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I följande del har jag fördjupat mig i hur fickparker har använts inom 
planeringen både nationellt och internationellt, hur, var och när har parkerna 
använts och vad har gjort dem attraktiva alternativt misslyckade?

Svenska förebilder
Det verkar som om fickparker börjat användas allt flitigare. Parktypen är inte 
ny i Sverige, det finns många små parker i våra svenska städer. Dock har inte 
begreppet använts så länge i Sverige. Det finns exempel på när begreppet 
förekommer i kommunala strategidokument exempelvis i Uppsala. Enköping 
sticker dock ut som den kommun som mest aktivt och målinriktat jobbat med 
fickparker i stor skala. Många kommuner har besökt Enköping för att finna 
inspiration.  

Enköping
Enköping är en mellanstor stad med ca 38 500 invånare (2005). Där har 
man inte bara jobbat med att införa fickparker i sin stadsmiljö utan även 
gjort parkerna till en del av stadens marknadsföring. Enköping är och vill 
fortsätta vara känd som parkernas stad. Fickparkerna ingår i en bred satsning 
på att bygga upp stadens parker, vilket initierades av stadsträdgårdsmästaren 
Stefan Mattson�. Arbetet har pågått i över 20 år där förebilden för Mattson 
har varit Ernst Westerlund, Enköpingsdoktorn som rekommenderade fysiskt 

�. Stefan Mattson, som arbetat som stadsträdgårdsmästare i Enköping de senaste 25 åren, 
har varit en nyckelperson i kommunens gröna förvandling, fr o m 1 mars 2007 ansvarig för 
Svenska Bostäders trädgårdsmiljöer i Stockholm. Under hans ledning har Enköping blivit känt 
som en av de mest intressanta svenska trädgårdsstäderna, uppskattad av både invånare och 
besökande turister. (www.utemiljo.com/dynamic/nyheter.asp?id=233, 2007-02-16) 

arbete, friluftsliv och promenader, till sina neurotiska patienter. Målet är att 
stadens invånare skall uppleva Enköping som en parkstad och där med lockas 
till utomhusvistelse i olika former. Med hjälp av gestaltning och växtval 
skapas upplevelser och nyfikenhet (Nyström, red 2003). Parkerna har fått 
en pedagogisk funktion då de ger inspiration till besökare som själva har 
trädgård. I varje park och på kommunens hemsida finns informationsblad 
som beskriver vilka växter som finns i parken. Kommunen anordnar även 
kurser i perenner några gånger per år. Enligt Elisabeth Lind5, parkinformatör, 
var det Enköpings kommun som myntade begreppet ”fickpark”. Tanken är att 
fickparkerna ska vara som en grön oas i stadslandskapet och det ska vara lätt 
att bara slinka in för att få en stunds avkoppling. 

Arbetet med parkerna har blivit mycket uppmärksammat och de lockar många 
besökare till staden. Kommunen anordnar guidningar i parkerna, ibland med 
olika teman. För att underlätta för besökare finns karta på hemsidan över vart 
parkerna är placerade. Ytterligare en bekräftelse på att arbetet varit lyckosamt är 
att Enköping bland annat fått ta emot, dåvarande Stadsmiljörådets utmärkelse 
2003, med motiveringen ”att till måttliga kostnader förvandlat oanvänd eller 
överbliven mark till vackra stadsrum och landskap” (Nyström, red 2003. s. 
1). För att spara in på kostnader har parkförvaltningen valt att använda sig 
av perenner. I Enköpings Parkvison 2015 slås fast att det ska fortsätta ske 
kompletteringar av fickparker både i Enköping och i kransorterna. 

Enköping har troligtvis inspirerat flera kommuner som vill använda sig 

5. Elisabeth Lind, Parkinformatör på Tekniskaförvaltningen, Enköpings kommun, E-post. Elisabeth Lind, Parkinformatör på Tekniskaförvaltningen, Enköpings kommun, E-post 
den 12 december 2006.
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av fickparker. Ett exempel är det kommunala bostadsbolaget Poseidon i 
Göteborg, som vunnit pris för sina gårdsmiljöer. Enköpings framgång ligger 
i det målmedvetna sätt som kommunen och parkförvaltningen jobbat. Att 
Enköping även marknadsför parkerna med visningar och informationsblad 
har troligtvis bidragit till framgången.

Parkernas utformning
Enköpings kriterier för en fickpark är följande6:

- Mindre platser anpassade till sitt läge i stadsrummet eller som en park 
i parken

- Tydlig rumslighet, ofta med klippta häckar
- Växtmaterialet utnyttjas för att skapa upplevelser och dynamik, 

perenner ingår som en viktig del
- Oftast inga eller minimala gräsytor, därför läggs särskild omsorg på 

de hårdgjorda ytorna
I den här definitionen framgår att parkerna ska ha rumslighet som skapas 
med hjälp av häckar. Med hjälp av växtlighet skapas också upplevelser 
och dynamik. Träd, buskar, blommor och växter är samkomponerade och 
samspelar många gånger på samma yta. De hårdgjorda ytorna ska ägnas extra 
uppmärksamhet då gräsytorna är minimala. Allt ska ses som en helhet. De 
olika fickparkerna ska också ha olika karaktärer. Enligt Elisabeth Lind, på 
parkförvaltningen, så är det önskvärt med vatten som porlar i parken vilket 
kan maskera det eventuella bullret från omgivningen.  

