material

”Ska vi skapa hållbarhet så måste vi 
uppnå skillnad som folk märker av.”

”Minska buller. Skönt när man får 
tillfredsställas av sinnen”

Aktörer
HINDER

”Det finns väl viss oro, ev, att man 
missar besökare”

”Behövs cykelplatser. 
Kommer ta andra fordon”

”I professionen behöver man 
kunna ta sig fram med bil, allt 

annat är ohållbart”

”Perioden när det ligger har 
vi premiär ny utställning. Så 
därför jag vet att vi inte har 
förutsättningar, men får vi 

ekonomiskt stöd så kan vi ta 
in folk.”

”Tillgänglighet är svårt. Avstånd och 
mörker är utmaningen.”

”Lyft vikten av grönskan 
för hela staden”

”Parkeringen kan ge  
försäljningsmöjligheter”



Myndighet - intervju med Vinnova
Hur man jobbar med bilfritt 

• Bilars påverkan i samhället - går från fokus på säkerhet till hälsa.  
• Många jobbar med att visa på värdena med bilfritt: biologiska 

värden, minskat buller och emissioner, sociala värden. 
• Tar fram värdemodeller som beslutsunderlag 
• Fokus inte på bilfritt -det som försvinner, utan på vad man erbjuder 

istället. Tillgänglighet till något annat man vill ha. 
• Samskapa tillsammans med målgrupperna - skapa en förståelse för 

vad det ska bli.  

Projektinspiration 

• Street Moves 
https://www.fastcompany.com/90593014/how-to-transform-your-
street-into-a-1-minute-city 
https://arkdes.se/arkdes-play/nu-flyttar-streetmoves-fran-
stockholm/ 

• Mobo 
https://www.mo-bo.se/ 

Filip Kjellgren, Vinnova 
Programme Manager - Future mobility systems

Street Moves Mobo

https://www.fastcompany.com/90593014/how-to-transform-your-street-into-a-1-minute-city
https://www.fastcompany.com/90593014/how-to-transform-your-street-into-a-1-minute-city
https://arkdes.se/arkdes-play/nu-flyttar-streetmoves-fran-stockholm/
https://arkdes.se/arkdes-play/nu-flyttar-streetmoves-fran-stockholm/
https://www.mo-bo.se/
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Idébank



Om idébanken

Först beskrivs 8 utvalda idéer som prioriterats ur en idégenereringsworkshop 17 december 2021 
faciliterad av Antrop. Deltagare: Gröna Lund, Junibacken, KDF, KDI, Nordiska museet, Skansen-Akvariet, 
Pophouse Entertainment (Hasselbacken), The Viking museum och Visit Stockholm. 

Efter det redovisas alla övriga idéer, grupperade i teman, som kommit från följande källor: 
idégenereringsworkshopen, aktörs- och besökarintervjuer samt Antrops interna idégenerering. 
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Idébank - Bilfritt Djurgården

Utvalda idéer



1. Smaka på Djurgården 2. Djurgårdsjakten 3. Gatukonst för kreativt 
skapande och lek 4. Street Festival

5. Pop-up ytor - arvet 
från världsutställningen

6. Lyssna på det nya 
Djurgården

7. Grönvit entré med 
skulpturer 8. Börja resan tidigare

Översikt utvalda idéer

Idé 1-5 fokuserar på parkeringsplatser och övriga bilfria ytor. Idé 6-8 fokuserar på entréerna.



Ett sätt att bjuda på och visa upp allt de olika verksamheterna på Djurgården kan erbjuda: 
mat, upplevelser, kultur. Idén kan spetsas åt olika håll. Antingen som en mer renodlad 
matfestival (inspirerat av den befintliga matfestivalen Smaka på Stockholm), eller som en 
bredare mat & kulturfestival där det finns möjlighet att visa upp den rikedom av 
upplevelser som Djurgården och alla dess aktörer kan erbjuda. 
 
