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7TILL LÄSAREN

Den här boken vänder sig i första hand till dig som arbetar i en kommun med lokal utveck-
ling på stadsdelsnivå men kan förhoppningsvis vara givande även för andra som är intres-
serade av ämnet. De senaste 15 årens satsningar för att motverka boendesegregationen 
i svenska städer har utvecklats till ett nytt verksamhetsfält i många kommuner. Stadsdels-
utvecklingen, som jag väljer att kalla det, verkar alltså vara här för att stanna. Samtidigt 
handlar det om ett relativt nytt område som utmanar traditionella strukturer och arbetssätt 
i den kommunala organisationen. Det gör att det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte 
kollegor emellan och att tiden känns mogen för att försöka sammanställa några lärdomar så 
här långt. 
 Jag som skrivit boken har tidigare arbetat som forskningsassistent vid Södertörns högskola 
med utvärdering av den dåvarande storstadspolitiken och som demokrati- och stadsdels-
utvecklare i Huddinge kommun.1 Under delar av 2010 var jag anställd på Mångkulturellt 
centrum, som 2008–2010 fungerade som nationellt kontor för European Urban Knowledge 
Network (EUKN) i Sverige. Nätverket har till uppgift att samla, sprida och underlätta utbytet 
av kunskap kring urbana utvecklingsfrågor och den här boken är ett sätt att göra det. Intres-
set för staden och det lokala sammanhanget har med andra ord funnits som en röd tråd 
genom mitt yrkesliv och jag har därför valt att tala om ett ”vi” i texten. Detta ”vi” innefattar 
mig själv och alla som känner att bokens innehåll har relevans för deras arbete. 
 Stadsdelsutveckling har beröringspunkter med många olika frågor – demokratiutveckling, 
hållbarhet, samverkan, samhällsplanering … Vart och ett av dessa teman skulle kunna för-

1 • Storstadspolitiken 

beskrivs kortfattat i intro-

duktionen. Min formella 

titel i Huddinge var utveck-

lingsledare. I arbetet ingick 

ansvar för kommunens 

vision om delaktighet, 

stadsdelsutveckling i en av 

kommunens stadsdelar och 

rollen som föredragande 

för demokratiberedningen.
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djupas och leda till flera egna böcker. Idag finns en mängd texter av olika slag på varje tema, 
både forskningsrapporter och teoretisk litteratur. Den kunskapen är viktig men det kan också 
behövas något som ger mer konkret vägledning i yrkesvardagens många valsituationer. Denna 
bok syftar till att fungera som ett praktiskt stöd i arbetet, och fokus riktas därför mot teman 
som process, planering, organisering, metoder och framgångsfaktorer. 
 I kapitel 3 ger jag exempel på metoder som passar bra i olika faser av arbetet och i kapitel 
8 finns manualer för varje metod. I slutet av kapitlen 3–7 finns ett antal frågeställningar som 
kan vara intressanta att fundera kring och diskutera med kollegor. 
 Inför skrivandet av boken intervjuade jag åtta tjänstemän från olika kommuner runt om i 
landet som alla har mångårig erfarenhet av stadsdelsutveckling. Utöver detta material bygger 
boken på forskning, utvärderingar av lokalt utvecklingsarbete samt handböcker inom områ-
den som medborgardialog och mötesmetodik. 
 Slutligen vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till alla som på olika sätt bidragit till 
boken – de stadsdelsutvecklare som så generöst delat med sig av sin kunskap, kollegorna på 
Mångkulturellt centrum som lämnat värdefulla synpunkter på manuset, redaktör Ingrid Ram-
berg som formgivit och hjälpt mig att finslipa texten samt fotograf Andrzej Markiewicz som 
skapat de fantastiskt vackra bilderna. Tack!
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111. INTRODUKTION

Stadsdelsutveckling är ett arbete som kan ha många olika syften och utformas på en mängd 
olika sätt. Därför ska jag i detta kapitel försöka ringa in och beskriva stadsdelsutvecklingen 
som verksamhetsområde. Vad handlar det egentligen om? För att kunna besvara den frågan 
är det nödvändigt att först teckna en bakgrund. 

Stadsdelsutvecklingen växer fram
Historieskrivningen tar här sitt avstamp i de nationella program för att bryta den sociala och 
etniska boendesegregationen i städerna som regeringen initierade från mitten av 1990-talet: 
Blommansatsningen 1995–1996, Nationella exempel 1998–2000 och Storstadstadssatsning-
en 2000–2005. Samtliga program har handlat om relativt omfattande insatser i ett antal 
utvalda stadsdelar.
 Med Storstadspropositionen 1997/98:165 lanserades storstadspolitiken som ett nytt 
politik område. Storstadssatsningen kan beskrivas som den nya politikens konkreta genom-
förande, med lokala utvecklingsavtal mellan stat och kommun som operativt instrument. Till 
satsningen knöts statliga medel som tillfördes kommunerna mot en likvärdig ekonomisk mot-
prestation. I regeringens riktlinjer för de lokala utvecklingsavtalen fanns också det så kallade 
underifrånperspektivet som ett tydligt krav tillsammans med andra återkommande ledord som 
samverkan, långsiktighet och helhetsperspektiv. Arbetet skulle i korta ordalag gå ut på att 
tillsammans med boende och verksamma i om rådet analysera behoven och få till stånd en be-
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stående samverkan mellan lokala aktörer för att utveckla stadsdelen. Många gånger har det 
åtminstone i retoriken funnits en stark betoning av samverkan med föreningsliv och boende. 
Det är detta arbete som kommit att kallas stadsdelsutveckling.
 Idag går politikområdet under benämningen urban utvecklingspolitik och flera nya kommu-
ner har tecknat avtal med staten. Till skillnad från tidigare medför inte avtalen några statliga 
medel utan arbetet ska istället utföras med ordinarie kommunala medel.2

Vad kan göras lokalt?
Av beskrivningen ovan framgår att relativt omfattande satsningar för att bekämpa bostads-
segregationen pågått i Sverige i cirka femton års tid. Under denna tid har också ett stort antal 
forskningsrapporter och utvärderingar producerats. Trots att rapporterna belyst arbetet ur en 
mängd olika perspektiv finns en slutsats som forskarsamhället tycks vara enigt om: Bostadsse-
gregationen är ett strukturellt problem vars orsaker inte kan lokaliseras till ett antal specifika 
stadsdelar. Därför är det inte heller rimligt att lokala projekt ensamma ska kunna råda bot 
på problemet. För detta krävs istället en sammanhållen politisk strategi på nationell, regional 
och lokal nivå där insatser inom olika politikområden samordnas.3 Därmed inte sagt att det 
inte går att åstadkomma positiva förändringar med lokala insatser. Frågan är vilka frågor som 
lämpar sig bäst för lokalt arbete? 
 Bostadssegregationen är nära förknippad med tillgången till arbete men det är inte främst 
inom stadsdelen som tillväxt och nya arbetstillfällen skapas, utan på den nationella och regio-

2 • Statens bidrag innebär 

framförallt en utökad 

samverkan med berörda 

statliga myndigheter.

3 • Lahti Edmark 2002, 

s. 55f, 63. 
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nala nivån. Inte heller är det lokalt som man bäst bekämpar olika former av diskriminering på 
arbetsmarknaden.4 Likväl finns det lokala arbetsmarknadsprojekt som uppvisar mycket goda 
resultat mätt i andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier. Tendensen att män-
niskor flyttar till andra stadsdelar när de får arbete gör dock att resultaten av lyckade arbets-
marknadsåtgärder försvinner från marginaliserade områden. 
 Samtidigt finns naturligtvis frågor som lämpar sig mycket väl för lokalt arbete. Det är fram-
förallt i närmiljön som förutsättningarna för trygghet, trivsel, delaktighet och social samman-
hållning skapas.5 Andra frågor som med fördel hanteras på den lokala eller kommunala nivån 
handlar om folkhälsa, fysisk upprustning och till viss del miljö. 
 Ett konsekvent och långvarigt utvecklingsarbete där många aktörer samverkar kan stärka 
det sociala kapitalet i en stadsdel.6 Många gånger utvecklas också nya aktiviteter och verk-
samheter som bidrar till att öka de boendes upplevelser av trygghet och trivsel. Om lång-
siktiga insatser av social karaktär kombineras med verkliga satsningar på fysisk omdaning i 
stadsdelar med låg social status kan det sannolikt öka deras attraktivitet. Lyckas man med 
det konststycket finns också en möjlighet att mer välmående hushåll väljer att stanna kvar i 
området. Samtidigt finns en uppenbar risk för att valet att arbeta i vissa specifika stadsdelar 
förstärker en redan existerande stigmatisering genom att peka ut dem som problematiska och 
avvikande.7

4 • Ibid, s. 86. 

5 • Ibid, s. 83f. 

6 • Putnam 1996. Socialt 

kapital handlar något 

förenklat om tilliten och 

de sociala banden eller 

kontakterna mellan män-

niskor. Ett starkt socialt 

kapital ökar kapaciteten 

att organisera sig kring 

gemensamma intressen 

och kollektivt genomdriva 

förändringar. 

7 • Lahti Edmark 2002, 

s. 89.
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Vad det hela handlar om
Innan vi går vidare till bokens mer praktiska delar har det blivit dags att knyta ihop säcken och 
försöka besvara den inledande frågan: Vad handlar stadsdelsutveckling egentligen om? 
 Att utgå från ett helhetsperspektiv på stadsdelen ligger väl i linje med tidens tankar om en 
hållbar samhällsutveckling där olika dimensioner och frågor måste samspela med varandra. 
Det kräver att samhällets organisering i stuprör med mer eller mindre vattentäta skott mellan 
sig bryts upp och att olika aktörer samarbetar på ett effektivt sätt. Genom en välfungerande 
samverkan undviker man dubbelarbete och viktiga frågor slipper hamna ”mellan stolarna”. 
Samverkan mellan olika aktörer – inte minst de boende i en stadsdel – kan också leda till en 
bredare kunskap om lokala förhållanden. Det möjliggör i sin tur att den kommunala servicen 
bättre anpassas till de behov som finns och blir mer träffsäker. Stadsdelsutveckling handlar om 
att få till stånd en effektiv lokal samverkan för att utveckla stadsdelarna så att de blir attrak-
tiva och hållbara – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
 Som framgått i tidigare avsnitt är stadsdelsutvecklingen otillräcklig som strategi för att 
bryta segregationen i staden. Som jag ser det handlar det istället om att utveckla och för-
bättra varje stadsdel utifrån dess egna förutsättningar, oavsett vilka de socioekonomiska 
förhållandena är. I marginaliserade stadsdelar kan arbetet i bästa fall bidra till att motverka 
segregationens negativa konsekvenser, men om insatserna enbart koncentreras dit finns en 
risk för ökad stigmatisering. Sett mot den bakgrunden framstår stadsdelsutveckling inte som 
en angelägenhet för ett fåtal marginaliserade stadsdelar utan snarare som ett sätt att utveckla 
boendemiljön i hela kommuner. 
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 Detta inledande kapitel har syftat till att ringa in stadsdelsutvecklingen som verksamhets-
område. Därmed har vi berört frågorna om varför vi ska arbeta med stadsdelsutveckling och 
vad arbetet handlar om. På nästa nivå finner vi frågan om hur vi mer konkret ska göra. Vad är 
viktigt att tänka på när vi planerar vårt arbete och vilka metoder kan vi använda oss av? Det 
är framförallt denna fråga som resten av boken kommer att handla om.  
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172. ORDNING PÅ ORDEN

I föregående avsnitt sa vi att stadsdelsutveckling handlar om att utveckla attraktiva och 
hållbara stadsdelar i samverkan mellan lokalsamhällets aktörer – kommunen, civilsamhället, 
näringslivet och andra offentliga verksamheter. Frågan är vad samverkan betyder i just det här 
sammanhanget? 

Former av samverkan
Samverkan är ett begrepp som kan ges en mängd olika innebörder. Slår man i en ordbok 
hittar man ord som samspel, samröre, samförstånd, verka tillsammans. Det gör det svårt att 
formulera en enda heltäckande definition. I praktiken är det också så att de inblandade par-
terna ofta har vitt skilda förutsättningar, resurser och makt. I arbetet med stadsdelsutveckling 
är det ofta kommunen som har huvudansvaret och makten att fatta beslut. Samtidigt handlar 
en viktig del av arbetet om samverkan med föreningsliv och boende. Därför riktas huvudfokus 
mot samverkan med civilsamhället – ideella organisationer, informella nätverk och enskilda 
medborgare – kring frågor inom det kommunala ansvarsområdet. Vilket påverkansutrymme 
de civila aktörerna har varierar och beror till stor del på hur kommunen väljer att agera. Mot 
denna bakgrund har jag valt att tala om fyra olika former av samverkan med olika grad av 
inflytande.8

8 • Modellen med fyra 

olika former av sam-

verkan är en bearbetad 

variant av Huddinge 

kommuns delaktighets-

spektrum, se ”Handbok 

i del aktighet. Från vision 

till verklighet”. Den 

är utvecklad av Teresa 

Lindholm och Marcel 

Moritz med inspiration 

från Sherry Arnsteins 

modell ”A Ladder of 

Citizen Participation”, se 

Arnstein 1969.
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Konsultation är en form av samverkan som ger deltagarna möjlighet att tycka till i en fråga 
innan kommunen fattar beslut. Frågan är vanligtvis väl avgränsad och det huvudsakliga syftet 
är att samla in synpunkter för att bredda beslutsunderlaget. Konsultationer är ofta punktinsat-
ser som sker vid enskilda tillfällen. 

Dialog är ett utbyte av tankar och idéer mellan parterna i utvecklingsarbetet där man till-
sammans resonerar kring olika handlingsalternativ. Dialogen kräver ofta att man träffas vid 
flera tillfällen. Samtliga deltagare måste också ges möjlighet att påverka dagordningen under 
resans gång. 

Samarbete innebär att två eller flera parter gemensamt driver en verksamhet, genomför 
konkreta aktiviteter och bidrar med resurser i någon form. Det kan till exempel ske inom ra-
men för ett formellt partnerskap. 

Medbestämmande innebär att medborgare och brukare får vara med och bestämma i 
kommunala frågor. Det kan ske genom en omröstning som blir styrande för det politiska be-
slutet. Det kan även betyda att brukarna av en kommunal verksamhet får långtgående man-
dat att själva sköta driften och fatta beslut. 

Tillsammans täcker de fyra samverkansformerna ett brett spektrum av aktiviteter inom arbetet 
med stadsdelsutveckling.9 De kan sammanfattas i följande modell: 

9 • Modellen kan till 

stora delar appliceras 

även på samverkan 

kring frågor som inte 

entydigt ligger inom det 

kommunala ansvars-

området. Det kan t.ex. 

handla om myndighets-

samverkan kring frågor 

där ansvarsområden 

möts och delvis överlap-

par varandra.
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FOrM AV 

 SAMVerKAn KänneTecKen Du Får  MeTODexeMPeL

 Konsultation Samla in synpunkter Tycka Fokusgrupp 
  Ofta punktinsats  Områdesvandring

 Dialog  Utbyte av tankar resonera Open Space
  Ofta flera tillfällen   Cafémetoden 

 Samarbete  Aktiviteter planeras Genomföra Framtidsverkstad
  och genomförs  Idéverkstad

 Medbestämmande Gemensamt  Bestämma Rådslag med
  beslutsfattande   omröstning
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Medan konsultation handlar om att samla in synpunkter på en avgränsad fråga handlar 
dialogen om ett utbyte där samtliga medverkande ges utrymme att lyfta frågor och diskutera 
alternativa lösningar. Däremot är rätten att fatta beslut i båda fallen förbehållen kommunen. 
Samarbete bygger vidare på dialogen och innebär att parterna kommer överens om formerna 
och målen för de gemensamma insatserna. Därmed inte sagt att de är jämstarka eller har 
samma förutsättningar att genomdriva sina intressen. Medbestämmande innebär att rätten 
att fatta beslut i kommunala frågor helt eller delvis delegeras till medborgarna/brukarna. Ju 
längre ner vi kommer i modellen desto större blir det påverkansutrymme som öppnas upp. 
 För att undvika missförstånd är det viktigt att alltid vara tydlig med vilken form av samver-
kan som kan bli aktuell. Slutligen bör det tilläggas att innehållet – det vill säga vad vi sam-
verkar om – är minst lika viktigt som själva formen för samverkan, vilket kommer att beröras 
närmare längre fram i boken. 

Motiv till samverkan
Vad är det vi vill uppnå när vi samverkar med civilsamhället? Svaret på den frågan har stor 
betydelse för hur arbetet organiseras och vilken form av samverkan som passar bäst. Jag har 
valt att sammanfatta åtta huvudkategorier av möjliga motiv.10 

10 • Kategorierna 
har inspirarats av 
Dahlberg och Vedung 
(2001) och deras sex 
argument för brukar-
inflytande.
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Ökad kunskap •  Syftet kan vara att samla information inför ett beslut eller förändring
sarbete. Ökad kunskap om medborgarnas/brukarnas behov gör det lättare att fatta väl-
grundade beslut och anpassa verksamheten till behoven. Samverkansformen är konsultation 
eller dialog. 

Ökad legitimitet •  Ett annat syfte kan vara att låta medborgarna/brukarna komma till 
tals för att öka deras förtroende för kommunen. Det kan ibland användas för att ”befria” 
ledningen från ansvar om verksamheten skulle kritiseras (se s. 51). Samverkansformen  
är konsultation eller dialog. 

Tillvarata resurser •  Ytterligare ett syfte kan vara att tillvarata den resurs som ideella 
arbetsinsatser utgör. Det kan i sin tur innebära minskade kostnader för att utföra en viss  
uppgift. För det krävs den form av samverkan jag har valt att kalla samarbete. 

utvecklingskraft •  Ett återkommande syfte är att man vill samordna civila, privata och 
offentliga aktörers insatser för att skapa synergier och komplettera varandra på bästa sätt. 
Här handlar det främst om samarbete. 

Ökad folkhälsa •  Forskning visar på ett tydligt samband mellan människors hälsa och 
deras möjlighet att påverka omvärlden och sitt eget liv.11 Därför är ökad folkhälsa ett vanligt 
motiv till samverkan med civilsamhället. Här kan samtliga samverkansformer bli aktuella. 11 • Ågren 2003.
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Demokratiskolning •  Ofta tänker man sig även att samverkan ska öka medborgarnas 
kunskap om hur de demokratiska processerna fungerar samtidigt som de övar sin förmåga att 
delta i det offentliga samtalet. Även här kan samtliga samverkansformer bli aktuella. 

Socialt kapital •  Ett vanligt argument brukar också vara att samverkan stärker det so-
ciala kapitalet. Det betyder något förenklat att samverkan främjar tilliten människor emellan 
och ökar kapaciteten att organisera sig kring gemensamma intressen.12 Det gäller för samtliga 
samverkansformer. 

empowerment •  Slutligen kan samverkan syfta till att omfördela makt och ansvar mellan 
kommun och medborgare. Ökat deltagande och inflytande i samhällslivet ger medborgarna 
större makt över sin egen tillvaro. Här handlar det främst om medbestämmande. 