6. Definitionen är hämtad från Enköpings kommuns hemsida www.enkoping.se, under. Definitionen är hämtad från Enköpings kommuns hemsida www.enkoping.se, under 
parkinformation, tillgänglig 2006-09-10.

Parkernas läge
Fickparker placeras enligt Enköpings definition i stadsrummet eller som en 
”park i parken”. Fickparker kan även ligga inom bostadsgårdar, vilket det 
finns exempel på. Fickparkerna står med i mäklarannonser som något positivt 
och som ett tillskott i bostadsområdet. Men enligt Parkvision 2015, skall inte 
skattefinansierade skötselintensiva parker placeras i rena bostadsområden. 
I nya områden ska lekplatser och eventuella parker ägas och skötas av de 
boende i någon form av juridiskt bindande gemensamhetsanläggning. Enligt 
målsättningen om en fickpark i varje kransort kan Enköpings fickparker få 
mer perifera lägen. De är alltså inte styrda av att ligga centrum nära. 

Efter att besökt Enköping, 2007-06-28, kan jag konstatera att Enköping 
verkligen lyckats med sin målsättning om att skapa vackra rum i staden. Jag 
upplever deras fickparker är skapade med kunskap och omsorg. Det känns 
som att de även har inspirerat de boende att ägna sig åt blommor.  
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Fickparken Fisketorget ligger vid ån som går genom 
Enköping och ca 200 meter från Stora torget. Trots att en 
större väg ligger intill parken upplevs den som en lugn oas. 
Parken öppnar upp sig mot vattnet men är sluten mot vägen. 
Blommorna är koncentrerade till en cirkel i mitten av parken. 
Det verkar som om mycket folk rör sig igenom parken. 
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Fickparken Fridegårdsparken ligger intill en kyrka, bostäder 
och arbetsplatser och ca 200 meter från Stora torget. Parken 
är lummig och är ett tydligt rum. I parken finns en fontän som 
porlade och skapade trivsel. Parkens rumslighet kan innebära 
att den är otrygg kvällstid. Det finns dock andra vägar att gå vid 
mörker. Parken erbjuder både sol och skugga.

                                                                                                                    



26

FÖREBILDER                                                                                                



27

Fickparken Gustav Adolfs plan är av modell större och 
ligger intill busstationen med tillhörande kiosk. Parken 
omgärdas av häckar som växlar mellan hög och låg. Tack vare 
parkens storlek kan den innehålla flera olika rum. Innehållet 
består bland annat av en gräsyta, fontän och gungor för barnen. I 
rabatterna blandas sommarblommor och perenner vilket skapar 
en blomsterprakt även när det inte är ”högsäsong”.
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Fickparken Kölnbacksparken ligger lite gömd i ett 
bostadsområde. Det är ingen park man ”springer på”. Kan 
finnas risk för att den uppfattas som privat. Parken innehåller 
mycket blommor och väldigt lite hårdgjord yta. Den omgärdas 
av gles träskärm och högre häckar. Parken möter nog stor 
konkurrens från de omgivande gårdarna. Intill parken ligger en 
lekplats vilket kan hjälpa till att locka folk till parken.
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Fickparken Väntparken ligger intill stationen. Från parken 
kan man hålla koll på bussar och tåg. Parken och omgivningen 
innehåller mycket blommor och grönska. Parken är sluten mot 
järnvägen och öppnar upp sig mot busshållsplatserna. Ett stort 
träd skapar skugga och ett tak. Trädet är också upplyst. Parken 
känns som en något oväntad oas i denna miljö. Dock utsätts den 
för mycket buller från tågen, om än under en kort stund.
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Fickparken Kaplanen är öppnare än de andra. Parken ligger 
i ett hörn upphöjt från gatuplanet och det är träd som skapar 
en viss rumslighet. Parken består till stor del av hårdgjorda 
ytor. En mindre fontän skapar ett porlande ljud. En av parkens 
fördelar är att man kan se in och se ut vilket gör den trygg även 
kvällstid. Nackdelar som jag kan se är att den inte upplevs som 
en oas på samma sätt som många av de andra parkerna och att 
den är ganska bullerstörd. 
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Fickparken Doktor Spaks park ligger som en ”kil” i 
gaturummet. Den ligger i ett villaområde vilket kan innebära 
en viss konkurrens. Dock ligger den intill gatan som leder till 
stationen. Parken har en annorlunda uppbyggnad med sin gång 
som går genom olika rum. Sista eller första rummet (beroende 
på hur man kommer) innehåller den mesta blomsterprakten samt 
några statyer. 
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Några ytterligare exempel

