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1
 Introduktion 

Välkommen	till	denna	
handbok för delaktig 
landskapsplanering!



 1.1. Förord 

Om du läser den, innebär det att du har ett genuint intresse 

för landskap, antingen för att du är planerare, miljöengagerad, 

lokalpolitiker eller administrativ beslutsfattare, eller kanske  

tom akademiker.

Vårt mål har varit att förse dig med nya idéer och inspiration till 

hur man kan göra processen med delaktig landskapsplanering och 

-skötsel mer givande och med varaktigt positiva effekter för alla 

som deltar i processen, och i slutänden, för landskapet.

Kapitel 2 och 3 förklarar de fördelar med tidig och djupgående 

delaktighet som ännu inte är uppenbara för alla, medan kapitel 

4 tillhandahåller de nödvändiga definitionerna när man talar om 

olika nivåer på ‘delaktighetsstegen’. Mer detaljerade beskrivningar 

av hur planering och förvaltning kan ske med utökad delaktighet 

presenteras i kapitel 6 och 7. 

Emellertid är hjärtat i denna Handbok kapitel 5 med sina redskap 

och metoder.  Från mycket allmänna informationsmetoder 

som de gamla favoriterna stormöte och hemsida, över mer 

interaktiva konsultationsmetoder, till djupgående mekanismer 

för medborgarkontroll – förklaras de alla på ett kortfattat, 

praktiskt sätt för att göra dem så enkla som möjligt att tillämpa. 

Vi rekommenderar särskilt avsnitt 5.1, ‘Introduktion’, eftersom det 

ger exempel på hur man bereder marken för deltagandeprocessen 

genom att bygga upp förtroendet. Detta steg underskattas ofta, 

men är viktigt, särskilt i länder där medborgarinflytandet ännu inte 

fungerar särskilt bra.

Denna Handbok är inte ett recept som ska följas i ordning från 

början till slut, utan snarare ett “välj-och-blanda”-tillvägagångssätt 

där lämpliga redskap kan anpassas efter de speciella förhållandena 

i området och planeringssituationen. Faktiskt finns mer detaljerad 

vägledning i brukarmedverkan redan tillgänglig i vissa länder  

(se avsnittet Literatur och referenser).

Projektet LiFescape närmar sig slutet, men samarbetet och 

erfarenhetsutbytet mellan nord- och östeuropéiska länder kommer 

att fortsätta i form av LiFescape Forum for Participative Landscape 

Planning (www.lifescape.eu). Vidare, kommer utövandet av 

landskapsplanering att fortsätta att utvecklas för att möta kraven  

i européiska Landskapskonventionen, så återkoppling från 

användare av denna Handbok kommer att vara användbar i framtida 

revisioner. Kommentarer om möjliga förbättringar är välkomna och 

kan skickas till författaren – se adress på omslagets insida.
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 1.2. Sammanfattning 

LiFescape är ett internationellt samarbete mellan fyra länder och åtta 

partners som fått bidrag från Södra Östersjöprogrammet. Projektet 

syftar till att visa hur den europeiska landskapskonventionen kan 

implementeras på lokal nivå genom arbete i fyra pilotområden. 

Fokus i projektet ligger på delaktig landskapsplanering och hur 

allmänheten bättre kan involveras i planering och förvaltning. 

Genom att testa olika metoder och redskap i dialog med 

allmänheten syftar projektet till att öka kunskapen om hur 

delaktighet kan genomföras praktiskt i landskapsplaneringen.

den viktigaste förutsättningen för att kunna arbeta med ökad 

delaktighet är att det finns en gemensam vilja i hela organisationen 

att göra så. Ökad delaktighet kräver ändrade arbetsformer och 

ansvarsfördelning mellan olika avdelningar, olika tjänstemän och 

mellan förtroendevalda och tjänstemän. Ökad delaktighet kräver 

också omprioriteringar av resurser och tid. Men ytterst är det 

en attitydfråga – vill organisationen öppna för större inflytande 

från allmänheten? det måste finnas en tydligt uttalad önskan på 

ledningsnivå att arbeta med frågan annars är det svårt att nå resultat.

Ökad delaktighet tar ofta mer tid och därmed mer resurser  

i anspråk. Att möta människor och föra en dialog måste få ta tid 

om den skall vara konstruktiv. Men ibland kan dialogen till och med 

spara tid genom att framtida konflikter och felaktiga beslut undviks. 

dagens medborgare är välutbildade och engagerade i frågor som 

berör dem och protesterar om projekt och beslut uppfattas som 

felaktiga. det finns också mycket kunskap hos allmänheten som är 

värdefull i planeringsfrågor. tjänstemän och politiker kan inte ha all 

lokal kunskap och behöver oftast få hjälp av lokalbefolkningen. det 

finns många olika metoder och redskap i arbetet för en ökad dialog 

och dessa är olika tidskrävande. därför är det viktigt att tidigt välja 

ambitionsnivå och avsätta resurser och tid för genomförandet.
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LIFEscape pilotområde: Łęcze, Warmia-Mazury, Polen

delaktighet kan ske på många olika sätt och med olika stort 

inflytande. Arnsteins delaktighetsstege beskriver de olika nivåerna 

i åtta steg, från negativ delaktighet i form av manipulation från 

avsändaren till brukarstyrd verksamhet. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har en liknande beskrivning som består av fem 

trappsteg i den övre delen av Arnsteins stege och som utgör 

de mer konstruktiva formerna av delaktighet. dessa steg är 

information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. 

i rapporten beskrivs 40 olika metoder och redskap i arbetet med 

delaktig landskapsplanering, indelade i de fem stegen.

Lokal och regional planering fokuserar ofta på en önskad 

förändring av landskapet, t.ex. i form av ny bebyggelse, vägar eller 

energiproduktion, men enligt konventionen är planeringsprocessen 

även viktig för att lokalisera och bevara de landskapsvärden som 

finns. detta är ofta nytt i den lokala planeringsprocessen. För 

att kunna genomföra dessa framtidsinriktade åtgärder krävs en 

planeringsprocess och den beskrivs övergripande i rapporten.

i planeringen av ett landskap fattas ibland beslut att införa 

något slags skydd för att säkerställa landskapsvärdena. efter att 

skyddet har införts, följer en lång period av landskapsförvaltning. 

detta är särskilt tydligt för de som förvaltar skyddade områden, 

som reservat, landskapsparker eller nationalparker. européiska 

Landskapskonventionen tar upp även sådana aspekter, i artikel 1d. 

rapporten ger allmänna rekommendationer till de som arbetar 

med landskapsskydd.