I praktiken är de olika kategorierna givetvis inte så lätta att skilja från varandra. Motiven 
överlappar delvis varandra och förekommer ofta parallellt. Det viktiga är dock att tydliggöra 
vad det är man vill uppnå och med det som utgångspunkt välja lämpligt tillvägagångssätt.

12 • Putnam 1996.
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253. PROCESS I FLERA FASER

Stadsdelsutveckling är per definition en långsiktig process som involverar en mängd olika 
aktörer med vitt skilda förutsättningar och intressen. Det betyder att arbetet varierar över tid 
i tempo, intensitet och fokus. Att skapa samförstånd och länka samman delarna till en helhet 
är en komplex uppgift som kräver både lyhördhet och flexibilitet. Samtidigt är det viktigt att 
skaffa sig överblick och göra medvetna strategiska val. 
 För att göra processen mer överblickbar utgår jag här från en modell i sex faser.13 Därmed 
inte sagt att alla lyckade processer måste utvecklas exakt på detta sätt eller att det sker per 
automatik. I praktiken överlappar de olika faserna ofta varandra och flera delprocesser pågår 
parallellt. Ibland kan det dessutom vara nödvändigt att hoppa över något eller backa tillbaka 
en bit. Trots det tror jag att indelningen i faser kan synliggöra viktiga moment och steg i arbe-
tet som vanligen följer varandra i ungefär den ordning som beskrivs. Tanken är att modellen 
ska kunna användas som ett hjälpmedel för att planera och stämma av var man befinner sig i 
sitt arbete. Modellen beskriver ett generellt förlopp men kan med mindre justeringar applice-
ras på mer specifika delprocesser. 

Fas 1 – Koll på utgångsläget 
För att samverkan ska bli framgångsrik krävs förberedelsearbete. Därför behöver vi undersöka 
förutsättningarna, tydliggöra våra syften och fundera över vilken samverkansform vi vill och 
har möjlighet att engagera oss i. Här gäller det att göra realistiska bedömningar och med-

13 • Ranger & Westerberg 

2004. Modellen är utveck-

lad av författarna till boken 

”Metoder för möten. För 
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gjort vissa förändringar.
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vetna val, så att vi går in i processen med en gemensam bild av vad som ska göras och varför. 
För att nå dit kan det vara bra att fundera på några centrala frågor: 

• Finns viljan att samverka och vilka är i sådana fall motiven – hos oss själva, 
 kollegiet, våra chefer och organisationen som helhet? 
• Hur ser förutsättningarna ut vad gäller tid, resurser, ledningsstöd, organisations-
 struktur och rutiner? Behöver vi genomföra förändringar? Vad är möjligt att  
 förändra på kort och på lång sikt?
• Kring vilka frågor kan och vill vi samverka? Kring vilka frågor är det inte lämpligt? 
• Vilka kompetenser behövs? Vilka kompetenser har vi tillgång till och vilka saknas? 
• Vilka aktörer vill vi samverka med? Vad vet vi om deras förutsättningar och 
 intressen? Vad vet de om oss? 
• Vilken form av samverkan har vi möjlighet att gå in i på kort och på lång sikt? 
 Kan det handla om olika samverkansformer med olika aktörer, kring olika frågor  
 och i olika faser av processen? Här kan modellen på sidan 19 vara till hjälp. 
• Hur kan vi bygga nätverk mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter 
 som underlättar samverkan med externa aktörer? 

Det interna arbetet är naturligtvis en ständigt pågående process som kräver tid och energi 
hela vägen, men det bör prioriteras särskilt i den inledande fasen. Om de viktigaste frågorna 
är avklarade när vi ger oss ut på fältet kan många problem undvikas och vi kan lägga vår 
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energi på rätt saker. Det finns förstås ingen given ”manual” för hur man bäst går tillväga i  
fas 1. Däremot har jag samlat några enkla tips som förhoppningsvis kan vara till hjälp: 

• Förankra planerna i de egna leden genom att involvera ledningsgrupper och andra 
 viktiga nyckelpersoner. 
• Skapa ett nätverk av bundsförvanter som kan bidra i arbetet och fungera 
 som bollplank. Var uppmärksam på om det finns andra inom organisationen som  
 strävar i samma riktning. 
• Ta fasta på politiska visioner och förvaltningspolicyer som stödjer samverkan. 
• Dra lärdom av andras erfarenheter och visa på vinsterna med stadsdelsutveckling. 
 På till exempel www.eukn.org finns flera goda exempel.
• Sök information om fonder som kan bidra med extern finansiering. Arbetet med 
 stadsdelsutveckling vilar primärt på ordinarie resurser men lite extra pengar kan  
 vara ett bra smörjmedel i början av processen. Ibland kan bidrag medföra  
 att mycket tid måste läggas på administration. Väg därför fördelarna mot de  
 eventuella kostnaderna. 

Användbara metoder SWOT-analys (s. 78)
    PMI-analys (s. 81)
    Intressentinventering (s. 82)
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Fas 2 – Lära känna platsen
I fas 2 handlar arbetet framförallt om att lära känna stadsdelen och knyta kontakter med 
lokala aktörer som kan bidra i processen. Om vi själva bor i stadsdelen finns förstås mycket 
kunskap redan från början. Samtidigt gäller det att gå in i en ny roll, se stadsdelen med andra 
glasögon och bygga ett yrkesmässigt kontaktnät. För detta krävs å ena sidan viss tydlighet så 
att andra kan få en uppfattning om vilka vi är och vad vi vill åstadkomma. Å andra sidan är 
det minst lika viktigt med ett öppet förhållningssätt som gör att vi låter oss påverkas, utveck-
las och förändras av det vi möter. 
 En central uppgift i denna fas är att kartlägga vilka aktörer som finns i stadsdelen. Det kan 
vara kommunala verksamheter, föreningar, företag, statliga myndigheter, bostadsbolag eller 
mer informella nätverk – mellan ungdomar, grannar eller människor med en gemensam hob-
by. Här gäller det att etablera kontakt med så många som möjligt och ta reda på vad de olika 
aktörerna gör och skulle vilja göra i stadsdelen. Ofta rör det sig om ganska informella samtal 
men ibland kan det behövas mer strukturerade intervjuer eller fokusgrupper. Det kan också 
vara bra att reflektera över vilken framtoning vi bär med oss i mötet med andra aktörer. Vilka 
tidigare erfarenheter har de av oss och den organisation vi representerar? Vad vet de om vårt 
uppdrag? Hur kan vi bemöta dem på ett sätt som skapar förtroende och utvecklar relationen? 
 Möten med människor som bor och verkar på platsen är en värdefull källa till kunskap men 
det finns förstås många fler. Det kan handla om att själv gå runt i området eller att ta del av 
forskning, statistik, rapporter, litteratur och massmedia. Vad förmedlar de olika berättelserna? 
Vilken bild har utomstående av området och vilka konsekvenser får det för dem som bor och 
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verkar där? Det blir också viktigt att hålla i minnet att en stadsdel är en administrativ enhet 
som sällan motsvaras av samma enhetlighet i verkligheten. Istället kan området bestå av flera 
delar med olika karaktär när det gäller bebyggelse, upplåtelseformer, befolkning och social 
status. Hur människor rör sig i området och använder olika platser kan också variera. Här har 
ofta kategorier som kön, klass, etnicitet och ålder betydelse. 

Användbara metoder Intressentinventering (s. 82)
    rundvandring (s. 84)
    Fokusgrupp (s. 86)
    Områdescirkel (s. 88)

Fas 3 – Bygga delad kunskap 
Nu har någon typ av grupp eller nätverk byggts upp och det kollektiva arbetet kan börja. 
Förmodligen karaktäriseras gruppen av en mängd olika erfarenheter, kunskaper och förvänt-
ningar. Därför är fas 3 mer än något annat mötenas fas där mångfalden och de många rös-
terna står i fokus. Målet är att skapa en så nyanserad helhetsbild som möjligt, som kan bilda 
gemensam grund för det fortsatta arbetet. Då gäller det att:

• Fånga in olika aktörers kunskap, tankar och idéer kring den plats eller den 
 frågeställning vi samverkar kring. 
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• Tillsammans identifiera behov, resurser, hinder och utvecklingsmöjligheter. 
• Skapa forum där olika perspektiv och förslag kan diskuteras och utvecklas. 

För att verkligen kunna ta tillvara den kunskap som finns i gruppen är det viktigt att använda 
mötesformer som gör det möjligt för alla att både lyssna och delta aktivt. Samtidigt gäller det 
att välja metoder som fångar in bredden av tankar och idéer och hjälper till att identifiera de 
övergripande temana. 
 Den delade kunskapsbas vi bygger upp i denna fas ska fungera som underlag för att for-
mulera strategier, ta fram handlingsplaner, prioritera och fatta beslut längre fram. Därför är det 
bra att undvika allt för många frågor av karaktären bra/dåligt. Det resulterar lätt i långa listor 
på saker som man vill att kommunen ska åtgärda, till exempel att laga trasiga gatlyktor eller 
avlägsna klotter. Det är visserligen viktigt men kan ställa mer långsiktiga visioner i skymundan 
och leder sällan till mobilisering av ideella krafter. Istället handlar det om att försöka iden-
tifiera framtidsfrågor, resurser och människor som är villiga att engagera sig aktivt i utveck-
lingsarbetet. Ett sätt att hålla fokus på framtiden är att dela ut blanketter för felanmälan när 
frågor av karaktären ”här och nu” dyker upp. På så sätt kanaliseras frågorna in i systemet och 
uppmärksamheten kan återigen riktas mot mötets huvudtema. 
 För att skapa tillit och göra arbetet meningsfullt måste alla aktörer få möjlighet att se på 
vilket sätt de kan bidra till processen som helhet. Det är extra viktigt om vi valt att arbeta med 
konsultation eller dialog där den information som samlas in kommer att värderas och använ-
das i ett arbete som till stora delar ligger bortom medborgarnas insyn. 
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Användbara metoder SWOT-analys (s. 78)
    PMI-analys (s. 81)
    rundvandring (s. 84)
    Fokusgrupp (s. 86)
    Områdescirkel (s. 88)
    Open Space (s. 91)
    cafémetoden (s. 96)

Fas 4 – Skapa gemensam strategi  
I fas 4 har det blivit dags att smala av arbetet. Med utgångspunkt i det material som samlats 
in i föregående fas handlar det om att: 

• Väga samman, värdera och prioritera mellan olika synpunkter och förslag. 
• Ta fram mål, strategier och handlingsplaner för det fortsatta arbetet. 

Det gäller med andra ord att enas om en gemensam färdriktning och fundera över hur vi ska 
gå tillväga för att åstadkomma det vi vill. För att ta tillvara alla krafter i lokalsamhället är 
det bra med en strategi som både lämnar utrymme för gemensamma insatser och enskilda 
aktörers handlande. Samtidigt måste arbetet få vara en läroprocess där perspektiv och prio-
riteringar kan skifta över tid. Det innebär att aldrig så noggrant formulerade strategier kan 
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behöva justeras eller kompletteras under resans gång. När samverkansformen är konsulta-
tion eller dialog blir fas 4 till stora delar ett internt arbete. De strategiska besluten fattas då i 
kommunen men kunskap om de olika aktörernas prioriteringar kan samlas in som en del av 
beslutsunderlaget redan i fas 3. 
 Ibland uppstår konflikter kring vägval och prioriteringar. Det är en naturlig del av arbetet 
som måste få ta sin tid och det viktigaste är inte att uppnå total samstämmighet, utan att alla 
får möjlighet att argumentera för sin sak och lyssna till andra. Kanske kan det också vara så 
att de mer komplicerade frågorna får lösas efter hand och att vissa saker helt enkelt får vänta 
till senare. I fas 4 är det även hög tid att börja fundera på hur det praktiska arbetet i nästa fas 
kan organiseras på bästa sätt. 

Användbara metoder Framtidsverkstad (s. 97)
    Miniverkstad (s. 101)
    Idéverkstad (s. 106)
    Hinderverkstad (s. 109)

Fas 5 – Från ord till handling 
I fas 5 handlar det om att genomföra de planerade insatserna. Det kan frigöra mycket hand-
lingskraft och kreativitet men innebär också att processen går in i sitt mest sårbara skede. I de 
fall samverkansformen är samarbete eller medbestämmande medför fas 5 att arbetet alltmer 
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går över gränser mellan sektorer, organisationer och kompetensområden. Då blir frågor som 
ansvar, mandat, resurser och organisation ”hetare” än någonsin och ibland helt avgörande för 
det fortsatta arbetet. Här gäller det att mobilisera alla resurser och organisera arbetet på ett 
sätt som dels knyter ihop de olika aktörerna och dels hakar i befintliga strukturer för styrning 
och beslutfattande i respektive organisation. Det är förstås en uppgift som inte har någon 
given lösning. Därför går jag för tillfället vidare och återkommer till frågan i kapitel 4. 
 I genomförandefasen kan vi behöva bredda våra kontaktytor mot omvärlden och involvera 
nya parter i arbetet. Kanske finner vi att planerna måste anpassas till olika regler och förord-
ningar, att det krävs mer resurser eller andra kompetenser än dem som finns i gruppen. När 
nya aktörer kopplas in kan det arbete som redan utförts komma att ifrågasättas av dem som 
inte varit med tidigare, och konflikter uppstå. Nu ska ju synliga förändringar ske och det är 
ofta konfliktfyllt. Därför är det viktigt att inte sluta ”processa” – att hela tiden lyssna, jämka 
mellan olika intressen och hitta nya lösningar. 
 Är samverkansformen konsultation eller dialog är det extra viktigt att vara tydlig med hur 
de åtgärder vi tänker genomföra är kopplade till de förslag som samlades in i fas 3. Det gäller 
också att förklara bakgrunden till de beslut som fattats och vara noga med att informera om 
hur processen fortsätter – vad som kommer att hända och när det ska ske. 

Användbara metoder Startverkstad (s. 114)
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Fas 6 – Blicka bakåt och gå vidare 
När vi når fas 6 är det dags att utvärdera och dra lärdomar inför framtiden. Det är förstås 
något som behöver göras hela tiden, men det blir särskilt viktigt mot slutet av en process. Då 
handlar det om att analysera arbetet, värdera resultaten och fundera över vad vi tar med oss 
och hur vi kan dra nytta av det på bästa sätt. Här finns en mängd frågor att fundera kring: 

• Vilka har deltagit i processen? När, hur mycket och på vilket sätt har 
 de deltagit? 
• Utifrån vilka behov och intressen har olika aktörer deltagit? Har deras 
 behov och intressen tillgodosetts?  
• Hur har samverkan fungerat internt i kommunen och med externa parter? 
• Vilka problem har uppstått och vad beror de på? 
• Har de gemensamma målen uppnåtts? 
• Går det att identifiera framgångsfaktorer? 
• Vilka olika faser, moment eller milstolpar går det att se i processen? 
• Vilka moment eller frågor har prioriterats, vilka har glömts bort och varför har 
 vissa saker prioriterats framför andra? 
• Vilka lärdomar tar vi med oss från varje fas eller moment? Vad hade 
 kunnat göras annorlunda? 
• Behöver strategin som helhet förändras? 
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 Att reflektera över det egna arbetet är viktigt men mycket kan också vinnas genom att låta 
andra utvärdera verksamheten. Det kan till exempel ske genom så kallad kollegiegranskning 
eller genom att anlita en forskare från universitet eller högskola som fortlöpande analyserar 
arbetet. Väljer vi att låta en forskare följa arbetet är det ett beslut som bör fattas redan innan 
processen sätter igång.

Användbara metoder Variant av PMI-analys (s. 81)

Frågor för reflexion
 • I vilken fas av arbetet befinner vi oss? Finns det något som fungerar särskilt bra? Finns 

det problem, vad beror de på och vad kan vi göra åt dem? Har vi glömt något i tidigare 
faser? Vad blir viktigt att tänka på framöver? 

 • Vilka bilder har vi av stadsdelen? Vad bygger de på  och vilka är vi själva i 
sammanhanget? 

 • Vilka mål och strategier har vi? Vilka vägval och prioriteringar har eller kommer vi att 
behöva göra? Varför och med vilka konsekvenser? Finns det grupper eller aktörer som 
gynnas mer än andra? 
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374. ATT ORGANISERA ARBETET

En kommun är en komplex organisation. Den är för det första en politiskt styrd organisation 
där förtroendevalda och tjänstemän fyller olika funktioner. För det andra är det en organisa-
tion med flera olika nivåer, från politiken via den centrala administrationen till det lokala pla-
net där stora delar av den faktiska verksamheten äger rum. För det tredje är organisationen 
vertikalt indelad i nämnder, förvaltningar och verksamheter med olika ansvarsområden, man-
dat och kompetenser. För att ge arbetet med stadsdelsutveckling legitimitet och för att få det 
nödvändiga helhetsperspektivet till stånd krävs att alla aktörer, delar och nivåer samverkar på 
ett effektivt sätt. Det är både en utmaning och en avgörande framgångsfaktor. 
 Frågan är hur arbetet bäst organiseras? Den ideala organisationen existerar inte men där-
emot finns mycket erfarenhet och många intressanta exempel runt om i landet. Detta kapitel 
bygger huvudsakligen på intervjuer med åtta tjänstemän från Botkyrka, Gävle, Göteborg, 
Huddinge och Uppsala.14

Modell i flera varianter
Hur arbetet med stadsdelsutveckling i svenska kommuner är organiserat varierar naturligtvis 
men samtidigt finns många gemensamma drag. Lite förenklat skulle man kunna tala om en 
modell i flera varianter. I detta avsnitt har jag valt att använda Botkyrka som exempel. 
 Till skillnad från många andra arbetar Botkyrka med stadsdelsutveckling i hela kommunen 
istället för i en eller några särskilda stadsdelar. Här är arbetet till stora delar knutet till de så 

14 • Därtill har informa-

tion om arbetet i Växjö 

kommun hämtats från 

rapporten ”Ett paraply för 

det gamla eller en grund 

för något nytt? Om urbant 

utvecklingsarbete i Växjö/

Araby” av sociologen 

Nihad Bunar.
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kallade områdesgrupperna som totalt är fem stycken. Grupperna består av representanter från 
samtliga förvaltningar, det kommunala bostadsbolaget och andra viktiga aktörer som polis, 
vårdcentral, folkets hus och föreningsråd. Ordförande är oftast en förvaltningschef medan 
övriga kommunrepresentanter alla har chefspositioner i sina respektive förvaltningar. Några är 
verksamma lokalt, t.ex. rektorer och bostadsbolagets områdeschefer. I varje grupp ingår också 
en stadsdelsutvecklare.15 Områdesgrupperna träffas en gång i månaden och har till uppgift att 
utifrån sin samlade kunskap följa situationen i området och initiera nödvändiga insatser. 
 Som ett komplement till områdesgrupperna finns nätverksgrupper med lokala aktörer i 
varje område – kommunala verksamheter, föreningar, religiösa samfund, näringsidkare och 
andra organisationer. Nätverksgrupperna är mer operativa till sin karaktär och länkas samman 
med områdesgrupperna via stadsdelsutvecklaren i respektive område som sitter med i båda 
grupperna. I Botkyrka finns även fem så kallade dialogforum med politiker som har till uppgift 
att föra dialog med invånarna om lokala frågor, vilket många gånger sker i samarbete med 
områdesgrupp och stadsdelsutvecklare. 
 De intervjuade tjänstemännen från Botkyrka anser att organisationen med områdes- och 
nätverksgrupper till stora delar fungerar bra men att det finns vissa brister. Till fördelarna hör 
att områdesgruppernas sammansättning med höga chefer i förvaltningarna tillför arbetet 
legitimitet och mandat.16 Samtidigt finns bitvis problem med bristande engagemang och när-
varo i grupperna. Orsakerna är troligtvis flera men gruppsammansättningen kan ha betydelse 
eftersom engagemanget för de lokala frågorna ofta är starkare längre ner i organisationen. 
Andra svårigheter handlar om att det saknas en pådrivande motor i arbetet vilket blivit särskilt 

15 • I Botkyrka används 

däremot termen områdes-

utvecklare. 