Oavsett inriktning rekommenderas en hållbar inriktning/twist där så är möjligt, som 
ytterligare förstärker den underliggande intentionen det bilfria temat.  
 
Inom ramen för “Skapa på Djurgården” kan man erbjuda möjlighet att hyra en 
picknickkorg "Djurgårdskorgen" med ett urval av det bästa Djurgårdens alla restauranger 
och kaféer  kan erbjuda i mat- och dryckesväg. På detta sätt stimuleras besökarna att 
nyttja alla vackra grönområden. För den som vill hålla sig i närområdet erbjuds attraktiva 
sittplatser som byggts upp på de frilagda parkeringsytorna. 

1. Smaka på Djurgården

BESKRIVNING AV LÖSNING

TEMAN

VÄRDE FÖR BESÖKARE

• Ett enkelt och lustfyllt sätt att få ta del av många olika upplevelser.  

• Ökad tillgänglighet för besökarna till en rik flora av mat och upplevelser - med möjlighet 
att nå även dem som annars inte hade besökt verksamheterna.

MAT & DRYCK

KULTUR

SITTA & TITTA

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



En sammankopplad lekupplevelse längs en slinga med olika stationer utplacerade med 
jämna mellanrum. Ett lustfyllt sätt att få promenaden till fots att inte kännas lång.  

En möjlighet är att låta olika aktörer på Djurgården utforma olika sträckor och stationer för 
att ge dem olika karaktär och för att skapa större lust och ägarskap hos aktörerna. 
Ytterligare en möjlighet är co-lab - där olika aktörer samarbetar och skapar spännande 
gränsöverskridande och unika upplevelser - t.ex. Gröna Lund möter Rosendal.  
 
Djurgårdsjakten riktar sig till barnfamiljer, men är också generationsöverskridande med 
inslag som kan locka en bredare målgrupp.  
 
Upplevelsen binds ihop med en röd tråd i form av storytelling - en berättelse som knyter 
ihop hela slingan. För att ytterligare öka lusten att fullfölja hela Djurgårdsjakten ramas den 
in av en tävling/skattjakt där varje station ger en pusselbit som behövs för att klara hela 
uppdraget. 

2. Djurgårdsjakten

BESKRIVNING AV LÖSNING

TEMAN

VÄRDE FÖR BESÖKARE

• Familjevänlig, kostnadsfri underhållning 

• Gör gåendet lustfyllt, man saknar inte bilen. Och hjälper barnfamiljer med trötta gående 
barn att locka till fortsatt utforskande. 

• Ett roligt sätt att upptäcka nya delar av Djurgården - det blir en indragare till områden 
som ligger lite längre bort på ön.

BARN & LEK

RÖRELSE

SKYLTAR & GUIDNING

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



BESKRIVNING AV LÖSNING

Låt gatukonst ta över frigjorda ytor! Gatukritekonst som kan inkludera både konst och lek 
och hållbarhet och annat relevant för platsen. Det kan med fördel vara en kombination av 
professionella skapelser och besökarnas egna skapelser, eller en samskapande 
kombination. 

Möjlighet till teman på olika parkeringsplatser/frigjorda ytor! Det finns möjligheter att 
koppla in Fryshuset, Liljevalchs, gammeldags lek (Skansen & Nordiska). 

Om idén tillämpas året runt så kan man använda självlysande färg under vintertid, 
inspirerat av holländska designern Daan Roosegaardes upplysta gator med teman som 
Van Gogh.

3. Gatukonst för kreativt skapande 
och lek

TEMAN
VÄRDE FÖR BESÖKARE

Glädje! Kreativitet för alla, från små barn till äldre. Möjlighet att skapa en WOW-känsla!

