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Bakgrund

Nationalencyklopedin definition av Medborgare:
”Medborgare, person som innehar medborgarskap i viss stat.”

Det finns ett tryck i dagens städer på att låta medborgare delta 
i stads och samhällsplaneringen. Men vad är det som medbor-
garna konkret kan delta med och hur kan de gynna stadsbyg-
gandet?

Syfte
Det finns givetvis otroligt många sätt och metoder att använda 
sig av. I denna metodsamling av metoder för medborgardelta-
gande har jag samlat 70 stycken metoder som en introduktion 
till hur dessa kan se ut. Syftet är att ge en överblick av bredden 
av samtida metoder för medborgardeltagande som finns till 
förfogande för dagens stadsplanerare och ge mycket korta skil-
dringar av hur dessa metoder skulle kunna se ut. Denna skrift 
är en dokumentation av det förarbete som mynnade ut i mitt 
examensarbete i fysisk planering. Det är en skiss över olika me-
toder för medborgardeltagande. Samlingen representerar inte 
nödvändigtvis de bästa metoderna, men kan vara av intresse för 
den som önskar att studera olika metoder för medborgardelta-
gande.

Angreppssätt och 
resonemang

De viktigaste källorna till metoderna är:

www.communityplanning.net
Hemsida som är ägd av ”Nick Wates Associates”. En konsultfir-
ma för fysisk planering samt medborgardeltagande. Hemsidan 
drivs genom sponsorer där huvudsponsorerna är:  ”Academy 
for Sustainable Communities”, ”Communities and Local Gov-
ernment” och ”Department for International Development” 
som alla tre drivs av utifrån den engelska staten. Även det 
Brittiska/Irländska planeringsorganet ”Royal Town Planning 
Institute” finns med som huvudsponsor.

www.partizipation.at
Hemsidan är ett initiativ från Österrikiska miljödepartementet 
ÖGUT. De är ansvariga för innehållet på sidan.

www.peopleandparticipation.net
Hemsidan är sponsrad av engelska staten genom: Depart-
ment for Communities and Local Government, Ministry of  
Justice samt Sustainable Development Commission. Hemsidan 
är framtagen av den engelska organisationen Involve som är 
specialiserade på att förstå och belysa nya former av med-
borgardeltagande, samt företaget Headshift som jobbar med 
interaktiva hemsidor. 

Andra källor är exempelvis:
http://www.charretteinstitute.org/
www.participatorybugeting.org.uk
www.planingforreal.de

70 metoder är skildrade.

Förord
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Advocacy Planning

En planerare 
representerar en grupp

Advocacy Planning är en metod som introducerades av planer-
ings teoretikern Paul Davidoff. Det innebär att en ”advokat” i 
form av en planerare ger vanliga invånare expert råd i plan-
eringsfrågor, assisterar dem och representerar dem. Detta kan 
gynna grupper i samhället som har svårt att utrycka sig i plan-
eringsfrågor av olika anledningar och kan förena vardagliga 
människors tankar med experternas.

Advocacy Planning

”Advokat”Berörd grupp
Planerare och

 

beslutsfattare Ny planering
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/advocacy-planning.html

www.answers.com/topic/advocacy-planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davidoff



Agendakonferens

Faktainsamling Utvärdering Mål och förebilder Implementering av  idéer

Agendakonferens

Deltagare enas om att 
realisera ett gemensamt mål

Metoden och är indelad i fyra steg. Dessa steg kan ha olika in-
nehåll så som workshops, sammanträden, presentationer mm. 
Konferensen kan pågå i flera dagar. Det är viktigt att beslutsfat-
tare finns med under hela konferensen eftersom de skall imple-
mentera idéerna i slutändan.

1. Faktainsamling
En grupp samlar in fakta och analyser om det aktuella läget.

2. Utvärdering
Fakta och analyser presenteras informellt och utvärderas.

3. Utveckla mål och hitta förebilder
Konkreta mål och visioner utvecklas.

4. Uppfylla målet
Konkreta idéer utvecklas och grupper formas med uppgift att 
implementera idéerna i verkligheten.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/agenda-konferenz.html

www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/methoden/Literatur_agenda_konferenz.pdf



Arbetsgruppen

Multidisciplinär grupp ger större 
bredd och fångar upp problem 
snabbt

En ”insatsstyrka” kan sättas in för att lösa ett vist problem. 
Utformningen av arbetsgruppen påverkar hur slutresultatet 
av ett projekt ser ut. Exempelvis kan studenter medverka som 
en del av deras utbildning och människor med olika bakgrund 
medverka.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/task_force.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Task_force
www.answers.com/topic/task-force

Arbetsgruppen

Idealisten
Inspiratören
Försvararen
Den givmilde
Tänkaren
Visionären
Forskaren
Pådrivaren

Artisten
Utövaren
Verkställaren
Mekanikern
Omvårdaren
Vakten
Plikt utföraren
Mataren

Beslutsfattare och berörda

Arkitekten
Forskaren
Kartritaren
Statsvetaren
Projektledaren
Praktikanten
Ingenjören
Konstruktör
Grafikern
Studenten

Illustratören
Modelleraren
IT-medarbetaren
Stadsplaneraren
Sekreteraren
Ljusdesignern
Miljöspecialisten
Socialantropologen
Kommunikatören
Landskapsarkitekten Grupper, Företag, Instutitioner, 

Organisationer



Brainstormning

Idégenerering och skapande av 
gruppgemenskap

Brainstormning är en väl beprövad metod för att generera idéer 
och skapa gemenskap i en fråga. Det finns olika metoder för 
Brainstormning. Gemensamt är att de syftar till att generera så 
många idéer om en frågeställning som möjligt utan att kritisera 
dem, för att slutligen välja ut några ideér som är speciellt intres-
santa. Dessa kan användas direkt eller kombineras för att skapa 
en ny och bättre idé.
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För mer information se källor: 
www.brainstorming.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
www.answers.com/topic/brainstorming

www.commentprogresser.com/outilbrainstorming.html

Brainstormning

UtvärderaIdégenerera Definiera

A

B
1

2

C
d AB A+B=X



Charette

Kollaborativ design

I en Charette inbjuds berörda att under flera dagar medverka i 
en kollaborativ design och planerings workshop.
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För mer information se källor: 
www.charretteinstitute.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Charrette
www.nrel.gov/docs/fy09osti/44051.pdf

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Design+Charrettes

Charette

Berörda grupper
Planerare och beslutsfattare

Ny planeringGemensam

 

designprocess



Citizens summit

Sätt att engagera stora grupper i en 
gemensam och direkt diskussion.