16 • Tidigare var områdes-

grupperna mer lokala och 

informella till sin karaktär.  
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tydligt i samband med att man tagit fram ett utvecklingsprogram för stadsdelen Alby.17 För 
denna satsning skapades en tillfällig organisation med politisk styrgrupp, ledningsgrupp och 
arbetsgrupp. När dokumentet väl var klart upplöstes de olika grupperna och tanken var att 
förvaltningarna nu skulle ta över själva genomförandet av programmet. Det har dock visat sig 
att förvaltningarnas åtaganden inte alltid lever upp till de utmaningar som beskrivs i utveck-
lingsprogrammet. Så här säger en tjänsteman från Botkyrka: 

”Istället tolkas programmet som det passar förvaltningarna. Det innebär ofta att man 
döper om redan pågående insatser och så händer i praktiken ingenting nytt.” 

Förvaltningsperspektivet tenderar alltså att tränga undan det bredare helhetsperspektivet på 
stadsdelen. På pappret finns en samsyn men när vardagen tar vid och det blir dags att agera 
löper arbetet i stuprören på ungefär som vanligt. Läser man i den rika flora av utvärderingar 
som gjorts av lokalt utvecklingsarbete det senaste decenniet är detta en problematik som går 
igen i de flesta kommuner.18 Vad lösningen på problemet skulle kunna vara är svårt att säga. 
Kanske behövs ändå en särskild funktion som samordnar, bevakar och driver på arbetet när 
kommunen som i detta fall ska kraftsamla kring en eller flera stadsdelar? 
 I de flesta kommuner finns motsvarigheter till Botkyrkas stadsdelsutvecklare och olika 
grupper men de begrepp som används varierar. Oftast kallas ”områdesgruppen” istället för 
styrgrupp. Vilka positioner och mandat som medlemmarna i dessa (styr)grupper har i sina 
respektive organisationer varierar liksom vilka förvaltningar som finns representerade. Ibland 

17 • En process dokumen-

terad i Ramberg 2010. 

18 • SOU 2005:29.
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finns även politiska styrgrupper, antingen för hela utvecklingsarbetet eller för särskilda sats-
ningar. Hur mycket civilsamhällets aktörer inkluderas i organisationen skiftar också väldigt 
mycket. I vissa fall lyser de helt med sin frånvaro medan de på andra håll är relativt väl repre-
senterade. Att hitta en organisationsform som lyckas förena central styrning med lokalt enga-
gemang verkar vara en utmaning som de flesta kommuner brottas med. 

några framgångsfaktorer
Med Botkyrka som exempel har jag tecknat en översiktlig bild av hur arbetet med stadsdels-
utveckling ofta organiseras. Jag har också pekat på två återkommande strukturella problem 
eller utmaningar. Det ena rör svårigheterna att skapa samverkan över förvaltningsgränserna 
utifrån ett delat helhetsperspektiv. Det andra rör svårigheterna att koppla ihop olika nivåer så 
att arbetet får både mandat och lokal förankring. Utifrån de intervjuer som gjorts går det att 
identifiera några faktorer som som kan bidra till att minska problemen. 

central placering •  En viktig fråga handlar om organisatorisk hemvist. Flera av dem 
som intervjuats framhåller fördelarna med att arbetet placeras centralt under kommunstyrelse 
eller stadsdelsledning. Med en fackförvaltning som huvudman finns en tendens att arbetet 
smalas av mot operativa frågor som ligger nära förvaltningens eget ansvars område. En central 
placering möjliggör däremot strategisk överblick och ett bredare perspektiv samtidigt som det 
sänder en tydlig signal om att stadsdelsutveckling är något som angår alla förvaltningar. 
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Använd medborgarkontoren •  Stadsdelsutvecklarna kan bli ganska ensamma i sin 
roll. I de kommuner som har medborgarkontor kan det därför vara en fördel att enheterna 
samordnas. Förutom stadsdelsutvecklingen är medborgarkontoren ofta den enda verksam-
heten i en kommun som både är lokalt baserad och har ett uppdrag att tänka bortom för-
valtningsgränserna. Man utgår från ett medborgarperspektiv och hjälper sina besökare i en 
mängd olika frågor. Medborgarkontorens geografiska placering innebär även att där samlas 
mycket lokal kunskap. Samordningen mellan verksamheterna kan till exempel bestå i att 
stadsdelsutvecklaren sitter i medborgarkontorets lokaler. 

Bort från sidospåret •  Stadsdelsutveckling är, som betonats upprepade gånger, ett 
långsiktigt arbete som kräver tid, uthållighet och ständig reflektion. Därför är det inte optimalt 
att bedriva arbetet i projektform oavsett hur väl projektorganisationen har riggats. Men ibland 
är det just så det ser ut och då gäller det att vara tydlig med förutsättningarna och lägga sig 
så nära den ordinarie organisationen som möjligt. Om lokala chefer involveras i projektet ökar 
möjligheterna att resultaten lever kvar efter projekttidens slut. Samtidigt visar erfarenheterna 
att även stadsdelsutveckling som drivs reguljärt ofta uppfattas som en sidofråga som bara 
angår ett fåtal. För att få genomslag i organisationen menar flera av de intervjuade tjänste-
männen att man måste hitta sätt att föra in frågan i styrsystemet. 
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Områdesperspektiv i styrning
Hur går man då tillväga för att få in ett områdesperspektiv i styrningen? Låt mig exemplifiera 
med två olika upplägg från två olika kommuner. Så här går det till i Botkyrka: 

1.  Varje år fattas beslut om en så kallad flerårsplan med kommunövergripande mål 
 och ekonomiska ramar för verksamheten. 

2.  Flerårsplanen bildar sedan ram för de mål och uppdrag som nämnderna formulerar 
 inför varje verksamhetsår. För att nämnderna ska kunna ge förvaltningarna  
 områdesbaserade uppdrag görs också en områdesanalys som underlag för arbetet.  
 Analysen görs av områdesgruppen. 

3.  Utifrån uppdragen tar förvaltningarna fram en ettårsplan med åtaganden för 
 det kommande året. De områdesbaserade åtagandena presenteras i en särskild  
 områdesbilaga. 

4.  Därefter gör varje områdesgrupp en områdesplan som samordnas med ettårs -
 planerna. Det innebär att de områdesbaserade åtaganden som finns i dessa också  
 tas med i respektive områdesplan. Den i sin tur fungerar sedan som en rullande  
 handlingsplan för det kommande året. Sedan är det områdesgruppernas uppgift att  
 samordna alla områdesbaserade åtaganden. 
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5.  Arbetet följs upp genom tertial- och ettårsrapporter till budgetberedningen och 
 demokrati- och integrationsberedningen. 

Proceduren med att ta fram områdesbilagor gäller de områden som har så kallade utveck-
lingsprogram.19 Än så länge är systemet ganska nytt och oprövat men de intervjuade tjänste-
männen har positiva förväntningar på vad det kan leda till. Samtidigt finns också vissa far-
hågor: 

”Redan idag hörs klagomål från förvaltningarna om att man tycker det är jobbigt med 
områdesbilagan. Idag är det ett område, så vad ska hända när de har fem områden att 
ta hänsyn till? Det finns en risk för bakslag. Att organisationen slår ifrån sig och säger 
att det här vill vi inte ha, tillbaka till kärnverksamheten.”

19 • Våren 2011 är det 

bara Alby och Tullinge 

men fler områden ska 

tillkomma.



44

 I Huddinge satsar man istället på att föra in områdesperspektivet i styrprocessen genom  
ett antal mått med vars hjälp man följer utvecklingen i stadsdelarna. Med utgångspunkt i 
kommunens övergripande styrdokument där mål, ekonomiska ramar och uppdrag till nämnd-
erna specificeras har man identifierat sju teman inom vilka mätningar ska göras i varje stads-
del.20 Så här ser processen ut: 

1.  Kommunstyrelsens förvaltning tar fram centrala mått inom de sju temana och 
 redovisar dem i sin verksamhetsplan. 

2.  Övriga förvaltningar tar fram ett antal förvaltningsspecifika mått inom de teman som 
 berör deras respektive ansvarsområden och redovisar dem i sina verksamhetsplaner.  

3.  Utifrån uppdragen tar förvaltningarna fram en ettårsplan med åtaganden för det  
 kommande året. De områdesbaserade åtagandena presenteras i en särskild  
 områdesbilaga

4.  Därefter gör varje områdesgrupp en områdesplan som samordnas med 
 ettårsplanerna. Det innebär att alla områdesbaserade åtaganden också tas med  
 i respektive områdesplan. Den fungerar i sin tur som en rullande handlingsplan  
 för det kommande året. Sedan är det områdesgruppernas uppgift att samordna alla  
 områdesbaserade åtaganden.

20 • Kommunens övergri-

pande styrdokument kall-

las Mål och budget. Under 

2010 pågick arbetet 

med att ta fram ett nytt 

hållbarhetsdokument som 

ska fungera som underlag 

vid framtagandet av Mål 

och budget. De teman och 

mått som beskrivs över-

ensstämmer även med 

hållbarhets dokumentet.
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  1 2 3 4 5 6 7
TeMA Arbete/ utbildning Trygghet Folkhälsa Attraktiva Delaktighet Miljö

  Tillväxt Kunskap   områden Mångfald

       

cenTrALA Förvärvs- Behöriga till Upplevd Upplevd In- och Upplevt (Under  
MåTT frekvens gymnasiet trygghet hälsa utflyttning inflytande framtag-
   i åk 9     ande)

FÖrVALT nInGS-  •  •  •  •  •  •  •
MåTT  •    •    •    •    •    •    •
   •    •    •    •    •    •    •

De sju teman och mått som beskrivits kan illustreras i följande modell: 
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Så här kommenterar en av de intervjuade tjänstemännen systemets fördelar och brister: 

”Förhoppningen är att det här ska skapa långsiktighet genom att områdesperspektivet 
blir en del av ordinarie verksamhet. Bristerna är att det vi gör är helt avskilt från med-
borgarna. Det finns inte heller någon förvaltningssamverkan inbyggd i systemet. Däre-
mot får man bättre möjligheter att se om man inom stuprören lyckas möta de behov 
som finns. Eventuellt kan det leda till att man identifierar områden där man behöver 
samverka för att lösa uppgiften. När områdesperspektivet blir en del av ordinarie styr-
ning får de förtroendevalda bättre förutsättningar att se helheter och rikta uppdrag till 
förvaltningarna utifrån områdenas specifika behov. Kanske kommer man även att upp-
täcka att det behövs en dialog med medborgarna.”

Som framgått finns både likheter och skillnader mellan de båda kommunerna. De långsiktiga 
ambitionerna är ungefär desamma men Botkyrka har kommit något längre i praktiken. Medan 
Huddinges arbete än så länge handlar om att mäta utvecklingen i stadsdelarna går Botkyrka 
ett steg längre med områdesbaserade uppdrag till förvaltningarna. Ytterligare ett gemensamt 
drag hos kommunerna är att arbetet gäller alla stadsdelar. Flera tjänstemän framhåller att det 
är något som gjort det lättare att genomföra de strukturella förändringar som det innebär att 
föra in områdesperspektivet i styrprocessen. 
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Med basen i civilsamhället
Nu har det blivit dags att titta närmare på ytterligare ett exempel, denna gång från Gävle 
kommun där man har organiserat arbetet på ett helt annat sätt än det vi hittills stiftat bekant-
skap med. I Gävle finns inga stadsdelsutvecklare, områdesgrupper eller politiska styrgrupper. 
Här talas inte heller om mandat eller styrning. Istället bygger arbetet på ett underifrånper-
spektiv där enskilda, grupper och föreningar i lokalsamhället ges stort utrymme till egna 
initiativ. En tjänsteman berättar: 

”Vårt arbete i stadsdelen utgår från kommunens folkhälsoprogram och har även ta-
git intryck av byapolitiken på landsbygden. Tanken var att jobba underifrån. Vad kan 
medborgare och föreningar bidra med? Vilket stöd behövs? Så arbetet handlar mycket 
om att stötta de sociala nätverken i bostadsområdet. Jag tror att det är viktigt att civil-
samhället är med och bidrar för att man ska kunna driva en kommun idag. Vi hade en 
stadsdelsutvecklare ett tag men det visade sig att det var svårt att inte ta över och göra 
det mesta själv. Det innebar att de andra blev ganska passiva.”

I Gävle finns sedan tidigt 90-tal sju utvecklingsgrupper i olika delar av kommunen, både i 
själva staden och på den omgivande landsbygden. Utvecklingsgrupperna består i huvudsak av 
engagerade boende, vanligtvis cirka 10–15 personer. Kopplat till utvecklingsgrupperna finns 
också arbetsgrupper som i dialog med ansvariga tjänstemän arbetar med olika frågor, som 
utformningen av en ny stadspark eller tryggare skolväg. Som ett stöd i arbetet finns en liten 
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pott pengar som kan sökas för att täcka kostnader för lokaler, fika, trycksaker och liknande. 
Därtill fungerar kommunens folkhälsostrateg som kontaktperson, som ska finnas till hands för 
att svara på frågor och hjälpa till med kontakter in i organisationen. 
 I de berörda områdena finns flera aktiva föreningar. Kulturrum är ett exempel på en för-
ening som på sätt och vis tagit över delar av den tidigare stadsdelsutvecklarens funktion. 
Tillsammans med arbetsförmedlingen driver föreningen ett projekt för arbetslösa kvinnor, man 
ordnar lovaktiviteter för skolbarnen, underlättar i kontakterna mellan föräldrar och skola och 
stöttar utvecklingsgruppen på olika sätt. Det kan till exempel handla om att låna ut lokaler el-
ler hjälpa till med att söka tillstånd för lokala evenemang. För att föra in ett områdesperspek-
tiv även i politiken har man gjort ett försök med så kallade förtroendemannaråd. Råden består 
av politiker från samtliga nämnder och har till uppgift att föra dialog med de boende i sina 
respektive områden. Här har bland annat utvecklingsgrupperna varit en aktiv samtalspartner. 
Jämför vi Gävle med Botkyrka framträder stora skillnader. Så här resonerar en tjänsteman 
kring olika sätt att organisera arbetet: 

”Ett alternativ är att arbeta med en smalare ansats där det handlar om att stärka det 
civila samhället och den sociala sammanhållningen i ett bostadsområde. Då görs det 
tydligt att jag som medborgare kan påverka vissa saker – driva lokala projekt och ordna 
olika evenemang – men att jag inte kan förvänta mig att jag ska kunna påverka förvalt-
ningschefernas prioriteringar. Det är en väg att gå och det är kanske okej så länge man 
inte hävdar att man satsar på att rusta upp området och bryta segregationen.”



49

I citatet understryks vikten av tydlighet kring vad det är man vill uppnå. De uttalade syftena i 
de båda kommunerna är också ganska olika. I Botkyrka vill man främja en hållbar utveckling i 
begreppets alla bemärkelser. I flera fall handlar det om att öka stadsdelarnas attraktivitet och 
motverka segregationens negativa konsekvenser. I Gävle är situationen i bostadsområdena 
en annan och syftet mer avgränsat. Här handlar det främst om att stärka det civila samhället, 
ta tillvara ideella krafter och främja tillväxten av socialt kapital. Som en följd av detta hoppas 
man även kunna bidra till förbättrad folkhälsa. 

Frågor för reflexion 
 • Har vi mandat och legitimitet för att driva arbetet på ett effektivt sätt? 
 • Finns lokal förankring?
 • Går det att identifiera fler framgångsfaktorer för arbetets organisering? 
 • Finns goda exempel? 
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515. SAMVERKA MED CIVILSAMHÄLLET

Civilsamhällets aktörer är en viktig samverkanspart i arbetet med stadsdelsutveckling. Tanken 
är dels att man bättre kan förstå de behov som finns i ett område genom att lyssna till dem 
som bor där, och dels att det finns en outnyttjad kraft i civilsamhället som kan vara en resurs 
i utvecklingsarbetet. En annan bärande tanke handlar om det demokratiska värdet i att låta 
människor påverka sin närmiljö. Det är en rättighet och något som kan leda till ett vidare 
engagemang i de större samhällsfrågorna, lyder argumentet.21 Samtidigt finns också demo-
kratiska risker som är viktiga att vara medveten om och ta på allvar. I detta kapitel ska jag 
först beröra några av riskerna för att sedan resonera kring hur samverkan med civilsamhället 
kan breddas och utvecklas.22 

Kritiska perspektiv
Idag talas allt mer om vikten av att samverka med civilsamhället, och medborgardialog har i 
det närmaste blivit ett modeord, men syftet är många gånger ganska otydligt. Man genomför 
medborgardialoger för att det är ”bra” i största allmänhet och för att man vill öka människors 
engagemang och förtroende för politiken. Det är inget dåligt syfte i sig men lämnar många 
frågor obesvarade. Vad vill man egentligen uppnå? Handlar det om att stärka det sociala kapi-
talet, om demokratiskolning, empowerment eller ökad legitimitet? (se s. 21–22). I det senare 
fallet finns ibland ett manipulativt inslag som innebär att politiker och chefer  kan undandra 
sig ansvar genom att hävda att man ”bara gjort som medborgarna vill”. Men manipulationen 

21 • SOU 2000:1

22 • Det finns flera frågor 

som av utrymmesskäl inte 

behandlas närmare här, 

till exempel vad samver-

kan med civilsamhället/

medborgardialog  innebär 

för den representativa 

demokratin och partipoliti-

ken, samt vad som händer 

med roll- och ansvars-

fördelningen mellan 

medborgare, tjänstemän 

och politiker.
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23 • Arnstein 1969.