 1.3. Vad är landskap? 

Begreppet landskap är komplext och har många olika dimensioner. 

olika människor har olika erfarenheter och svar på vad landskapet 

är. Samtidigt finns det gemensamma värderingar om landskap.  

i alla tider har det funnits normer som styr vad människan ser som 

vackert eller fult, rörigt eller ordnat, bra eller dåligt. Genom dessa 

normer skolas vi in i ett gemensamt sätt att se på världen. Konst, 

litteratur, film, miljörörelse och turistsektorn är några saker som 

påverkar världsbilden.

ett vanligt sätt att beskriva landskap är utifrån det visuella, landskapet 

är en vy som vi betraktar. detta återspeglar sig i begreppet 

landskapsbild och har sitt historiska ursprung i landskapsmåleriet. 

ett annat sätt att beskriva landskapet är som en ekologisk miljö 

som omger och kontrollerar oss genom tillgång på föda, boende 

och andra ekonomiska faktorer. dessa funktioner studeras bland 

annat i vetenskaper som landskapsekologi. en tredje beskrivning av 

landskapet är som den helhet som förenar människan och hennes 
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omgivning. Människan är en del av landskapet och landskapet en 

del av människan. Man kan säga att landskapet är ett resultat av 

och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. denna 

vidare definition av begreppet landskap finns i den europeiska 

landskapskonventionen.

 1.4. europeiska  
 landskapskonventionen 

den europeiska landskapskonventionen är en vision av vilken 

betydelse landskapet skulle kunna eller borde ha för människan. 

den vill också visa hur vi genom skydd, förvaltning och planering 

kan skapa en hållbar framtida utveckling. Konventionen arbetades 

fram av de europeiska staterna gemensamt och antogs som en 

internationell överenskommelse den 20 oktober år 2000 i Florens 

under europarådet. det är sedan upp till varje stat att genomföra 

intentionerna i konventionen. Flertalet stater i europa har ratificerat 

konventionen, dvs. formellt godkänt intentionerna och föreslagit 

åtgärder för hur dessa skall genomföras. 

Landskapskonventionen syftar också till att främja samarbetet kring 

landskapsfrågor inom europa samtidigt som konventionens avsikt 

är att stärka allmänhetens och lokalsamhällets medverkan i detta 

arbete. Konventionen omfattar alla typer av landskap, både stad 

och landsbygd, som människor möter i sin vardag och på sin fritid. 

För att landskapets mångfald ska kunna utvecklas på ett hållbart 

sätt krävs en helhetssyn på dess värden.

Målet med den europeiska landskapskonventionen är att styra 

utvecklingen mot en rikare livsmiljö där alla kan vara med och 

påverka. För att få detta att fungera på bästa sätt krävs det ett 

nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag 

och enskilda människor. det underlättar också för en bredare 

delaktighet i beslut som rör landskapet, både lokalt och regionalt. 

en delaktig landskapsplanering är därför central för att genomföra 

konventionens intentioner.

Landskapskonventionen gör det möjligt för alla människor 

att aktivt delta i frågor kring hur landskapets resurser ska 

användas och utvecklas. Åsikterna i dessa frågor är både vida, 

breda och skilda beroende på vad man som individ ser och 

uppskattar i sitt vardagslandskap. Äganderätten hotas inte av 

landskapskonventionen av den enkla anledningen att den är en 

konvention och inte ett direktiv, dvs. den är en överenskommelse 

och inte en lag som skall följas. 
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2

Demokrati är ett mångfacetterat begrepp med 

många	uttrycksformer.	De	flesta	länder	i	Europa	

har en representativ demokrati som innebär att vi 

utser	representanter	i	allmänna	val.	Medborgarna	

överlämnar sin beslutsrätt till politiker som sedan 

får stå till svars för sina beslut vid nästa val. Hur nära 

kontakt politikerna har med medborgarna mellan 

valen varierar. En tendens i Europa är att varje politiker 

representerar	allt	fler	medborgare.	Detta	sker	dels	på	

den	lokala	nivån,	men	också	genom	att	EU:s	inflytande	

har ökat med utsedda politiker på Europeisk nivå. Detta 

är en bidragande orsak till att engagemanget i den 

”stora demokratin” (nationell och internationell nivå) 

har minskat, medan många fortfarande framhåller 

intresse av att vara med och påverka vad som händer 

i den lokala utvecklingen, den ”lilla demokratin”. Det 

upplevs därmed som en viktig politisk fråga i Europa att 

öka det demokratiska förtroendet och engagemanget 

på olika sätt, bl.a. genom ökad delaktighet i lokal och 

regional planering.

 Varför delaktig 
 landskapsplanering? 



 2.1. Vi är alla aktörer – landskap  
 och demokrati 

Ökad delaktighet i beslut, planering och förvaltning diskuteras i 

många sammanhang. internationellt har två konventioner särskilt 

stor betydelse, Århuskonventionen och Landskapskonventionen. 

Århuskonventionen behandlar tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslut och rätt till prövning i miljöfrågor 

(Århus 25 juni 1998). Konventionen är speciell såtillvida att den 

knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. en 

demokratisk process behöver utvecklas för att upprätta ett samspel 

mellan medborgarna och staten. Konventionen handlar i grunden 

om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och 

är därför också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om 

krav på öppenhet och deras vilja att gå medborgarna till mötes. 

Medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, rätt att 

påverka miljöbeslut och rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat 

sätt få en juridisk prövning om deras rättigheter har kränkts.

Landskapskonventionen innehåller också en tydlig demokratisk 

aspekt. dels därför att den lyfter fram landskapets sociala 

betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor 

Generellt finns det fyra övergripande  

motiv för att engagera medborgare  

i styrningsprocesser: 

•	 bättre	styrning:	t.ex.	för	att	uppnå	legitimitet,	

tillit, insyn och bra beslut 

•	 bättre	tjänster:	för	att	öka	effektiviteten	och	

kvaliteten, och skapa tjänster som bättre 

tillgodoser brukarnas behov 

•	 kunskapsbyggande:	för	att	öka	deltagarnas	

kompetens, kunskap, medvetenhet och 

självförtroende 

•	 aktivt	medborgarskap:	för	att	främja	bättre	

relationer mellan medborgare och kommun/

landsting och motarbeta utanförskap. 