KULTUR & KONST

BARN & LEK

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



3. Gatukonst för kreativt skapande och lek  
- inspirationsbilder

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



En möjlighet att bjuda in besökare till en vecka med aktiviteter för alla - och nyttja alla ytor 
som bilarna i vanliga fall tar upp. Redan namnet Street Festival signalerar tydligt att 
gatorna tillhör människorna - och inte bilarna. 

 
En festival ger möjlighet att erbjuda olika aktiviteter och upplevelser, som kan skräddarsys 
utifrån vad de olika aktörerna vill och kan bidra med. Några förslag: 

- Dancing in the street (DJ:s, danskurser, dansgator, dansbanor) 

- Lådbilsrace 

- Loppis/Marknad 

- Målade gator (artister samt allmänheten) 

- Skejtområde 

- Beachvolley 

4. Street Festival

BESKRIVNING AV LÖSNING

TEMAN

VÄRDE FÖR BESÖKARE

• Välkomnande, roligt, underhållande, aktiverande.  

• Tydliggör att frånvaro av bilar kan ge tillgänglighet till attraktiva upplevelser.

KULTUR & KONST

RÖRELSE

BARN & LEK

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR

HANDEL & MARKNAD



4. Street Festival - inspirationsbilder
PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



BESKRIVNING AV LÖSNING

Nyttja de frigjorda ytorna genom att skapa små platser som tillgängliggör Djurgårdens 
attraktioner och upplevelser och tillgodoser många människors intressen, musik-, konst- 
och matpreferenser. Platser som stärker Djurgårdens plats i människors hjärtan - en 
kvalitetsstämpel. Involvera aktörerna - upplevelsen ska börja redan utanför Cirkus, 
Liljevalchs, etc. Aktiviteter flyttar ut och på så vis blir det nya bilfria Djurgården mer 
inkluderande och rikt för alla besökare. 

En plats kan tillägnas hållbar innovation och hållbara lösningar. 

En av platserna kan visa ett mini-Djurgården i lekformat, där vi kan visar vad vi står för. En 
stor karta i fysisk form. Vi bjuder in alla aktörerna att skapa den.  

Alla pop-up ytor är gjorda med kärlek, omtanke och hållbarhet.

5. Pop-up ytor - arvet från 
världsutställningen

TEMAN

VÄRDE FÖR BESÖKARE

Ytor för bilar blir platser för människor - levande inspirerande miljöer. Ett mer inkluderande 
och rikt Djurgården för alla. 

MAT & DRYCK

KULTUR & KONST

BARN & LEK

HÅLLBARHET

PARKERINGAR & ÖVRIGA YTOR



BESKRIVNING AV LÖSNING

Alla besökare som kliver över en bro till Djurgården möts av en ljudupplevelse som 
förmedlar Djurgården som en grön oas. Det är som en ljudkuliss över hela bron  med 
skratt, fågel- och naturljud. Det finns en lång grön bänk med knappar man kan trycka på 
för att lyssna på inspelningar där kända profiler delar med sig av berättelser, minnen från 
eller favoritplatser på Djurgården. Björn Ulfvaeus kan till exempel berätta om sitt 
favoritögonblick på Djurgården. Det kan vara roliga upplevelse, barndomsminnen eller 
naturupplevelser. Kopplingen till Tema bilfritt är att bänkar och ljudkuliss är placerat där 
var bilar annars skulle gå och omöjliggöra den upplevelsen. Tänk - nu kan du sitta och 
njuta av utsikten från Djurgårdsbron och inspireras att besöka nya platser genom 
välbekanta röster. 

Det skulle även gå att samla in besökares inspelningar på samma tema, exempelvis i 
Visitors center eller på en egen knapp i änden av bänken. Inspireras av Skansen som 
skapade något liknande för ett jubileum. 

Det finns möjlighet att ha detta på fler ställen över hela Djurgården!  

6. Lyssna på det nya Djurgården

TEMANVÄRDE FÖR BESÖKARE

• Glädje!  

• Överraskning. 

• Inspiration.  