]
]
]

kan också ta sig andra uttryck. Ibland handlar det om att legitimera beslut som i princip redan 
är fattade. Det kan till exempel göras genom att presentera information om olika alternativ 
och deras konsekvenser på ett sätt som talar för det utfall man vill se. Ett annat sätt kan illus-
treras med hjälp av statsvetaren Sherry Arnsteins modell ”Ladder of Citizen Participation”.23 

8. Medborgarkontroll
    
7. Delegerad makt  Medborgarmakt
    
6. Partnerskap
    
5. Rådgivande roll
    
4. Konsultation  Symboliska handlingar
    
3. Information
    
2. Terapi
        Icke-deltagande
1. Manipulation
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 Med inspiration från denna modell har jag tidigare definierat olika former av samverkan: 
konsultation, dialog, samarbete och medbestämmande. Låter man medborgarna välja mellan 
två olika förslag kan det åtminstone till formen se ut som medbestämmande (se s. 19) eller 
det Arnstein kallar delegerad makt. Men om förslagen inte skiljer sig nämnvärt från varandra 
till innehållet kan man fråga sig hur mycket medbestämmande eller makt det egentligen inne-
bär. När det gäller samarbete kan man ibland fråga sig om det verkligen är ansvar eller makt 
som fördelas. Att utföra en arbetsuppgift innebär alltid ett ansvar men behöver inte medföra 
något egentligt inflytande, även om de som faktiskt bestämmer kanske vill få det att framstå 
så. I båda fallen finns skäl att hävda att det snarare rör sig om en form av manipulation. På 
stegens andra trappsteg finner vi det Arnstein kallar terapi. Med det menas att man bjuder in 
medborgarna till ”dialog” i en fråga som många har starka känslor kring, utan att ha någon 
plan för hur synpunkterna ska tas tillvara. Det främsta syftet är istället att låta människor få 
”prata av sig”. När samverkan med civilsamhället handlar om manipulation och terapi finns 
en uppenbar risk för att människor tappar förtroendet för de demokratiska processerna. 
 Stadsdelsutveckling medför att aktörer från olika sektorer i allt större omfattning samverkar 
med varandra. Det innebär även att ideella organisationer och företag är med och styr utveck-
lingen i stadsdelarna via nätverk och partnerskap med aktörer inom den offentliga sektorn. 
Med detta följer både risker och möjligheter. När allt fler aktörer samarbetar kring produktio-
nen av samhällstjänster blir systemet mindre transparent och det kan bli svårt att lokalisera 
vem som egentligen har ansvaret för en fråga. Därmed blir det också svårt att utkräva ansvar 
om kvaliteten på tjänsterna skulle brista. Fördelen med att fler parter involveras kan vara att 
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det leder till ökad mångfald, ny kunskap och en service som är bättre anpassad till många 
skiftande behov.24 Samtidigt finns en risk för att de som medverkar representerar en liten men 
resursstark grupp av människor som är bra på att göra sina röster hörda. Samma sak gäller 
när enskilda medborgare deltar i en dialog kring den egna stadsdelens utveckling. Då kan 
samverkan bidra till att ytterligare förstärka den ojämna fördelning av makt och inflytande 
som redan finns i samhället.
 Min utgångspunkt är att samverkan med civilsamhället alltid måste ha ett ärligt uppsåt och 
att både motiv och samverkansformer ska definieras och kommuniceras så tydligt som möjligt 
till alla medverkande. Jag utgår också från att risken för ökad ojämlikhet finns och måste tas 
på allvar. Därför ska jag i det följande rikta fokus mot vad som kan göras för att bredda sam-
verkan så att de positiva potentialerna förverkligas. 

Kartlägg och analysera
För att etablera samverkan på bred front behöver vi veta vilka civila aktörer som finns i stads-
delen (fas 2) vilket sannolikt underlättas om det finns tjänstemän som själva bor där. Vid sidan 
av föreningarna finns även informella nätverk människor emellan – ungdomar som träffas 
efter skolan, äldre som umgås kring en gemensam hobby eller grannar som fikar tillsammans 
varje tisdag. Inom föreningarna kan det också finnas både formella och informella gruppe-
ringar och undersektioner, till exempel för kvinnor eller ungdomar. Att kartlägga föreningarna 
är inte särskilt svårt men frågan är hur man gör för att identifiera aktörer som inte är formellt 24 • SKL 2007.
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organiserade. Ett bra sätt att börja är att gå via nyckelpersoner med god lokalkännedom. I in-
ledningsskedet av arbetet är kontaktnätet förmodligen begränsat men en eller några ingångar 
kan leda en god bit på väg. Andra sätt är att läsa på anslagstavlor och i lokala tidningar, delta 
på föreningsmöten och gå på olika evenemang i stadsdelen. När vi väl identifierat ett nätverk 
kan det i sin tur fungera som en ingång till nya kontakter. 
 Det finns förstås brister i det beskrivna arbetssättet. För det första kan det vara svårt att 
hitta de informella nätverken. Då finns en risk för att merparten av dem vi samverkar med blir 
små föreningsaktiva grupper. Dessa är ofta resursstarka människor med tillgång till flera fo-
rum för att göra sina röster hörda. Samtidigt är det inte heller lätt att lära känna föreningarna 
så väl att vi kan se vilka interna grupperingar de rymmer. Risken är då att de vi samtalar med 
endast representerar styrelsen eller en viss intressegrupp. Att enbart fokusera på föreningar 
och nätverk kan ge en klart missvisande bild av vad de boende i stadsdelen tycker och tänker. 
Därför kan vi behöva komplettera med andra metoder vilket kommer att behandlas närmare i 
nästa avsnitt. 
 I samband med kartläggningen av aktörer kan det vara bra att undersöka på vilket sätt 
de interagerar med varandra och i vilken utsträckning de redan samverkar med kommunen. 
Samverkansprojekt mellan föreningar och kommunala verksamheter på det lokala planet är 
ganska vanligt. Troligtvis finns även föreningar som fungerar som samrådsparter och remissin-
stanser eller som driver olika verksamheter på uppdrag av kommunen. När kartläggningen är 
genomförd gäller det att analysera de kunskaper vi samlat in och fundera över hur samverkan 
kan utvecklas. Hur förbättrar vi dialogen med föreningslivet? Vilket stöd behövs? Vilka frågor 
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är strategiskt viktiga att främja? Hur kan vi stötta de informella grupper och nätverk som på 
olika sätt är aktiva i stadsdelen? Är det önskvärt och möjligt att gå in i formella partnerskap 
eller att lägga ut fler uppdrag på ideella organisationer? Här är det viktigt att tänka på att 
föreningarna kan ha olika resurser och kunskaper när det gäller att skriva ansökningar och 
marknadsföra sin verksamhet. Därför finns även en risk för att de starkare föreningarna får 
mer stöd oavsett verksamheternas innehåll och kvalitet.25 
 För den som vill veta mer om samverkan med civilsamhällets organisationer finns en lista 
med litteraturtips sist i boken. 

Konsten att nå fram
Om samverkan begränsas till föreningar och nätverk kan den grupp som deltar blir ganska 
snäv. Därför är det viktigt att hitta metoder som når ut till ett bredare lager av enskilda med-
borgare. För att lyckas med det krävs att kommunikationen anpassas till människors olika 
preferenser, vanor och behov. Det gäller med andra ord att tänka till och satsa tid och energi 
på att kommunicera. Här följer några tips som kan vara till hjälp: 

• Modern kommunikationsteknik och sociala medier öppnar nya möjligheter för 
 information och dialog. Här finns en potential att nå också dem som vanligtvis inte  
 går på möten. Annonsera via Spotify, twittra, skapa en grupp på Facebook eller  
 använd befintliga grupper som knyter an till den fråga det gäller. 

25 • Hosseini-Kaladjahi 

2007.
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• Sprid information via nyckelpersoner med stora kontaktytor, till exempel frisören, 
 prästen eller fotbollstränaren i området. De har ofta ett stort förtroendekapital och  
 kan fungera som ambassadörer för utvecklingsarbetet. 
• Använd olika kommunikationskanaler: webben, affischer, flygblad, annonser, sociala 
 medier, muntlig information och skriftlig via post och e-post. Upprepa informationen  
 och skicka påminnelser. 
• Sök upp människor på fritidsgårdar, öppna förskolor, vårdcentraler och andra 
 mötesplatser. En personlig kontakt är oftast mer effektiv än mer allmän information. 
• Arrangera möten och evenemang på offentliga platser där många människor rör sig 
 dagligen, som parker, torg och köpcenter. 
• Skicka inbjudan till ett representativt urval av medborgare. Bara ett fåtal kommer att 
 visa intresse men det är ändå ett bra sätt att nå dem som vanligtvis inte brukar delta. 
• Knacka dörr i ett visst område, fastighet eller trappuppgång. Välj strategiskt utifrån 
 upplåtelseform, social status, geografiskt läge och andra faktorer av betydelse. 

Gör det enkelt 
Att bredda samverkan med civilsamhället handlar inte bara om att nå ut med information 
och knyta kontakter. Det handlar också om att skapa mer jämlika villkor för deltagande. Män-
niskors socioekonomiska situation är den enskilda faktor som har störst betydelse i samman-
hanget. Det gäller att ha orden och redskapen för att snabbt sätta sig in i nya frågor, bilda sig 
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en uppfattning och argumentera för sin sak. Samtidigt är det minst lika viktigt att ha tid och 
ork att engagera sig i sådant som ligger utanför den privata sfären. Tidsbrist är överhuvudta-
get en vanlig orsak till att många väljer att inte delta, oavsett utbildning och inkomst. Själva 
mötesformerna har också stor betydelse. Den formella ordning som ofta gäller inom politik 
och föreningsliv kan skapa osäkerhet hos den som inte är van. Andra saker som kan utgöra 
hinder för deltagande handlar om funktionsnedsättning och bristande kunskaper i svenska. 
 Att skapa ett alldeles eget rum där de skillnader i resurser och livsvillkor som finns i sam-
hället inte existerar är förstås en omöjlighet. Men mycket kan ändå göras för jämna ut villko-
ren. Här följer några tips: 

• Frångå formella procedurer och använd ett språk som är begripligt för alla. 
 Undvik yrkesspecifika ord och förkortningar. 
• Med hjälp av tolkar och skriftlig information på lätt svenska, andra språk och i 
 alternativa format kan fler bli delaktiga. 
• Det finns ingen mötesform som passar alla. Därför gäller det att målgruppsanpassa 
 och kombinera olika metoder. Generellt gäller att samtal i mindre grupper och en  
 samtalsledare som fördelar ordet gör att fler kommer till tals. 
• Genom att erbjuda barnpassning på plats kan man underlätta för många, särskilt 
 ensamstående föräldrar. Erfarenheterna visar dessutom att fler kvinnor deltar då.
• Möteslokalerna ska vara tillgängliga för alla och utrustade med nödvändiga tekniska 
 hjälpmedel, till exempel teleslinga. 
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• Att bjuda på något att äta skapar en välkommande och avslappnad stämning. 
 Se alltid till att det finns ett vegetariskt alternativ, undvik griskött och ta om möjligt  
 reda på om det finns särskilda behov när det gäller kosten. 
• Skapa engagemang genom att involvera målgruppen i planeringen.  
• Locka till mötet genom att bjuda in intressanta gäster eller erbjuda någon typ av 
 ersättning: arvode, presentkort, biobiljett eller annan gåva. 
• Välj en plats som är välkänd och lätt att ta sig till. Platsen bör även vara 
 ideologiskt och religiöst neutral. Kyrkor och andra religiösa byggnader är inte de  
 bästa mötesplatserna för alla. 
• Tänk på att tidpunkten har betydelse. För att fler ska kunna delta är det bra om 
 möten sker på kvällar eller helger och gärna vid flera tidpunkter. Se även till att  
 mötet inte krockar med religiösa högtider eller andra viktiga händelser. Här kan  
 Mångkulturella almanackan vara till hjälp, se www.mkc.botkyrka.se

Frågor för reflexion
 • Vilka föreningar eller grupper har vi kontakt med? Vilka har vi inte kontakt med?  

Hur kan vi nå dem? 
 • Vad mer kan göras för att bredda och skapa mer jämlika villkor för deltagande? 
 • Vilka former av samverkan arbetar vi mest med och varför? Har vi erfarenheter av det  

Arnstein kallar manipulation och terapi? 
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616. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

En rad olika teman har berörts i boken. Detta kapitel syftar till att ytterligare lyfta fram, tydlig-
göra och utveckla resonemangen kring några särskilt viktiga teman. 

Tydlighet skapar tillit
Stadsdelsutveckling är ett komplext arbete som kräver att saker och ting får växa fram efter 
hand. Samtidigt gäller det att hitta en bra balans mellan flexibilitet och struktur. Annars finns 
risken att arbetet förlorar fokus och drar åt allt för många håll. Nya samverkans initiativ kan 
dessutom skapa många och skiftande förväntningar. För att undvika frustration och onödiga 
missförstånd är det viktigt att skapa ramar för arbetet och tydliggöra vad deltagarna kan 
förvänta sig. Därför är det bra att redan från början (fas 1) fundera på:

Syfte – Vilka övergripande syften och konkreta mål vill vi uppnå? 
Form – Vilken form av samverkan är möjlig? 
Process – När, var och hur sker aktiviteter, möten och beslut?
Spelregler – Vad förväntas deltagarna bidra med? Hur ska deras bidrag användas? 
ramar – Vad är möjligt att genomföra med den tid och de resurser vi förfogar över? 
 Finns sådant som redan är fastlagt? 
resultat – Vilka resultat kan vi utlova? Vad kan vi inte lova?
Ansvar – Vem ansvarar ytterst för samverkan? Till vem kan man vända sig med frågor? 
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 Med dessa frågor besvarade blir processen tydligare och enklare att delta i. Det skapar tillit 
och lägger grunden för en bra samverkan. 

Viktigt och på riktigt 
För att människor ska vilja bidra med sin tid och energi måste de uppleva deltagandet som 
meningsfullt. Det kräver att de frågor vi samverkar kring betraktas som viktiga och att det 
finns möjlighet för alla inblandade att påverka arbetet. Därför tror jag att man ska undvika 
att snäva in frågorna alltför tidigt i processen eller att möta potentiella samverkansparter med 
färdiga idéer som ska ”förankras”. Om människor upplever att de blir tillfrågade ”på låtsas” 
kan det skada deras förtroende för kommunen. Som jag ser det bör arbetet i de inledande 
faserna (1–3) istället präglas av en bred ansats som ger utrymme för många olika perspektiv, 
tankar och idéer. 
 För att samverkan verkligen ska bli meningsfull krävs också att insatserna faktiskt leder 
till något. Stadsdelsutveckling handlar ofta om utdragna processer som gör att tiden mellan 
start och resultat kan bli ganska lång. Därför kan det vara bra att parallellt med de långsiktiga 
satsningarna även lägga in mer avgränsade projekt som kan realiseras på relativt kort sikt. Att 
få göra ett handfast arbete som leder till synliga resultat kan hjälpa till att hålla ångan uppe. 
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Bygg på det som finns
En stadsdel är aldrig ett blankt papper. Den är ett sammanhang med sin egen historia och 
sina specifika förutsättningar som vi måste känna till (fas 2). Vad händer där och vilka krafter 
är verksamma i stadsdelen? Den kunskapen är nödvändig eftersom arbetet till stora delar 
handlar om att bygga vidare på det som redan finns – att stötta, utveckla och samordna – 
snarare än om att skapa något helt nytt. Det är viktigt av flera skäl. 
 Att i rollen som stadsdelsutvecklare driva arbetet helt på egen hand är alldeles för tungt 
och i längden ohållbart. Istället gäller det att haka tag i sådant som är på gång och att an-
vända sig av de krafter som finns i lokalsamhället. Så lägger vi en hållbar grund för arbetet 
och gör fler till ägare av processen. Många bostadsområden har dessutom en historia av 
otaliga projekt som kommit och gått, vilket också inneburit att processer fått börja om från 
början gång på gång. Denna ryckighet riskerar att skapa en ovilja hos de lokala aktörerna att 
återigen engagera sig i nya satsningar. Att grunda arbetet i redan pågående processer är ett 
sätt att försöka motverka projekttröttheten och skapa en större kontinuitet. 

Tänk igenom strategin 
Att det är viktigt att ha en genomtänkt strategi kan kanske låta som en självklarhet. Men när 
tiden är knapp och det finns krav på att ”det ska hända saker” är det lätt att just den biten 
blir lidande. Det vinner ingen på i längden. För att kunna sätta in rätt insatser och uppnå 
långsiktiga resultat krävs ett omfattande tankearbete. Det handlar för det första om att 
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inhämta kunskap och analysera vilka behov och utvecklingsmöjligheter (fas 2–3) som finns 
i stadsdelen. Med utgångspunkt i analysen gäller det sedan att sätta realistiska mål och ta 
fram en strategi (fas 4) för att nå dem. Var befinner vi oss idag, var ska vi och hur gör vi för att 
komma dit? 
 När det kommer till att mäta resultat (fas 6) finns några frågor som är viktiga att beakta. 
Många kommuner tar regelbundet fram mått för indikatorer som förvärvsfrekvens, ohälsotal 
och valdeltagande etc. Dessa siffror är viktiga för att kunna följa utvecklingen i stadsdelarna 
på en övergripande nivå, men frågan är om det är rätt metod för att mäta resultatet av arbe-
tet med stadsdelsutveckling. Om vi till exempel tar valdeltagandet kan man fråga sig om ett 
antal medborgardialoger kan förväntas ha en sådan effekt att det ger synliga utslag i statisti-
ken? Kanske efter många års kontinuerligt arbete men inte efter en kortare period. Vill vi mäta 
effekterna av vår samverkan med civilsamhällets aktörer är det förmodligen mer lämpligt 
att använda indikatorer för att mäta det sociala kapitalet i stadsdelen. En annan viktig fråga 
handlar om svårigheten att avgöra vilka faktorer som påverkat ett visst utfall. Är det vårt 
arbete med stadsdelsutveckling, konjunkturen eller kanske massmedias rapportering? 