Ibland är det bättre att inte genomföra  

en medborgardialog, t.ex.: 

•	 när	ett	beslut	redan	är	fattat	och	det	inte	

finns någon möjlighet att ändra det 

•	 när	dialogen	genomförs	enbart	för	att	

man bör och det inte finns något genuint 

intresse av att dra lärdom av medborgarnas 

synpunkter 

•	 när	dialogen	används	för	att	skjuta	upp	ett	

ärende där det är svårt att fatta beslut, men 

dialogen inte ses som en viktig del  

i beslutfattandet 
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kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. den 

demokratiska aspekten märks också tydligt i den definition av 

landskap som finns i konventionen: landskap är ”ett område sådant 

som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan av och samspel mellan naturliga och mänskliga faktorer”. 

i konventionens andra artikel står under andra stycket, om 

konventionens syfte, ”att fastställa och genomföra landskapspolitik 

som tar sikte på skydd, förvaltning och planering av landskap 

genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6” och  

”att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala  

och regionala myndigheter och andra parter med intresse för  

att utforma och genomföra den landskapspolitik som anges  

i punkten ovan”.

i den politiska debatten verkar det råda enighet om att ett utökat 

och brett politiskt deltagande är den bästa medicinen mot 

politikermisstro, växande känsla av politiskt utanförskap och 

sjunkande valdeltagande bland många medborgare. i ett kärvt 

ekonomiskt läge skärps konkurrensen om offentliga resurser 

och olika medborgargruppers behov av offentlig service. Medan 

resursfördelningen är en politisk fråga är planeringen av offentliga 

inrättningar snarare en planeringsfråga. en bred dialog är därför 

viktig för att hitta lösningar på hur kollektiva intressen skall 

tillgodoses utan att resursstarka grupper tillskansar sig mer på 

bekostnad av resurssvaga.

 

 2.2 Hållbar utveckling –  
 att bygga framtiden tillsammans 

Miljöproblemen och strävandena att åstadkomma bärkraftig 

samhällsförändring kräver dialog mellan medborgare och 

offentliga myndigheter. en bärkraftig utveckling bygger på att 

enskilda människor skall ändra sina levnadsvanor för att minska 

konsumtionen av varor och tjänster som förbrukar mycket 

naturtillgångar. Alla åtgärder för att nå en hållbar utveckling kräver 

någon form av dialog, där planerare och andra offentligt anställda 

samt politiker redovisar vilka motprestationer som erbjuds. Arbetet 

med Agenda 21 är ett tydligt exempel på detta. Planerare behöver 

komma till tals med människor som har kunskap om och förståelse 

för den lokala miljön.

Städerna blir alltmer mångfaldiga och multikulturella. Hur 

olika kulturella minoriteter skall få möjlighet att behålla en del 

av sin identitet är en viktig utmaning inom en normgivande  

majoritetskultur. Multikulturella städer skapas genom att en känsla 

av tillhörighet utvecklas bland stadens medborgare. det blir svårt 

att hitta en lösning som passar alla, men att höra många åsikter –  

i synnerhet från de som har svårt att göra sin röst hörd – blir viktigt.

Både i de forna kommunistländerna och i Skandinavien har en 

marknadsorientering i den offentliga förvaltningen skett under 

1990- och 2000-talet. inspirationen kommer från det privata 

näringslivet med beställar/utförarmodeller, interna köp- och 

säljrelationer, intern konkurrens och privatiserat ansvar för 

en rad kollektiva nyttigheter. detta är delvis ett resultat av 

resursbegränsningar, men även av politiska ställningstaganden.  

i denna utveckling har också ett behov av mer nätverkande vuxit 

fram istället för den tidigare mer hierarkiska styrningen. den 

kommunala politiken strävar i större utsträckning mot att skapa 

förutsättningar för lokal utveckling genom att samordna olika 

resurser. dialogen blir ett viktigt redskap i detta arbete.
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 2.3. Planering är förändring 

en bra samhällsplanering kräver förtroende från de som bor och 

verkar i området. det gäller att hitta en arbetsmetod som ger legi-

timitet för beslutsfattare, tjänstemän och planer. en väl genomförd 

delaktig planering kan ofta minska antalet överklaganden 

och ifrågasättanden av huruvida planen verkligen motsvarar 

allmänintressen. en väl genomförd delaktig planering skapar större 

förståelse för olika ställningstaganden även om alla inte är överens. 

Samverkan måste ske tidigt i processen innan mentala och 

formella låsningar gjorts.

Planering är ofta början på något nytt och en möjlighet till olika 

val. Att ta ställning kan skapa motsättningar mellan människor och 

olika intressen. Planerarens roll är att i möjligaste mån lösa dessa 

konflikter och hitta de bästa lösningarna för samhället. För att 

kunna hitta de bästa lösningarna krävs att många olika synpunkter 

blir hörda. Planering är också en process där vi tillsammans lär 

oss mer om olika perspektiv och möjliga lösningar. Planering 

blir därför ofta att utveckla och stödja samverkansprocesser. 

Kommunikation kring planeringen är lika viktig som själva planen. 

den kommunikativa planeringen kräver sin processledare och det 

är viktigt att förbereda sig för den rollen.

 2.4. utmaningar att beakta 

det är inte okomplicerat att öka delaktigheten i planeringen. det 

kräver mer tid och resurser i den offentliga förvaltningen, något 

som ofta saknas. det gäller att hitta redskap och metoder som är 

effektiva och anpassade till det aktuella tillfället och situationen. 

demokrati kräver dialog och tar tid. Alla människor har dock inte 

samma möjligheter att delta vilket gör det svårt att få ett represen-

tativt deltagande. den nya informationsteknologin ger dock nya 

möjligheter för fler att delta utan att behöva träffas eller lägga 

särskilt mycket tid på deltagandet. Men även möjligheterna att 

utnyttja teknologin är dock ojämt fördelade i samhället.

det är alltid en fråga om vems röst som skall beaktas och hur 

framkomna synpunkter skall förhålla sig till den representativa 

demokratin. om det offentliga inte anstränger sig för att få de 

svagas röster att höras i planprocessen kommer det att bli de 

resursstarka som dominerar. det är också frågan om hur många 

röster som hörs. Är det 5 eller 500 på ett möte som utrycker en 

bestämd åsikt? Hur förhåller sig deras röst till det mandat som den 

representativt utsedda politikern fått från hela valkretsen?

Deltagare från Slagelse kommun i Danmark på en studieresa till Kristianstads vattenrika 
och biosfärsområde i Sverige. September, 2012. Naturumföreståndaren Karin Magntorn 
informerar deltagarna.

Studiebesök hos förvaltare vid Elbląg landskapspark. Oktober 2011. Ett självhushåll  
i landskapsparken
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det finns också en risk att delaktigheten missbrukas i syfte att 

få igenom experters eller politikers åsikter. om det inte finns ett 

ärligt uppsåt med dialogen urholkas förtroendet för processen 

och intresset att delta i framtida dialoger minskar. det tar tid att 

skapa ett förtroende för och kunskap om dialog, men det är enkelt 

och går snabbt att rasera förtroendet. en politiker är beroende 

av förtroende från allmänheten för att bli omvald, medan en 

tjänsteman eller expert inte har samma incitament. därför behövs 

det ofta ett politiskt ställningstagande för att inleda en ökad 

delaktighet i planeringen.
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Naturpedagogik på Platelial sjön under internationella turismdagen. Zemaitija nationalpark, Litauen.
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3

Om dialogen ska uppnå önskat resultat måste man 

vara klar över: 

•	 Syfte	(Varför	genomförs	medborgardialogen?	 