Täby - fickparker i trafikmiljöer
Täby kommun är en förort till Stockholms och har ca 60 000 (2005) invånare. 
I Täby finns sex fickparker. Fickparkerna är placerade i gatumiljöer och blir 
med sin fina vegetation blickfång och de har alla skiftande karaktär. Deras 
syfte är att de ska utgöra gröna vackra ”oaser” för passerande bilister, cyklister, 
gående samt folk som väntar på bussen vid intilliggande busshållsplats. 
Deras skötsel och upprustning finansieras av kommunen. Den så kallade 
Konvaljparken erbjuder soliga och skyddade sittplatser vid ett bågformat 
plank. Parken är relativt stor och den övergår i en naturpark. Tullhusparken, 
erbjuder också sittplatser men den ligger i ett livligare område intill två vägar 
och vid Roslagsbanans slutstation. Parken öppnar upp sig mot gaturummet. 
Herkulesparken, som även den är placerad intill en trafikerad miljö, är 
välexponerad för bilister, cyklister och väntande bussresenärer. Parken har 
en rumslighet skapad av två öppna bersåer samt prydnadsaplar i bakgrunder. 
Innanför bersåerna finns rabatter. Hörnparken är också välexponerad för 
trafikanter. Den är liten men innehållsrik med tydliga årstidsförändringar i 
parken. Varje år är det nya kombinationer av vårlökar och sommarblommor 
(www.taby.se, tillgänglig, 2007-02-20). 

Täby placerar sina parker i trafikerade miljöer, för att vara trafikanterna till 
gagn och som blickfång. Jag för i mitt arbete ett resonemang om att fickparker 
är till för människorna och det stämmer ju delvis med Täbys användning, 
dock blir nog inte deras parker dessa mötesplatser som jag hävdar att en 
fickpark bör vara. För bilister blir den endast en prydnad i stadsrummet. 

Det är inte heller säkert att ens en cyklist kommer att stiga av cykeln för att 
njuta av parken. De som antagligen kommer att utnyttja parken är resenärer 
som väntar på bussen. Att parkerna är placerade i gatumiljö och öppna mot 
gaturummet, gör att de är utsatta för mycket buller och frågan är om de då är 
attraktiva sittplatser? Det jag undrar över när jag ser Täbys parker är: Vem 
ska utnyttja dem och i vilken grad blir de utnyttjade? Enligt Sofia Andersson7, 
på Täby kommun, ska fickparkerna fungera som entréparker till de olika 
delarna av kommunen och deras främsta syfte är att vara vackra och erbjuda 
sittplatser. Kommunen har valt placeringen utifrån hur många (cyklister, 
gående, bilister) som passerar platsen. 

Efter att besökt Täby, 2007-06-28, kan jag konstatera att hemsidans 
beskrivning av parkerna överträffar verkligheten. Min allmänna uppfattning 
av Täbys fickparker är att de saknar underhåll och jag ställer frågan om vissa 
ens kan betraktas som fickparker. Av de fyra jag har besökt ligger tre stycken 
intill en mycket trafikerad huvudgata vilket medför störningar. 

7. Sofia Andersson, Täby kommun, E-post den 3 april 2007.. Sofia Andersson, Täby kommun, E-post den 3 april 2007.
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Fickparken Herkulesparken ligger intill en större trafikled, 
busshållsplats och ett bostadsområde. Parken består av två 
runda rum omgärdade av häckar och träd. Parkerna verkar 
sakna skötsel och det växer mycket ogräs. De möter nog stor 
konkurrens från de omgivande gårdarna. Det känns inte som 
att den varken besöks allt för ofta och inte heller att den är 
bilisterna till gagn, då parken knappt syns. Parkerna är nog 
tänka fungera som entré till området.
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Fickparken Tullhusparken ligger intill ett mindre 
stadsdelscentrum, pendelstation och trafikkorsning. Parken är 
troligen tänkt som en entré till villaområdet. Jag upplever den 
som en mindre grönyta utan blomsterprakt. När jag var där var 
det dock överblommat i rabatten. Jag saknar den den rumslighet 
och intensitet som kännetecknar fickparker. Frågan är också 
hur mycket bilisterna se. Jag tror att ”parken” möter stor 
konkurrens, som samlingspunkt, från omgivande trädgårdar, 
lekplats och torgyta.
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Fickparken Konvaljparken ligger till skillnad från de andra 
tre inte intill en huvudväg utan i ett bostadsområde. Kanske är 
det en felplacerad park? Jag vill ifrågasätta om detta ens är en 
fickpark. Den saknar en blomsterprakt, den känns misskött och 
bortglömd. ”Parken” möter konkurrens både från omgivande 
grönyta och trädgårdar. Jag upplever det som att parken kan 
upplevas som otrygg kvällstid.