Kommunikation är nyckeln 
Kommunikation är en nyckel som öppnar många dörrar. I början av en process kan den skapa 
tydlighet och tillit men är förstås lika viktig hela vägen. När processen blir långdragen kan 
det se ut som om ingenting händer trots att arbete hela tiden pågår bakom kulisserna. Vill 
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det sig riktigt illa kanske de resultat som slutligen uppnås inte ens kopplas samman med den 
inledande dialogen. Genom fortlöpande återkoppling skapar vi delaktighet samtidigt som vi 
också håller intresset levande och sprider resultaten av arbetet. Det kan ha avgörande bety-
delse för människors vilja att delta i framtiden. 
 Vanligtvis är en mängd olika aktörer berörda av arbetet. Förmodligen finns både en inre 
kärna av aktörer som är aktivt engagerade och ett lösare nätverk som vi har en mer sporadisk 
kontakt med. Troligtvis behöver vi även ha kontakter inåt i organisationen, mot politiker, led-
ningsgrupper och andra nyckelpersoner. Slutligen finns också en bredare allmänhet som har 
intresse av att få veta vad som händer i deras stadsdel. Att hålla reda på allt och hela tiden 
kommunicera rätt saker till rätt personer vid rätt tidpunkt är ingen lätt uppgift. Därför behöver 
man redan i ett tidigt skede formulera en kommunikationsplan: 

•  Vilka aktiviteter och mål ska kommunikationen stödja och bidra till? 
•  Vilka är det vi vill nå?
•  Vad vill vi säga?
•  Vad vill vi uppnå – vad vill vi att de människor vi riktar oss till ska veta, 
 känna eller göra? 
•  Vilka kanaler kan vi använda oss av? 
•  Vad behöver göras och när ska saker ske? 
•  Vem ansvarar för vad och vad kommer respektive insats att kosta? 
•  Vad krävs för att vi ska lyckas uppnå det vi vill? 
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Ofta pågår flera processer samtidigt vilket kan innebära att vi behöver formulera flera sepa-
rata planer. Eftersom saker och ting ofta förändras under arbetets gång är det bra att se över 
planen med jämna mellanrum och uppdatera när det behövs. 

reflektera hela vägen 
Att utvärdera sitt arbete mot slutet av en process är viktigt. Först då går det att få syn på 
helheten och dra lärdomar av de samlade erfarenheterna. Samtidigt är det minst lika viktigt 
att reflektera över arbetet när man är mitt uppe i processen. Det handlar om att ge varandra 
feedback, utveckla arbetsformerna och få till stånd ett gemensamt lärande. Eftersom en stor 
del av arbetet handlar om möten är det bra att undersöka hur deltagarna upplever dem: 

•  Tycker deltagarna att mötets syfte framgått på ett tydligt sätt?
•  Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt? 
•  Har alla haft samma möjlighet att komma till tals? 
•  Har alla haft möjlighet att påverka dagordningen? 
•  Finns det något deltagarna uppskattat särskilt mycket? 
•  Vad kan göras annorlunda till nästa gång? 
•  Vad har dagens möte egentligen handlat om och vad betyder det för det fortsatta 
 arbetet?
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Det finns förstås många sätt att bearbeta frågorna. Ett sätt är att diskutera dem i smågrupper 
eller att låta deltagarna besvara en kortfattad enkät.26 Andra frågor som kan vara intressanta 
att diskutera handlar om gruppdynamik och roller. Hur hindrar eller bidrar jag till arbetet? 
Vad skulle jag vilja bidra med? Vad hindrar mig att göra det? Här kan det vara värdefullt att 
analysera svaren utifrån ett jämställdhetsperspektiv.27 Finns skillnader i mäns och kvinnors 
upplevelser? Vad kan skillnaderna i så fall bero på? Vad kan göras för att öka jämställdheten? 
Att fortlöpande utvärdera arbetet är ett sätt att utveckla relationen mellan olika aktörer och 
ge bränsle åt nya samverkansprocesser. 
 Samtidigt som vi granskar det egna arbetet är det viktigt att vidga perspektiven och söka 
kunskap i omvärlden. Vad säger forskningen? Vilka processer på global, nationell och regional 
nivå påverkar utvecklingen i en stadsdel? Vad går att påverka lokalt och vad kräver andra 
insatser? Hur har andra gjort och vad går att lära av dem? För den som vill veta mer om jäm-
ställdhetsintegrering28 och segregationsforskning finns en lista med litteraturtips på s.121. 

Frågor för reflexion
 • Är vi tydliga ifråga om syfte, ramar, ansvar och förväntat resultat etcetera? 
 • Hur kan vi skapa kontinuitet och långsiktighet i vårt arbete? 
 • Har vi den kunskap vi behöver för att ta fram effektiva strategier?
 • Hur kan vi mäta resultaten av vårt arbete? Vilka mått är lämpliga? 

26 • Svaren kan antingen 

ges skriftligt, med poäng-

sättning eller genom en 

kombination av båda.

27 • För att möjliggöra en 

jämställdhetsanalys krävs att 

enkätsvaren kan delas upp 

efter kön.

28 • Jämställdhetsintegrering 

är ett systematiskt arbete 

för att analysera den egna 

verksamheten utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och 

vidta nödvändiga åtgärder för 

att göra den mer jämställd.
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697. Stadsdelsutvecklarens roll 

I arbetet med stadsdelsutveckling bidrar en mängd olika aktörer – politiker och enskilda med-
borgare, näringsidkare, föreningar och tjänstemän från olika organisationer med olika yrken 
och befattningar. Alla är viktiga men det finns förstås särskilda nyckelfunktioner, som stads-
delsutvecklaren. Detta kapitel bygger på intervjuer med stadsdelsutvecklare från olika delar av 
landet och är ett försök att beskriva arbetet sett från deras perspektiv. 

några nyckelkompetenser
I de intervjuer jag gjort framträder några återkommande teman i sättet att beskriva den egna 
yrkesrollen. De ord som oftast används är samordnare, nätverksbyggare och ”spindel i nätet”. 
Gemensamt är också att rollen beskrivs som en strategisk funktion där det gäller att kunna se 
helheten, identifiera nyckelaktörer och viktiga samverkansområden, formulera mål och lägga 
upp strategier. Vilka kompetenser krävs då för att fylla denna roll? Begreppet kompetens kan 
ges många olika innebörder. Här har jag valt att utgå från en modell i fem delar29: 

Kunskaper handlar om fakta, metoder och formell inlärning som sedan omsätts i praktisk 
handling. I rollen som stadsdelsutvecklare är det viktigt att ha: 

•  Teoretisk och faktabaserad kunskap om segregation, demokrati, den kommunala 
 organisationen och andra relevanta områden. 29 • Dalin 1997.
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•  Lokalkännedom om den egna stadsdelen
•  Kunskap om metoder och tekniker för att skapa möten som kännetecknas av 
 delaktighet, kreativitet och effektivitet. 
•  Grundläggande kunskaper om hur man går tillväga för att systematiskt utvärdera 
 det egna arbetet. 

Färdigheter handlar om en förmåga att använda metoder, skaffa information och hantera 
olika situationer. Som stadsdelsutvecklare är det viktigt att ha: 

•  Pedagogisk förmåga som gör det möjligt att förklara komplexa sammanhang 
 på ett enkelt och tydligt sätt. Det handlar också om att kunna länka samman olika  
 ståndpunkter, kompromissa, hitta lösningar, entusiasmera och övertyga. 
•  Förmåga att inhämta, kritiskt granska, analysera och värdera ny information. Det är 
 också viktigt att kunna sammanställa och strukturera stora mängder av information  
 på ett överskådligt sätt. 
•  Förmåga att använda olika metoder på ett flexibelt sätt som passar situationen och 
 de människor som deltar. 
•  Förmåga att koppla samman teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Det handlar 
 dels om att kunna omsätta teori i praktisk handling och dels om att kunna översätta  
 praktisk erfarenhet till mer generella principer, kategorier och begrepp. 
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Kontakter handlar om den sociala förmågan, om att kunna skapa förtroendefulla relationer 
och bygga kontaktnät som ger möjlighet till information och inflytande. Som stadsdelsutveck-
lare är det viktigt att ha: 

•  Kontakter inåt i organisationen med politiker, ledningsgrupper och nyckelpersoner i 
 olika förvaltningar och verksamheter. 
•  Ett brett kontaktnät med externa aktörer som föreningar, enskilda eldsjälar, företag 
 och myndigheter etcetera.  

Värderingar handlar om att tro och vilja kan bli avgörande för att verkligen kunna agera, ta 
ansvar och genomföra en uppgift. 

•  Arbetet med stadsdelsutveckling går på tvären mot traditionella strukturer och 
 arbetssätt i den kommunala organisationen. Det kan skapa svårigheter och gör  
 stadsdelsutvecklaren ganska ensam i sin roll. Då blir tro och vilja extra viktigt. 

erfarenheter handlar om att lära av händelser, framgångar och misslyckanden. 

•  Det finns inga mallar för hur arbetet med stadsdelsutveckling bäst bedrivs. Därför 
 blir det viktigt med självreflexion och lärande. 
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Sånt som händer 
I intervjumaterialet finns också många berättelser om de situationer och dilemman man som 
stadsdelsutvecklare kan ställas inför. Den gemensamma nämnaren i berättelserna handlar om 
rollen som länk eller mellanhand mellan olika parter: 

”Man har fått fart på en massa aktörer som vill göra saker och sedan säger orga - 
nisa tionen nej, det kan bli en rejäl kalldusch. Man får höra att så där man kan man  
inte göra, vi har inga pengar och det har vi testat förut. När stadsdelsutvecklaren är 
positiv upplever folk det som att kommunen har sagt ja, men så är det ju inte.”

”Man blir ibland den goda tjänstemannen som väcker en massa hopp. Alltså bara  
min närvaro skapar förväntningar. Men jag har ju inget beslutsmandat. Det jag kan  
göra är att lyssna.”

”Gentemot medborgarna blir man lätt en representant för en rigid organisation  
och i sin egen organisation ses man ofta som en besvärlig typ som hela tiden tjatar  
och klagar.”

Av citaten framgår hur stadsdelsutvecklaren lätt hamnar i kläm mellan den egna organisatio-
nen och de medborgare som hon eller han möter i det dagliga arbetet. I uttalandena framträ-
der å ena sidan ”den goda tjänstemannen” som riskerar att skapa orealistiska förhoppningar 
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bara genom sin närvaro. Här framhåller stadsdelsutvecklarna att det är viktigt att definiera 
den egna rollen, vara medveten om vilka begränsningar den har och hela tiden vara tydlig 
med det. Å andra sidan verkar tydligheten stundtals bidra till att göra stadsdelsutvecklaren 
till ”den onda tjänstemannen” som riskerar att utifrån uppfattas som en rigid byråkrat och 
internt som en bråkstake. 
 Andra svårhanterliga situationer kan handla om konflikter mellan boende i en stadsdel. En 
stadsdelsutvecklare beskriver en händelse där en muslimsk organisation ville ta över driften av 
en parklek som stod och förföll. Detta reagerade andra eldsjälar i stadsdelen mycket negativt 
på eftersom man befarade att lekparken enbart skulle komma att användas av muslimska 
barn. Vid ett annat tillfälle ville föreningsrådets medlemmar bli av med sin ordförande och 
förväntade sig att stadsdelsutvecklaren skulle gripa in. I det ena fallet handlar det om en 
situation där stadsdelsutvecklarens förmåga att medla och hitta konstruktiva lösningar sätts 
på prov medan det i det andra fallet handlar om att sätta gränser för det yrkesmässiga ansva-
ret. Det faktum att stadsdelsutvecklarna har mycket kontakt med föreningsliv och medborgare 
kan även skapa en konfliktfylld situation i förhållande till de folkvalda: 

”Ibland kan politiken vilja gå in och detaljstyra på ett sätt som de inte ska. Det bottnar  
i att man som stadsdelsutvecklare har mycket medborgarkontakter och lite grann rör  
sig på samma spelplan som politiken. Man kanske har haft kontakt med någon grupp 
och stöttat dem i att driva en fråga rent praktiskt. Det kan uppfattas som att det är 
stadsdelsutvecklaren som själv driver opinion och ställer till det bland medborgarna.”
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 Sammantaget tydliggör de olika berättelserna vad det i praktiken kan innebära att verka i 
korsdraget mellan medborgare, politiker och tjänstemän på olika nivåer i organisationen. Trots 
att uppgiften är komplicerad menar de intervjuade stadsdelsutvecklarna att man med tiden 
blir bättre på att undvika dilemman av det slag som beskrivits. Det handlar om att lära sig hur 
olika förvaltningar, verksamheter och chefer fungerar, att inte göra sig till språkrör för någon 
part och att utveckla en säker fingertoppskänsla för var den stundtals hårfina gränsen mellan 
politik och förvaltningsfrågor går. 
 Som vi sett handlar det också om att hantera stora samhällsfrågor i det lilla samman-
hanget. I många kommuner för man en ojämn kamp för att motverka bostadssegregationens 
negativa verkningar i marginaliserade stadsdelar. Det gäller att få organisationer och aktörer 
inom vitt skilda sektorer att samverka på tvären mot gängse strukturer. Dessutom ligger en 
stor del av ansvaret för uppgiften i praktiken på ett fåtal tjänstemän: stadsdelsutvecklare med 
ett visst antal arbetstimmar till sitt förfogande och begränsade mandat att själva fatta beslut i 
viktiga frågor. ”Lätt som en plätt”, som en stadsdelsutvecklare uttrycker det. 

Frågor för reflexion
 • Finns fler nyckelkompetenser? 
 • Vilka svårigheter eller dilemman har vi själva hamnat i? 
 • Vilka är våra viktigaste lärdomar? 
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778. LITEN VERKTYGSLÅDA

I tidigare kapitel har jag rekommenderat ett antal metoder som passar bra i olika faser av 
arbetet. Här beskrivs de steg för steg i utförliga manualer. För varje metod specificeras en eller 
flera samverkansformer. Det betyder att metoden är utformad för att skapa eller användas i 
samband med en viss samverkansform (se s. 19).
 Den observante läsaren kommer att upptäcka att ingen av de metoder som beskrivs är 
specifikt avsedd för medbestämmande. Däremot kan de flesta metoder användas för detta 
syfte. Då krävs dock att de synpunkter som framförs blir styrande för de beslut som sedan 
fattas. 
 För att de olika metoderna ska komplettera varandra på ett bra sätt kan man ibland be-
höva göra mindre justeringar. Låt säga att vi har genomfört fokusgrupper eller använt oss av 
cafémetoden i fas 2–3 och nu ska gå vidare med en idéverkstad i fas 4. Då är det viktigt att ta 
tillvara och låta idéverkstan bygga vidare på det material som samlats in tidigare. Det kan till 
exempel göras genom att ett överskådligt material med de viktigaste frågorna sammanställs 
och skickas ut till deltagarna i förväg, eller så avsätts en stund för läsning vid mötets början. 
Det skriftliga materialet kan förstås även kombineras med en muntlig presentation. 
 Med bra metoder går det att nå goda resultat men själva mötet är bara en del av arbetet. 
En annan, minst lika viktig del, handlar om förberedelser. Det handlar om att välja ett relevant 
och genomtänkt tema, att skapa en tydlig och tilltalande inbjudan, möblera rummet och 
ordna diverse praktiska saker. I kapitel 5 ges flera goda råd. För den som vill veta mer om 
mötesmetodik finns även en lista med litteraturtips på sidan 124. 
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Samverkansform

Konsultation, Dialog.

Tidsåtgång

50–70 min + extra 

tid för samtal innan 

prioritering. Beräknat 

för en grupp på cirka 10 

personer. 

Utrustning 

Blädderblock eller 

whiteboard, grova 

tuschpennor, papper, 

pennor, sax, frystejp, 

klisterprickar och 

kamera. 

SWOT-analys

SWOT-analysen är en enkel metod för att göra en nulägesanalys kring ett angeläget tema 
och skapa en gemensam bild av styrkor (strenghs), svagheter (weaknesses), möjligheter (opp-
ortunities) och hot (threats). Den kan t.ex. användas för att undersöka förutsättningarna för 
samverkan i fas 1 eller för att analysera situationen i den aktuella stadsdelen i fas 3. Är temat 
samverkan kan man ta listan med frågor på sidan 26 till hjälp. 
 Styrkorna i analysen är sådant som tillför något positivt medan svagheterna är sådant 
som vi behöver utveckla eller åtgärda. Både styrkor och svagheter handlar om dagsläget och 
är ofta interna faktorer, det vill säga sådant som vi själva kan påverka inom organisationen, 
teamet eller stadsdelen. Möjligheter och hot handlar istället om sådant som kan komma att 
inträffa eller bli aktuellt längre fram. Möjligheterna är saker som vi bör hålla lite koll på och 
se till att använda oss av om det blir läge. Samma sak gäller hoten. Vi bör vara medvetna om 
dem och ha tänkt igenom hur vi ska hantera dem på bästa sätt när de dyker upp. Möjligheter 
och hot är ofta externa faktorer, det vill säga sådant som vi inte själva kan påverka men likväl 
måste förhålla oss till. Så här går övningen till: 

•  Rita upp en fyrfältare med styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
•  Placera deltagarna i en halvcirkel framför fyrfältaren så att alla kan se. 
•  Förklara metoden kortfattat, max 5 min. 



79

Tema: Förutsättningarna för samverkan eller situationen i en stadsdel.

Styrkor 
(Dagsläget, ofta interna faktorer) 

 Exempel: 
•	 Vilja	till	samverkan.
•	 Policys	som	pekar	på	vikten	av	samverkan	.
•	 Uppskattade	natur-	och	rekreationsområden.
•	 Välbesökt	kulturhus.

Möjligheter 
(Framtiden, ofta externa faktorer) 

 Exempel: 
•	 Extra	projektmedel.	
•	 Viktiga	nyckelpersoner	stödjer	arbetet.
•	 Eventuellt	ny	spårväg.	
•	 Planerad	renovering	av	centrumanläggning.

Svagheter 
(Dagsläget, ofta interna faktorer) 

 Exempel: 
•	 Tidsbrist.
•	 Ovana	att	samverka	med	civilsamhället.	
•	 Sliten	centrumanläggning.
•	 Upplevd	otrygghet.

Hot 
(Framtiden, ofta externa faktorer) 

 Exempel: 
•	 Omorganisation	skapar	sämre	förutsättningar.
•	 Eventuella	nedskärningar.
•	 Renovering	av	centrum	skjuts	upp.
•	 Negativ	mediarapportering.
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•  Släpp sedan ordet fritt och låt gruppen ”brainstorma” fram sina tankar kring varje 
 ruta. Mötesledaren skriver upp allt i punktform. Börja med styrkorna och fortsätt  
 sedan med svagheter, möjligheter och hot. Vill man kan man börja varje del med att  
 låta deltagarna fundera individuellt i några minuter så att alla får en chans att samla  
 tankarna och formulera sig. Då kan det även vara bra att dela ut papper och penna.  
 Uppmuntra dem som är lite tysta och se till att inte enskilda deltagare tillåts  
 dominera hela samtalet. Brainstormingen bör ta cirka 10–15 minuter per ruta. 
•  När alla rutor gåtts igenom sammanfattar mötesledaren resultatet genom att läsa 
 upp alla punkter. Här kan det vara bra att lägga in en stund för fritt samtal. Varför är  
 just dessa punkter viktiga? Cirka 10–15 min. 
•  I nästa moment gäller det att prioritera bland punkterna i fältet svagheter. Detta är 
 de utvecklingsområden man behöver arbeta vidare med att förbättra. Dela ut två  
 röda klisterprickar eller en röd penna till alla deltagare som sedan får i uppgift att  
 placera ut  två prickar eller kryss på de två punkter man tycker är extra viktiga. Detta  
 moment tar cirka 5 min. 
•  När alla gjort sin prioritering samlas gruppen i en halvcirkel och läser upp de punkter 
 som fått flest klisterprickar eller kryss. 
•  Spara blädderblocksbladen eller dokumentera genom att fotografera. Informera/
 diskutera hur resultatet av övningen ska användas i det fortsatta arbetet. 
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PMI-analys 

PMI-analysen är en enklare variant av SWOT-analysen. Bokstäverna P och M står för plus och 
minus medan bokstaven I står för intressant. I spalten för intressanta saker listas sådant som 
inte tydligt kan placeras inom plus eller minus, som vore intressant att undersöka närmare 
eller se hur det utvecklas. PMI-analysen kan användas för flera olika syften, till exempel för 
att analysera situationen i en stadsdel eller för att identifiera styrkor och svagheter hos en idé 
eller ett projekt (fas 3). I fas 6 kan PMI-analysen användas för att utvärdera arbetet. Då står 
plus för det som fungerat bra, minus för det som fungerat dåligt och intressant för lärdomar 
som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Så här går övningen till: 

•  Rita upp en tabell med tre spalter för plus, minus och intressant.
•  Fortsätt därefter på samma sätt som i SWOT-analysen (se beskrivning ovan). 