Rådgivande möten för grupper på mellan 500-5000 personer. 
Under mötets gång används kommunikationsteknologi för 
att underlätta diskussionerna. Elektronisk röstning, SMS och 
online enkäter gör det möjligt att engagera ett stort antal män-
niskor på samma ställe vid samma tidpunkt.
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För mer information se källor: 
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens%27+Summits

www.tekno.dk/subpage.php3?article=1232&toppic=kategori12&language=dk

Citizens summit

500-5000 personer rådgiverEtt möte organiseras 
och genomförs

SMS
Online enkäter
Elektronisk röstning



Debatt
Argumentation,
För eller emot,

Slå sönder argument
Övertyga

Med agendan 
som drivkraft

JA! NEJ!

Debatt

Slå sönder brister i ett förslag

Debatt är en gammal och välbeprövad metod där deltagarna 
går in i en diskussion med en förutbestämd agenda. Diskus-
sionen övervakas av en moderator som strävar efter att debatten 
inte vinklas till någon deltagares fördel. Deltagande går sedan 
in för att slå sönder varandras argument. Förhoppningen är 
att en ny perception på problemet skall infinnas efter en debatt 
avslutats.
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För mer information se källor: 
www.ne.se/debatt

http://sv.wikipedia.org/wiki/Debatt



Delphienkät

För att förutspå framtiden

En frågeenkät skickas till experter. Genomsnittsvärden, extrem-
värden och variationer sammanfattas och skickas tillbaka till 
experterna som får möjlighet att ändra svaren på frågeenkäten 
och på nytt skicka in den. Denna procedur kan återupprepas 
för att i slutändan uppnå både ett kollektivt omdöme och bred-
den på experternas individuella åsikter..
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/delphi-befragung.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Delphi+Survey

Delphienkät

Frågeenkät skickas till experter.
Resultat och enkät skickas på nytt.

Resultat
Kollektivt 
resultat



Design möten

Konfirmera att arbetet går 
i rätt riktning

Möten för att informera klienter och användare om hur pro-
cessen och arbetet ser ut för tillfället och för att bjuda in för 
feedback.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Design möten

Berörda

Presentation av arbetets utveckling hittills 



Development Trust
Gör det själv!

Development Trust

Gör det själv mentalitet

Development trust är organisationer som verkar i Storbritan-
nien med syfte att genomföra förnyelse och utvecklingsprojekt 
själva. De strävar inte efter ekonomisk vinning och jobbar ofta 
tillsammans med andra organisationer. Exempel på projekt kan 
vara att utveckla vindkraftverk eller att utveckla lekplatser.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/development_trust.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Development_trust
www.dta.org.uk/



Dialog och diskussion

Sökande efter 
konsensus och kunskap

Dialog och diskussion är två former av meningsutbyte. Till 
skillnad från debatt kan målet i dialog och diskution även vara 
att finna kunskap och konsensus. Att ta till sig av kunskap kan 
förutsätta processer så som: Perception, inlärning, kommunika-
tion, associationer och tänkande.

Nationalencyklopedin definerar dialog som 
”Samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd be-
märkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).”

Nationalencyklopedin definerar diskussion som 
”Samtal (om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för 
sina respektive uppfattningar.”
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För mer information se källor: 
www.ne.se/dialog

www.ne.se/diskussion
http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogue

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion
www.answers.com/topic/dialogue

www.answers.com/topic/discussion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap

Dialog och diskussion
Förstå,

Öppna upp,
Visa nyfikenhet

Söka kunskap,
Söka konsensus,

Undersöka

Informationsutbyte

Lyssna, 
Tala, 

Tänka

Ge feedback



Dialogkafé

För att utveckla nya idéer och finna 
samarbetspartners

Deltagarna samlas vid bord i små grupper och diskuterar ett 
ämne i en avslappnad atmosfär. Fokus läggs på att lyssna på 
alla vid bordet. En bordsvärd vid varje bord dokumenterar vad 
deltagarna kommer fram till. Efter 20-30 minuters diskussion 
flyttar alla runt ett bord till ett annat bord. Alla utom bords-
värden. Bordsvärden berättar för de nya deltagarna vid ett bord 
om föregående diskussion. Sedan fortsätter den nya gruppen 
vid bordet att ge input i diskussionen. Samma procedur kan 
återupprepas många gånger. I de första passet konkretiseras 
ämnet, i de följande fördjupas det  och i det sista tas strategier 
fram för att förverkliga intressanta idéer från de tidigare passen. 
Metoden är öppen för att deltagarna skall kunna prata ihop sig 
om förslag de finner intressanta att eventuellt gå vidare med. 
Dialogkafé kan vara ett bra verktyg för att skapa delaktighet, 
samsyn eller för att bilda en utgångspunkt för ett framtida 
arbete.
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För mer information se källor: 
www.ordfront.se/upload/filer/demafiler/dialogkafe.pdf

www.partizipation.at/worldcafe.html
www.youtube.com/watch?v=2MUHShsxJE4

www.tekno.dk/subpage.php3?article=1233&toppic=kategori12&language=dk

Dialogkafé Bord1
Idé 1

Bord3
Idé 3

Bord2
Idé 2

Expertgrupp 1 Expertgrupp 2 Expertgrupp 3



 

Drop-in kontor

Inbjud till lokalt 
medverkande i 
designprocessen

Arkitekter och planerares kontor förlagt till ett område där man 
vill uppmuntra lokalt medverkande i design processen. Kon-
toret är öppet för allmänheten och kan vara temporärt
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Drop-in kontor

Arkitektkontoret

Välkommen in!



Fish Bowl

Utbyte av idéer och 
information

En liten grupp sitter i en ring med 4-6 stolar riktade ifrån 
varandra. Alla andra sitter på stolar utanför ringen i en eller 
flera ringar. Bara personer i mittenringen får tala. De håller 
direkta diskussioner med de som sitter utanför. Lyssnarna kan 
när de vill ta en stol i mitten för att få lov att tala eller ställa sig 
i kö bakom en av stolarna, då avslutar personen på stolen det 
han sa och lämnar sin stol.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/fishbowl.html

www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php
http://materialien.fgje.de/download/demokratie_fishbowl.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_%28conversation%29

Fish Bowl

Stolar i ringformation

De i innerringen talar 
för de i ytterringen

De i ytterringen får 
ta plats i mitten om

de vill tala



Fond för förstudier

Underlätta lokala initiativ att nå ett 
stadium där de kan 
attrahera finansiering

En fond som ger pengar till organisationer för att betala ex-
perter att genomföra förstudier till möjliga projekt. 
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/feasibility_fund.php