                                                                                                                    



36

Fickparken Hörnparken ligger som namnet antyder i ett 
hörn. Den ligger intill en vägkorsning, busshållsplats och en 
bensinstation. Parken upplever jag som Täbys bästa försök till 
fickpark, dock brister det på många punkter. Mycket folk rör sig 
nog i och intill parken, frågan är om de någonsin stannar till då 
bänkarna har fått en något udda placering. Jag tror att parken 
kan upplevas som otrygg under kvällstid. Parken innehåller 
sommarblommor som främst bilisterna ser.
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Fortsättning Hörnparken.
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Stockholm – Pipers ficka
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, i Stockholm, håller på att omvandla en 
parkeringsyta på 350 kvm till en fickpark, ”Pipers ficka”. Parken är under 
uppbyggnad och förväntas invigas i april 2007. Tanken är att parken ska bli en 
liten oas för de boende i området och barnen i angränsande skolan som saknar 
egentlig skolgård. Läget gör att Pipers Ficka blir viktig för skolbarnen men 
även en viktig länk mellan ett antal gröna ytor. Förslaget går ut på att skapa 
en yta för avkoppling och lek med inslag av grönska. De omgivande murarna 
ska vara tongivande för utformningen och delar av dem ska täckas med 
växter och ljusspel. Detta skapar enligt förvaltningen både trädgårdskaraktär 
och en dynamisk händelse till platsen. För att öka platsens rumslighet och 
hindra spring ut i trafiken byggs en låg mur, med sittmöjligheter, längs med 
Pipersgatan. Möblering kommer att bestå av tre självlysande lekskulpturer, 
som bidrar till parkens identitet och erbjuder lekmöjligheter samt ett ljussken 
som inte ska vara störande för de boende runt omkring (www.stockholm.se, 
tillgänglig 2007-02-16). 

Här skapas således en fickpark som vänder sig till både barn och vuxna. Det 
innebär att utformningen måste tilltala båda dessa, grupper vilket utformningen 
gör, med växter och sittmöjligheter samt skulpturer som även kan användas 
för lek. Ljussättningen kan skapa en spännande plats även under natten vilket 
borde öka på trygghetsfaktorn, eftersom parken då inte blir ett mörkt hål i 
stadsbilden. Parken har möjligheter att bli en mycket använd och populär 
plats. Platsen ligger i ett grönt stråk, och därmed kan den också få ekologisk 
betydelse, vilket förvaltningen antyder i sin text om parken, då den knyter 
samman flera grönområden. 
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Eskilstuna – grönstrukturprogram 
I Eskilstuna har kommunen tydligt definierat parkypen men man har valt att 
använda begreppet minipark. I Grönstrukturplanen definieras en fickpark som, 
”en liten prydnadspark i stadsdelscentrum eller centralt i ett bostadsområde” 
(sidan 2, Grönstrukturplan, Eskilstuna stadsbygd). Vidare beskrivs parkerna 
som en liten offentlig grönyta på mellan 500 kvm och 1000 kvm, som är ett 
stadsbyggnadselement med egen karaktär belägen inom ca 150-200 m från 
butiksstråk eller andra större målpunkter eller bostadsområden. Tanken är 
att dessa parker ska vara mötes- och vistelseplatser. Parkernas karaktär bör 
vara ett lummigt grönt rum med prydnadsplanteringar. De bör vara tystare 
än omgivningen. I planen pekar dock inte ut några platser för etablering av 
fickparker. Enligt Lázló Nagy Némedi8, parkchef, så ser man parkerna som 
en nödlösning om man inte har råd med mer. Ibland så används parkerna mer 
av de mindre önskvärda brukarna enligt, Némedi.  Dock påpekar parkchefen 
att parkerna faktiskt är populära mötesplatser. Eskilstuna har skapat två 
fickparker och en tredje beräknas bli klar efter sommaren. Målet är att skapa 
en om året. 

8. Lázló Nagy Némedi , parkchef Eskilstuna kommun, telefonsamtal den 10 maj 2007.. Lázló Nagy Némedi , parkchef Eskilstuna kommun, telefonsamtal den 10 maj 2007. , parkchef Eskilstuna kommun, telefonsamtal den 10 maj 2007.
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Göteborg – Södra älvstranden
I Göteborg har kommunen börja föra en debatt om fickparker som en del av 
planeringen, främst vid den nya utformningen av Södra älvstranden. Detta 
kan bero på den relativt nytillträdde stadsträdgårdsmästaren Lars Johansson, 
som tidigare arbetat i Enköping och med deras fickparker. Han har troligtvis 
fört med sig erfarenheterna från det mycket lyckade arbetet med Enköpings 
parker.