Tema: Hur	har	arbetet	med	utvecklingsprogrammet	för	stadsdel	X	fungerat? 

  Plus (P)  Minus (M)  Intressant (I)

  Kommunikationsplan.  	 Boendes	delaktighet	 	 Kunskapsutbyte	och	läro-

	 	 	 sent	i	processen.	 	 process	internt.

Samverkansform

Konsultation, Dialog.

Tidsåtgång 
30–45 min + extra 

tid för samtal innan 

prioritering. Beräknat 

för en grupp på cirka 10 

personer. 

Utrustning 
Blädderblock eller 

whiteboard, grova 

tuschpennor, papper, 

pennor, sax, frystejp, 

klisterprickar och 

kamera. 
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Intressentinventering 

I början av en process kan det även vara bra att göra en intressentinventering (fas 1 och 2). 
Det är en enkel övning för att snabbt få en bild av vilka aktörer som kan ha intresse av arbe-
tet och därmed utgöra potentiella samverkansparter. Så här går det till: 

•  Sätt upp ett stort ark på väggen eller använd whiteboard och rita in arbetet/projektet
  i en cirkel i mitten. 
•  Be deltagarna om förslag på intressenter. Förslagen skrivs på notislappar som sätts 
 upp i en yttre cirkel runt arbetet/projektet. Cirka 5 min enskilt skrivarbete. 
•  Dela in deltagarna i smågrupper och fördela notislapparna med intressenter 
 jämnt mellan grupperna. Grupperna får 30 min på sig att identifiera dels  
 vad intressenterna kan få eller kräva av arbetet/projektet och dels vad arbetet/ 
 projektet kan få eller kräva från intressenterna. Detta kallas gränssnittsobjekt. 
•  Återsamla grupperna och låt dem berätta för varandra vad de kommit fram till. 
 Notislapparna sätts upp igen och pilar dras mellan respektive intressent och arbetet/ 
 projektet. Längst med pilarna ritas även gränssnittsobjekten in. Det som arbetet/ 
 projektet kan få eller kräva ritas nära mittencirkeln och det som intressenten kan få  
 eller kräva ritas nära intressenten. 

Samverkansform

Konsultation, Dialog.

Tidsåtgång 
Intressent inventeringen 

tar cirka 1 timme. 

Utrustning 
Stort pappersark, 

notislappar, pennor, 

grova tuschpennor, sax 

och frystejp. 
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Ideella insatser, 
kontakter.

Stadsdelsutveckling

Samhällsplanerare

Bostadsbolag

Boende

Fritidsgård

Skola

Föreningar

 

  Nöjda	kunder,	 
mindre skadegörelse.

Ökad	kunskap	om	behoven.

Inflytande,	 

positiva förändringar.

Nya	samverkansparters.

Nya	samverkansparters.

Stöd,	inflytande.

Insatser,  
 resurser.

Engagemang.

Synpunkter,	
förslag, idéer.

Kunskap, insatser.

Lokaler, insatser.
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rundvandring 

Rundvandring är ett paraplynamn för flera liknande metoder. De olika varianterna går att 
placera på en skala från styrd informationsspridning i form av guidade turer, till vandringar 
som helt styrs av deltagarna. I det senare fallet väljer varje deltagare en plats att berätta om. 
Guidade turer förekommer främst i turistsammanhang men kan även användas som ett verk-
tyg i arbetet med stadsdelsutveckling, till exempel genom att en grupp ungdomar tar hand 
om vandringen och berättar om ”sina” viktiga platser. 
 Någonstans på mitten av skalan finns den typ av vandring som är planerad utifrån ett tema 
och har en fastlagd rutt med vissa hållpunkter, som givetvis kan tas fram i samråd med delta-
garna. Temat kan till exempel vara trygghet, tillgänglighet eller estetiska värden i den fysiska 
miljön. Här fungerar den som håller i vandringen som samtalsledare snarare än som guide. 
Syftet är att konsultera människor i området om hur de upplever sin närmiljö (fas 2 eller 3). 
 Vandringen dokumenteras vanligen med hjälp av protokoll och fotografier. Det är en fördel 
om aktörer med ansvar för olika delar av den fysiska miljön medverkar som åhörare, till exem-
pel gatukontor och fastighetsägare. För att vandringen ska bli lyckad är det också viktigt att 
fundera på: 

•  Vilka ska delta? Hur når vi dem?  
•  Hur ska materialet från vandringen användas? 
•  På vilket sätt återkopplar vi till deltagarna efter vandringen? 

Samverkansform

Konsultation.

Tidsåtgång 
Vandringen bör inte 

vara längre än 3 km  

och inte ta mer tid än 

1,5 timmar. Eventuellt 

tillkommer cirka 1 

timme för uppsamling 

efter vandringen.
Utrustning 
Protokoll, pennor, 

kamera, blädderblock, 

megafon. 



85

•  När ska vandringen ske? Tänk på att det kan vara mörkt och kallt ute under 
 vinterhalvåret och att det då behövs varma kläder och ficklampa. 
•  Är de platser vi ska besöka lugna och tysta eller stökiga och bullriga? Behövs 
 megafon? 

Om syftet är att skapa samtal under själva vandringen bör inte gruppen vara större än 10 
personer så att alla deltagare kan komma till tals och höra varandra. Är gruppen större får 
samtalet sparas till en uppsamling inomhus efter vandringen som gärna kombineras med fika. 
Under själva vandringen kan det även vara bra att använda megafon och låta deltagarna själ-
va föra anteckningar i ett formulär med frågor om varje plats. Formulären kan sedan användas 
som underlag vid slutdiskussionen och sammanfattas i form av väggplanscher. Människors 
upplevelser av platser kan se väldigt olika ut och hänger delvis samman med kön, ålder och 
andra faktorer. Därför kan det finnas ett värde i att genomföra vandringar med specifika mål-
grupper, exempelvis småbarnsföräldrar, barn i olika åldrar eller personer med funktionshinder. 



86

Fokusgrupp 

Fokusgrupper förkommer i många olika varianter men kan enklast beskrivas som en struktu-
rerad gruppintervju där deltagarna tillfrågas om sina tankar kring en viss fråga, idé, produkt, 
service eller verksamhet. Fokusgrupper kan hållas både med heterogena grupper och mer 
homogena, med avseende på till exempel ålder, intresse eller livsstil.
 Metodens styrka ligger i dess enkelhet och förmåga att på kort tid ta fram många goda 
idéer och förslag kring en avgränsad frågeställning. Syftet är ofta att konsultera deltagarna 
kring vad de tycker är viktigt för att en verksamhet ska hålla god kvalitet men kan även an-
vändas för andra ändamål, till exempel för att ta reda på vad som utmärker en attraktiv stads-
del. Det gör metoden särskilt användbar i fas 2 och 3. 
 Fokusgrupper bygger ofta på att man först identifierar ett antal viktiga faktorer. Deltagarna 
får då i uppgift att fundera enskilt och skriva ner max 3 faktorer på notislappar under cirka 
5 min, en faktor per lapp. Sedan går man laget runt och alla faktorer skrivs upp på blädder-
block, whiteboard eller i ett excelark i datorn. Liknande faktorer kan slås samman till en. 
Därefter görs vanligtvis en viktning av faktorernas betydelse genom att deltagarna väljer ut 
fem faktorer som poängsätts 1–5. Ett snittpoäng för varje faktor räknas ut och skrivs upp. Vill 
man kan man lägga in ett lite friare samtal mellan momenten där deltagarna ges möjlighet 
att resonera kring varför just dessa faktorer är viktiga innan de viktas. Ibland följer även ett 
tredje moment där deltagarna får i uppgift att betygsätta hur bra man tycker att den aktuella 
verksamheten eller stadsdelen är med avseende på de fem viktigaste faktorerna. Även här an-

Samverkansform

Konsultation.

Tidsåtgång

En fokusgrupp pågår i 

1–2 timmar. 

Utrustning

Pennor, notislappar, 

blädderblock, dator, 

projektor, excelark, 

klisterprickar, sax och 

frystejp. 
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vänds en skala från 1–5 men deltagarna kan sätta samma poäng på flera faktorer om de vill. 
Därefter jämförs betygsättningen med viktningen och gruppen reflekterar tillsammans kring 
det mönster som blir synligt. Har de faktorer som ansågs viktigast fått höga eller låga poäng? 
Vad kan det i sådana fall bero på? Lämpligt antal deltagare är max 15 personer. 
 En annan variant inleds med att deltagarna först får associera fritt kring ett ord eller be-
grepp, till exempel attraktiv stadsdel. De skriver kortfattat ner sina tankar på notislappar med 
en tanke per lapp. Därefter sätts lapparna upp på ett stort ark på väggen och grupperas i 
teman. Varje tema skrivs upp i punktform på ett separat blädderblocksblad och deltagarna 
får i uppgift att prioritera genom att placera ut 3–5 klisterprickar vid de viktigaste punkterna. 
Prickarna kan antingen spridas ut på flera punkter eller samlas vid en särskilt viktig punkt. 
Precis som tidigare kan man lägga in ett friare samtalsmoment om varför just dessa punkter 
är viktiga och sedan fortsätta med betygsättning. Ytterligare en variant består av ett antal 
diskussionsfrågor som gruppen samtalar kring under fria former med en samtalsledare som 
fördelar ordet. Då behövs även en dokumentatör som för minnesanteckningar, med fördel 
direkt i datorn. Samma sak gäller för alla fokusgrupper som innehåller moment av friare sam-
tal. I båda fallen är lämpligt antal deltagare 6–8 personer. 
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Områdescirkel

Områdescirkeln* är delvis inspirerad av den traditionella studiecirkelns form. Metoden syftar 
till att få till stånd ett gemensamt lärande kring ett ämne och en överenskommelse om hur 
arbetet med frågan ska drivas vidare (fas 2 och 3). Det kan handla om att komma fram till ett 
antal strategiskt viktiga åtgärder eller ta fram förslag till organisationsform för det fortsatta 
arbetet.  Till skillnad från i studiecirkeln intar cirkelledaren inte någon lärarroll utan fungerar 
som mötes- och processledare. Arbetssättet förutsätter att initiativtagare och beslutsfattare i 
kommunen är villiga att överskrida sektorsgränser mellan olika organisationer och utveckla 
nya former för lokalt beslutsfattande. Områdescirkeln lämpar sig för 10–30 deltagare och 
genomförs som en serie om max 10 möten. ”Studier” mellan mötena består i att hämta infor-
mation eller kontakta resurspersoner inför nästa möte.  

Inledande planering  •  Det första mötet planeras av mötesledaren. Ett övergripande 
tema formuleras, till exempel ”Hur utvecklar vi stadsdelen tillsammans?”. De 6–10 viktigaste 
aktörerna i området identifieras och ska gärna finnas spridda inom offentlig, ideell och privat 
sektor. 

Det första mötet  •  De viktigaste aktörerna bjuds in till ett första möte med presentation 
av alla deltagare, syftet och processens utformning. Därefter görs en inventering av styrkor, 
svagheter, hot och möjligheter med hjälp av SWOT-analys (se s. 78). Analysen används sedan 

Samverkansform

Dialog.

Tidsåtgång

Varje möte tar cirka 2 

timmar. Processen pågår 

i cirka 6 månader. 

Utrustning

Grova tuschpennor, 

blädderblock eller 

whiteboard, klister-

prickar, notislappar, sax 

och frystejp. Eventuellt 

dator och projektor.

* Metoden områdescirkel 

är utvecklad av Stiftelsen 

CESAM inom ramen för 

demokratiarbetet i Örebro 

kommun. Några mindre 

förändringar har gjorts i 

beskrivningen ovan.
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som underlag för en diskussion om de viktigaste utvecklingsfrågorna i det fortsatta arbetet. 
Deltagarna upprättar också en lista över de viktigaste personerna i området att bjuda in till 
nästa möte. Eventuellt görs detta med hjälp av en intressentinventering (se s. 82). 

nästa steg  •  Nästa steg i arbetet genomförs som 6–9 cirkelmöten. De personer som 
listats vid föregående möte bjuds in via brev eller på annat sätt. Här är det viktigt att cirkel-
deltagarna använder sig av personliga kontakter för att väcka intresse för initiativet. Dess-
utom offentliggörs mötet och annonseras med det övergripande temat och de identifierade 
utvecklingsfrågorna i fokus. Mötet inleds med presentation av syfte, deltagare, mötesform och 
resultatet från SWOT-analysen. För att alla ska komma in i arbetet delas deltagarna in i min-
dre grupper om max 7 personer som får i uppgift att läsa, sortera och prioritera i materialet. 
Denna prioritering avgör sedan temat för nästa möte och kan även användas som planerings-
underlag för resten av mötesserien. 

Den fortsatta processen  •  Till nästa möte inbjuds en eller flera föreläsare som kort 
introducerar det ämne som gruppen valt. I samband med fikapausen ges deltagarna sedan 
möjlighet att reflektera kring ämnet under avslappnade former. Efter cirka 30 min övergår 
fikapausen i en frågestund. Mot slutet av mötet gör mötesledaren en sammanfattning och 
klargör vilka frågor som behöver utredas till nästa gång. Ansvariga för detta utses gemensamt 
av mötesdeltagarna liksom nästa huvudtema och föreläsare. Allt dokumenteras och offentlig-
görs på lämpligt sätt. 
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Avsluta och ta nya initiativ •  Mötesledaren har flera viktiga uppgifter i en områdes
cirkel. Förutom att hålla samman mötena, inspirera och göra alla delaktiga handlar det om 
att kunna se kopplingar mellan olika initiativ och aktörer. Slutligen är det även mötesledarens 
uppgift att avsluta mötesserien innan energin i processen avtar och att säkerställa att nya 
initiativ tar vid. 
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Open Space 

Open Space* är en mötesform med mycket fria ramar som bygger på en stark tillit till delta-
garnas kompetens och förmåga till självorganisering. Därför ska Open Space enbart användas 
om man verkligen är beredd att låta deltagarna fullfölja de idéer som tas fram. Det är en me-
tod för idéproduktion och gemensam reflexion som passar bra i fas 3. Övningen utgår från ett 
brett och öppet formulerat tema. Därefter är det deltagarna själva som sätter dagordningen, 
introducerar ämnen, fritt bildar grupper och dokumenterar samtalen. Gruppens storlek kan 
variera mellan 25 och 500 personer. Idealt deltar 40–80 personer.  

Förberedelse  •  Möblera rummet med stolar i en cirkel. Om antalet deltagare är stort 
kan stolarna istället placeras i flera koncentriska cirklar. Sätt upp temat och instruktioner för 
arbetet på blädderblocksblad på väggarna. Gör även ett ”bokningsschema” och sätt upp på 
väggen (anslagstavlan). Schemat utformas som en tabell med tider och grupparbetsplatser. 
Beräkna att hela inledningspasset tar cirka 1 timme och sätt tiderna för grupparbeten därefter. 

Tid Arbetsplats	A	 Arbetsplats	B	 Arbetsplats	C	 Arbetsplats	D

10–13    

13–16    

Samverkansform

Konsultation, Dialog. 

Tidsåtgång

Ett Open Space pågår 

minst 4 timmar och upp 

till tre dagar. 

Utrustning

Blädder block, tusch- 

pennor, antecknings-

block, lösa pappersark, 

sax, frystejp och 

eventuellt datorer som 

placeras ut vid varje 

grupparbetsplats. 

* Open Space är 

utvecklad av den 

nordamerikanske 

organisationskonsulten 

Harrison Owen.
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Introduktion  •  Dagens inleds med presentationer laget runt. Om deltagarantalet är stort 
kan presentationerna sparas till grupparbetena. I inledningen ges även praktisk information 
om program, tider och lunch. Därefter presenteras temat för dagen. Fråga efter synpunkter 
och gör efter kort avstämning eventuella justeringar. Sedan är det dags att beskriva metoden.  

Metoden  •  Open Space bygger på fyra enkla förutsättningar och principer samt en lag.

Fyra förutsättningar
cirkeln – har i alla tider varit ett sätt för människor runt om i världen att mötas. Den 
saknar hierarki och underlättar samtal genom att alla kan se varandra. 
Det angelägna ämnet – du vet vad du vill prata om och får möjlighet att själv 
bestämma. Då blir ämnet angeläget. 
Anslagstavlan – här synliggörs tankar och idéer så att alla kan ta del av dem. 
Marknadsplatsen – vår möjlighet att gå runt och välja vad vi vill vara med att 
diskutera. 

Fyra principer
Vi som är här är rätt personer – att vara få i en grupp är inte fel utan ger mer 
utrymme till varje person. De som är med är de som är nyfikna på ämnet just och de 
andra valde något annat den här gången. Det betyder bara det. 
Det som händer är det som ska hända – det vi uppnår är det vi förmår just nu. 
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när det än börjar så är det rätt tid – kreativitet kommer inte på beställning. 
Ta en paus eller promenad om du behöver …
när det är slut så är det slut – försök inte dra ut på samtalet för att sitta 
”tiden ut”. När ämnet känns uttömt är ni klara. 

En lag
Använd fötterna – om du någon gång under arbetet känner att du varken lär dig 
eller bidrar med något nytt, använd fötterna och gå vidare. Sök upp ett annat ämne 
eller ta en paus. 

När metoden gåtts igenom är det dags att börja fylla anslagstavlan med ämnen. Uppmana 
deltagarna att komma fram i cirkelns mitt, ta ett papper och skriva ett ämne/fråga för diskus-
sion. Varje initiativtagare sätter också sitt namn på pappret och läser upp ämnet/frågan. Där-
efter förs ämnet in i bokningschemat på anslagstavlan. Så bokas tid och grupparbetsplats. Två 
snarlika ämnen kan slås ihop efter kort avstämning. 
 Om nya frågor/ämnen kommer upp under dagen sätts dessa upp så att fler grupper kan 
bildas. Den person som tagit initiativ till ett ämne blir ansvarig för sin grupp. Det innebär att 
initiativtagaren tar ansvar för att samtalet flyter på, att alla kommer till tals och att anteck-
ningar blir gjorda, även om gruppen naturligtvis har ett gemensamt ansvar att hjälpas åt med 
själva skrivuppgiften. Om samtalet flyter på av sig självt kan initiativtagaren gå vidare till en 
annan grupp om han eller hon vill. 
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 När anslagstavlan är fylld öppnar marknaden. Det innebär att det är fritt fram för alla att 
gå fram och läsa det som står på anslagstavlan. De ämnen som känns intressanta sätter man 
sitt namn under. De ämnen som inte får några namnteckningar kan sorteras bort. Därefter kan 
det behövas en kort paus för att möblera om i lokalen och placera ut stolar i mindre grupper 
vid de bokade grupparbetsplatserna. Sedan är det dags för deltagarna att gå till den grupp 
där de valt att börja. 

Avslutning  •  Den enda fasta hållpunkten under dagen är tiden för återsamling som 
mötes ledaren påminner om cirka 30 min i förväg. Det behövs minst en timme till avslutnings-
rundan. Man går laget runt och varje deltagare får svara på två frågor: 1) Vad tycker du har 
varit viktigast eller mest intressant under dagens samtal? 2) Vad vill du gå vidare med? Den 
som inte vill säga något passar vidare till nästa. Upp till 60 personer klarar rundan på en 
timme men för fler deltagare krävs mer tid. Ett alternativ för att spara tid är att varje grupp 
förbereder ett gemensamt svar. Mot slutet informeras också om hur uppföljning och återkopp-
ling kommer att gå till. 

