


 

Utgivare:  Södertörnsmodellen, arbetspaket medskapande stadsutveckling
Skribenter: Albin Törnberg, Nynäshamn kommun, Emma Färje Jones, Skanska,  
	 Fredrik	Sundberg,	Haninge	kommun,	Josefina	Söderberg,	Södertälje	kommun,	 
	 Lena	Fyrvald,	Huddinge	kommun,	Lise-Lott	Larsson	Kolessar,	White,	 
	 Sofie	Danielsson,	Wallenstam,	Teresa	Lindholm,	White	
Foton: Sid 16: Johannes Liljesson, sid 23: Tobias Fischer, sid 26-27: Tobias Fischer, sid 33: Tyresö kommun, 
 sid 52-53: Fredrik Sundberg
Hemsida: www.sodertornsmodellen.com
Utgiven: 2019-10-18



Innehållsförteckning

1. Drömmen om ett hållbart samhälle       04

2. Varför är delaktighet viktigt?        06

3. Vad betyder delaktighet?        10

4. Normkreativ planering          17

5. Tio generella lärdomar och framgångsfaktorer     26

6. Lärdomar och framgångsfaktorer kopplade till olika  

    planskeden          34

7. Cirkulär planering         51



4

1. Drömmen om ett hållbart samhälle
 
Drömmen om ett jämlikt och hållbart samhälle är en stark 
drivkraft hos många som arbetar med fysisk planering. Det 
grundar sig bland annat i tron på att den byggda miljön påverkar 
det sociala livet och kan fungera som en viktig möjliggörare,  
som tillgängliggör platser, aktiviteter, möten och upplevelser. 
Men för att de miljöer vi skapar verkligen ska bli inkluderande 
och tillgängliga för alla behöver metoderna utvecklas. En  
viktig pusselbit handlar om att göra brukarna delaktiga i 
processen. Delaktighet kan generera många olika värden;  
både planeringsvärden och demokrativärden1. 
 
I den här skriften vill vi dela med oss av de insikter och praktiska tips som 
framkommit i våra samtal om hållbar stadsutveckling inom ramen för 
Södertörnsmodellen. Den är en fortsättning på skriften ”12 insikter för en socialt 
 hållbar planering” och syftar till att beskriva hur ett systematiskt arbete med 
delaktighet kan bidra till social hållbarhet. Förutom delaktighet är även medborgar-
dialog och medskapande centrala begrepp, som definieras längre fram i texten.

1 I vår tidigare skrift ”12 insikter för en socialt hållbar planering” användes begreppet ”förtroendevärde”. Här har vi valt att tala om det något 
bredare begreppet ”demokrativärde” där fler potentiella vinster med delaktighet som inte direkt kan kopplas till ett ökat förtroende för kom-
munen/regionen/andra makthavare ingår, t.ex. medborgerligt lärande.   



VAD
Vad handlar det om och på vilket sätt är frågorna viktiga  

för medborgarna? Vilken form av delaktighet kan bli aktuell  
och vad kan de förvänta sig av sitt deltagande?

VEM
Vem riktar vi oss till; alla eller finns särskilt prioriterade målgrupper? 

Vem eller vilka är avsändaren?

HUR
Vilka metoder för delaktighet kan vi använda oss av?  

På vilket sätt sker återkopplingen? 
Hur når vi olika målgrupper?

NÄR
När i processen bör olika aktiviteter ske?

VARFÖR
Varför vill vi bjuda in till delaktighet? 

Vilka värden hoppas vi att det ska generera?
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2. Varför är delaktighet viktigt?

Medborgarnas delaktighet i planeringen innebär en stor 
potential. Omvänt finns också risk för bakslag, om vi inte tänker 
oss för. Då kan insatserna istället medföra konflikter, minskat 
förtroende och att resursstarka grupper får inflytande på 
bekostnad av andra som inte har lika lätt att göra sina röster 
hörda. Sköter vi våra kort rätt finns däremot stora vinster att 
göra. Vi vill med denna folder dela med oss av vad de består  
i och varför delaktighet är så viktigt! 

2.1 Planeringsvärde 
Genom att lyssna till många olika röster kan vi ta tillvara kunskap och få en 
djupare förståelse för den aktuella platsen och behoven hos de människor som 
vistas där. Det ger oss ett bredare underlag och ökar möjligheterna att skapa 
miljöer som tillgodoser många olika behov. Med en gestaltning som bygger 
vidare på sådant som människor uppfattar som värdefullt kan vi även bidra till 
en positiv platsidentitet. Vi vet också att människors benägenhet att acceptera 
ett beslut ökar om man fått inblick i frågornas komplexitet och upplever 
processen som transparent och inkluderande. 
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2.2 Demokrativärde 
Delaktighet kan också generera värden som på olika sätt stärker vårt 
demokratiska samhälle. För det första medför det per definition en ökad 
transparens som kan bidra till att bygga förtroendefulla relationer, mellan 
invånare och offentliga aktörer liksom mellan brukare och privata aktörer. 
En grundtanke är också att medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen 
i någon mån ska leda till ett större inflytande. Det kan i sin tur främja ett 
ökat medborgerligt engagemang, möten mellan olika grupper, gemensamt 
ansvarstagande och ett lärande som ökar kunskapen om planering, 
demokratiska processer och lokala eller regionala frågor. 