Vad	vill	man	uppnå?)	

•	 Sammanhang	(Vad	är	bakgrunden	till	dialogen?	

Vilka	berörs	av	frågan?	Vad	har	hänt	tidigare	inom	

området?)

•	 Metod	(Hur	ska	dialogen	genomföras?	Vilket	eller	

vilka	verktyg	passar	bäst	för	syftet	och	målgruppen?	

Hur	mycket	tid	och	resurser	finns	till	förfogande?)	

 Hur vi kan genomföra  
 delaktig landskapsplanering 



 3.1. Förankring i organisationen 

den viktigaste förutsättningen för att kunna arbeta med ökad 

delaktighet är att det finns en gemensam vilja i hela organisationen 

att göra detta. Ökad delaktighet kräver förändringar av arbetsformer 

och ansvarsfördelning mellan olika avdelningar, olika tjänstemän 

och mellan förtroendevalda och tjänstemän. det kräver också 

omprioriteringar av resurser och tid. Men ytterst är det en 

attitydfråga – vill organisationen öppna för större inflytande från 

allmänheten? det måste finnas en tydligt uttalad önskan på 

ledningsnivå att arbeta med frågan annars är det svårt att  

nå resultat.

 3.2. tid och resurser 

Ökad delaktighet tar ofta mer tid och därmed mer resurser  

i anspråk. Att möta människor och föra en dialog måste få ta tid 

om det skall vara konstruktivt. Men ibland kan dialogen till och 

med spara tid genom att framtida konflikter och felaktiga beslut 

undviks. dagens medborgare är välutbildade och engagerade 

i frågor som berör dem och protesterar om projekt och beslut 

uppfattas som felaktiga. det finns också mycket kunskap som 

är värdefull i planeringsfrågor hos allmänheten. tjänstemän och 

politiker kan inte ha all lokal kunskap och behöver oftast få hjälp 

av lokalbefolkningen. det finns många olika metoder och redskap 

i arbetet för en ökad dialog och dessa är olika tidskrävande. därför 

är det viktigt att tidigt välja ambitionsnivå och avsätta resurser och 

tid för genomförandet.

demokrati kräver tid och resurser och måste få göra det.

 3.3. Kontrakt med allmänheten  
 – förtroende och relation 

ett gott samarbete sker inte automatiskt, utan kräver tid och 

ansträngningar. Överallt finns en viss skepticism till de som har 

makt och inflytande. det finns kanske negativa erfarenheter från 

tidigare tillfällen då allmänhetens synpunkter inte har beaktats. För 

att skapa ett bra samarbete krävs förtroende från båda parter och 

detta tar oftast tid beroende på erfarenheter och position. i vissa 

situationer finns redan ett bra samarbete och då fungerar dialogen 

ofta direkt. i andra situationer finns spänningar som först måste 

hanteras innan en bra dialog kan upprättas. Både för tjänstemän 

och politiker i kommuner och regioner, och för förvaltare  

i skyddade områden är ett ökat samarbete med den berörda 

allmänheten ett långsiktigt framgångsrecept. det skapar förtroende 

för det arbete som bedrivs och ger organisationen värdefull 

kunskap. Förtroende är ett kapital som byggs upp över tiden  

och som lätt kan förloras vid felaktigt agerande.

det finns flera olika incitament för allmänheten att engagera sig 

i landskapsplanering. dels finns ett intresse av att få mer kunskap 

och information om vissa sakförhållanden. det kan också finnas en 

önskan att få veta mer om olika aktörers åsikter, vilka förväntningar 

som finns och vilka önskningar och visioner som företräds. dels 

kan det finnas en önskan om att skapa relationer och nätverk 

i området, både att stärka befintliga och hitta nya nätverk. 

Människan är trots allt en social varelse. dels kan det finnas en 

Exkursion i Elbląg landskapspark. Den fjärde internationella LIFEscape konferensen hölls  
i Tolkmicko i maj, 2013.

 Hur vi kan genomföra  
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strävan till kapacitetsfrämjande för att kunna agera i en viss fråga. 

detta är kanske mest uttalat när det finns ett tydligt motstånd i en 

viss fråga. dels kan det finnas en önskan om att utveckla såväl sig 

själv som andra och de livsvillkor som är aktuella – ett politiskt 

engagemang för att skapa en bättre framtid i sin närmiljö eller  

det omgivande landskapet.

 3.4. en gemensam process  
 mellan politiker, tjänstemän och  
 allmänheten – roller och ansvar 

i en representativ demokrati utses politiker i val och får sedan en 

mandatperiod att genomföra sin politik. Är man missnöjd med 

resultatet har man sedan möjlighet att rösta på andra företrädare 

vid nästa val. Men mellan valen finns det också möjlighet till en 

direkt dialog mellan politiker och allmänhet, för att hitta bästa 

möjliga praktiska lösningar. För att genomföra det praktiska 

arbetet har tjänstemän anställts och ansvaret för det praktiska 

genomförandet delegerats till dessa. tjänstemännen är ofta 

experter inom sitt område och genomför åtgärder efter bästa 

förmåga. Hur mycket de samråder med allmänheten varierar från 

person till person och från organisation till organisation.

en ökad dialog i planeringen kräver samverkan mellan dessa tre 

parter och även nya roller för de olika parterna. Att allmänheten får 

större inflytande i planeringen innebär nya roller för tjänstemännen 

och kräver ibland nya kompetenser. Man skall inte bara vara bra på 

sitt ämnesområde utan man måste också kunna kommunicera och 

hitta gemensamma lösningar. informatörer och processledning är 

kompetenser som är bra att ha i organisationen för dialogen. Även 

allmänheten och politiker behöver utbilda sig i hur en delaktig 

process bör gå till, och få färdigheter i att föra dialog och hitta 

konstruktiva lösningar.