• Välkomnande, personligt. Knyta Stockholmare närmare Djurgården.

NATUR & ODLING

SKYLTAR & GUIDNING

ENTRÉER



En vacker och välkomnande entré präglad av den vackra naturen på Djurgården som 
växlar med årstiderna. På sommaren är det prunkande blomster och grönska med 
växtskulpturer à la den danska blomsterkonstnären Tage Andersen, på vintern omges 
formas intryck istället av is och snö, med t.ex. isskulpturer och snögubbepark.  

Där det är lämpligt och görbart är approachen medskapande, med t.ex. egna 
snögubbeskapelser, möjlighet att hacka fram egna isskulpturer, fläta egen växt-/
blomsterkonst.

7. Grönvit entré med skulpturer

BESKRIVNING AV LÖSNING

TEMAN

VÄRDE FÖR BESÖKARE

• En vacker och välkomnande, starkt visuell konstupplevelse som omedelbart förmedlar 
intrycket av natur - en grön oas i staden. 

• Ett underhållande möte med Djurgården, där besökarna får medskapa.

KULTUR & KONST

NATUR & ODLING

ENTRÉER



7. Grönvit entré med skulpturer - inspirationsbilder
ENTRÉER



BESKRIVNING AV LÖSNING

Visa på Djurgårdens bilfrihet redan i city - fånga upp besökare tidigare, exempelvis vid & 
på Djurgårdsfärja, vid T-centralen och på spårvagnen, vid Dramaten. Gör detta på många 
symboliska platser. Upplevelsen ska börja mycket tidigare än på Djurgården. Skapa en 
portal utifrån vilken man skapar en relation till besökarna, början på en resa - en känsla att 
man steg för steg kliver in till något annorlunda - det gröna sköna Djurgården. Det ska 
skapa ett förbund med besökaren, ett personligt ansvar att upprätthålla det gröna sköna 
Djurgården. 

Väl på plats har besökare möjlighet att hyra alternativa färdmedel, exempelvis rollerblades, 
Djurgårdståg, häst och vagn m.m.

8. Börja resan tidigare

TEMANVÄRDE FÖR BESÖKARE

• Skapar en närmare relation och delaktighet. 

• Underlättar i att upptäcka nya, mer hållbara transportsätt i staden. TRANSPORTER

SKYLTAR & GUIDNING

ENTRÉER
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Övriga idéer

Idébank - Bilfritt Djurgården



BARN & LEK KULTUR & KONST NATUR & ODLING MAT & DRYCK TRANSPORTER

Teman - överblick

Övriga idéer i idébanken har grupperats enligt temana ovan.

LÄRANDE & 
HÅLLBARHET

SKYLTAR & GUIDNING RÖRELSE HANDEL & MARKNADSITTA & TITTA



Lekplatser 
• Lekplats med hållbarhetstema 
• Lekplats; ett mini-Djurgården med alla attraktioner och besöksmål inklusive 

information om platserna (Lego-land fast vackert) 

Banor 
• Käpphästbanor 
• Lådbilsland (barnen tar över bilytan) 
• Cykel-bana: rita streck i marken och gör som en hinderbana 
• Lekplats typ "billand" fast istället bilfritt.  
• Landskap med cykelvägar där man kan köra cykel eller sparkcykel.  
• En bana som är en karta över Djurgården där man kan upptäcka det som finns 
• Växtlabyrinter - upptäcksytor för barn 

Andra aktiviteter/idéer 
• Gosa med gulliga djur från Skansen och Skansen-Akvariet 
• Barnbassäng/plaskdamm (populärt på andra platser) 
• Dela in parkeringsplatserna i barnåldersgrupper. Exempelvis i gruppen 4-7 år  

kan man ha ponnyridning, bilbana, vattenlek, klätterställning 

Entréer 
• Låt sorlet och det som händer längs med kajen på Strandvägen fortsätta in på 