2.3 Samsyn kring syftet 
Som framgått finns flera potentiella vinster att göra. Vilka är våra huvudsakliga 
syften och vilka värden hoppas vi att medborgarnas delaktighet i planeringen 
ska generera? Hur vi besvarar de frågorna har stor betydelse för hur vi sedan 
väljer att utforma dialogprocessen. Saknas samsyn blir det svårare att göra 
strategiska överväganden och det finns en risk att processen blir både spretig 
och otydlig. Att alla ska ha exakt samma syn på värdet av dialog och delaktighet 
är varken realistiskt eller önskvärt, men frågorna bör diskuteras och de 
övergripande syftena formuleras så tydligt som möjligt. Checklistan på nästa 
uppslag kan användas som ett verktyg för att tydliggöra syften och ge praktisk 
vägledning när dialogen planeras. 
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Breddat planerings- 
underlag och planering 
som möter behoven.

Bygga positiv  
platsidentitet

Ökad transparens

Ökat förtroende för 
kommunen

Gemensamt  
ansvarstagande

Viktigt att avsätta tid för analys. Hur 
kan de synpunkter som framkommer 
tas om hand och ge avtryck i fysisk 
form? Hur kan behoven tillgodoses?

Fråga efter det som uppskattas 
och/eller är speciellt med platsen.
Ta tillvara, förstärk och utveckla i 
planeringen. Återkoppla på vilket sätt 
det görs.

Förenkla viktiga dokument så att alla 
kan förstå. Väl genomtänkt kommu-
nikationsplan blir extra viktigt.

Jobbet kan inte bara utföras av kon-
sulter. Kommunens representanter 
måste vara aktiva och synliga i dialo-
gen. Fundera över om och på vilket 
sätt kommunens politiker för delta?

Hur utformas övningar som uppmun-
trar deltagarna att engagera sig i olika 
frågor och olika delar av kommunen/
planområdet?

Planeringsvärde

Planeringsvärde

Demokrativärde

Demokrativärde

Demokrativärde

Syfte Tänk på Värde

Checklista för att tydliggöra syftet med delaktighet framtagen inom ramen för 
Södertörnsmodellen.

2.4 Varför dialog?
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Bidra till stärkt social 
sammanhållning

Medborgerligt  
inflytande

Medborgerligt  
lärande

Medborgerligt  
engagemang

Hur kan dialogprocesserna utformas 
för att skapa möten mellan olika 
grupper i kommunen/lokalsamhället?

Extra viktigt att definiera påverkan-
sutrymmet. Vad är redan fastlagt och 
vad är påverkansbart? Använd Hud-
dinges delaktighetsspektrum, SKL:s 
delaktighetstrappa eller liknande 
verktyg för att definiera vilken form 
av delaktighet eller grad av inflytande 
som kan bli aktuell.

Hur kan enskilda dialogtillfällen och 
processen som helhet läggas upp 
för att främja lärande? Behövs ett 
inledande kunskapsmoment? Vilken 
kunskap blir viktig att förmedla? Job-
ba gärna med visuella hjälpmedel och 
utgå från vardagliga erfarenheter och 
välkända platser.

Planering handlar om långsiktiga pro-
cesser. Fundera över insatser för att 
hålla engemanget vid liv. Finns möj-
lighet att genomföra mindre åtgärder 
snabbt? Kommunicera hela vägen 
och synliggör hur arbetet fortskrider.

Demokrativärde

Demokrativärde

Demokrativärde

Demokrativärde

Syfte Tänk på Värde
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3. Vad betyder delaktighet?

Delaktighet är ett begrepp som kan ges många olika 
innebörder. Andra begrepp som förekommer i den här skriften 
är medborgardialog och medskapande. Både ”dialog” och 
”medskapande” kan ges mer specifika innebörder men används 
här som övergripande samlingsbegrepp. När vi vill vara specifika 
hänvisar vi istället till de olika former av delaktighet som 
beskrivits nedan. Begreppet ”medborgare” används också i vid 
bemärkelse, för alla som bor eller verkar på den aktuella platsen.

När vi bjuder in till en process är det viktigt att vara tydlig med vad det är vi 
bjuder in till för att skapa rätt förväntningar på processen. Huddinge är en av 
de kommuner som medverkat i Södertörnsmodellen och som utvecklat en 
modell kallad ”Huddinges delaktighetsspektrum”. Modellen definierar fem 
olika former av delaktighet: 

3.1 Information
En grundläggande form av delaktighet som innebär att medborgarna får 
veta vad som planeras och varför olika beslut fattas i frågor som berör dem. 
Information är främst en envägskommunikation mellan en avsändare och en 
mottagare men ibland finns även utrymme för frågor och svar. 