Enligt  en artikel i Göteborgsposten, av Eva Heyman, så ska den nya 
utformningen av Södra älvstranden innehålla olika mötesplatser och 
fickparker ska vara en typ. Enligt artikeln är begreppet fickparker ett modeord 
i dagens planering. Johansson definierar i artikeln att ”en fickpark är ett slutet 
rum i stadsbilden som ska stå i kontrast till den hårdgjorda staden med sten 
och asfalt”. Det ska vara en plats för vila och lunchmatsäck som känns lugn 
och omsluten. Lekredskap som kan finnas bör vara så kallade lekskulpturer. 
Fickparker ses också som ett sätt att stärka de gröna kvaliteterna i ett 
bostadsområde vid förtätning. Det finns redan idag exempel på fickparker i 
Göteborg enligt Lars Johansson. Dock är de är inte definierade som fickparker, 
se exemplet Kronhusparken
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Ett exempel på en typ av fickpark i Göteborg, enligt Johansson, 
är Kronhusparken. Parken är i så fall en fickpark av modell 
större. Den har rustats upp nyligen och innehåller olika rum. Jag 
hade dock, under mitt besök i parken, svårt att urskilja rummen 
kan dock bero på årstiden och att parken inte hunnit växa till 
sig. Parken innehöll förhållandevis mycket gräsytor vilket inte 
är så vanligt i en fickpark enligt Enköpings definition.
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Vad är en fickpark? Jämförelse mellan de svenska exemplen
Enköping tycks vara den kommun som i störst utsträckning använt parktypen. 
De har också en tydlig definition av sin syn på vad en fickpark är. Dock har 
jag inte funnit någon angivelse om storleken. Även Täby kommun har använt 
sig av fickparker. Deras parker är placerade i trafikmiljöer och ska vara som 
gröna vackra ”oaser” för passerande bilister, cyklister, gående samt folk som 
väntar på bussen vid intilliggande busshållsplats. Dessa fickparkers främsta 
syfte är som blickfång. Det skiljer sig alltså mellan Enköping syn på parkerna 
som oaser i stadsrummet, ett sätt att komma undan stadens larm, och Täby 
som satsar på parkerna som ögonfägnad. Efter mitt besök i Täby ställer jag 
mig frågan om de ens skapat fickparker. Jag saknar rumslighet, blomsterprakt 
och besökare i flera av deras parker. Den fickpark som byggs i Stockholm, 
Pipers ficka, har mer likheter med Enköpings parker då den ska bli en liten oas 
för de boende i området och barnen i skolan intill. Men det verkar inte som 
att den ska inredas med samma prunkade grönska som i många av Enköpings 
parker. Eskilstuna har både definierat vad en fickpark är samt börjat använda 
sig av parktypen. De definierar dessa parker som en ”liten prydnadspark i 
stadsdelscentrum eller centralt i ett bostadsområde”. De har valt att förlägga 
dessa parker inom ca 150-200 m från butiksstråk eller andra större målpunkter 
eller bostadsområden. Parkernas funktion är att fungera som komplement till 
bostadsgården och erbjuda en stunds vila. Eskilstuna har ett uttalat mål att  
skapa fler parker. Parkchefen menade på att denna parktyr var en nödlösning 
då det saknades pengar. I Göteborg verkar man vara i startgroparna för att 
börja använda sig av fickparker i planeringen. Deras definition, om lugna 
oaser och mötesplatser, som stadsträdgårdsmästaren Lars Johansson nämnt 
är ganska synonymt med Enköpings. Det är dock inte så konstigt då Lars 

Johansson tidigare har arbetat i Enköping. 
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Internationella förebilder
En sökning via den fria encyclopedin Wikipedia på ordet “pocket park” gav 
resultatet: ”A pocket park is a small area accessible to the general public that 
is often of primarily environmental, rather than recreational, importance. 
They can be urban, suburban or rural and often feature as part of urban 
regeneration plans in inner-city areas to provide areas where wild life can 
establish a foothold. �n some areas they are called�n some areas they are called miniparks.”� Ytterligare 
Internetsökningar, via sökmotorn www.google.com visar på att begreppen, 
vest-pocket parks, pocket parks och miniparks är begrepp som använts flitigt 
och har olika innebörder och användningar. Här ges ett par olika exempel 
från Storbritannien och USA. Det framgår att innebörden av ”pocket parks” 
skiljer sig starkt åt mellan de exemplen jag valt ut. Vissa engelska uttryck är 
svåröversatta och för att undvika feltolkningar har jag därför valt att behålla 
de engelska uttrycken.

“Pocket parks” England
Northamptonshire’s Pocket Parks
I Northamptonshire drivs ett projekt, ”Northamptonshire’s Pocket Parks 
Scheme” som syftar till att förbättra tillgången på grönska i länet. Visionen 
för projektet är att: kunna erbjuda befolkningen i Northamptonshire en 
lättillgänglig grönska och föra landskapet till stadsborna, ”Countryside 
on the Doorstep. På projektets hemsida finns en del råd till dem som vill 
starta upp en pocket park, bland annat hur man hittar ett lämpligt område, 
bidragsmöjligheter, stöd från ”Pocket Park Officer” samt olika exempel. 

9. Wikipedia, den fria encyklopedin,.  Wikipedia, den fria encyklopedin, http://en.wikipedia.org/wiki/Pocket_park, 2007-02-16

”Northamtonshire’s, Pocket Parks Scheme” startades under 1980- talet som 
ett svar på det ökade behovet av bättre tillgång till grönska. Från början var 
projektet ett experiment som var avsett att vara i tre till fyra år men fortgår 
än idag. Parkerna bekostades till 25 % av ”The Countryside Commission”. 
1990 hade 18 pocket parker gjorts, till följd av ”the Pocket Parks Scheme” 
. I dagsläget har ”the Pocket Parks Scheme” resulterat i över 80 pocket 
parker runt om i länet och de har även fått pris för sin modell. Projektet 
har även inspirerat till många andra initiativ till att förbättra grönstrukturen i 
Storbritannien. På flertalet ställen har projektet inarbetats i de lokala agenda-
21 arbetena 

Projektet är en pågående process och bygger på ett samarbete mellan 
Northamptonshire Country Counsil och dess samhällen (community). Under 
de 18 år som projektet har pågått har endast en pocket park lagts ner och 
succén tros bero på noga planering, lokalt inflytande och att man erbjuder 
effektivt stöd.