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rstudie

Fond för förstudier

$$$ AB
A går

A går inte

Ja

Nej



Fokusgrupp

Finn en grupps gemensamma syn 
på en fråga

En grupp på ungefär 8-12 personer som representerar de 
människor som berörs i en fråga samlas ihop för att hitta deras 
gemensamma syn på en fråga. Frågor om känslor, attityder och 
motiv till deras beteende kan ställas. En moderator leder diskus-
sionen för att få en förståelse till varför fokusgruppen agerar 
som de gör. Idén med fokusgruppen kommer från marknads-
föringens värld där nya varor säljs utifrån marknadens behov. 
För att framställa en attraktiv produkt måste därför marknad-
sundersökarna förstå konsumenternas motiv och inställning 
till den framtida produkten. Ofta filmas dessa möten för att i 
efterhand även tolka indirekta budskap så som kroppsspråk. 
I USA är det vanligt med fokusgrupper för politiska analyser. 
Metoden fokuserar ibland på att tillfredställa gruppen och kan 
därför se förbi de verkliga frågorna och skapa tillrättalagda 
resultat. Att endast se metoden som ett komplement kan därför 
vara att föredra.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/fokusgruppe.html

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Focus+Groups
www.answers.com/topic/focus-group

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fokusgrupp
http://de.wikipedia.org/wiki/Fokusgruppe
http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_group

Fokusgrupp

Fokusgrupp Moderator

Vad har ni för känslor,

 

attityder och motiv 
inför detta?



Fotografisk inventering

Visuell diskussion med 
medborgarna

Utveckling av design idéer genom att få människor att ta och 
diskutera bilder av deras befintliga miljö. Kan användas för att 
exempelvis hitta gemensamma drag att bygga en identitet kring. 
Inventering kan också ske med rörliga bilder. 
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/photo_survey.php

Fotografisk inventering Definition

Arkitektkontoret

Välkommen

 

in!

Arkitektkontoret

Välkommen

 

in!

Diskussion

Arkitektkontoret

Välkommen

 

in!

Arkitektkontoret

Välkommen

 

in!



Framtidskonferens

Gemensam lösning för 
visionär planering

Framtidskonferensen kan sammanfattas i fem steg.
1. Reflektion över det förgångna
2. Analysera nutiden
3. Utveckla framtidens visioner
4. Enas om de gemensamma visionerna
5. Planera konkreta åtgärder

Människor som representerar de berörda i frågan deltar och 
samarbetar i grupper på 6-8 personer. Deltagarna byter stän-
digt grupp för att idéerna skall bli gemensamma. Österikiska 
miljödepartementet menar på sin hemsida www.participation.
at att framtids konferenser inte är lämpliga då det gäller ja eller 
nej frågor.

18

För mer information se källor: 
www.partizipation.at/zukunftskonferenz.html

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Future+Search
www.communityplanning.net/methods/future_search_conference.php

Framtidskonferens

Reflektion över 
det förgångna

Analysera nutiden Utveckla visioner
Enas om de 

gemensamma

 

visionerna
Planera konkreta 

åtgärder



Förkämpar

Utveckla lokalt 
initiativskapande

Metoden identifierar individer som tror på en idé och är villig 
att sälja den till varje pris. Förkämpen bör vara erfaren i arbetet 
att inspirera andra människor och kan ha starka karaktärsdrag. 
Kommunikationen kan ske snabbare om personen redan är 
känd för allmänheten och därmed slipper presentera sig.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Champion

Förkämpar

JAG STHLMMalmö är 
världens centrum

Jag gör allt för 
Tollarp!



Förslagslåda

Öppenhet att låta invånarna 
berätta om något när 
de själva vill.

En låda att lägga lappar med förslag på förbättringar i. Bra sätt 
att låta invånare vara anonyma om de vill. En mer avancerad 
form av förslagslåda är en så kallad ” Video soapbox” där 
invånare får möjlighet att spela in en video av sig själva 
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php
www.communityplanning.net/methods/video_soapbox.php

www.answers.com/topic/suggestion-box-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Suggestion_box

Förslagslåda

Tyck till!



GIS

Interaktiv information

Elektroniska kartor kan ge människor möjligheter att exem-
pelvis lämna kommentarer vid datorterminaler. Visualisering i 
form av kartor kan ge användaren möjlighet att på egen tid och 
initiativ utforska ett område och komma med idéer.
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För mer information se källor: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Geografiskt_informationssystem

http://barngis.slu.se/
www.gis.com/

GIS
Île-de-France

11,6m inv

Öresundsregionen

3,6m

 

inv



Gruppdialog

För att definiera antagande, 
bedömningar och 
underliggande mening

På sidan www.partizipation.at beskrivs gruppdialog som en 
metod där deltagarna sitter på stolar i en cirkel. I mitten ligger 
en penna eller ”talarens pinne”. En överenskommelse om hur 
länge varje person får tala görs och en tidtagare utses. Den som 
har något att säga tar ”talarens pinne” och säger vad han vill, 
sedan går pinnen vidare till han eller hon som håller upp han-
den eller tillbaka till mitten. Den som räcker upp handen först 
får tala. Sista 10-20 min går pinnen runt för att varje deltagare 
skall kunna sammanfatta sin upplevelse av dialogen. Österikiska 
miljödepartementet menar på sin sida www.partizipation.at att 
dialoger bara fungerar om alla deltagarna kommit av fri vilja, 
stannar under hela dialogen, hierarkier ignoreras, om gruppen 
inte är i konflikt och om bara den med ”talarens pinne” talar.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/dialogue.html

Gruppdialog

Stolar i ringformation

En i taget talar 
till gruppen



Historieberättande

Förstå lokala värderingar, normer, 
rutiner och relationer.

www.communityplanning.net beskriver att verkliga eller mytiska 
verbala berättelser kan förklara lokala kunskaper och överty-
gelser, de menar att det är särskilt värdefullt vid möten med 
barn

23

För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Story_telling

Historieberättande
Det var en gång...

Historieberättaren

Lokala värderingar,

 

normer, rutiner 
och relationer?



Historisk profil - Tillbakablick

Förstå medborgare genom 
deras förflutna
Information om tidigare händelser samlas ihop för att förstå 
situationen och framtida möjligheter. Invånare kan exempelvis 
beskriva och förklara deras livshistorier utifrån ett tema. Dessa 
livshistorier kan sedan illustreras på kartor och tidslinjer för att 
förklara ett områdes situation.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Historisk profil

DÅ+DÅ=NU



Idétävlingar och projekttävlingar

Ett sätt att stimulera kreativt 
tänkande, fånga upp idéer 
och skapa intresse

En idétävling syftar att generera idéer från medborgare, stu-
denter eller experter. En projektbaserad tävling syftar till att ta 
fram ett konkret och genomförbart projekt. Bedömningen av 
bidragen kan ske med hjälp av en jury eller genom en offentlig 
omröstning. En tävling kan var utformad på många sätt, den 
kan exempelvis ha en eller flera vinnande förslag och vara mer 
eller mindre öppen för samarbete mellan deltagare i tävlin-
gen. Ett bidrag kan vara slutgiltigt eller utvecklas genom att gå 
igenom delmoment.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/ideas_competition.php

Idétävling

Var med 
och vinn!