Djurgården. Restauranger och hoppborgar och padelbanor brukar finnas där 
• Starta skattjakt till godbitar

Barn & lek

ÖVRIGA IDÉER



Utställningar/installationer 
• Konstinstallationer 
• Permanent utomhusutställning 
• Målade gator/enorm konstutställning: graffiti, poesi (som Drottninggatan), 

schackspel, hoppa hage-rutor, samtida konstverk 
• Konstprojekt där alla Djurgårdens besökare och inbjudna konstnärer får måla/rita 

på de bilfria vägarna. 
• Yta för skulptur/monument där besökare kan vara med och skapa. Som t.ex.  

önsketräd eller plats att "fästa kärlek" -  som när man hänger hänglås på bro. 
• Miniutställningar, minikaféer, minikonstutställningar 
• Tillfälliga utställningar: foto, konst etc. 

Föreställningar 
• Gatutrubadurer, musik och musiker på gatorna 
• Konserter med artister som bara längtar efter att komma ut och sjunga efter 

pandemin 
• ABBA-museet är värd för en parkeringsplats med en karaokemaskin 
• Teater, performance 
• Pop-up kultur: konserter, panelsamtal, spoken word 
• Parader

Kultur & konst

ÖVRIGA IDÉER



Naturen tar över 
• Mer grönska - Djurgården som trädgård 
• Pop-up-parker 
• Gågata av Djurgårdsvägen med blommor och träd utmed hela (inspo andra gågator) 
• Mer av det som redan är; vackra rabatter, bikupor, fjärilshus, vackra vägar för miljövänliga sätt 

att ta sig fram 
• Blommorna tar över gatorna. 
• Blompottor, blomsterarrangemang 
• Fyll ytor med växter. Täck över gator med gräs för att signalera att man kan gå där 
• Cykelparkering i kombo med planteringar och bikupor 
• Växtlabyrinter - upptäcktsytor för barn 

Odling 
• Urban Gardening - Allmänheten får komma och planera vad de vill i utställda lådor på alla 

gator. Det tas sedan om hand av all aktörer ( eller planteras på Djurgården) 
• Man har odlat upp mobila lotter som kan ställas på en parkering och sälja närodlat till besökare 

- fokus ätbart 
• Rosendal kan markera ytor de skulle kunna odla på och dela information om vilken potential 

det skulle kunna ge om det blev bilfritt permanent. “Här skulle vi kunna förse Stockholmarna 
med xx kg närodlade morötter varje år” 

• Planteringar - öppna - "Följ ditt frö” 
• Mobila kolonilotter som placeras ut och hyrs ut (långa köer, behövs fler i Stockholm) 

Ljud  
• Ljudrum med skratt, fågelkvitter och naturljud

Natur & Odling

ÖVRIGA IDÉER



Entréerna 
• Grön vägg eller portal 
• Magisk trädgård - portal 
• Vacker grön/blomportal gjord av Rosendals trädgård / Gör en port likande som Blå Porten… 

visuell entre.. gå in i naturen 
• Gröna "triumfbågar", lövade broräcken, blomlådor 
• Entréer: Liggande (döda) träd för biologisk mångfald/bikupor 
• Låt grönskan hänga ut och ta mer plats över entréerna 
• Madame Tussaud-utställning vid huvudentrén - som vaxdockor fast i blomster med historier 

om kända personer som älskar det gröna Djurgården 
• Dela ut blommor / fröpåsar från Rosendal 
• Dela ut fröer och låt besökare så utmed en ny rabatt som slingrar sig in mot Djurgårdens 

attraktioner 
• Odla blommor i mobila lotter innan - placera ut där bilar skulle gå vid entréer och sista dagen 

på bilfria veckan så får man plocka med sig buketter hem/köpa (pengar går till vården för 
avgasskadade) 