Dialog är ett ömsesidigt  
utbyte av erfarenheter, idéer och 

åsikter vilket förutsätter att deltagarna  
får möjlighet att återkomma med  

repliker och vidareutveckla  
resonemangen.

Handbok för delaktighet 
Lindholm & Moritz, 2012, s. 9



Handbok för delaktighet, 
Lindholm & Moritz, 2012, s. 10

Samarbete är en  
form av delaktighet som  

innebär att invånarna får möjlighet  
att tillsammans med en eller flera  

förvaltningar planera och genomföra 
konkreta aktiviteter som kan anses  

främja kommunens mål.
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3.2 Konsultation 
En form av delaktighet som ger medborgarna möjlighet att tycka till i en 
fråga innan beslut fattas. Frågan är vanligtvis väl avgränsad och syftet är att 
samla in synpunkter för att bredda beslutsunderlaget. Konsultationer är ofta 
punktinsatser som sker vid enskilda tillfällen. Till de vanligaste exemplen hör 
enkäter och samrådsmöten. 

3.3 Dialog 
Ett utbyte av tankar och idéer där man tillsammans tar fram lösningar och 
resonerar kring olika handlingsalternativ.  Dialogen kräver ofta att man träffas 
vid flera tillfällen eller återkommande under en något längre period, t.ex. i 
en referensgrupp. Samtliga deltagare måste också ges möjlighet att påverka 
dagordningen under resans gång. 

3.4 Samarbete 
En form av delaktighet som bygger vidare på dialogen och innebär att 
deltagarna får vara med att planera och genomföra delar av ett projekt. Det 
kan till exempel innebära att delta i projektering, skissarbete eller anläggning.
  
3.5 Medbestämmande
Innebär att medborgarna får vara med och fatta beslut i en fråga. Det kan till 
exempel ske genom en omröstning som blir styrande för det eller de beslut 
som sedan fattas i olika instanser eller som en integrerad del av arbetet i en 
projekt- eller arbetsgrupp (se samarbete ovan). 



3.6 Olika former av delaktighet
De olika formerna av delaktighet medför olika grader av inflytande.  Ofta antas 
att inflytandet automatiskt är större ju längre ner vi kommer i spektrumet, 
men detta är en sanning med modifikation. Om medbestämmande verkligen 
innebär ett större inflytande än andra former av delaktighet hänger ihop med 
frågans karaktär. Är det en marginell fråga eller något som kommer att få stor 
betydelse för dem som berörs? Är frågan för medbestämmande marginell 
kanske en konsultation i ett viktigt projekt i själva verket medför ett större 
inflytande. 



15

Huddinges delaktighetsspektrum är utvecklat av Teresa Lindholm och Marcel Moritz. Det här är 
en variant av spektrumet som tagits fram inom ramen för Södertörnsmodellen.

FORMER AV 
DELAKTIGHET:

KÄNNETECKEN: EXEMPEL PÅ 
METODER:

Information
 

Envägs-
kommunikation

Frågor och svar

Veta Tidning
Webb
Trycksak
Stormöte 

Konsultation
Inhämta synpunkter

Ofta punktinsats

Tycka Enkät
Fokusgrupp
Samråd
Områdesvandring

Dialog
Resonera Dialogseminarium

Dialoggrupp

Arbetsgrupp
FramtidsverkstadSamarbete

Aktiviteter planeras 
och genomförs

Kontinuitet

Genomföra

Medbestämmande
Gemensamt 
beslutsfattande

Kontinuitet

Bestämma Rådslag

Utbyte av tankar

Ofta flera tillfällen

SOM 
MEDBORGARE 

FÅR DU:
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4. Normkreativ planering

Normer är många gånger omedvetna och blir tydliga först när någon bryter 
mot dem. Attribut, egenskaper och beteenden som avviker från normen leder 
ofta till sociala bestraffningar som direkt eller indirekt diskriminering. Däremot 
innebär det många fördelar att ”passa in” – tillhörighet, bekräftelse, inflytande 
och tillgång till resurser av olika slag. 

Sociala normer kan beskrivas som oskrivna och allmänt delade 
”regler” för vad som betraktas som ett accepterat beteende 
inom en grupp eller ett samhälle. Hur bör man till exempel agera 
och klä sig som man eller kvinna? Vad är en familj? Hur förväntas 
vi använda olika fysiska miljöer? 



 
 

Medbestämmande 
är en form av delaktighet  

där invånarna medverkar i  
beslutsfattandet i en  

specifik fråga.

Handbok för delaktighet,  
Lindholm & Moritz, 2012, s. 10
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Att arbeta med ett normkritiskt perspektiv innebär att vi aktivt försöker syna 
och vidga de normer som planeringen bygger på. Det kan till exempel handla 
om att analysera hur olika grupper representeras i våra bilder, vilka behov som 
tillgodoses i olika miljöer, vem som kommer till tals i planeringsprocessen och 
på vilka premisser samtalen sker. Vem känner sig inkluderad och bekväm i 
sammanhanget? Finns det grupper och behov som inte riktigt får plats? 