 3.5. Återkoppling till allmänheten 

det räcker inte med att ha en bra dialog utan det krävs också 

att allmänheten får veta hur deras synpunkter har beaktats. en 

återkoppling av delaktigheten i planeringen är därför viktig. detta 

skapar förutsättningar för nästa process och ökar förtroende för 

politiker och tjänstemän. redan på ett tidigt stadium bör former 

och tid för återkopplingen planeras in. det kan också finnas 

anledning att göra ett mer formellt avslut på en process och 

tillsammans fira att man lyckats nå en gemensam vision i den 

aktuella frågan. det finns också anledning att återkoppla även 

meningsskiljaktigheter för att lära sig i processen och ta med  

sig olika synsätt i framtida projekt där bättre lösningar kanske  

kan formas.
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Föreläsning om storken i Vombsänkan av Emma Ådahl från storkprojektet. Allmänheten 
och tjänstemän ställer frågor och framtiden för storken i området diskuteras. 
Hemmestorps mölla, Sverige.



en enkel plan för att utforma en medborgardialog kan se ut så här: 

Steg 1 – Upprätta en planeringsgrupp med ansvar för dialogen. 

det är bra att ha en liten grupp som har specifikt ansvar för 

medborgardialogen. Gruppen fastställer dialogens mål, vilka 

metoder och verktyg som ska användas, dialogens omfattning, osv.

Steg 2 – Utforma en detaljerad projektplan. denna ska klargöra 

dialogens omfattning, tidsram, nyckelaktiviteter och nyckeldatum, 

vilka resurser som finns tillgängliga, vilka extra resurser som behövs 

samt en kommunikationsplan (se steg 3). 

Steg 3 – Kommunikation. Kommunikation bör, liksom 

utvärderingen, finnas med som en röd tråd genom hela 

dialogprocessen. God och bred kommunikation behövs för 

att locka deltagare, få medborgarna att känna att dialogen 

är betydelsefull, förankra dialogen internt och hos olika 

intressentgrupper (t.ex. i näringslivet, civilsamhället) och  

meddela vad som händer efter att dialogen är avslutad. 

Steg 4 – Genomförande. Här ingår allt praktiskt arbete som krävs 

för att processen ska genomföras, t.ex. bokning av lokaler, förbere-

delse av underlag, inbjudning av deltagare, planering av fika/mat till 

möten, förberedelse och moderering av eventuella webbverktyg, 

förankring i berörda avdelningar/förvaltningar och dokumentering 

av deltagarnas synpunkter. 

Steg 5 – Resultaten används. i detta steg införs resultaten av 

dialogen i styrningen. Hur detta går till beror på vilka frågor det rör 

sig om och hur processerna ser ut, men det är viktigt att man har 

en plan för hur resultaten ska användas redan vid dialogens början. 

Steg 6 – Återkoppling. om deltagarna inte var inkluderade 

i det slutliga beslutsfattandet är det viktigt att de och övriga 

medborgare får veta vad som hände efter dialogen, hur man 

använde deltagarnas synpunkter och (om så är fallet) varför man 

bortsett från vissa synpunkter. det är viktigt att utöver det generella 

kommunikationsarbetet (t.ex. i media eller på kommunens/

landstingets hemsida) också göra specifika utskick eller 

återkopplingsmöten riktade till deltagarna.

Vandring längs Tude å vid Trelleborgen nära Slagelse. Thomas Hillkjaer informerar och 
svarar på frågor. Korsör, Danmark.

Exkursion med skolbarn I Plateliai. Zemaitija nationalpark, Litauen. 
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 4 Vad är delaktig  
 landskapsplanering? 

4

Olika steg på delaktighetsstegen



 4.1. delaktighetstrappan 
 

delaktighet kan ske på många olika sätt och med olika stort 

inflytande. i Arnsteins delaktighetsstege beskrivs de olika nivåerna 

i åtta steg, från negativ delaktighet (i form av manipulation 

från avsändaren) till brukarstyrd verksamhet. Kommuner och 

Landstingsförbundet i Sverige har en liknande beskrivning som 

består av fem trappsteg i den övre delen av Arnsteins stege och 

som består av de mer konstruktiva formerna av delaktighet. 

dessa steg är information, konsultation, dialog, inflytande och 

medbeslutande.

det är inte nödvändigtvis så att de övre pinnarna på stegen eller 

trappstegen i trappan är den bästa formen av delaktighet. Vi har 

tidigare diskuterat relationen mellan representativ demokrati och 

direkt demokrati och de komplikationer som finns mellan de båda 

formerna. i vissa situationer är information den bästa lösningen 

medan andra situat-ioner med fördel kan innebära att en stor del 

av beslutsansvaret läggs över på de deltagande.

delaktighetstrappan ska ses som en hjälp att strukturera 

medborgardialogen i förhållande till de beslut de förtroendevalda 

ska fatta, och utgå från de lokala förutsättningar som råder  

i kommunen/området.

det är ofta också så att flera olika nivåer finns med i en 

delaktighetsprocess. Vissa medborgare kanske vill vara mer 

engagerande och deltar genom inflytande vilket kräver mer tid, 

medan andra kanske är med i en dialog eller bara en konsultation 

om de färdiga förslagen eller rent av nöjer sig med information om 

hur arbetet har bedrivits och vad resultatet blev.
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 4.2. information 

För att kunna vara delaktig behöver man vara väl informerad 

och ha möjlighet att ta till sig kunskaper om den fråga som ska 

behandlas. Vissa beslut är inte lämpade för medborgardialog 

men medborgarna har rätt att bli informerade om vilka beslut 

som fattats. en transparent kommun/organisation skapar tillit 

och förtroende. det finns också den omvända situationen att 

tjänstemän och politiker vill ha information om vissa förhållanden 

eller ett visst område. Allmänhetens möjligheter att informera 

kommunen eller organisationen är därför också viktiga.

 4.3. Konsultation 

Konsultation innebär att medborgarna ges möjlighet att ta ställning 

till vilket alternativ de tycker är mest lämpligt i en aktuell fråga. Här 

utgår man från färdiga alternativ som är beredda av professionen 

och godkända av de förtroendevalda och där medborgarna får 

ta ställning till om de föredrar alternativ 1 eller 2, eller A eller B. 

Konsultation kan också innebära att olika experter tillfrågas om en 

specifik fråga eller att man gör en utfrågning av en grupp experter 

eller allmänhet där alla är inbjudna att delta.

 4.4. dialog 

Här ger man människor möjlighet att möta andra för att föra dialog 

om en aktuell fråga. utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin 

åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Grunden är att man 

inte behöver nå konsensus. det finns en rad olika metoder och 

redskap för att få dialogen att fungera bra vilket presenteras mer 

utförligt i nästa kapitel. dialogen är ofta det centrala i en delaktig 

landskapsplanering.
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 4.5. delaktighet 

delaktighet innebär att medborgarna deltar under en längre tid 

och är med i en utvecklingsprocess från början till färdigt förslag 

som underlag till politiska beslut. deltagandet blir på en djupare 

nivå och kräver mer förberedelser för att bli givande. detta är 

kanske den form som är mest eftersträvansvärd, men den tar  

också mycket tid och resurser i anspråk.