Interaktiv skärm

Skapar debatt utan rampljus

En anslagstavla eller bildskärm kan fungera som klotterplank 
med en förberedd frågeställning. Intresserade kan engagera sig 
genom att kommentera tidigare inlägg.

26

För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/interactive_display.php

Interaktiv skärm
VAD

 

TYCKER DU?

TRYCK HÄR



Internetforum

Komplement till annat 
medborgardeltagande

Ett internetforum kan sättas upp som en plattform med redak-
törer som tar hand om den och styr diskussionen. På plattfor-
men kan de som är intresserade kommentera på artiklar, bilder, 
filmer, frågor och andra former av media med hjälp av text 
eller annan media. På sidan www.partizipation.at menar man 
att det är viktigt att binda upp dessa plattformar till det verkliga 
beslutsfattandet men att det också är viktigt att förstå att inter-
net är en plats som alla inte har lika god tillgång och kunskap 
om. Internetforum är en av många former av ”sociala medier”.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/internet-forum.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
www.answers.com/topic/forum-moderator

Internetforum
BYGG INTE!

/Göran

Bygg mer!

/Yimby



Intervjuer

Flexibelt, billigt och snabbt sätt att 
förstå invånare

Nationalencyklopedin definierar begreppet:
”Intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en 
person”

Olika former av intervjuer kan ge planeraren mycket infor-
mation. De kan vara formella och inspelade eller spontana 
intervjuer på plats i det aktuella området. Intervju i gruppform 
kan exempelvis användas vid tidiga samråd för att förstå behov, 
problem och önskemål. Ett frågeformulär kan användas som 
checklista.
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För mer information se källor: 
http://www.answers.com/topic/interview

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intervju
www.ne.se/intervju

www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Intervjuer
VAR ?
NÄR ?
HUR ?

VARFÖR ?
VEM ?
VAD ?



Konsensuskonferens

För att lösa kontroversiella frågor

Grupper av intresserade vanliga medborgare som representerar 
populationen så nära som möjligt med respekt för ålder, kön, 
utbildning, arbete mm inbjuds. De får möjligheten till intensiva 
dialoger med experter för att finna en lösning till en kontro-
versiell fråga. I grupper mellan 10-30 får de information om 
frågan och möjlighet att träffas innan konferensen. Konferensen 
varar tre dagar och experter presenterar ämnet på djupet. 
Deltagarna har möjlighet att fråga experterna och diskutera 
problemet. Slutligen ger deltagarna sitt konsensus ställningsta-
gande. ÖGUT varnar att det finns en risk att deltagarna under 
tryck bara kan enas om den minsta gemensamma nämnaren.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/konsensus-konferenz.html

www.tekno.dk/subpage.php3?article=1174&toppic=kategori9&language=dk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_konsensus

Konsensuskonferens

�

MedborgareExperter

Så här ser det ut.

Då är det här bra



Kooperativdiskurs

För komplexa 
beslutsprocesser 
och öppna konflikter

1. Hitta olika fördelar för olika planerings alternativ med hjälp 
av en medlare och representanter för berörda grupper.

2. Experter analyserar troliga effekter av olika planerings alter-
nativ i en Delphi utredning.

3. En medborgarjury utvärderar de två tidigare stegens infor-
mation och ger en rekommendation till beslutsfattare.
ÖGUT menar att nackdelen med modellen är att den tar my-
cket tid och energi.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/kooperativer-diskurs.html

Kooperativdiskurs

Hitta fördelar för 
olika alternativ

Experter analyserar 
troliga effekter 

Medborgarjury ger en
rekommendation



Kunskaps enkät

Hjälp till självhjälp

En enkät för att fastställa vilka kunskaper invånarna i ett om-
råde har. Resultatet används för att se om det finns möjligheter 
för invånarna att lösa något problem på egen hand.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Kunskaps enkät
Vad kan du göra?



Lokalt planerings och design center

Den hållbara stadens 
motsvarighet till 
sjukvårdens vårdcentral. 

En plats där invånare kan få teknisk hjälp gratis eller till ett 
rimligt pris för att planera och förvalta sin miljö. Centret är 
bemannat med människor med kunskap inom många olika äm-
nen som kan behövas för att utveckla den lokala miljön. Centret 
kan stödja människor att formge och implementera småskaliga 
hållbara projekt. 
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/architecture_centre.php

www.communityplanning.net/methods/community_design_centre.php
www.communityplanning.net/methods/neighbourhood_planning_office.php

Lokalt planeringscenter
Plankontor

Billig hjälp för dig!



Lokal arkitekt

Fördela inflytande till en 
person med rötter på platsen

En lokal arkitekt eller planerare som arbetar och bor i det 
berörda området och jobbar nära de lokala invånarna.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.phpj

Lokal arkitekt

Lokal arkitekt
Planerare och

 

beslutsfattare Ny planering

+



Lokalt bidrag

Skapa lokalt initiativ

Bidrag/Stipendier till lokala gruppers projekt kan hjälpa dem 
att förnya sitt närområde.
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För mer information se källor: 
www.answers.com/topic/community-chest

www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Lokalt bidrag

$$$
Hembygdsföreningen

Försköningsrådet

Parkens vänner

YIMBY

Renovera vår kyrka

Bygg en skatepark

Rädda folkets park



Masskommunikation

Annonsering

Nationalencyklopedin definierar begreppet:
”masskommunikation, medierad kommunikation, kom-
munikationsprocess där förmedlingen sker genom ett massme-
dium. Masskommunikation karakteriseras av att vara indirekt, 
enkelriktad, “opersonlig” eller offentlig och samtidig. Genom 
ett tekniskt eller organisatoriskt medium är sändaren och 
mottagaren skilda i tid och/eller rum, vilket omöjliggör direkt 
feedback. Sändaren vet inte alltid vem eller vilka som tar emot 
meddelandet, och kommunikationen riktas till en stor mängd 
människor vilka nås vid ungefär samma tidpunkt.”