Att arbeta med normkreativ planering innebär att vi tar steget från 
en normkritisk analys till att utveckla nya lösningar som kan bidra till 
mer inkluderande miljöer. Att lyssna på och involvera olika grupper i 
planeringsprocessen är en central del, både i analysen och i formuleringen  
av förslag. 

På	kommande	sidor	har	vi	listat	punkter	som	är	viktiga	att	ta	med	sig	in	i	
arbetet	med	delaktighet	–	under	förarbete,	genomförande	och	efterarbete.
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• Vilka är de mest centrala frågorna i projektet? Finns berörda grupper som 
vanligtvis är underrepresenterade vid samråd och andra medborgardialoger? 
Ibland kan det vara relevant att fördjupa dialogen med särskilda grupper,  
annars bör man sträva efter en så bred sammansättning av deltagare  
som möjligt. 

• Om målgruppen är bred, använd många olika kommunikationskanaler: webben, 
affischer, flygblad, annonser, sociala medier och personliga inbjudningar.   

• Behövs en riktad inbjudan och uppsökande insatser? Vilka 
kommunikationskanaler kan då användas? Sök upp och intervjua människor 
på fritidsgårdar, öppna förskolor, bibliotek, shoppingcenter, events och andra 
mötesplatser. Reflektera över vilka människor som befinner sig på olika platser 
eller digitala forum och var underrepresenterade grupper kan nås.  

• Sprid information via nyckelpersoner med stora kontaktytor, till exempel 
prästen, imamen, frisören eller fotbollstränaren i området. De har ofta ett stort 
förtroende i lokalsamhället som kan öppna dörrar. Var noga med att förvalta 
deras förtroendekapital på bästa sätt, så att det inte tar skada. 

• Arrangera möten och evenemang på offentliga platser där många människor rör 
sig dagligen och locka med fika, intressanta gäster och roliga aktiviteter. Fundera 
över vilka målgrupper du vill locka i första hand och anpassa programmet 
därefter. 

4.1 Förarbete  
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• Skicka inbjudan till ett slumpmässigt urval av medborgare. Bara ett fåtal 
kommer att visa intresse men det är ändå ett bra sätt att nå personer som 
vanligtvis inte brukar delta. 

• Knacka dörr! Välj strategiskt utifrån upplåtelseform, social status, geografiskt 
läge och andra faktorer av betydelse.

• Om medborgarna bjuds in istället för att sökas upp, fundera över tid och 
plats. Är det en plats som är allmänt känd, tillgänglig och inkluderande? För 
att fler ska kunna delta på fysiska möten är det bra om dessa läggs på kvällar 
eller helger och gärna vid flera tillfällen. Finns en risk att mötet krockar med 
religiösa högtider eller andra viktiga händelser? 

• Fundera över hur mötesformen blir så avslappnad och inkluderande som 
möjligt. Involvera gärna målgruppen i planeringen. Hur kan språket bli så 
tillgängligt som möjligt? Vilka material och tekniker kan användas? Finns det 
användbara digitala verktyg? 

• Ta statistik, forskning och annat underlag till hjälp för att avgöra om det 
finns frågor som kan vara särskilt relevanta ur ett jämställdhets- eller jäm-
likhetsperspektiv? Bör dessa frågor fördjupas i dialogen och i så fall med 
vilka grupper? Identifiera och prioritera vilka sociala kategorier arbetet ska 
fokusera på i första hand, till exempel kön, ålder eller bostadsort.
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4.2 Genomförande   

• Det finns ingen mötesform som passar alla. Därför gäller det att  
målgruppsanpassa och kombinera olika metoder, såväl analoga som dig-
itala. För att fler ska komma till tals vid fysiska möten är det generellt bra 
med samtal i mindre grupper och en mötesledare som fördelar ordet. 

• Frångå formella procedurer och använd ett språk som är begripligt för alla. 
Undvik yrkesspecifika ord och förkortningar. Med hjälp av tolkar och skrift-
lig information på lätt svenska, andra språk och i alternativa format kan fler 
bli delaktiga.  

• Genom att erbjuda barnpassning på plats kan man underlätta för många, 
särskilt ensamstående föräldrar. Erfarenheterna visar att fler kvinnor deltar 
då. Även digitala plattformar kan bidra till att underlätta deltagande för 
vissa målgrupper. 

• Vid fysiska möten ska möteslokalerna ska vara tillgängliga för alla och ut-
rustade med nödvändiga tekniska hjälpmedel, t.ex. teleslinga.  

• Att bjuda på något att äta skapar en välkomnande och avslappnad stämn-
ing. Se alltid till att det finns vegetariska alternativ, undvik griskött och ta 
om möjligt reda på om det finns särskilda kostbehov.  
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• För statistik över vilka som deltar i samtalen utifrån ett antal utvalda varia-
bler (t.ex. kön, ålder, bostadsort). Det kan till exempel göras med hjälp av 
en enkel enkät (i pappersform eller digitalt) som besvaras under mötet.  