 4.6. Medbeslutande 

Här har den representativt valda församlingen valt att delegera 

ansvar till en grupp människor där delegaterna inte är valda utifrån 

partitillhörighet utan valda som person. det finns en rad exempel 

där en lokal grupp fått beslutanderätt, t.ex. i kooperativa förskolor, 

förvaltning av naturskyddade områden eller vägföreningar. Även 

i framtagande av planer finns försök att överlåta arbetet och 

beslutsfasen till de lokalt berörda, men det vanligaste är att detta 

sker genom delaktighet tillsammans med tjänstemän och att 

planen beslutas av de förtroendevalda politikerna.
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5
 Redskap för delaktig  
 landskapsplanering 

I detta kapitel presenteras ett antal redskap och 

metoder för delaktig landskapsplanering. I processen 

kan	ofta	flera	olika	redskap	vara	användbara	och	det	

finns stor frihet att kombinera olika metoder och 

tekniker. Redskapen visas med igångsättning först 

och sedan de olika metoderna från information 

till	medborgarbeslut	med	ökat	inflytande	och	

resursbehov.	Många	av	förslagen	är	hämtade	från	

Sveriges	kommuner	och	landsting	(SKL),	från	deras	

publikationer och hemsida. Avsnitten 5.2 till 5.6 följer 

delaktighetstrappan som SALAR tagit fram efter 

Arnsteins stege.



 5.1. introduktion – uppbyggnad  
 – kunskap – engagemang 
 

oftast går det inte att starta dialogen direkt, utan det behövs 

förberedelser för att processen skall fungera. dels behövs 

planering, dels behöver de som kommer att involveras att 

informeras och slutligen behövs kunskap och förtroende för  

hur processen skall genomföras, både bland tjänstemän,  

politiker och allmänhet.
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5.1.1. Aktörsanalys

För att kunna genomföra en bra dialog är det 
viktigt att tidigt få reda på vilka aktörer som är 
berörda och viktiga att ha med i processen. 

en aktörsanalys är ett bra planläggningsverktyg i alla projekt. 

olika aktörer föredrar olika metoder och redskap för samverkan. 

Vissa aktörer är kanske mindre intresserade av att medverka 

men viktiga för att få ett bra resultat, t.ex. ungdomar. Bästa 

sättet att få en bra överblick av aktörerna är att träffa människor 

i området och fråga vilka intressen och nätverk som är aktiva. 

Vilka är nyckelpersonerna? Vilka resurser har olika aktörer för att 

medverka? Vilka myndigheter och föreningar kan vara berörda?
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5.1.2. Att kommunicera – 
gruppdynamik

Förutsättningen för delaktighet  
är god kommunikation. 

Mötet och hur det genomförs blir därför mycket viktigt. det 

gäller att skapa kreativitet, demokrati och effektivitet samtidigt, 

vilket inte alltid är så lätt. Vidare är det viktigt att inte bara ett fåtal 

talar, utan att allas synpunkter kommer fram. det gäller att ha 

en tydlig agenda för mötet så att alla är överens om syfte och 

genomförande. Alla är inte lika bra på att kommunicera, men 

mycket kan man lära sig för att förbättra sin förmåga. det finns 

ju också möjlighet att ta in kommunikatörer och processledare 

som hjälper till i arbetet. ibland kan det vara bra att ha en neutral 

mötesledare för att fler skall engagera sig. Även möblering, lokal, 

tidpunkt, gruppdynamik, förtäring etc. är viktiga för att skapa 

en bra kommunikation. det kan också vara bra att känna till 

härskarteknikerna för att undvika dessa. dessa fem är (Berit Ås 

1976): osynliggörande (att tysta eller marginallisera oppositionella 

genom att ignorera dem), förlöjligande, undanhållande av 

information, dubbelbestraffning (att ställas inför ett val och 

nedvärderas eller bestraffas oavsett vilket val man gör), 

påförande av skuld och skam. Som en motsats till dessa finns 

fem bekräftartekniker (doktorander vid Stockholms universitet): 

synliggörande, respekterande, informera, dubbel belöning, bekräfta 

rimliga normer.
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5.1.3. The ABCD metoden –  
Asset-Based Community Development

ABCD–metoden går ut på att fokusera på 
resurserna på en viss plats och i en viss 
situation och inte på problemen. 

För att skapa ett engagemang är det ofta mer konstruktivt att 

jobba med positiva känslor än negativa. traditionellt är vi ofta 

problemorienterade när vi diskuterar planeringssituationer. 

Genom att se vilka förutsättningar människor i ett område har, 

vilka drömmar de har, vilka visioner som finns kan en konstruktiv 

utveckling skapas. det är de som bor och verkar i området som 

definierar vilka resurser som finns. Centralt i metoden är att de som 

finns på plats är de rätta personerna, det som sker det sker, när det 

börjar är tidpunkten den rätta och när det är slut är det slut. det 

kan låta enkelt men det resultat man får är tillräckligt bra.
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5.1.4. Safarimetoden – bjud in  
till upplevelser

Denna metod syftar till att lyfta fram det 
spännande i ett område och presentera det  
på ett engagerande sätt. 

Man bjuder in till upptäcktsfärd i ett område för att få 

människor intresserade och inleda en dialog eller konsultation. 

Arrangemanget kan vara kort eller långt, promenad, cykel eller 

busstur. en safari kan vara ett bra sätt att starta en process som 

sedan fortsätter med andra mötesformer. deltagarna får något 

tillbaka och det krävs inte så mycket av dem för att delta. Fundera 

gärna på vilken grupp som är huvudmålgruppen och vilka krav och 

önskemål denna har. Anpassa aktiviteten så att alla som vill kan 

delta, oberoende av ålder och rörlighet.



32 redSKAP FÖr deLAKtiG LAndSKAPSPLAnerinG

5.1.5. Lokala historier

Lokala historier liknar safarimodellen men kan 
lika väl hållas inomhus eller på internet.