Masskommunikation är ofta en nödvändighet för att ge en stor 
mängd invånare information om ett projekt. Det kan ge dem 
kunskap att senare delta i debatt, dialog och diskussioner om 
projektet. Masskommunikation kan ske genom möten, media, 
utskick, anslag, reklam, Internet mm. Masskommunikation sker 
ofta i form av monologer med undantag för masskommunika-
tion genom sociala medier. 
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För mer information se källor: 
http://www.ne.se/masskommunikation

http://de.wikipedia.org/wiki/Massenkommunikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Masskommunikation

Masskommunikation MONOLOG!
Möten

 

Media
Utskick 
Anslag 
Reklam

 

Internet



Marknadsundersökning

För att finna motiv bakom val

Nationalencyklopedin definierar begreppet:
”marknadsundersökning, undersökning för att uppskatta 
efterfrågan samt vilka möjligheter det finns för att kunna sälja 
viss vara eller tjänst.”

En marknadsundersökning är riktad mot en specifik målgrupp 
och är vanlig inom marknadsföring för att få en förståelse för 
hur trender kan se ut och hur en attraktiv produkt eller tjänst 
kan se ut. Undersökningen bedrivs vanligen via telefon, post 
eller internet. Frågor ställs för att få en förståelse för användn-
ing av produkter, tjänster samt attityder gentemot tjänster, 
produkter, företag, organisationer mm.  Frågor om kunskaps-
situationen, motiv till val kan också ställas. Fler metoder för 
marknadsundersökningar är exempelvis fokusgrupper eller 
analyser av statistik.
.
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För mer information se källor: 
www.ne.se/marknadsunders%C3%B6kning

www.answers.com/topic/marketing-research
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsunders%C3%B6kning

http://en.wikipedia.org/wiki/Market_research

Marknadsundersökning

Produkt

Trender

Motiv till val Attityder

Förståelse för användning



Medling

Konfliktlösning

Medling är en förhandling som har till avsikt att lösa en tvist 
mellan olika parter. Utgångspunkten är att medlande är en 
frivillig process med klar struktur där parter till en konflikt 
letar efter permanenta lösningar med hjälp av professionella 
medlare. Det innebär att först övertyga alla att det är en god 
idé att medla. Därefter analysera konflikten. För att sedan 
kunna betona de olika intressena, behoven och hitta en lösning. 
Lösningen skrivs sedan i ett kontrakt. En grundtanke är att de 
medlande parterna skall finna en lösning och därefter lämna 
medlingen med en god relation till varandra även i framtiden.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/mediation.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medling
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Mediation

www.s-f-m.se/?page_id=552

Medling

Enas om medling 
som metod

Analysera 
konflikter

Betona behov

 

och intressen
Finna lösningar



Medborgarjury

Jury tar ställning till 
experternas input

En metod grundad av Jeffersson-center på 70-talet. Ett ämne 
introduceras och alla medverkande får detaljer och fakta om 
planeringsproblemet samt möjlighet att diskutera med för 
ämnet intressanta personer. En jury med slumpmässigt valda 
invånare tillsätts. Juryn förhör sedan experter som represen-
terar allmänheten. Juryn representerar ingen. Juryn kommer 
sedan med sammanfattning på deras ställningstagande. Juryn 
får ersättning och hjälp för att kunna deltaga Hela processen 
övervakas för att se så att allt går rätt till.
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För mer information se källor: 
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens+Jury

www.answers.com/topic/citizens-jury
www.jefferson-center.org/

www.tekno.dk/subpage.php3?article=1170&toppic=kategori9&language=dk

Medborgarjury

Medborgarjury
Experter

Hur kan man lösa 
problemet?

Så här!
Eller så här



Medborgarpanel

Metod för att hitta 
prioriterade problem

Medborgarpaneler består av en demografiskt representativ 
grupp som används regelbundet för att få tillgång till folkliga 
opinioner. Detta kan ske i form av fokus grupper, workshops, 
enkäter och andra typer av undersökningar. Gruppen kan bestå 
av några hundra människor upp till flera tusen människor. 
Deltagarna rekryteras ofta slumpmässigt till gruppen. Ibland 
används hela gruppen vid en undersökning men delar av grup-
pen kan också väljas ut. Informationshantering och kontakt 
med gruppen kan kräva mycket tid.
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För mer information se källor: 
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens%27+Panels

www.partizipation.at/citizen-panel.html

Medborgarpanel

Demografiskt 
representativ grupp 

Opinoner 



Medborgarplan

Ett bevis för en grupp 
invånares engagemang och vilja

Medborgarna i ett område kan ta fram en egen plan för hur de 
vill att området utvecklas och hur invånarna kommer att svara 
på förändringar.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Medborgarplan

Medborgarplan

Vision

Medborgargrupp 
gör en egen plan



Medborgarstyrd budgetering 
Participatory budgeting

Sätt att välja prioriteringar

Olika metoder för att ge invånarna delaktighet i prioriteringen 
av hur en offentlig budget för ett visst ändamål ska fördelas kan 
ge invånarna inflytande. Metoden har används flitigt i exem-
pelvis Brasilien. Det är viktigt att få alla grupper att delta för att 
budgeten skall gynna alla.
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För mer information se källor: 
www.participatorybudgeting.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_budgeting
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Participatory+Budgeting

Medborgarstyrd budgetering / 
Participatory budgeting

Medborgare röstar om

 

budgetfördelning

Budget

Park

� �

120.000 

 �

kr
Gator

�

100.000 

 �

kr
Konst

�

70.000

�

kr
Nybygge

�

820.000 

 �

kr

Totalt:

�

1.110.000kr



Mobila enheter

Sätt att tillfälligt vara 
tillgänglig på plats

Mobila kontor kan skapa uppmärksamhet, ge support och 
samla information på platser där det behövs. Mobila kontor är 
vanliga vid byggarbetsplatser eller vid katastrofer där temporära 
kontorsytor behövs.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/mobile_unit.php

Mobila enheter

Mobilt kontor



Mock-Up

Skapa förståelse för skalan

En modell i fullskala kan ge en förståelse för skalan av vad 
som är planerat. Exempelvis kan ett hus placering sprayas på 
marken, en volym kan byggas i enkla material som tyg och stål-
ställningar eller en prototyp av ett huselement tillverkas.
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För mer information se källor: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mock-up
http://en.wikipedia.org/wiki/Mockup

www.answers.com/topic/mockup
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Mock-Up

Skala 1:1



Modeller

Sätt att generera intresse och 
presentera idéer.

Modeller kan hjälpa människor att tänka tredimmentionellt och 
är ett effektivt underlag i alla delar av den planeringsprocess då 
det fungerar som ett visualiserat underlag för diskussion.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/models.php

www.ne.se/modellering

Modeller

Skala 1:1

Skala 1:1

=+



Neosokratisk Dialog

För generella enkla frågor av etisk 
och filosofisk natur

En diskussionsledare håller i dialogen. En frågeställning ställs så 
tydligt som möjligt, sedan samlas deltagarnas faktiska upplev-
elser av detta in. Ett exempel används sedan för att gemensamt 
lyfta fram antagande, orsaker och ståndpunkter. Diskussionen 
dokumenteras och kan sedan användas i fortsatt planering.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/neo-sokr-dialog.html

Neosokratisk Dialog

Frågeställning ställs 
till deltagare

Faktiska upplevel-
ser diskuteras

Faktiska upplevel-
ser samlas in



Omröstningar

Flest röster vinner

Nationalencyklopedin definerar begreppet:
“omröstning, det är att rösta om något; metod att fatta beslut 
i en krets av flera personer.”