En pocket park skapas bara i de områden där befolkningen uttryckt en önskan 
om etablering, och de skall också var involverade i parkens etablerande och 
fortsatta skötsel men med stöd från ”The Pocket Parks Officer”. Grundsten är 
att det finns en politisk vilja och stöd på gräsrotsnivå.
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Projektets definition på pocket parks är:
En friyta som:

- ägs och sköts av lokalbefolkningen
- är öppen för alla och alltid
- hjälper  till att skydda och bevara det lokala djurlivet, kulturarvet och 

landskapet
Ytan varierar mellan 400 kvadratmeter och 35 000 kvadratmeter (35 ha). 
Parkerna kan man finna både mitt i centrum såväl som i en mindre by. 
Parkerna anses ha flera fördelar, ekologiska, kulturella och sociala. Bland 
de sociala fördelarna nämns att parkerna: skapar möjligheter för de boende 
att bestämma och påverka sin boendemiljö, att de skapar ett säkrare och 
mer hållbart samhälle då parkerna möjliggör större kontakt och integration 
och slutligen hjälper till med upprustningen av nedgångna områden.  Det 
resonemanget anser jag stödjas av sättet som parkerna blir till på, med 
medborgardeltagande som grundsten. Denna variant av pocket parker har även 
som syfte att hjälpa till att skydda och bevara det lokala djurlivet, natur- och 
kulturarvet och landskapet. Min uppfattning är att detta borde vara möjligt då 
pocket parkerna tillåts att även vara större grönområden enligt definitionen.

”Pocket parks” i USA
Utöver ”pocket park” dök även det synonyma ordet ”vest-pocket park” bland 
sökträffarna från USA. Ordet ska tydligen syfta till att parken är lika liten 
som en västficka. Följande avsnitt är upp delat i ”vest-pocket park”, ”pocket 
park” och ”community gardens” eftersom det är dessa begrepp jag funnit 
information om. Det tycks vara så att Philadelphia var en av de första städerna 
där man utvecklade pocket parks i USA. Begreppet uppkom under 1960-
talet då 60 stycken pocket parks gjordes. Parkerna gjordes på lediga eller 
öde tomter och i fattigare områden som behövde en lokalt belägen friyta. De 
boende var involverade i parkens utformning och byggnationen. Parkerna 
fokuserade sig speciellt på lekplatser för barnen samt sittmöjligheter för 
främst de äldre (Blake, tillgänglig 2006-12-19). 

Vest- pocket parks
Under 1960-talet anlades ”vest-pocket parks” i New York. De små offentliga 
parkerna anlades på lediga tomter på ca 1250 kvm eller mindre (en fjärdedels 
acre). Parkerna utrustades för det mesta som lekparker, med inspiration från 
Europa. Under 1965 drevs en kampanj i New York, “the White Paper”. TankenUnder 1965 drevs en kampanj i New York, “the White Paper”. TankenTanken 
vara att skapa grönområden i innerstadens kvarter, som många gånger var i 
stort behov av grönytor. Termen ”vest-pocket parks” blev snart synonymt 
med dessa små parker. Bland annat köpte privata investerare upp tre tomter på 
128th Street där skapade de tre parker som inriktade sig mot olika målgrupper. 
Dels för de yngre barnen med lekplats, dels för de äldre barnen med basket 
och ping-pong dels en plats för de vuxna att sitta. Skapandet av dessa parker 
rönte medieintresse både lokalt och nationellt och det började byggas liknade 
parker i hela New York och senare även runt om i USA. Det fanns nästan 
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ingen tomt som var för liten för att skapa en grönyta i innerstäderna. Parken 
på 128th Street är idag åter uppväckt efter att glömts bort ett tag, det tack vare 
att staden köpte tomten 1998. Med hjälp från ”Operation Green Thumb”, har 
de grupper i grannskapet som idag sköter underhållet, lyckats återskapa en 
park på tomten (www.nygovparks.org/, tillgänglig 2006-12-13). 

I San Diego har man en policy för att tillgodose rekreationsbehovet hos stadens 
invånare. Policyn är intressant då den behandlar, vilket område som är i störst 
behov av en ”vest-pocket park” genom poängsystem Policyn behandlar även 
storlek, läge och utformning. Bakgrunden var behovet av grönytor även där 
tillgången till markytor är begränsade. 
För parkernas utformning och placering finns följande rekommendationer:

- Utformningen bör vara flexibel och spegla grannskapets karaktär, 
natur och behov. Extra hänsyn bör tas till de unga och äldre och deras 
speciella behov. 