Genom att berätta en intressant historia kan man väcka intresse 

och engagemang. deltagarna lyssnar till berättelsen och kan 

ge respons efteråt. det behöver inte vara särskilt märkvärdiga 

historier, utan de kan handla om oss själva och hur vi upplever 

ett område. Forskningen visar att vi lyssnar och förstår bättre 

om vi hör en historia. Historier väcker känslor och aktiverar våra 

erfarenheter. Historier är ofta lättare att ta till sig än fackspråk, 

projektbeskrivningar eller statistik.
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5.1.6. Landskapsanalyser

Att göra en analys av landskapet och dess 
förutsättningar är alltid en bra början på  
ett projekt. 

i denna process bör allmänheten och olika experter ges möjlighet 

att delta med sina kunskaper. det kan göras som enkla skisser 

på en karta, med punkter på kartan som koordinatsätts för GiS-

hantering, eller som avancerade landskapsanalyser med stor 

expertmedverkan. i england har man lång erfarenhet av Landscape 

Characterisation Analyses (LCA) och Historic Landscape Analyses 

(HLA). Genom delaktighet i framtagandet av landskapsanalyserna 

ges en bättre förankring och fås en bättre kunskapsbas om 

framför allt de sociala förutsättningarna. en analys blir egentligen 

aldrig färdig utan diskussionen kan fortsätta, men någon form 

av avstämning bör göras så att deltagarna ser hur experterna har 

hanterat deras synpunkter och får tillfälle att justera felaktigheter.
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5.1.7. Studiecirklar och kurser

Att bygga upp kompetens och kunskap 
är värdefullt för processen i delaktig 
landskapsplanering. 

det kan gälla såväl de fysiska och sociala förutsättningarna 

som arbetet för att nå en gemensam vision. Ambitionsnivån 

kan variera från en enstaka kurs till en längre studiecirkel som 

deltagarna själva håller i. det finns alltid människor som har mer 

tid än andra och som vill lära sig mer och göra nya bekantskaper. 

Kunskapsuppbyggnaden kan bli en viktig del av landskapsanalysen 

och fokus kan gärna vara något område som inte belysts tidigare. 

ett konkret resultat är viktigt och kursen eller studiecirkeln bör  

ha något att visa upp när den är slut.
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5.1.8. Professionella nätverk

Landskapet är komplext och det krävs många 
olika kompetenser för att ge en rättvis bild.

Att skapa breda nätverk bland professionella är därför viktigt.  

ett brett nätverk ger också möjligheter till erfarenhetsutbyte 

som kommer alla till del. tänk brett och fastna inte i traditionella 

indelningar av vad som är landskap. Även i ett område med 

höga naturvärden är sociala frågor viktiga för att man ska kunna 

vidmakthålla de höga värdena. i ett kulturlandskap är detta mer 

uppenbart, men även i rena vildmarksområden är turism och 

friluftsliv viktiga för landskapets värden. det gäller också att vara 

öppen mot olika professioner och visa nyfikenhet på vad de  

har att berätta.
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5.1.9. Ambassadörer och mentorer

Genom att använda ambassadörer och 
mentorer som resurser i lokala projekt blir det 
lättare att nå särskilda fokusgrupper. 

det kan gälla grupper som är svåra att nå för de professionella, 

t.ex. barn och ungdomar eller invandrargrupper. Personliga 

kontakter är viktiga i lokala utvecklingsprojekt. Både mentorer 

och ambassadörer använder sina nätverk för att nå vissa grupper. 

Ambassadören bör vara uppsökande och nå ut till den grupp 

som man vill involvera. Mentorsrollen handlar mer om att stödja 

grupper som har svårt att föra sin egen talan, t.ex. unga. Mentorn 

blir kontaktperson och ett stöd för dessa.
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5.1.10. Fotometoden

Använd foto och film för att dokumentera och 
analysera de fysiska förutsättningarna, men 
även processen.

Foto kan också användas för att engagera deltagarna att fånga 

sin bild av ett område. det kan bli en ingång till en diskussion om 

områdets kvaliteter och brister. det kan bli ett sätt att visa olika 

perspektiv och föra en dialog om olika värderingar. Man kan också 

använda bilder av olika landskap som tagits fram före ett möte, 

för att föra diskussion kring vilka landskap vi föredrar. detta ger 

större förståelse för olika uppfattningar, men visar också vissa 

gemensamma referenser när det gäller skönhet och attraktion  

i landskapet.
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5.1.11. Konflikthantering

I all gruppdynamik uppstår någon form  
av konflikter. 

Alla kan inte vara överens alltid. Men att man inte är överens 

behöver inte leda till konflikt. det gäller att vara beredd på de 

situationer där oenigheten leder till konflikt och förebygga 

dem eller kunna hantera dem när de dyker upp. det viktigaste 

är att man koncentrerar sig på sakfrågan och inte personen 

när man är oeniga, att man låter folk prata färdigt och att man 

bryter diskussioner som håller på att spåra ur. Att lyssna är en 

viktig förutsättning för att kunna hantera meningsskiljaktigheter. 

Maktmissbruk är ofta en orsak till konflikt. det är viktigt att 

experterna/tjänstemännen och politikerna reflekterar över vilket 

inflytande och vilken makt de har. i vissa frågor kommer man inte 

överens och då är det oftast på den politiska nivån som ett beslut 

får träffas.
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 5.2. information 
 

information är en förutsättning för delaktig landskapsplanering.  

Alla som berörs måste få information om hur processen kommer 

att genomföras, var och när möten sker, vad resultatet av de 

olika aktiviteterna blir och hur resultatet blev. det finns en rad 

kanaler som man kan använda för att föra ut och även ta emot 

information. Här är några förslag:
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5.2.1. Stormöten

När man vill informera många människor 
samtidigt om ett viktigt tema/ämne är ett 
informationsmöte/stormöte ett bra sätt  
att göra det. 

ett informationsmöte/stormöte är i huvudsak 

envägskommunikation och skall inte förväxlas med dialog.  

detta är i första hand en metod att informera medborgare,  

t.ex. för att inleda ett större dialogprojekt och informera en stor 

grupp om hur man tänker jobba. ett annat exempel kan vara när 

ledningen vill informera om ett redan fattat beslut med underlag 

och fakta. den muntliga informationen bör kompletteras med 

skriftlig information/presentationsmaterial av olika slag. ett 

stormöte ställer mycket höga krav på den som ska leda mötet. 

Syftet och dagordningen för mötet måste vara tydlig för alla. Var 

tydlig i inbjudan med att det är ett informationsmöte och inget 

annat. ofta blir det samtal på ett eller annat vis. Alla deltagare 

kommer dock inte till tals. det är oftast endast de som vågar uttala 

sig i andra sammanhang som framför sina synpunkter och åsikter.  

om frågan som behandlas är konfliktfylld riskerar många deltagare 

att ha svårt att ta till sig saklig information. därför krävs det en 

van mötesledare som kan hålla i mötet, fördela ordet och hantera 

olika situationer. Stormötet är enkelt att genomföra när man vill ge 

likartad information till många människor samtidigt. denna form 

skall inte användas om syftet är att få in sakliga synpunkter och 

föra en dialog.
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5.2.2. Hemsida  

Hemsidor är en enkel och bra lösning för att 
föra ut information till många.

en hemsida är inte en statisk informationskanal som man gör en 

gång, den måste förnyas kontinuerligt och anpassas till omvärldens 

krav. trots den stora tillgången till internet och datorer så når 

man inte alla medborgare via hemsidan. Fundera över hur ni 

informerar – riktar sig informationen i första hand till medborgare 

eller brukare? Kanske behövs det flera nivåer på informationen, 

t.ex. en övergripande beskrivning av områdets förvaltning riktat till 

invånare, media och andra intressenter och fördjupad information 

för brukare och personal. det blir allt vanligare med sådan 

rollbaserad och målgruppsanpassad information. Hemsidan är det 

absolut snabbaste sättet att få ut information. Hemsidan måste 

skötas på ett professionellt sätt och det krävs resurser i form av 

såväl kompetens som bra verktyg. 
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5.2.3. Information & marknadsföring 
via trycksaker, affischer m.m. 