Omröstningar kan ske på olika sätt. 
En metod som på hemsidan www.communityplanning.net 
kallas för ”Choices method” är att anordna möten för att 
brainstorma kring idéer för en frågeställning. Sedan utformas 
idéerna till bekräftade mål och uttalande. Vid en visionsutställn-
ing kan sedan människor rösta på de visioner som de tror på 
eller anmäla sitt intresse för att driva de. Slutligen tillsätts de 
grupper och personer som driver igenom idéerna.
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För mer information se källor: 
www.ne.se/omr%C3%B6stning?i_h_word=r%C3%B6sta

http://sv.wikipedia.org/wiki/Votering

Omröstningar

Förslag A
654 röster

Förslag B
534 röster

Förslag C
745 röster



Opinionsundersökning

åsiktsmätning

Nationalencyklopedin definerar begreppet:
opinionsundersökning, åsiktsmätning, vanligen utförd med 
hjälp av systematiskt ställda frågor till ett slumpmässigt urval 
människor.

Opinionsundersökning är en statistisk undersökning av en 
grupps åsikter. En sådan undersökning strävar efter att ge en så 
sann bild av gruppens åsikter som möjligt men kan genom valet 
av frågeställning vara delvis vinklad. 
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För mer information se källor: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll

http://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsunders%C3%B6kning
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Opinion+Polls

Opinionsundersökning

Förslag A

 

�� 55%
Förslag B

 
�� 5%

Förslag C
 

�� 40%



Planning for real

Invånarna planerar och genomför

Denna modell uppmanar invånarna att ta planeringsinitiativ 
i egna händer. En grupp av minst tre personer lämnar in sin 
önskan för en plats och inbjuder andra att ta del av projektet. 
De gör en tredimensionell modell över platsen. På sidan www.
peopleandparticipation.net menar man att detta ger de berörda 
en känsla av att äga processen. Beroende på projektets karaktär 
kan olika metoder sedan användas i processen. Gemensamt är 
att invånare sätter fast lappar på modellen med förslag på för-
bättringar på platsen. Dessa kan delas in i kategorier genom att 
ha olika färger. Lappar med färdig definierade förändringar kan 
också finnas till hands att placera ut på modellen för invånare 
som inte vill skriva sina egna lappar. När lapparna är utplac-
erade på modellen diskuteras sedan denna input och omsätts 
till genomförbara idéer. För speciella ämnen kallas experter in. 
Grupper formas sedan för att driva igenom idéerna. Schema 
för genomförande fullgörs.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/planning-real.html
www.planning-for-real.de/wasistpfr.html

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Planning+for+Real

Planning for real
Vi ansöker om att 

få planera vårt 
område själva



�

Prioritetslista

Ett sätt att välja 
prioriteringar

Efter att samlat in idéer exempelvis genom brainstorming kan 
en grupp mötas för att rangordna vilka problem som är vikti-
gast att ge företräde över andra.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/prioritising.php

www.ne.se/prioritera

Prioritetslista Prioritet

1. Först huset
2. Sen trädgården
3. Sen möblerna
4. Sist Dekoration



Promenader

Med invånarna som 
guide till sin stad

Under informella promenader kan en grupp promenera 
runt i staden utan en bestämd väg. Gruppen kan stanna för att 
diskutera frågeställningar som dyker upp. Metoden är billig och 
enkel.

Promenaden kan också vara strukturerad och innefatta 
förutbestämda platser och diskussioner.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Promenader
Titta där!

Det där borde

 

vi ändra



Roadshow

Kombinera metoder

En turné kan enligt www.communityplanning.net fungera som 
en serie länkade offentliga seminarier, utställningar, offentliga 
forum mm för att undersöka möjligheterna till att förbättra den 
byggda miljön.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/road_show.php

www.answers.com/topic/road-show

Roadshow

 

Seminarier, Utställningar, Offentliga forum mm

TEMA: STAD



Round Table (Rundabordskonferens)

Hitta en gemensam lösning

Representanter från alla intressen träffas för att finna en 
gemensam lösning till ett problem. Ingen vid borden bör ha 
mer makt i frågan än någon annan sidan www.partizipation.at 
rekommenderar dessa diskussioner för att lösa kontroversiella 
frågor men inte konflikter.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/runder-tisch.html

www.answers.com/topic/round-table

Round Table
Ingen bör ha mer 
makt i frågan än

 

någon annan
Round table är en 
diskussionsform



Rådgivande medborgargrupp

För att söka vägledning och riktning 
från medborgarna

Olika metoder där medborgare i grupper i ca 10-20 sitter som i 
en kommitté för att informera och ge råd inför beslutsfattande. 
Gruppen behöver ha relevant informationen kring ämnet. 
Metoden fungerar ofta bra för att få förståelse för en specifik 
grupps behov.
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För mer information se källor: 
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizen+Advisory+Groups

Rådgivande medborgargrupp

Medborgargrupp ger råd

Det här är viktigt 
att tänka på

Beslutsfattare lyssnar



Sammankomst för att 
planera arbetsprocessen

Ge invånaren möjlighet att bestäm-
ma tillvägagångssätt

Metoder för att låta berörda bestämma ett projekts mest läm-
pade arbetsmetod.   
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/process_planning_session.php

Sammankomst för att planera arbetsprocessen

Medborgargrupp planerar arbetsprocessen

Så här ska vi 
göra det!