• Ändra ljudbilden - dämpa trafikljud - lägg på naturljud

Natur & Odling

ÖVRIGA IDÉER



Mat & Dryck 
• Flytta mat och dryck till gatorna 
• Uteserveringar! Lilla Paris! 
• Food trucks! 
• Pop-up restaurang (exempelvis som Adam & Albins Ön på Långholmen sommar 2020- 2021) 
• Gågator med serveringar 
• Matvecka! Prova på mat! Flytta ut något jippo från Kungsan till Djurgården 
• Mat & dryck-områden: fik, restauranger, picknickplatser, grillområden 
• Hyra picknick/lekgrejer - t.ex. ett badmintonset 

Mat & Dryck - entréerna 
• Mötas av restauranger eller liknande direkt på gatan eller parkeringar direkt när man kommit in, 

så man ser det direkt 
• Bjud på en hållbar dryck 

Transporter 
• Gröna spårvagnar som åker runt och sprider känsla om att de är en del av det hållbara bilfria 

alternativet 
• Häst & vagn-stationer som i Central Park 
• Utrymme för gratis shuttle-tåg 
• Bredare cykelbanor 
• Cykelverkstad för egenvård av cykeln och/eller hjälp med reparation 
• Skapa parkeringsplats för andra fordon (cykel, elscooters, skateboards etc) - gör dem coola, 

snygga och säkra 
• Cykelparkering i kombo med planteringar och bikupor 

Transporter - entréerna 
• Utlåning av olika miljövänliga transportmedel, roliga sätt att ta sig fram med (båtar, 

tandemcyklar, rollerblades) 
• Låna cykel, kärra etc. för att kunna ta sig runt 
• Förarlösa  fordon väntar på dem som inte kan röra sig fritt

Mat & Dryck

Transporter
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Lärande 
• Historievandring - beskriva Djurgårdens historia i en promenad tillsammans med andra 
• Utställning om historia och framtid 
• Skapa yta för en ständigt pågående världsutställning - bjuda in pop-up och innovation 
• Scouterna bjuds in för att lära ut hur man överlever i naturen, nyttiga knopar etc.  
• Olika veckor kopplade till ett särskilt tema som man vill lyfta fram med Djurgården - djur, natur, 

kultur, etc. 

Hållbarhet 
• Interaktiva gatuutställningar, tex om hur man arbetar med biologisk mångfald på Djurgården 
• Lyft fram Stockholmsföretag som ligger i framkant i hållbarhetsutveckling och låt alla testa - 

öppen hållbarhetsutställning. Utställningsyta. 
• Använd ytorna till att visa hur hållbarhet och omställning är möjlig 
• Något agenda 2030 Jippo! Bjud in Friday for futures! 
• Har du tänkt på att-skyltar (Nudging) - mot hållbara val 

Sitta & titta 
• Gågator med sittytor.  
• Sittgrupp mitt i f.d. bilväg - "Välkommen slå dig ner - nu får du plats istället för bilarna <3" 
• Loungeytor, bänkar, sköna sittplatser. Sittmöbler som bjuder in till häng. 
• P-platser med fin utsikt får sittytor 
• Hängmattor och pop-up parker! 
• Låna moduler från Vinnovas Street-projekt?

Lärande & 
Hållbarhet
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Skyltar & Markeringar 
• Synliggör de ytor som blivit bilfria - måla grönt? "Gå på mig!" och liknande budskap på vägar. 
• Markeringar i asfalten temporärt som visar andra saker än till bilarna. Symboliskt värde 
• Ta bort alla vita p-plats  markering - för att få bort känslan av parkering 
• Visa på vad Djurgården har för värde för luften i Stockholm - "x antal träd som skyddar oss från 

föroreningar” 
• Skyltar som visar på var man är – mer grönska och tydligt manifest för Djurgården. 