• Förutsatt att målgruppen är bred - försök skapa små samtalsgrupper med 
olika sammansättning, till exempel bara kvinnor/flickor respektive män/
pojkar och könsblandat. Jämför sedan materialet och se om det finns 
skillnader.  

• Studera vem som kommer till tals, till exempel genom att notera hur lång 
taltid män respektive kvinnor eller andra grupper får.  

• När digitala plattformar används, ta reda på bakgrundsdata om deltagarna 
som kön, ålder och andra relevanta variabler. Se även till att svaren kan 
sorteras utifrån valda variabler. 

• Erbjud någon typ av ersättning: arvode, presentkort, biobiljett eller annan 
gåva. Det kan bidra till att sänka trösklarna för deltagande för dem som 
inte är vana. 
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4.3 Efterarbete 

• Analysera och utvärdera genomförda möten. Vilka deltog? Är någon grupp 
underrepresenterad? Hur kan man nå ut bredare eller till specifika grup-
per?  

• Vem kom till tals och hur upplevde olika deltagare mötena? Använd under-
lag från eventuella enkäter, diskutera i arbetsgruppen och/eller intervjua 
ett antal deltagare.  

• Fundera på hur mötesformen eller forumet kan ha påverkat vilka som tog 
plats i samtalen och vad som eventuellt skulle kunna göras annorlunda i 
framtiden?  

• Fundera på om det kan finnas ett samband mellan deltagarnas samman-
sättning och återkommande synpunkter i samtalen? Behöver materialet 
kompletteras? 



5. Tio generella lärdomar och 
framgångsfaktorer

Detta avsnitt bygger på de erfarenheter som gjorts i de 
medverkande kommunerna. Lärdomarna har formulerats i ett 
antal framgångsfaktorer som vi hoppas kan bidra i arbetet med 
dialog och delaktighet. 



1. Övergripande samordning

2. Tidig dialog

3. Skapa tydliga ramar

4. Budgetera för delaktighet

5. Fakta och kunskap som grund för delaktighet

6. Systematisk dokumentation

7. Samverkan mellan aktörer

8. Ta fram kommunikationsplan

9. Samrådet som tillfälle för återkoppling

10. Budget för snabba insatser
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5.1 Övergripande samordning 
Inte sällan pågår flera olika planprojekt och dialoger parallellt i en och samma 
kommun och det kan ibland vara otydligt för medborgarna hur de olika 
processerna förhåller sig till varandra. Om projekten inte samordnas ger det ett 
rörigt intryck och kan leda till krockar, missförstånd och dialogtrötthet. Därför 
ser vi ett stort behov av en samordnare för social hållbarhet med uppgift att 
skapa överblick och koordinera, hålla kontinuerlig kontakt med civilsamhälle, 
bostadsbolag och näringsliv och stötta i kommunikationen med medborgarna. 
För att lyckas med uppgiften bör samordnaren ha en förvaltningsövergripande 
roll och organisatorisk hemvist. 

5.2 Tidig dialog
Frågan om när dialog bör ske har inget absolut svar. Generellt gäller dock att 
dialogen bör komma in så tidigt i processen som möjligt, för att göra skillnad 
och uppfattas som meningsfull. Det handlar inte bara om att dialogen ska 
finnas med redan i den översiktliga planeringen utan även om när den kommer 
in i respektive planeringsskede. Samrådsmöten är viktiga forum för information 
och samtal men påverkansutrymmet är relativt begränsat. Därför är det 
önskvärt att dialogen äger rum före samrådet. 



5.3 Skapa tydliga ramar
För att undvika frustration och onödiga missförstånd 
är det viktigt att skapa ramar för dialogarbetet och 
tydliggöra vad deltagarna kan förvänta sig. Därför är 
det bra att redan från början fundera på: 

• Syfte – Vilka övergripande syften och konkreta 
mål vill vi uppnå? 

• Form – Vilken form av delaktighet är möjlig? 
• Process – När, var och hur sker aktiviteter, möten 

och beslut? 
• Spelregler – Vad förväntas medborgarna bidra 

med och på vilket sätt ska deras bidrag användas? 
• Ramar – Vad är möjligt att genomföra med den 

tid och de övriga resurser vi förfogar över? Finns 
sådant som redan är fastlagt? Finns särskilda 
lagkrav? 

• Resultat – Vilka resultat kan vi utlova? Vad kan vi 
inte lova? 

• Ansvar – Vem ansvarar ytterst för projektet? Till 
vem kan man vända sig med frågor? 
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5.4 Budgetera fär delaktighet
När en planprocess av någon anledning kräver en hög grad av delaktighet bör 
det skrivas in i plankostnadsavtalet så att tidplan och budget kan anpassas 
därefter. Delaktighet tar tid och det är viktigt att vara tydlig med det redan från 
start gentemot beställaren, oavsett om uppdraget kommer från kommunens 
förtroendevalda eller en privat aktör.