Planering

1. Förstudie
2. Skisskede
3. Diskussion
4. Presentation



Samråd och Medborgarmöten

Den traditionella metoden

På sidan www.partizipation.at menar man att samråd kan 
vara bra för att informera de generella medborgarna om ett 
nytt projekt och diskutera det offentligt. Idén är enkel. I ett 
första skede får invånarna och andra berörda information om 
det planerade projektet. Exempelvis kan fördragshållare tala, 
experter förklara eller filmvisning hållas. I ett andra skede får 
de inbjudna möjligheten att utrycka sina åsikter. Åsikterna 
protokollförs för att om möjligt kunna integreras i planering-
sprocessen. Tillgängligheten för invånaren är viktig om det skall 
representera den generella invånaren, därför är tidpunkten på 
mötet samt rum för diskussion viktigt. Intentionen med samråd 
är att ge anordnarna kunskap och synpunkter samt att ge 
berörda intressenter en viss möjlighet till insyn och påverkan.
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För mer information se källor: 
http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=3543

Samråd och Medborgarmöten

Information och diskussion om ett projekt offentligt



Samverkan för utveckling

Ge initiativkraft för utveckling

Inbjudan för två eller fler parter att gemensamt underlätta ut-
veckling av ett område. Det kan exempelvis ske genom bildan-
det av en sammanslutning så som ett konsortium, en förening, 
en organisation, en tankesmedja, ett samfund, ett parti, en 
institution, en rörelse osv.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Samverkan för utveckling

Då vill jag 
bjuda in er i 

projektet
Vi kan underlätta 

utveckling av 
området



Sociala Medier

För att förstärka 
tillgängligheten för 
massinteraktion

Nationalencyklopedin definition av sociala medier är:

”Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommu-
nicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. 
Genom sociala medier kommunicerar många till många på lika 
villkor genom samma kanaler”

Internetforum som beskrivet tidigare är en form av socialt me-
dia. Andra är bloggar, wikier (dvs.: programteknik som gör det 
möjligt att redigera text direkt på en webplats), webbplatser för 
videoklipp, chattprogram, IP-telefoni, poddradio, artikelkom-
mentarer och webbaserade fotodagböcker. Facebook, Wikipe-
dia, YouTube och Twitter är exempel på sociala medier.

57

För mer information se källor: 
www.ne.se/sociala-medier?i_h_word=Internetforum

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Twitter

www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Wiki
www.peopleandparticipation.net/display/Methods/ePanels

Sociala medier gör det möjligt att föra en dialog obundet till 
tid och plats och kan integreras i redan existerande strukturer 
för att föra in fler människor i en process och göra processen 
tillgänglig även under avvikande tillfällen så som natt, helger 
eller semestertider.

Sociala Medier Facebook
Twitter
Blogger
Tumblr

LinkedIn
Eventful

Wikipedia
Flickr

Doodle

YouTube
Vimeo
The Hype 
Machine
Yahoo! Answers
WikiAnswers
Second Life
MySpace
Reddit



Simulering

Skådespel av vad som skulle kun-
na ske i en situation

Simulering stävar efter att så långt som möjligt återskapa en 
verklighet och ger underlag att behärska verkliga situationer. 

Nationalencyklopedin definition av simulering är:
”Simulering, att representera ett system med ett annat i avsikt 
att studera dess uppförande eller för att träna behärskandet av 
systemet. Det faktiska systemet är kanske ännu inte tillgängligt, 
för dyrbart eller för farligt. Simulering har historiska rötter i 
t.ex. de militära stabernas krigsspel och i modellförsök, men 
görs nu oftast i datorer.”

En form av simulering beskrivs på www.partizipation.at där 
deltagarna blir konfronterade med ett problem och situation. 
Varje deltagare blir sedan tilldelad en roll vilken styr deras han-
dlande och sedan simuleras verkligheten och deltagarna agerar 
enligt sina roller. Resultatet blir ett simulerat skådespel av vad 
som skulle kunna ske i en verklig situation
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/simulation.php

www.ne.se/simulering/1033775
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simulering

http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation

Simulering



Stadsbyggnadsshop

Permanent sätt att sprida 
information och skapa dialog

En lokal som kan vara självständig eller i samverkan med annan 
verksamhet kan utgöra en publik bas för publikt intresse.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/environment_shop.php

Stadsbyggnadsshop
�

PUBLIK BASFeedback
Information

Kontaktmöjligheter
Café
etc



Studieresa

Utbildning av invånarna

Resor med invånare för att studera platser där liknande initiativ 
genomförts kan ge kunskap till ett projekt.
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För mer information se källor: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Field_trip

www.communityplanning.net/methods/reconnaissance_trip.php
www.answers.com/topic/field-trip

Studieresa

Titta där!
Så där kan vi göra!



Underhållsmanualer

Inspirera invånare till 
underhåll av platser

Manualer och instruktioner kan hjälpa invånare att bibehålla 
och underhålla en plats i gott skick.
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För mer information se källor: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Preventive_maintenance

www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php
www.answers.com/topic/preventive-maintenance

Underhållsmanualer
Städa gatan

Så kan du göraKlippa gräs

Gör så här!

Plantera ett 
fruktträd

Manual
Renovera din 
fasad i tre steg

1,2,3



Ungdomsforum

På ungdomars villkor

Ett ungdomsforum kan vara ett sätt att fånga upp ungdomar 
som kanske inte deltar i andra aktiviteter. Forumet är anpassat 
för att skapa intresse i gruppen.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Ungdomsforum Alla motarbetar vad 
vi vill ha. Vi vill ha 

en plats att skrika på
Då ska vi se om 
det är möjligt



Utvärderingar

Få en bild av möjligheten att göra 
något igen

Utvärdering av projekt kan ge förståelse för om något är möjligt 
att göra igen. En databank med medborgares utvärderingar 
kan ge en palett för projekt, metoder och deras inverkan på 
omgivningen.
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För mer information se källor: 
http://www.ne.se/utv%C3%A4rdering

www.communityplanning.net/methods/methods_listing.php

Utvärdering
STYRKOR

Nu kan man 
känna sig trygg

SVAGHETER

Nu är det

 

dyrare att bo 
här

MÖJLIGHE-
TER

Det rör sig fler 
människor i 
området nu

HOT

De boende vill 
bygga en mur 
runt området



Urban design studio

Mer kapacitet till projektet

Särskilda enheter knutna till högre utbildning kan fungera som 
både utbildning för studenter och resurs i planeringen.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/urban_design_studio.php

Urban design studio

�

Utbildning på 
Universitet

Urban 
design studio

Planering i 
verkligheten



Valmöjlighetskataloger

Ge förståelse för 
möjliga alternativ.

Kataloger som visar på olika planerings alternativ i en förut-
bestämd struktur. Kan ge stora mängder människor förståelse 
för vad som är möjligt att genomföra.
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/choice_catalogues.php

Valmöjlighetskataloger
Funkis staden

Det är en 
funkis stad

Garden City

Förslaget visar 
hur staden kan

 

anpassas till en 
stad som....

Villastaden

Förslaget visar 
hur din stad 
kan bli helt...

Dubai city

Förslaget visar 
hur din stad 
kan likna 
Dubai....



Visions dag

Låt invånarna ge inspiration 
till framtida processer

En dag då invånare får föreställa sig framtiden tillsammans med 
en skicklig konstnär
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/planning_day.php

Visions dag

Medborgargrupp visualiserar framtiden Konstnär leder arbetet



Wisdom council

Identifiera invånarnas problem

Wisdom Council består av tolv slumpmässigt valda invånare 
som spenderar två dagar tillsamans för att identifiera offentliga 
problem och finna lösningar på dessa. Dessa offentliggörs sedan 
och invånarna får möjlighet att kommentera. ÖGUT menar att 
kvalitén av förslagen ökar om Wisdom council hålls ofta i jämna 
intervaller.