Dokumentation  •  Deltagarna ansvarar själva för dokumentationen som sker löpande. 
Initiativtagaren i respektive grupp ansvarar för att dokumentation sker men behöver inte 
nödvändigtvis vara den som skriver. Om dokumentationen görs på dator kan allt sättas sam-
man och delas ut till deltagarna vid slutet av dagen. Sker dokumentationen för hand får sam-
manställning och utskick göras senare. 
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Lokal, möbler och mat  •  Open Space kräver stora lokaler med plats för flera mindre 
grupper om cirka 8 personer. Det är en fördel om alla grupper kan spridas ut i ett stort rum. 
Det skapar en bra energi i rummet. Det behövs också en stor fri väggyta för anslagstavlan. 
Rummet möbleras med lösa stolar. Några bord behövs som regel inte. Finns andra möbler som 
soffhörnor och cafébord kan dessa naturligtvis användas som grupparbetsplatser. Open Space 
har flytande tider. Det kräver lunchbuffé som serveras under cirka 2 timmar och möjlighet att 
ta fika- och kaffepauser när det passar. Vid internat över flera dagar krävs även middag. 

Variant med stödfrågor  •  För den som vill skapa ett möte med lite mer struktur och 
fokus finns en variant med stödfrågor att använda vid grupparbetena. Stödfrågorna delas ut 
på lösa blad till alla grupper. Anteckningar förs för varje fråga: 

•  Vilka är det viktigaste idéerna? 
•  Vad vill vi gå vidare med? 
•  Hur ska vi gå vidare? 
•  Vilken tidplan behövs? 
•  Vem/Vilka tar ansvar för det fortsatta arbetet? 
•  Vilka ingick i gruppen? 
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cafémetoden 

I likhet med Open Space (se ovan) handlar Cafémetoden om att stimulera tankar och idéer 
kring ett övergripande tema. Även här är utgångspunkten att det ofta är under mer informella 
former som människor möts på ett lustfyllt sätt och utvecklar goda idéer. Deltagarna arbetar 
i mindre grupper (max 7 personer) runt ett antal utspridda ”cafébord” och väljer själva vilka 
bord de vill delta vid. Vid varje bord diskuteras ett ämne eller fråga med anknytning till det 
övergripandet temat. Frågorna har formulerats på förhand av mötesanordnaren. Vid borden 
finns dessutom en ”cafévärd” som fördelar ordet och dokumenterar samtalen i punktform på 
blädderblocksblad. Till skillnad från i Open Space är det mötesledaren som talar om när det är 
dags att byta grupp. Ibland kan det finnas fler bord/frågor än vad som hinns med inom avsatt 
tid vilket gör att deltagarna måste göra ett urval. 
 I slutet sätts alla blädderblocksbladen upp på väggen så att deltagarna kan skapa sig en 
överblick över de tankar som framkommit. Vill man kan man även låta deltagarna prioritera 
mellan de olika punkterna genom att placera ut 3–6 klisterprickar. Prickarna kan antingen 
spridas ut vid flera punkter eller samlas vid en särskilt viktig punkt. Cafémetoden genererar 
vanligtvis en mängd förslag, tankar och idéer på kort tid. Metoden lämpar sig väl för grupper 
på 15–50 personer och används med fördel i fas 3. 

Samverkansform

Konsultation, Dialog. 

Tidsåtgång

Ccafémetoden tar 2–4 

timmar.  
Utrustning

Blädderblock, grova 

tuschpennor, sax, frys-

tejp, pennor, papper och 

klisterprickar. 
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Framtidsverkstad 

Syftet med en framtidsverkstad är att under en dag gå från probleminventering via vidlyftiga 
framtidsvisioner till konkreta handlingsplaner kring ett angeläget tema (fas 4). Temat kan till 
exempel vara ”Hur arbetar vi för ökad trygghet i stadsdelen?” Framtidsverkstan kräver minst 
två mötesledare, en som leder samtalen och en medhjälpare som dokumenterar och sköter 
de mer praktiska bitarna. Förutom introduktion och avslutning består framtidsverkstan av tre 
huvudmoment: kritikfasen, visionsfasen och förverkligandefasen. Tänk på att lägga in korta 
bensträckare mellan de olika momenten. Lämpligt antal deltagare är 20–70 personer.  

Introduktion  •  Inled med att förklara syftet och ge nödvändig bakgrundsinformation. 
Därefter följer en kort presentation av mötesledarna och samtliga deltagare laget runt. Är 
deltagarantalet stort kan det däremot vara lämpligt att presentationen sker i mindre grupper i 
ett senare moment. Det kan också vara bra att klargöra arbetsgången i stora drag. 
 Klargör tider för paus, lunch, fika och avslutning. Kontrollera även att deltagarna uppfattar 
temat som relevant och gör nödvändiga justeringar. 

Kritikfasen  •  I denna fas handlar det om att deltagarna ska få ur sig alla negativa bilder, 
problem och kritiska synpunkter som de bär på i relation till temat. Luften ska rensas och alla 
inlägg tas på lika stort allvar. Här ges inte något utrymme för invändningar eller diskussion. 
Fasen genomförs i form av en brainstorm i helgrupp där mötesledaren fördelar ordet och alla 

Samverkansform

Samarbete. 

Tidsåtgång

Den längre varianten 

motsvarar en hel arbets-

dag, kl 9–17. Den kortare 

varianten genomförs 

lämpligen kl 10–16. 

Utrustning

Blädderblock, grova 

tuschpennor, papper, 

pennor och stödfrågor. 

Använd stödfrågorna 

för Miniverkstad (möjligt 

idag/inom kort), se 

beskrivning nedan. 



98

inlägg skrivs upp i punktform på blädderblocksblad. Arbeta med flera blädderblocksblad och 
försök samla liknande inlägg på samma ställe i olika grupperingar eller teman. Kritikfasen 
avslutas med att mötesledaren läser upp alla synpunkter och deltagarna kommer överens om 
lämpliga rubriker för de teman som bildats. Här finns även möjlighet att göra justeringar och 
flytta punkter från ett tema till ett annat. Momentet tar cirka 45 minuter. 

Visionsfasen  •  Även visionsfasen sker i form av en gemensam brainstorm i helgrupp. Här 
handlar det om att ta tag i de kritiska temana och rikta fokus mot möjligheter och lösningar. 
Vad kan göras för att lösa problemen och åstadkomma positiva förändringar? Ta upp ett tema 
i taget och skriv upp alla förslag i punktform på nya blädderblocksblad. Visionsfasen ska vara 
just visionär och innebär att deltagarna inte ska låta sig begränsas av sådant som tid, resurser 
och andra praktiska frågor. Momentet tar cirka 45 minuter. 
 Lunch – under lunchpausen sammanställer och renskriver mötesledarna materialet så att 
problemområden och visioner/lösningar tydligt kopplas samman. Cirka 1 timme. 

Förverkligandefasen  •  Nu fortsätter arbetet i smågrupper. Indelningen i grupper kan 
antingen göras av mötesledarna som också fördelar teman mellan grupperna eller så får 
deltagarna själva bilda grupper utifrån intresse. I det senare fallet sprids lappar med olika 
teman ut på en öppen golvyta och varje deltagare går sedan och ställer sig vid det tema man 
vill jobba vidare med. Om de föregående momenten resulterat i ett stort antal teman kan 
varje grupp tilldelas ytterligare ett tema utöver det man själv valt. I sådana fall börjar gruppen 
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med det tema som känns mest motiverande. Varje tema bearbetas med hjälp av stödfrågor för 
att nå fram till så konkreta förslag och handlingsplaner som möjligt. Detta moment tar 2–3 
timmar inklusive kortare pauser när det behövs. Det kan också vara bra med en uppsamling 
någon gång i mitten av passet, så att varje grupp kan se vad som händer i andra grupper. Det 
gör det möjligt att uppmärksamma om vissa förslag ligger nära varandra och kanske ska slås 
ihop. 

Avslutning  • Deltagarna återsamlas i helgrupp och varje grupp redovisar ett eller några 
av sina viktigaste förslag. Efter varje förslag bjuds resten av deltagarna in för att kommentera 
och komma med eventuella tips eller förbättringsförslag. Diskutera också vilka som berörs av 
förslaget, hur ansvar ska fördelas och vad nästa steg i arbetet blir. Ett bra sätt att gå vidare 
kan vara att skapa arbetsgrupper kring teman och förslag. Låt i sådana fall arbetsgrupperna 
få en stund på sig för att byta några ord om det fortsatta arbetet och bestämma tid för nästa 
möte. Slutligen är det viktigt att komma överens om hur uppföljning och återkoppling kring 
helheten ska ske. I dokumentationen bör ansvar för olika uppgifter och  datum för nya möten i 
arbetsgrupper eller helgrupp finnas med. Räkna med att avslutningen tar cirka 1 timme. 

Kortare variant  •  Beskrivningen ovan utgår från max 30 personer. När den grupp som 
träffas utgör en inre kärna av engagerade personer är deltagarantalet sällan större. I vissa 
fall kan framtidsverkstan däremot vända sig till en bredare målgrupp, till exempel alla intres-
serade i den aktuella stadsdelen. Då kan antalet deltagare förstås bli större vilket innebär att 
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alla moment inte hinns med under en dag. Samtidigt är det svårt att begära att icke anställda 
medborgare ska lägga en hel arbetsdag på mötet. Därför kan man istället använda en kortare 
variant där kritikfasen hoppas över och brainstormingen direkt fokuserar på vad som kan gö-
ras för att förbättra dagsläget. Även grupparbetet i förverkligandefasen kan kortas ned något. 
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Miniverkstad 

I likhet med Framtidsverkstan är Miniverkstan* en handlingsinriktad metod som syftar till 
att formulera strategier för att nå ett önskvärt tillstånd (fas 4). Utgångspunkten är ett ge-
mensamt tema eller frågeställning som bearbetas i mindre grupper på 6–7 personer utifrån 
både möjligheter och hot. I summeringen träffas en överenskommelse om hur det påbörjade 
arbetet ska drivas vidare. Miniverkstan passar bra för grupper på allt från 12 till upp emot 70 
deltagare.  

Introduktion  •  Inled med att förklara syftet. Därefter följer en kort presentation av mötes-
ledaren och samtliga deltagare laget runt. Är deltagarantalet stort kan det vara lämpligt att 
presentationen sker i mindre grupper i ett senare moment. Det kan också vara bra att klargöra 
arbetsgången i stora drag. (Detta moment motsvarar punkt 1 i manualen.)

Arbetsfasen  •  Arbetet inleds i storgrupp och övergår efter de första två momenten till 
smågrupper. Då är det viktigt att stämma av att alla förstått uppgiften och kommer igång på 
ett bra sätt. Ta en paus efter det första grupparbetet. Om det är många grupper behöver del-
tagarna återsamlas för nya instruktioner efter pausen. Om det är få grupper kan mötesledaren 
istället gå runt till alla innan pausen med instruktioner inför nästa grupp arbete. Se till att 
arbetet flyter på och att ordentliga minnesanteckningar förs. Annonsera tiden för slutlig åter-
samling cirka 10 min i förväg. Max 7 personer i varje grupp. (Punkt 2–5 i manualen nedan.)

* Metoden är fram-

tagen av Stiftelsen 

CESAM och här delvis 

bearbetad av mig.

Samverkansform

Samarbete.

Tidsåtgång

3,5 timmar. Beräknat på 

6–12 deltagare.

Utrustning

Blädderblock, grova 

tuschpennor, notisblock, 

pennor, sax, frystejp, vanlig 

tejp, stödfrågor, eventuell 

OH-film och OH-pennor 

samt ett antal förskrivna 

ark (se s. 102-3). Möble-

ring med stolar och bord 

i ”öar”.
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Avslutning  •  Allt material samlas in och gruppen kommer överrens om hur arbetet ska 
drivas vidare och följas upp. Överenskommelsen ska vara tydlig och skrivas ned. (Punkt 6 i 
manualen.)

Manual för Miniverkstad
1. Introduktion (10 min) 

• Berätta om syftet med verkstan.
• Presentera ledarna, deltagarna, metoden och arbetsmomenten.
• Klargör temat/frågeställningen, justera vid behov.
• Cirkulera deltagarlista.

2. Individuellt arbete i två moment (10 min) 
Skriv i förväg på två stora ark så att deltagarna kan ha instruktionen framför sig under arbetet 
Visa bara ark 1. Dela ut notislappar till deltagarna.

• Var och en skriver ett antal tankar/idéer om viktiga åtgärder.
• En tanke/idé per lapp, så många man kan komma på.
• Deltagarna arbetar enskilt under tystnad.
• Avbryt efter cirka 5 min och ta fram ark 2.
•  Ytterligare cirka 5 min enskilt arbete.
• Avbryt efter cirka 5 min och be deltagarna vika lapparna med klisterremsan inåt.

Ark 1  • Vad behöver vi 

göra för att åstadkom-

ma XXX?  Rikta fokus 

mot möjligheter. 

Ark 2  • Jag tror att 

följande hinder/svårig-

heter kan uppstå.
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3. Grupparbete (40 min) 
Den stora gruppen delas in i mindre grupper med max 7 deltagare i varje. Om grupperna sit-
ter i samma rum ges instruktion muntligt, annars skriftligt på varje bord. Gruppdeltagarna går 
till anvisad arbetsplats, tar med sig de egna lapparna och lägger dem i en gemensam hög 
och blandar om. Grupperna får fyra ark att lägga på bordet (se marginalen). 

• Deltagarna turas om att ta en lapp från högen och läsa upp. 
• Lapparna sätts efter kort resonemang på rätt ark. Dubletter sätts samman. 
• Samtalet gäller bara sorteringen under de olika rubrikerna.

Efter detta moment kan det behövas en kortare paus på cirka 15 min. Servera gärna fika som 
deltagarna kan ta med sig till nästa moment. Om antalet grupper är stort återsamlas alla för 
vidare instruktioner efter pausen annars ges instruktioner direkt i grupperna. 

4. ny instruktion (5 min) 
Ge instruktioner inför nästa grupparbetspass och dela ut stödfrågor.

5. Grupparbete (90 min) 
• Deltagarna tar bort arken ”Önskvärt men inte möjligt idag/inom kort” och ”Inte 
 önskvärt och inte troligt”. Sådant som känns angeläget men inte genomförbart  
 idag/inom kort kan sparas för framtiden men lämnas för tillfället. 
• Därefter går gruppen igenom arken ”Önskvärt och möjligt idag/inom kort” och 
 ”Inte önskvärt men troligt”. 

Ark 1  • Önskvärt och 

möjligt idag/inom kort. 

Detta arbetar vi vidare 

med i nästa moment.

Ark 2 • Önskvärt men 

inte möjligt idag/inom 

kort. Detta arbetar vi 

inte vidare med idag.

Ark 3 • Inte önskvärt 

men troligt. Detta 

arbetar vi vidare med i 

nästa moment.

Ark 4 • Inte önskvärt 

och inte troligt. Detta 

arbetar vi inte vidare 

med idag.
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• Deltagarna sätter lapparna i prioriteringsordning på arket med prioritet 1 högst upp. 
• Dubletter sätts samman. 
• Gruppen diskuterar de viktigaste möjligheterna/idéerna respektive hindren med hjälp 
 av stödfrågor.
• Gruppen utser en sekreterare eller cirkulerar skrivuppgiften.
• Kontrollera att grupperna hinner med båda arken eller gör ett medvetet val att 
 fokusera på ett av dem.
• Cirka 15 min paus tas vid behov. 
• Om utrymme finns och frågorna ni arbetar med är komplexa kan tiden för 
 grupparbetet förlängas. Detta bör dock bestämmas i förväg. 

6. redovisning i plenum (30 min) 
• Varje grupp redovisar kortfattat de två viktigaste möjligheterna respektive hindren, 
 cirka 5 min. 
• Varje grupp redovisar på blädderblock, OH-film eller muntligt från anteckningar.
• Kom överrens om hur arbetet ska drivas vidare. 
• Samla in materialet. 
• Avsluta med synpunkter på arbetssättet. 

Den totala tidsåtgången är beräknad på 6–12 deltagare. Arbetar man med fler än två paral-
lella grupper ökas redovisningstiden i punkt 6 med 5 minuter per grupp. 
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Stödfrågor för Miniverkstad

Möjligt idag/inom kort 
•  Vad är det viktigaste med denna idé/förslag?
•  Sker redan något i denna riktning? Finns erfarenhet att hämta? 
•  Vad vill vi uppnå med denna idé/förslag? 
•  Vad behöver vi för att förverkliga idén/förslaget? 
•  Hur ska vi gå tillväga? Vilka behöver vi samarbeta med? 
•  Vad vill vi starta med? När ska olika aktiviteter ske? Upprätta tidplan!
•  Vem ansvarar för olika uppgifter? Vem tar det övergripande ansvaret för att driva 
 arbetet vidare? 

Inte önskvärt men troligt 
•  Vad är det viktigaste med denna svårighet/hinder/hot? 
•  Sker något i denna riktning? Beskriv!
•  Vad kan vi göra för att avvärja/undanröja? 
•  Vad ska vi starta med? När ska olika saker ske? Upprätta tidplan!
•  Vilka kan vi samarbeta med? Hur ska det gå till? 
•  Vem ansvarar för olika uppgifter? Vem tar det övergripande ansvaret för att driva 
 arbetet vidare? 
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Idéverkstad
 
Idéverkstan* kan beskrivas som en förenklad variant av Miniverkstan (se ovan) som endast 
fokuserar de positiva och framåtsyftande idéer som tas fram av gruppen (fas 4). Övningen 
inleds, avslutas och genomförs därför med samma huvudmoment som en Miniverkstad. Lämp-
ligt antal deltagare är allt från 12 till uppemot 70 personer.  

1. Introduktion (10 min) 
• Berätta om syftet med verkstan.
• Presentera ledarna, deltagarna, metoden och arbetsmomenten.
• Klargör temat/frågeställningen, justera vid behov.
• Cirkulera deltagarlista.
•  Dela ut notislappar.

2. Individuellt arbete (5 min)
Idéverkstan utgår från en övergripande frågeställning: ”Vad behöver vi göra för att åstad-
komma XXX?” Här handlar det om att formulera åtgärder. Skriv frågan på ett stort ark som 
deltagarna har framför sig under arbetet.  

•  Var och en skriver ett antal tankar/idéer om viktiga åtgärder. 
•  En tanke/idé per lapp, så många man kan komma på. 

* Metoden är fram-

tagen av Stiftelsen 

CESAM och här delvis 

bearbetad av mig.

Samverkansform

Samarbete.

Tidsåtgång

2,5 timmar. Beräknat på 

6–12 deltagare.