- Utformningen skall tillmötesgå flera olika användare och skall kunna 
ändras i den takt grannskapets behov förändras. Parken skall göras så 
effektiv och ekonomisk som det går. 

- Då utformningen är av de viktigaste elementen i en park bör den göras 
av kunniga. Designern skall jobba nära stadens personal. 

- Placeringen bör vara vid skolor, eller andra offentliga inrättningar 
(www.sandiego.gov/city-clerk/index.shtml, tillgänglig 2006-12-12).
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Exempel på” pocket parks” från ”Project for Public Spaces”10

Den amerikanska ideella organisationen Project for Public Spaces (PPS), 
jobbar med att förbättra den offentliga miljön, främst i USA men även 
internationellt. Bland deras projekt finns flertalet pocket parker, eller small 
urban parks representerade, flera exempel och bilder11 på pocket parker finns 
på deras hemsida.12 

Jag har valt att visa upp två exempel från deras hemsida där de har sett på ett 
antal pocket parker och definierat vad det är som gjort dessa till attraktiva och 
lyckade parker. Dock är det enligt amerikanska mått som kanske inte alltid är 
applicerbara på de svenska förhållandena.

10. Sökväg för exemplen:. Sökväg för exemplen: www.pps.org sökord ”pocket park”. De parker som används som 
exempel kom som resultat av sökningen, tillgängliga 2007-03-09.
11. Organisationens bilder får användas i alla sammanhang så länge man nämner att de är. Organisationens bilder får användas i alla sammanhang så länge man nämner att de är 
från organisationen PPS, enligt Katie Salay via e-post 2007-03-09.
12. Mer informationen om organisationen finns på hemsidan. Mer informationen om organisationen finns på hemsidan www.pps.org, tillgänglig 
2006-11-23.

Paley park – en omtyckt pocket park i New York. 
Parken är en produkt av en man, William Palye. Palye var involverad i alla 
skeden av parken, till och i valet av vilken varmkorv som skulle serveras i 
parken. Parken är ca 390 kvadratmeter och är upphöjd från gatunivå. Parkens 
rumslighet skapas av murar som klätts med växter och ett vattenfall. Parkens 
succé beror på, enligt PPS, att den ligger i direkt anknytning till gatan så 
att folk blir attraherade och kikar in. I parken finns mat som är både god 
och billig. Parkens sittmöjligheter består av stolar som går att flytta. Just att 
folk kan flytta stolarna vart de vill i parken gör, enligt PPS, att de känner sig 
bekväma och trygga. Ett vattenfall erbjuder lite dramatik i parken och väcker 
nyfikenhet, samtidigt som dess ljud maskerar omgivningens buller. Enligt 
folk som PPS intervjuat är parken uppskattad som en plats att vara ensam 
på i storstaden och den skänkte dem lugn, trots att parken både är mycket 
välanvänd och bullret från omgivningen hörs
(www.pps.org/, tillgänglig 2007-03-09).
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Bilderna, som kommer från PPS:s 
hemsida, visar Paley park i New York. 
Bilderna visar de positiva egenskaper 
som parken har och som gör den till en 
attraktiv pocket park enligt PPS.
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Governor´s Park – I Versailles, Kentucky. 
Denna park fungerar som en samlingsplats för grannskapet och uppskattas 
även av turister. Parken byggdes för tio år sedan och är ett resultat av lokala 
volontärer. Parken ligger strategiskt till mellan Main Street och City Hall. 
Den beskrivs på hemsidan som ett lyckat exempel på pocket parker intill 
huvudgator.  Dess popularitet tros bero på designen, läget och att den 
bevarats så väl. Parken utnyttjas av såväl gammal som ung och tack vare 
dess planteringar är den vacker året om. Muren som avskärmar parken på 
ena sidan har en restaurerad Coca-Cola logga, vilket är en färgklick i parken. 
Parken används ofta för att äta, läsa, promenera i eller bara koppla av i. Tack 
vare murarna, träden och planteringarna upplevs platsen som en lugn oas 
trots omgivningens buller och liv. Trots att parken får konkurrens från en 
större park ett kvarter bort är den, enligt PPS, omtyckt och välanvänd. Parken 
är utmärkt ställe för folk som arbetar att äta lunch i eller bara ta det lugnt. 
Parken ska tydligen också vara populär att fria i (www.pps.org/, tillgänglig 
2007-03-09). 
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Bilderna, som kommer från PPS, visar Govenor’s Park i 
Kentucky. Bilderna visar de positiva egenskaper som parken 
har, så som utformningen, vilka gör den till en attraktiv pocket 
park enligt PPS.
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Community gardens
Community gardens tas här upp som ett undantag. I New York City finns 
det ca 750 trädgårdar som kallas ”community gardens” (svensk översättning 
områdesträdgårdar). Dessa  är ödetomter i de fattigare kvarteren som omvandlats 
till gröna oaser tack vare engagemang hos de boende.  Trädgårdarna har en 
tydlig social funktion och stöds många gånger av olika organisationer. Det 
som skiljer dem från de offentliga fickparker jag beskriver är att de ofta är mer 
av privata trädgårdar. Förutom på söndagar är de flesta trädgårdarna stängda 
för dem som inte är involverade i respektive trädgårdsförening. Community 
gardens finns över hela USA och uppkom i Detroit under depressionen, 
1893-1897. Tanken var att de skulle vara ett alternativ till socialbidrag för 
de arbetslösa och deras familjer. I New York har community gardens följt 
den ekonomiska utvecklingen då de har uppkommit i perioder av stress och 
minskande markpriser för att sedan nästan försvinna när efterfrågan på mark 
ökar. Idag när markpriserna stiger i New York city är trädgårdarnas existens 
hotade. För att rädda och säkra åtminstone några parkers existens köpte 1999 
organisationerna ”Trust for Public Land” och ”New York Restoration Project” 
115 trädgårdar vars tomter skulle auktioneras ut (Schmidtbauer, (red), 2001, 
s. 4.) Community gardens är inte regelrätta fickparker i linje med vad jag 
diskuterar i arbetet men de är intressanta ur flera aspekter. För det första 
anläggs de ofta på rivningstomter eller mark som avsatts för annan framtida 
exploatering. Community gardens fungerar då som en tillfällig lösning i 
väntan på en mer permanent användning. För det andra att det rör sig om små 
grönytor med mycket innehåll. Enligt Lieberg och Schmidtbauer (2001 s. 3) 
så har de en tydlig social funktion då de blandar olika åldrar och etniciteter. 
De har också olika innehåll. I vissa är det mer liv, andra är mer inriktande på 