67

För mer information se källor: 
www.partizipation.at/wisdom_council.html

Wisdom council

12 invånare identifierar offentliga problem och finner lösningar på dessa

AHA!



Workshops

Utveckla idéer med olika 
former av samarbete

En workshop är ett kort intensivt seminarie, kurs eller serie av 
möten som fokuserar på interaktion, problemlösning och utbyte 
av information mellan ett vanligtvis litet antal deltagare. Det 
finns ingen direkt struktur på workshops mer än att deltagarna 
möts i en atmosfär där konstruktivt samarbete uppmanas 
utan tvång. Att förbereda en workshop kräver att ett program, 
agenda, tidschema och mål upprättas för att göra det klart för 
deltagarna hur de skall samarbeta under workshopen.
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/workshop.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Workshops
http://sv.wikipedia.org/wiki/Workshop

Workshops

Konstruktivt samarbete utan tvång

Interaktion 
Problemlösning 

Utbyte av information 



Öppet Forum

Många deltagare kan samlas 
kring komplexa frågor

Harrison Owen fick idén till Öppen forum när han såg hur 
människor beter sig under kafferaster där de samlas spontant i 
smågrupper och pratar. 
Centralt är att deltagarna i ett Öppet forum ofta deltar utan 
förutbestämd agenda och grupperingar samt att deltagarna 
accepterar den agenda och de grupperingar som uppstår under 
mötets gång. Ett öppet forum har ett centralt tema men inga 
förbestämda talare. Konferensen bör enligt www.partizipation.
at vara 2-3 dagar. Vilken medverkande som vill kan starta en 
arbetsgrupp på ett ämne han eller hon finner särkilt intressant. 
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För mer information se källor: 
www.partizipation.at/open-space-konferenz.html

www.ordfront.se/upload/filer/demafiler/oppetforum.pdf
www.openspaceworld.org/swedish/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_space_conference

Öppet Forum

Deltagare bildar egna diskutionsgrupper, likt grupper på en kafferast

bla bla 
bla...

Den som finner arbetsgruppen intressant kan sedan ansluta 
sig till den, likaså kan den som inte kan eller vill bidra till mer 
lämna gruppen. I slutskedet av konferensen belyses intressanta 
ämnen och vad som sker härnäst diskuteras. Vid slutet av kon-
ferensen får alla medverkande full dokumentation av det som 
diskuterats i de olika grupperna. Vad denna dokumentation 
handlar om är omöjligt att förutse innan konferensens början. 
Styrkan i formen kan ligga i att de medverkade tvingas till aktiv 
medverkan.



Öppet hus

Ge insyn i arbetsprocessen

Dag då invånarna inbjuds att se hur det fungerar på ar-
betsplatserna för planering. Kan generera intresse. Alternativt 
kan dagen fungera som en dag då berörda får tid och plats att 
presentera sitt engagemang för projektet
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För mer information se källor: 
www.communityplanning.net/methods/open_house_event.php

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppet_hus

Öppet hus
Kontoret

Välkommen in idag!



Tre korta exempel på 
metoder i praktiken

Barnkartor i GIS

Ulla Berglund och Kerstin Nordin vid SLU jobbar med en 
metod för barn att medverka i planeringsprocessen. Metoden 
Barnkartor i GIS har tagits fram för att underlätta barns med-
verkan i planeringen av utemiljöns struktur och innehåll. På 
projektets hemsida http://barngis.slu.se/ beskriver de metoden 
så här:

” Metoden bygger på att barnen själva markerar på en digital 
karta vilka vägar och platser man använder, var man tycker det 
är otäckt eller trevligt att vara mm. Metoden kan användas i 
projekt där man behöver barns kunskaper om närmiljön t ex 
vid en ny vägdragning eller vid översiktlig planering i en kom-
mun.”

Medborgardeltagande i 
Stockholm Stad
Ring så kommer vi

I artikeln ”Stora planer för medborgarna” av Elisabet Näslund  
i Arkitekten mars 2009 (s. 50-54) beskrivs bland annat hur 
Stockholm stad arbetar med medborgardeltagande. I artikeln 
uttalar sig projektledaren för Stockholms översiktsplan Niklas 
Svensson. Han vill  ”…lägga tid och resurser på samtal med 
medborgarna – på deras villkor. Samrådsmöten sker på våra 
villkor.” 

Vidare säger han att samrådsmöten ofta respresenterar den 
äldre generationen och därför inte är representativ för stadens 
invånare. För att skapa kontakt med mer representativa med-
borgarna har stadsbyggnadskontoret ordnat cirka 150 möten 
och jobbat efter mottot ”Ring så kommer vi” hur liten gruppen 
än är.
Svensson säger också att ”Vi på stadsbyggnadskontoret har fått 
uppdraget men det är hela stadens översiktsplan”

Visuellt samarbete
Åskådliggör idéer och tankar

Tom Wujec jobbar med datorprogram för design på företaget 
Autodesk och har skrivit tre böcker om kreativt tänkande. 
Under en TED conference i februari 2009 (www.ted.com) höll 
han ett föredrag “On 3 ways the brain creates meaning” där 
han presenterar en metod för att kollektivt åskådligöra idéer 
och tankar. Metoden liknar den metod man ibland kan se i 
polisthrillers på film, där polisen sätter upp lappar och bilder på 
en anslagstavla för att visualisera misstänkta, mordvapen, motiv 
mm.

Wujec menar att om en grupp jobbar med visuella närvarande 
bilder är det lättare för den att koppla deltagarnas skilda tankar 
till en konkret uppgift med gemensam syn och då få bättre 
förståelse för den. Att alla i gruppen interaktivt jobbar med 
dessa bilder och omformulerar dem gör att de får en upplevelse 
och bättre minne av projektet.

Wujecs idé är att ta ett helt tomt rum i anspråk inför ett nytt 
projekt och visualisera allt viktigt i rummet, skisser på projek-
tet, deltagares mål, beskrivning av målgruppen osv. Den som 
jobbar i projektet kan således stiga in, omges och få en direkt 
förståelse för hur projektet ser ut för tillfället. Fördelen med 
arbetsmetod är att de medverkande hela tiden får en bättre 
helhets bild över projektets gång såväl som att göra det tillgän-
gligt för utomstående att direkt stiga in i projektet för att se och 
få en förståelse för arbetet trotts att det ännu inte är färdigt för 
presentation.
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