5.5 Fakta och kunskap som grund för delaktighet
Att skaffa sig kunskap om platsen är avgörande för god fysisk planering. I ett 
första steg handlar det om att sammanställa och utgå från befintlig kunskap; 
statistik, utredningar, dokumentation från tidigare dialoger, tidningsartiklar och 
andra informationskällor som bloggar, facebook-grupper och webbsidor med 
information om platsen. Därefter kan dialog med lokala aktörer användas för 
att bredda, fördjupa och komplettera materialet. Vilka mönster eller eventeulla 
knäckfrågor kan vi se? Finns kunskapsglapp? Finns grupper som är osynliga 
i materialet? Ge invånare och andra parter goda underlag inför och under 
dialogen. Visualisera data på sätt som gör det lätt att förstå, till exempel med 
verktyg som Södertörnsanalysen. 

5.6 Systematisk dokumentation
Försök så långt som möjligt att skapa standardiserade metoder för att 
dokumentera de idéer och synpunkter som samlas in under processen. 
Digitala verktyg kan vara ett sätt att effektivisera arbetet och tillgängliggöra 
informationen för fler. Kategorisera utifrån plats, sammanhang, tidpunkt och 
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från vem synpunkterna kommer. Tänk på dataskyddslagar vid insamling av 
kontaktuppgifter. 

5.7 Samverkan mellan olika aktörer 
Medborgarna utgår oftast från ett helhetsperspektiv på platsen och skiljer 
sällan mellan frågor som olika aktörer ansvarar för. För att kunna hantera det 
som kommer fram i dialogen på ett bra sätt är det viktigt att samverka över 
organisationsgränserna och att involvera dem som har rådighet över 
olika frågor. 

5.8 Ta fram kommunikationsplan
Att kommunicera med rätt människor vid rätt tidpunkt är en konst, som kräver 
sin planering. I projektets startskede kan kommunikationen skapa trygghet 
och tillit men är förstås lika viktig hela vägen, särskilt eftersom fysisk planering 
ofta handlar om förändringar på lång sikt. Om kommunikationen brister kan 
det se ut som om ingenting händer, trots att arbete hela tiden pågår bakom 
kulisserna. Vill det sig riktigt illa kanske de resultat som slutligen uppnås inte 
ens kopplas samman med den inledande dialogen. Fortlöpande återkoppling 
hjälper till att hålla intresset levande och sprida resultaten av arbetet. Därför 
bör hela dialogprocessen vara en integrerad del av projektets övergripande 
kommunikationsplan. 
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5.9 Samrådet som tillfälle för återkoppling
Samrådet fyller en mycket viktig funktion men påverkansutrymmet  
är relativt begränsat. Själva dialogen bör istället ske i ett tidigare  
skede medan samrådet är ett utmärkt forum för information och 
återkoppling. 

5.10 Budget för snabba insatser
Långdragna planeringsprocesser kan göra det svårt att upprätthålla 
medborgarnas engagemang och förtroende. Därför är fortlöpande 
kommunikation och återkoppling avgörande. Samtidigt kan mycket vara vunnet 
om det finns en liten pott för snabba åtgärder, så att dialogen ger resultat 
även på kort sikt. Det kan handla om att åtgärda trasig belysning såväl som att 
tillföra en parkbänk eller att rusta upp ett gångstråk som upplevs som otryggt.





6. Lärdomar och framgångsfaktorer 
kopplade till olika planskeden

Vissa lärdomar är generella medan andra är mer specifika 
för olika planeringsskeden. Vi har valt att tala om sex olika 
skeden: Översiktlig planering, planprogram, detaljplanering, 
genomförande, användning och utvärdering. 

Vi har illustrerat de olika skedena som en cirkel för att visa att planeringen 
ingår i en process som handlar om att utveckla samhället. Planerna är en del 
i en ständigt pågående förbättringprocess och det är egentligen irrelevant 
att definiera vilket som är det första steget. Detaljplaneringen påverkar 
det dagliga livet på platsen som i sin tur utgör ett av ingångsvärdena i den 
översiktliga planeringen. Men det rör sig ofta om långa cykler och synen på 
vad som är hållbart förändras över tid. Därför är det bästa vi kan göra att i 
varje skede använda den kunskap vi har just då.
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6.1 Översiktlig planering
Den översiktliga planeringen sätter ramarna för all annan planering, vilket  
gör det viktigt med dialog och analys av sociala behov redan här. 

Breda	konsultationer	som	bas	
Översiktlig planering berör så gott som alla på något sätt. Därför blir det viktigt 
med breda konsultationer där många olika grupper deltar. Vill man kan man 
komplettera med andra mer djupgående former av delaktighet, till exempel 
genom att arbeta med en referensgrupp som får följa projektet kontinuerligt 
och träffas vid flera tillfällen. Även då finns möjlighet att bjuda in särskilt 
prioriterade målgrupper.