Skyltar & Markeringar - entréerna 
• Markera en gräns - "Nu kliver du in i en ny värld” 
• Tydliggöra var gränsen går "en oas mitt i stan" med grönklädda skyltar osv. t.ex. murgröna längs 

alla stolpar 
• Inspiration - vad finns här. Stor välkomstkarta med info. 
• En bild som visar "Djurgården är hem för 40 hjortar, 300 kaniner, etc.- Hoppas du får träffa 

någon av dessa på ditt besök” 
• Gör all bilasfalt grönmålad vid entréerna 

Guidning 
• Naturfrämjandet guidar till naturen på Djurgården 
• Miniatyrdjurgården - en liten utställning om just den delen av området 

Guidning - entréerna 
• Starta rundtur - koppla upp sig på digital guidning 
• Besökstorg; tydligare med värdar som välkomnar och informerar. Utställningar. Utlåning av 

fordon.

Skyltar & 
Guidning
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Rörelse 
• Aktivitetsparker - pumptrack för BMX/cyklar, skatepark 
• Idrottsaktiviteter: beachvolleyplan, padel, fotbollsplan, dansbana, etc 
• Utegym 
• Hinderbana för både vuxna och barn 
• Lopp - Djurgården runt eller liknande 

Handel & Marknad 
• Pop-up-marknader 
• Marknad - olika teman, mat, hantverk, grönsaker, närodlat, mode osv (allt från 

Stockholm) 
• Bondens marknad 
• Byta grejer marknad - inkluderat stånd med lagare/fixare 
• En upcycling-marknad: bjud in sådana som renoverar och skapar nya saker och 

konst av skräp 
• Loppis 

Rörelse

Handel & 
Marknad
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Tivoli 
• Skansen och/eller Grönan lyfter ut någon åkattraktion och tillgängliggör på 

parkeringar 
• Testplats för nya åkattraktioner 
• Cirkustema vid ingångarna med ballerinor och folk på styltor 

Ute blir inne 
• Tillföra skugga på parkeringarna, asfalt brukar bli för varm på sommaren 
• Bygg tak längs trottoarer som skydd för regn - för att vi inte ska sakna våra bilar 
• Skapa en inne/ute känsla för att göra utemiljön mer bekväm i alla väder 

Övernattning 
• Temporärt Scoutläger på parkering.  
• Kan vi bjuda in barnfamiljer till läger över en natt? Lägereld med historier om 

Djurgården.  
• Gör frilagda ytor till camping/boenden/tältplats 

Andra aktiviteter/idéer 
• Få ut aktörerna på Djurgården till parkeringarna. Rosendal, Thielska, Liljevalchs, 

Skansen, Abba-museet, etc. Teaseryta/display/miniupplevelse, event 
• Selfiespot för grön oas i stan - locka även Tiktok/YouTube- filmarna. Med rätt 

bakgrund och props. Få viral spridning.

Övrigt
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Rekommendationer framåt

ANVÄND INSIKTERNA

Återgå till insikterna när ni väljer och vidareutvecklar idéer

TESTA TIDIGT

Testa idéer på målgrupperna tidigt och billigt innan ni förverkligar ett större 
test i sommar

SAMSKAPA

Samskapa resultatet med både aktörer och besökare. Det skapar förståelse, 
träffsäkerhet och engagemang

FOKUS PÅ VÄRDESKAPANDE

Fokusera val av idéer, utvecklandet av lösningar och all kommunikation på det 
värde som tillgängliggörs



Tack för idag!
Hör gärna av er om ni har några 
frågor.

antrop.se 
facebook.com/antropab 
instagram.com/antropab

Tjänstedesigner 
+46 (0)70 970 61 18 

jenny.pettersson.lindberg@antrop.se

Jenny 
Pettersson Lindberg

Hållbarhetsdesigner 
+46 (0)76-106 00 80 

hanna.lunden@antrop.se

Hanna 
Lundén

Kundstrateg 
+46 (0)73-532 53 21 

michaela.bergman@antrop.se

Michaela 
Bergman