det meditativa och lugnet. 
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Förebilderna – en diskussion
Exemplet från Northamptonshire är inte en pocket park, fickpark i den mening 
jag beskriver. Dess storlek och ekologiska funktion skiljer de åt mot övriga 
exempel. Den bygger dock på en intressant tanke att placeringarna väljs 
utifrån det lokala önskemålet och parkernas överlevnad beror till stor del 
på att lokalbefolkningen är involverade i arbetet. Vissa av dessa fickparker 
motsvarar till sin storlek en vanlig park. Enligt min uppfattning är en fickpark 
en mindre yta. I det engelska exemplet används samma begrepp men det har 
fått en annan betydelse, än i de exempel från USA. I USA är det community 
gardens som har samma tydliga sociala funktion som i det engelska exemplet. 
Community gardens bygger sin existens på allmänhetens engagemang och  är 
inte en produkt av myndigheterna. De fungerar som naturliga mötesplatser 
för folk av olika etniciteter och åldrar. I Philadelphia skapas parkerna av 
myndigheter men de boende får vara delaktiga i parkernas utformning och 
byggnation. 

De exempel från New York och San Diego syftar på att skapa en pocket 
park för att tillgodose behovet av grönytor även där tillgången till markyta 
är begränsade och de större parktyperna inte kan skapas. I de två exemplen 
av pocket parker som organisationen PPS lyfter fram verkar läget och 
utformningen vara anledningarna till parkernas popularitet. Även i San 
Diego lyfts utformningen och placeringen fram som viktiga komponenter 
vid etablering av en pocket park. Intressant är också att man där skapat ett 
poängsystem för vilket område som är i störst behov av nya pocket parks.

Begreppet fickpark har inte använts lika länge inom svensk planering, som i 

mina internationella exempel. Jag vill dock påpeka att det säkert finns parker 
som liknar fickparker i nästan varje stad, dock har de troligtvis inte kallats 
för fickpark. Det jag märkt under mina efterforskningar är att begreppet och 
tankarna finns och börjar användas allt mer inom den svenska planeringen. 
Jag vill hävda att de amerikanska många gånger stämmer överrens med de 
svenska exemplen, när det gäller att se parkerna som ett komplement till de 
stora och ett sätt att erbjuda grönska där det är ont om mark. 

Min första uppfattning var att fickparken fungerade bäst i större städer där det 
är ont om mark. Det har dock visat sig att fickparken även fungerar i mindre 
städer. Exempel på det är Enköping, med sina ca 38 000 invånare. Deras 
satsning på bland annat fickparker har visat sig lyckosam. Enköping kan till 
och med ha en fördel av att vara en mellanstor stad med ett tydligt centrum 
och att parkerna då sticker ut. Dock ser Enköping sina parker som ett smycke 
i staden och kanske inte som marksparande åtgärder i första hand. Enköpings 
succé bygger på ett brett engagemang, kunskap och kontinuitet samt att de 
styrande och medborgarna verkar se fördelarna för Enköping som parkerna 
innebär.

I de svenska exempel jag funnit är det bara Täby och Enköping som väljer att 
skylta med sina fickparker via hemsidan. Jag finner dock att då Enköping lever 
upp till det man beskriver misslyckas däremot Täby. Enköpings fickparker 
utgör spännande och blomstrande rum i staden där man gärna vistas. Täby 
framstår till skillnad mot Enköping som ett dåligt exempel på hur och var 
man kan anlägga och använda sig av fickparker. Täbys paker kanske inte 
borde benämnas som fickparker.
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