Utrustning

Samma utrustning, 

möblering och stöd-

frågor (möjligt idag/

inom kort) som för 

Miniverkstad.
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•  Enskilt arbete under tystnad cirka 5 min. 
•  Avbryt efter cirka 5 min. 
•  Deltagarna viker lapparna med klisterremsan inåt

3. Grupparbete del 1 (20 min) 
Den stora gruppen delas in i mindre grupper med max 7 deltagare i varje grupp. Gruppdelta-
garna går till anvisad arbetsplats, tar med sig de egna lapparna och lägger dem i en gemen-
sam hög och blandar om

•  Grupperna får två ark att lägga på bordet. Arken är märkta ”Möjligt idag/inom kort” 
 och ”Inte möjligt idag/inom kort”. 
•  Deltagarna turas om att ta en lapp från högen och läsa högt. Lapparna sätts efter 
 kort resonemang på något av de två arken. Samtalet gäller bara sorteringen under  
 de två rubrikerna. 

Komplettera gärna med skriftlig instruktion som delas ut till grupperna. Om antalet grupper är 
stort återsamlas alla för vidare instruktioner inför nästa moment. Om det är färre grupper ges 
instruktion direkt i grupperna. 

4. ny instruktion (5 min) 
Ge instruktioner inför nästa grupparbetspass och dela ut stödfrågor. 
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5. Grupparbete del 2 (75 min) 
•  Deltagarna tar bort arket ”Inte möjligt idag/inom kort”. Sådant som känns angeläget
 men inte genomförbart idag/inom kort kan sparas för framtiden, men lämnas för  
 tillfället. 
•  Därefter går gruppen igenom arket ”Möjligt idag/inom kort”. 
•  Deltagarna sätter lapparna i prioriteringsordning på arket med prioritet 1 högst upp. 
•  Dubletter sätts samman. 
•  Gruppen diskuterar de viktigaste idéerna med hjälp av stödfrågor.
•  Gruppen utser en sekreterare eller cirkulerar skrivuppgiften.
•  Fika kan intas under grupparbetet. Gruppen tar en paus på 15 min när det passar. 
•  Om utrymme finns och frågorna ni arbetar med är komplexa kan tiden för 
 grupparbetet förlängas. Detta bör dock bestämmas i förväg. 

 
6. redovisning i plenum (30 min) 

•  Varje grupp redovisar kortfattat de tre viktigaste idéerna, cirka 5 min. 
•  Grupperna redovisar på blädderblock, OH-film eller muntligt från anteckningar. 
•  Kom överrens om hur arbetet ska drivas vidare. 
•  Samla in materialet. 
•  Avsluta med synpunkter på arbetssättet. 

Arbetar man med fler än två grupper ökas redovisningstiden med 5 minuter per grupp.
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Hinderverkstad 

Ibland uppstår problem och knutar som måste lösas. Hinderverkstan är en metod för att syn-
liggöra, bearbeta och undanröja hinder i en grupp eller organisation (fas 4). Metoden är utfor-
mad för att arbeta med stora grupper under kort tid. Risken finns förstås att arbetet blir ytligt. 
Därför är det av största vikt att vi är beredda att hantera de konflikter som kan komma upp 
till ytan och ta ansvar för en fortsatt process. Lämpligt antal deltagare är 20 till 70 personer.   

Introduktion  •  Inled som vanligt med syfte, presentationer och tider (se beskrivning av 
Miniverkstad) och klargör arbetsgången i stora drag. Förklara att mötesledarens uppgift är att 
tillhandahålla mötesformen. Deltagarna är de som har kunskap om sakfrågan och de möjliga 
lösningarna. Understryk också vikten av att visa varandra respekt, lyssna till olika ståndpunk-
ter, sträva efter förståelse och söka kompromisser. 

Arbetsfasen  •  Efter introduktionen är det dags för ett individuellt moment och ett 
grupparbete där avsikten är att alla ska få lyfta fram de problem de upplever i verksamheten. 
Noggranna instruktioner och arbetsmaterial för grupparbetet finns redan utplacerat vid varje 
arbetsplats. Gruppindelningen kan antingen vara förberedd och anslås på listor eller göras på 
plats genom att räkna. Max 7 personer per grupp. Mötesledaren går runt i grupperna, ser till 
att allt flyter på och ger ytterligare instruktioner om det behövs. Efter grupparbetet samlas alla 
för en gemensam fikapaus. I samband med pausen sker även ett viktigt moment då synsättet 

Samverkansform

Samarbete.

Tidsåtgång

Hinderverkstan tar cirka 

3–4 timmar. 

Utrustning

Linjerade blädderblock, 

sax, frystejp, tuschpen-

nor, pennor, OH-film, 

OH-apparat, OH-pennor, 

anteckningsblock, 

stödfrågor och skriftliga 

instruktioner. 
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ska förändras och riktas mot möjligheter och positiva framtidsbilder. Därefter fortsätter arbetet 
i samma grupper som tidigare. Avsikten är då att finna lösningar på de problem och hinder 
som identifierats i det första arbetspasset. Nya instruktioner ska finnas utlagda vid varje 
grupparbetsplats. 

Avslutning  •  Allt material samlas in och deltagarna kommer överrens om hur arbetet ska 
drivas vidare och följas upp. Överenskommelsen ska vara tydlig och skrivas ned. 

Manual för Hinderverkstad
1. Introduktion (10 min)

• Berätta om syftet med verkstan.
• Presentera ledarna, deltagarna, metoden och arbetsmomenten.
• Klargör temat/frågeställningen, justera vid behov.
• Cirkulera deltagarlista.

2. utse en gruppledare (5 min)
Gruppindelning meddelas eller görs på plats och grupperna går till anvisad arbetsplats. Varje 
grupp utser en deltagare som tar ansvar för att hålla tiden, att gruppen håller sig till ämnet 
och följer instruktionerna. Ingen ska föreslå sig själv. Föreslå istället någon annan och kom 
snabbt överens. Om gruppen inte kan komma överens på två minuter får den som är kortast 
till växten ta på sig uppgiften. 
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3. Grupparbete. Problem, hinder och kritik – allt på bordet (60 min)
Nu börjar arbetet. Vilka problem och svårigheter ser du? Vad har lett till den nuvarande 
situationen? Vad har varit besvärligt? Ta med stort som smått, såväl hos dig själv som hos 
omgivningen. 

•  Varje deltagare arbetar enskilt under tystnad och skriver ner korta förklarande 
 meningar i ett anteckningsblock under 10 min.
• På väggen sitter fem stora linjerade pappersark med en 10 cm bred marginal i 
 högerkanten. Gå laget runt och låt varje deltagare läsa upp sina tankar. Allt skrivs  
 upp med tuschpenna i vänsterspalten på arken, en sak per rad. Max 30 min. 
•  Alla läser allt. Här finns ingen plats för diskussion men det går bra att be varandra 
 om förklaringar så att alla har förstått vad de andra menar. Cirka 10 min. 
•  Därefter gör deltagarna en prioritering av de viktigaste punkterna genom att sätta 
 lodrätta streck i högermarginalen. Alla får 10 poäng att fördela fritt. Räkna samman  
 och numrera i prioriteringsordning. Cirka 10 min. 

4. återsamling för gemensam fika (20–30 min)
Påkalla deltagarnas uppmärksamhet och ge instruktioner för nästa arbetsmoment. Här gäller 
det att byta attityd och rikta fokus mot: Vilka är möjligheterna? Vilka är de positiva framtids-
bilderna? Vad gör det viktigt och roligt att arbeta? Ta med stort som smått, såväl hos dig själv 
som hos omgivningen. Det kan handla om din roll som anställd, förälder, föreningsmedlem 
eller boende i en stadsdel etcetera.
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•  Deltagarna tänker först efter enskilt i 2 min.
•  Därefter diskuterar deltagarna med dem som sitter närmast och bildar spontana 
 grupper.
•  Alla tankar skrivs ner på OH-film som lämnas till mötesledaren.
•  OH-filmerna visas allt eftersom de lämnas in.

5. Grupparbete. Dags att riva hindren. (60–90 min)
De problem, hinder och svårigheter som grupperna tagit fram finns nu rangordnade. Med 
hjälp av stödfrågor bearbetar grupperna punkterna i prioriteringsordning, så många som 
hinns med på avsatt tid. Varje grupp väljer någon som för minnesanteckningar. 

6. återsamling för redovisning och avslut (15–30 min)
Varje grupp redovisar kortfattat ett exempel, max 2 minuter var. Mötesledaren gör en kort 
sammanfattning av dagen och man kommer överens om hur arbetet ska drivas vidare och 
följas upp. Allt material samlas in för att sedan sammanställas och skickas ut till deltagarna. 
Avsluta med synpunkter på arbetssättet. 
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Stödfrågor för Hinderverkstad

• Hur ser det ut när arbetet hindras av detta problem? Förtydliga och beskriv
 problemet. 
•  Hur vill vi att det ska bli? Hur vill vi att det ska vara/fungera i framtiden när 
 problemet inte finns längre? Tänk på målet och inte på vägen dit!
•  Hur ska vi uppnå målet? Hur ska vi hantera problemet? Vilka lösningar kan vi se?
 Kan problemet vändas till en möjlighet? 
•  Hur drivs arbetet vidare? Vem eller vilka bör göra vad och när ska det göras? 
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Startverkstad 

Startverkstan är en metod för att på kort tid skissa formen för en ny organisation. Metoden 
fungerar lika bra om gruppen redan har bestämt sig för en organisationsform som om man 
bara vill pröva tankarna. Startverkstan är utvecklad för bildandet av lokala styrelser i kommu-
nal verksamhet men kan justeras för att användas i många olika sammanhang. Lämpligt antal 
deltagare för en mötesledare är 6–25 personer.  

Introduktion  •  Inled som vanligt med syfte, presentationer och tider (se beskrivning av 
Miniverkstad) och klargör arbetsgången i stora drag. 

Arbetsfasen  •  Arbetsfasen består av tre olika block som utgår från frågorna: VARFÖR, 
HUR och VAD? Det första blocket ”VARFÖR” handlar om vision och syfte. Det andra blocket 
”HUR” handlar om hur själva organisationen ska se ut. Det tredje blocket ”VAD” handlar om 
konkreta mål, aktiviteter och handlingsplaner. 
 Skriftliga instruktioner för grupparbetena ska finnas utlagda vid varje grupparbetsplats. 
Mötesledaren går runt i grupperna, stämmer av och ser till att arbetet flyter på. Det material 
som tas fram fungerar som en första skiss som kräver fortsatt bearbetning efter mötet. 

Avslutning  •  Allt material samlas in och deltagarna kommer överrens om hur arbetet ska 
drivas vidare och följas upp. Överenskommelsen ska vara tydlig och skrivas ned. 

Samverkansform

Samarbete.

Tidsåtgång

Startverkstan tar cirka 

3–4 timmar. 

Utrustning

Blädderblock, grova 

tuschpennor, pennor, 

notisblock, sax, frystejp 

och skriftliga instruk-

tioner. 
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Manual för Startverkstad
1. Introduktion (10 min)

• Berätta om syftet med verkstan.
• Presentera ledarna, deltagarna, metoden och arbetsmomenten.
• Klargör och pröva temat/frågeställningen.
• Cirkulera deltagarlista.

2. Varför? (sammanlagt 50 min)
Styr tanken (5 min) 
•  Styr tanken med orden ”Vi vill uppnå …”, ”Organisationen ska finnas för att …”
• Var och en skriver ner sina tankar på notislappar, en tanke per lapp.
• Arbetet sker under tystnad.

Under tiden gör mötesledaren i ordning ett blädderblocksblad för varje grupp. Blädderblocks-
bladen tejpas upp på väggen vid grupparbetsplatserna. Rubriken för arbetspasset skrivs överst 
på bladet. Deltagarna delas in i mindre grupper, max 7 personer per grupp 

Upp med lapparna (10 min) 
• Sätt upp alla lappar på bläddeblocksbladet.
• Deltagarna läser igenom det gemensamma materialet.
• Grupperna samtalar om materialet och sätter samman dubletter.
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Gruppera lapparna (10 min) 
• Gruppera lappar som hör ihop.
• Sätt passande rubriker på varje område.

Reducera materialet (5 min) 
• Om det är allt för mycket material eller om materialet är spretigt kan man låta 
 gruppen ta bort hälften av lapparna. Här gäller det att snabbt komma överens om  
 vad som ska bort. 

Finns motstridiga förslag? (5 min) 
• Går det att lösa? Om inte, sätt förslagen bredvid varandra och markera med 
 utropstecken. Detta diskuteras i ett senare arbetspass. 

Återsamling (5 min) 
• Alla tar med sig sitt arbetsmaterial till återsamlingen.
• Deltagarna i varje grupp skriver sina namn på blädderblocksbladen. Det gör det 
 lättare att känna igen materialet när det sammanställts. 

Ta en välbehövlig paus (10 min) 
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3. Hur? (50 min) 
Styr tanken (5 min) 
•  Ta hjälp av ett antal frågor som sätts upp på väggen (se marginalen). 
• Var och en skriver ner sina tankar på notislappar, en tanke per lapp.
• Arbetet sker under tystnad.

Följ sedan samma steg som under punkt 2.

4. Vad? (50 min) 
Styr tanken (5 min) 
•  Ta hjälp av ett antal frågor som sätts upp på väggen (se marginalen). 
• Var och en skriver ner sina tankar på notislappar, en tanke per lapp.
• Arbetet sker under tystnad.
 
Följ sedan samma steg som under punkt 2.

5. Summering: Varför? (max 15 min) 
• En deltagare i varje grupp redovisar. Lämplig tid för redovisning är 2 min per grupp.
 Avsikten är inte en fördjupning utan att alla ska få en överblick över vad som gjorts. 
• Mötesledaren leder en eventuell diskussion om motstridiga förslag. Kom överens 
 eller lägg åt sidan för senare bearbetning. 

Frågor	–	Hur?

• Vilka funktioner 

behövs?

• Vilka aktörer eller 

personer ska vara med? 

• Hur utses de? 

• Hur många ska ingå? 

• Hur lång ska en 

eventuell mandatperiod 

vara? 

• Hur ska man arbeta? 

• Hur ofta, hur länge? 

Frågor	–	Vad?

• Vilka mål ska 

uppnås? 

• Vilka aktiviteter ska 

genomföras? 

• Vem ska göra vad? 

• Vilka handlingsplaner 

behöver tas fram?
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6. Summering: Hur? (max 15 min) 
Gör på samma sätt som ovan.

7. Summering: Vad? (max 15 min) 
Gör på samma sätt som ovan.

8. Avslutning (15 min) 
Samla in materialet och kom överens om hur arbetet ska drivas vidare och följas upp. Infor-
mera om hur och när dokumentationen distribueras. Avsluta med synpunkter på arbetssättet. 

Punkt 5, 6 och 7 genomförs i mån av tid. Punkt 8 genomförs alltid. 



119



120



1219. VILL DU VETA MER? 

Här nedan finns en lista med tips på litteratur och webbplatser där det går att finna mer infor-
mation om de olika teman som berörts i boken.

Segregation och lokal utveckling
Andersson, Roger (2002). Rörligheten i Fittja: en analys av migration, segregation och storstads-

politik. I Fittja, världen och vardagen, red Ingrid Ramberg & Oscar Pripp. Botkyrka: Mång-

kulturellt centrum. 

Boverket, (2005). En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet. 

Karlskrona: Boverket. 

Boverket, (2010). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Karlskrona: Boverket

Burgers, Jack & Jan Vranken (2007). How to make a sussessful urban development pro

gramme. Experiences from nine European countries. UGIS. 

Hertting, Nils (2003). Samverkan på spel. Rationalitet och frustration i nätverksstyrning 

och svensk stadsförnyelse. Stockholm: Égalité. 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan (2006). Det lokala arbetet i  Botkyrka. En jämförande studie av 

två områdesgrupper i Fittja och Tullinge. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Lahti Edmark, Helene (2002). Förort i fokus – interventioner för miljoner: nordisk forskning 

om interventioner i ”utsatta” bostadsområden: en kunskapsöversikt. Norrköping: Inte-

grationsverket. 
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SOU (2005: 29). Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstads

politikens lokala utvecklingsavtal. Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala 

utvecklingsavtal. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

SOU (2007: 104). Samverkan för lokal utveckling. Betänkande av Utredningen om samverkan 

mot segregation genom lokalt utvecklingsarbete. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Webbplatser
European Urban Knowledge Network, Sverige  •  www.eukn.se  

European Urban Knowledge Network, Internationellt  •  www.eukn.org

Mistra Urban Futures – centrum för hållbar stadsutveckling  •  www.mistraurbanfutures.se 

Delegatationen för hållbara städer  •  www.hallbarastader.gov.se 

URBACT – ett EU-program för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hållbar stadsutveckling

• www.urbact.eu

Medborgardialog och lokal demokrati 
Adelly, Björn & Bengt Eliasson (2007). Botkyrka kommuns handbok i dialog. Botkyrka kommun. 

Arnstein, Sherry (1969). ”A ladder of Citizen Participation”. I The City Reader, red. R.T. LeGates, 

& F. Stout. London/New York: Routledge (tredje upplagan). 

Boverket (2010). Boendeinflytande i praktiken. Karlskrona: Boverket. 
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Dahlberg, Magnus & Evert Vedung (2001). Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Student-

litteratur. 

Edström, Nina & Emil Plisch. (2005). En känsla av delaktighet. En studie av underifrån

perspektivet i storstadssatsningen. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 

Hyresgästföreningen. Kraft inifrån. Erfarenheter och goda exempel från 10 projekt i 

Uppdrag M. Hyresgästföreningen. 

Lindholm, Teresa & Marcel Moritz (2007). Handbok i delaktighet. Från vision till verklighet.  

Huddinge kommun. 

SKL. 11 tankar om medborgardialog i styrning. Sveriges Kommuner och Landsting. 

Webbhandbok hämtad från www.skl.se/medborgardialog

SKL (2007), Utveckla samverkan med civilsamhället. Sveriges Kommuner och Landsting. 

Velásquez A, Juan (2005). Förankring och dialog: kraftspelet mellan planering och demokrati. 

Stockholm: Stockholms universitet, Kulturgeografiska Institutionen. 

Webbplatser
Sveriges Kommuner och Landsting, projekt medborgardialog  •  www.skl.se/medborgardialog 

 Involve är en brittisk ideell organisation som är specialiserad på processer för demokratiskt 

deltagande. Involve står även bakom webbplatsen peopleandparticipation 

•  www.peopleandparticipation.net 

•  www.involve.org.uk
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Mötesmetodik 
Eliasson, Maria & Pia Larsson (2006). Sätt fart på arbetsmötet. En handbok i facilitering. 

Stockholm: Koala Corporate Publishing AB

Jöborn, Anna & Erik Mattsson (2009). Möteskokboken I. Grunderna för att skapa effektiva 

möten. Göteborg: Ordrum AB

Jöborn, Anna & Erik Mattsson (2009). Möteskokboken II. Metoder för att skapa effektiva 

möten. Göteborg: Ordrum AB. 

LSU, Mer kreativa möten. Boken finns att beställa på www.lsu.se 

Webbplats: www.theworldcafe.com 

Jämställdhetsintegrering 
SOU (2007: 15). Jämstöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering. Stockholm: Fritze.

Webbplats: www.jamstall.nu 

Tillgänglighet 
På www.handisam.se finns utförlig information om tillgänglighet. Särskilt rekommenderas skriften 

Riv hindren. Riktlinjer för tillgänglighet som kan laddas ner eller beställas på sidan. 
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