Kunskapshöjande	insatser	
Översiktlig planering handlar många gånger om mycket komplexa frågor och 
berör stora samhällsutmaningar. Hur kan den fysiska planeringen motverka 
bostadssegregationen i våra städer? Vilka är de mest hållbara lösningarna 
för bostadsförsörjning, kommunikationer, handel, samhällsservice, gröna 
ytor och platser för möten, idrott, lek, konstupplevelser och skapande? 
Därför kan kunskapshöjande insatser vara värdefullt för alla inblandade. 
Det kan till exempel handla om bra och pedagogiskt informationsmaterial 
i olika format men även om workshops, föreläsningar och samtal som ger 
olika perspektiv på en fråga. Här kan man med fördel använda verktyget 
Södertörnsanalysen för att initiera kunskapsbaserade samtal och processer, se 
www.sodertornsmodellen.com/sodertornsanalysen.
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Till vänster finns en modell som visar på de kommunikativa utmaningar som finns med dialog 
kring abstrakta frågor som ligger långt fram i tiden. Frågeställningarna bör formuleras för  

att bli så tydliga som möjligt. Modellen är utvecklad av Moa Björnsson, Malmö Stad.

Kommunikativa	utmaningar
Översiktlig planering kan vara abstrakt och svår att greppa. Det handlar 
om mycket långsiktiga förändringar, målgruppen är ”alla”, det geografiska 
området är ofta hela kommunen och finansieringen oklar. Därmed inte sagt 
att översiktlig planering är mindre viktig att involvera medborgarna i, men det 
skapar kommunikativa och pedagogiska utmaningar. Vad är det egentligen det  
handlar om och på vilket sätt berör det mig?



SNART KLAR
FINANSIERING

ALLA SEDAN
OKLAR

FINANSIERING

TYDLIGT
JAGHÄR

DÄR
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6.2 Planprogram och fördjupade översiktsplaner 
Fördjupade översiktsplaner och program är mer in-zoomade än översiktsplaner 
och berör i högre grad frågor som är viktiga lokalt. Samtidigt befinner man sig 
fortfarande tidigt i planeringsprocessen som helhet, vilket gör att mycket är 
öppet och påverkansbart. Det ger goda förutsättningar för dialog. 

Bygga lokal kunskap 
Att arbeta med dialog kopplat till fördjupade översiktsplaner, program eller 
strukturplaner är ett bra sätt att få en djupare förståelse för platsen. Allt 
som kommer fram kanske inte kan användas i planen men kan däremot vara 
värdefullt längre fram i processen. Därför är det viktigt att dokumentation från 
dialogen blir ett levande dokument och att det finns en beredskap för att lyfta 
olika frågor i senare skeden. 

Knyta	kontakter		
Dialog i fördjupad översiktsplanering kan också vara ett sätt att kartlägga 
och knyta kontakt med lokala aktörer och få en förståelse för deras behov, 
drivkrafter och hjärtefrågor. Det är kunskaper och kontakter man kan ha stor 
nytta av även längre fram. 
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6.3 Detaljplanering
I detaljplanering är spelplanen inte lika öppen som i tidigare skeden och 
påverkansutrymmet därför mindre. Samtidigt handlar det i högre grad om 
lokala frågor, vilket tydligt berör människor i deras vardag och ofta skapar ett 
starkt engagemang. 
 
Varifrån	kommer	initiativet?	
Trots att lokala frågor engagerar är den process där idéer genereras och 
detaljplaneprocesser initieras relativt sluten, sett från ett medborgarperspektiv. 
Genom medborgardialoger i tidigare skeden kan initiativet till en planprocess 
komma från fler grupper än renodlade byggaktörer vilket möjliggör ett bredare 
perspektiv och fler idéer.

Platsskapande	underifrån	
Detaljplaneringens lokala karaktär gör den också till ett utmärkt sammanhang 
för ”platsskapande” aktiviteter av olika slag. Det kan tillgängliggöra rum, 
ge plats åt nya grupper, stärka en lokal identitet, skapa möten och bygga 
förtroende. Men utan dialog kan platsskapande lätt upplevas som något som 
kommer ”uppifrån”, utan lokal förankring. Då riskerar också många positiva 
värden att gå förlorade. Därför är det viktigt att involvera invånarna tidigt i 
processen och bjuda in till olika former av medskapande. 
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6.4 Genomförande 
Genomförandet av förändringar i den byggda miljön är resultatet av ett långt 
förarbete och syftar i slutändan till att skapa mervärden. Samtidigt innebär 
genomförandefasen ofta påfrestningar på dem som bor och verkar på platsen. 
En hemtam miljö förändras och det kan bli allmänt ”stökigt” med buller och 
praktiska olägenheter. Då är det viktigt att kommunicera och kompensera. 

Informera	mera
Under genomförandefasen är det extra viktigt med fortlöpande information; 
om vad som händer, varför det sker, när det förväntas vara klart och vart man 
kan vända sig med frågor. Informationsinsatser i denna fas bör finnas med i 
projektets kommunikationsplan och tydligt återkoppla till det arbete och de 
dialoger som genomförts tidigare. 

Kompensera	och	tillför	värde	
Det kan också vara värdefullt att arbeta med kompensatoriska åtgärder av 
olika slag, som kan tillföra värde under en stökig byggtid. Det kan till exempel 
handla om temporära platsskapande aktiviteter eller om mindre permanenta 
förändringar, t.ex. med hjälp av en ”åtgärdspott” för snabba insatser. Om 
insatserna bygger på önskemål som framkommit i tidigare dialoger bör det 
kommuniceras så tydligt som möjligt.
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6.5 Användning 
Den dagliga användningen av en plats är inte en tydlig del av 
planeringsprocessen, men kan likväl vara en källa till värdefull information som 
kan användas i fysisk planering.  

Fortlöpande	informationsinsamling
Den dagliga användningen av en plats är en viktig källa till kunskap. Därför 
gäller det att hitta ett systematiskt sätt att kontinuerligt samla och bygga 
kunskap om en plats, som sedan kan bilda utgångspunkt för olika planprojekt. 
Hur gör vi detta på bästa sätt? 

Digitala	plattformar	
Vi tror att det finns en stor potential i digitala plattformar av olika slag. De 
kan inte bara användas som ett sätt att samla och tillgängliggöra information 
utan kan även koppla ihop medborgare med varandra. När information delas 
och tillgängliggörs på ett lättöverskådligt sätt möjliggörs också ett bredare 
helhetsperspektiv på den aktuella platsen. På så sätt kan man röra sig bort 
från de individuella önskelistorna och synliggöra såväl intressekonflikter som 
gemensamma intressen och potentiella synergier. 
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6.6 Utvärdering 
Att utvärdera sitt dialogarbete är ett sätt att lära, utvecklas och bygga kunskap 
i den egna organisationen. Ett vanligt misstag är dock att påbörja arbetet med 
utvärderingen först när projektet är slutfört, vilket begränsar möjligheterna 
och ofta leder till ”ad-hoc”-lösningar. Istället bör arbetet med utvärdering 
påbörjas redan vid projektets start. Vilka mål har vi – vilka värden vill vi att 
dialogen ska generera?  Hur kan vi utvärdera och följa upp våra mål? Vilka 
indikatorer eller data kan vi samla in? Vad vet vi och vad vill vi veta?  
 
Process	eller	resultat?	
Det finns flera olika typer av utvärderingar, som riktar fokus mot olika saker. 
En målutvärdering riktar sitt primära fokus mot projektets måluppfyllelse. 
Har vi nått våra mål? Resultatutvärderingen är snarlik men fångar också 
in andra typer av resultat, som inte nödvändigtvis motsvarar de mål som 
formulerades initialt. En processutvärdering däremot syftar till att analysera 
själva arbetsprocessen. Vilka hinder och svårigheter har funnits? Går det att se 
framgångsfaktorer? På vilket sätt kan processen ha påverkat resultaten? Vilka 
lärdomar kan dras till nästa projekt? 
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Tid och budget 
Precis lika viktigt som det är att börja planera för utvärdering redan från början 
är det också att försäkra sig om att det verkligen finns tid och budget för att 
göra ett seriöst arbete. Annars är risken stor att utvärderingen uteblir, och 
därmed också den kunskap det skulle kunna leda till. 

Formulera	uppföljningsbara	mål	
Syftena med olika dialog- och delaktighetsprocesser är ofta övergripande 
och visionära till sin karaktär, till exempel att ”stärka demokratin”. För att det 
ska bli möjligt att utvärdera de insatser som görs behöver de övergripande 
syftena brytas ner i mer konkreta och uppföljningsbara mål. Sådana mål 
kan till exempel handla om att deltagarna ska få mersmak och vilja delta i 
liknande sammanhang igen eller att de känner att de lärt sig mer om hur fysisk 
planering och processer för demokratiskt beslutsfattande går till. Därefter 
gäller det att formulera undersökningsfrågor och fundera på metoder för att 
samla in svar, till exempel genom intervjuer med deltagare eller korta enkäter 
som besvaras på plats vid dialogtillfället. 
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Budget för analys och kartläggning av ett område är ofta  
direkt kopplad till ett planuppdrag. Traditionellt är utvärdering 
det sista steget i ett projekt, men vi menar att utvärderingen 
också är det första steget på nästa projekt. Samhällsplanering 
sker för att lösa de problem vi ställs inför, och genom att 
kontinuerligt utvärdera de platser vi vistas på skapar vi 
ingångsvärdena till nästa projekt. 

Projekt slutar, men planeringsprocessen är över tid inte linjär utan cirkulär, 
för ingen plats är statisk. Förhoppningsvis kan vi genom att systematiskt 
utvärdera våra platser och vårt arbetssätt lära oss av de misstag vi 
oundvikligen gör. På så sätt kan vi hela tiden bli  bättre på planering och 
komma lite närmare drömmen om ett hållbart samhälle.

7. Cirkulär planering







Vad	är	Södertörnsmodellen?
Det övergripande syftet med Södertörnsmodellen är att bidra till en omställning till 
ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling. Det specifika syftet har varit att pröva 
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kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling skapa jämlika, välmående 
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Läs mer på www.sodertornsmodellen.com
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