Tryckt information ger ett tydligt budskap,  
men kan ha svårt att nå rätt målgrupp och 
kostar ganska mycket.

Att informera medborgarna om vad som händer och sker  

i kommunen eller i det aktuella området är en mycket viktig 

uppgift. det gäller att använda sig av flera olika kanaler eftersom 

medborgarna tar del av information på många olika sätt. trots att 

hemsidor och andra kanaler på internet har tagit över en stor del 

av informationsflödet så är tryckt information att föredra i många 

fall. när trycksaker tas fram är det viktigt att använda ord som alla 

kan förstå och att undvika fackspråk. Var noga med att beskriva 

målgruppen, så att informationen når fram till mottagaren. Kan vi 

skriva på samma sätt till unga som till äldre? den information som 

finns i trycksaker bör även presenteras på hemsidan. där finns 

även möjligheter att ha fördjupningsinformation, diskussionsforum 

etc. om man vill bjuda in vitt och brett till olika aktiviteter är tryckt 

information effektiv. inbjudan kan innehålla anmälningstalong, 

svarsblankett etc. om detta är önskvärt. en metod som ofta 

används av organisationer är att genomföra dialoger ute  

i närsamhället där de möter folk på gator och torg. då kan det 

vara bra att ha något att ge dem som vill veta mer. en folder 

eller broschyr som förklarar och ger fakta har ett värde i att den 

är lätt att ta med i väskan eller fickan för att läsa när man sitter 

på bussen etc. Har den information ni överväger att trycka kort 

eller lång livslängd? Överväg andra informationskanaler om 

livslängden är kort. Kedjan från idé till färdig produkt är relativt lång 

men den varierar naturligtvis beroende på de krav som ställs på 

slutprodukten. räkna baklänges från ett tänkt leveransdatum så det 

blir tydligt hur lång tid processen tar hos era leverantörer.
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5.2.4. Video på webben

Idag går det att med relativt enkla medel 
producera egna video- eller TV-inslag 
som man kan publicera på kommunens/
organisationens hemsida. 

det uppfattas ofta som mer personligt om någon förtroendevald ”talar 

direkt till mig”. rörliga bilder är ett utmärkt sätt för organisationer att 

bjuda in medborgare till möten och medborgarpaneler etc. (För att 

förklara komplicerade sammanhang på ett enklare sätt - ”en bild 

säger mer än tusen ord!” ). Man bör träna så att man känner sig 

bekväm framför kameran och kanske finns det medieutbildning på 

nära håll som man kan samarbeta med. tidsåtgång är beroende 

av ambitionsnivå – det går att lägga hur mycket tid och pengar 

som helst på detta medium men genom bl.a. Youtube har vi 

idag en helt annan acceptans för produktionsmässigt enklare 

inslag. innehållet och budskapet värderas högre än den visuella 

utformningen. Produktionstiden för att göra en kort intervju som 

kräver minimal redigering kan vara mycket kort om man har all 

teknik på plats. Måste man köpa in kompetens för hela kedjan från 

inspelning till färdig film blir det dyrt. ofta krävs särskilda  

it-lösningar för att presentera film på den egna hemsidan.
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5.2.5. Studieresa

För att informera och öka kunskapen bland 
deltagarna är en studieresa ofta uppskattad. 

det finns möjlighet att se liknande förhållanden på en annan plats 

eller inspireras av vad någon annan gjort eller planerar att göra. 

Studieresor kan göras i närområdet eller långt borta, beroende  

på vad man vill visa och vilka resurser som finns. ofta görs de med 

buss och antalet platser blir därmed begränsat.
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 5.3. Konsultation 
 

Vid en konsultation tillfrågas en viss grupp om sina synpunkter  

i en viss fråga. det kan gälla både experter och allmänheten.  

det kan vara enkla redskap, från enkäter till mer avancerade som 

det engelska systemet med Spaceshaper.

5.3.1. Enkät

En enkät är en skriftlig förfrågan som kan 
användas för faktainsamling av olika slag, t.ex. 
opinionsundersökningar, utvärderingar och 
kunskapstest, där svaren inte är kända.

enkäten kan vara en postenkät, gruppvis enkät eller svarstalong. 

Vilken metod man väljer beror på i vilket syfte enkäten genomförs 

och vilka resurser som finns tillgängliga. en fördel med enkäter 

gentemot intervjuer är att de kan nå ut till många samtidigt, vilket 

skulle ta betydligt längre tid med intervjuer. Vid enkäter kan svaren 

vara anonyma, vilket gör det omöjligt att följa upp, om ett svar 

behöver förklaras eller utvecklas. Här har intervjun en klar fördel.



5.3.2. Fokusgrupp 

Fokusgrupp är främst ett verktyg för 
konsultation. Det är en enkel och snabb metod 
som skapar delaktighet. Det kan dock krävas 
en hel del arbete för att nå fokusgrupper och 
samla dem till ett möte.

Fokusgruppmetoden kan användas som ett kartläggningsverktyg 

där man utgår från gruppens bedömning av vilka faktorer som 

är viktiga i en viss fråga. ofta kombineras kartläggningen med 

värdering av dessa faktorer. det som gruppen tycker är viktigt 

betygsätts och ger ett underlag till vad som är mest angeläget att 

ta tag i. en stor fördel med fokusgrupp är att den bygger på dialog 

och delaktighet, och att det går snabbt att sammanställa resultaten 

och redovisa dem. Med denna metod koncentreras arbetet och 

analysen kring en huvudfråga. Användningsområdet är främst tidigt 

i en dialogprocess, för att få hjälp att identifiera viktiga faktorer 

för området och därmed som underlag för fortsatt handläggning. 

Metoden kan identifiera målgruppens språkbruk, insikt och 

förståelse för frågeområdet samt vara en kompletterande 

metod innan en enkät för att ställa rätt frågor. För arbetet med 

fokusgruppen ska det alltid finnas en moderator. Moderatorn är 

också väl förberedd och insatt i ämnet/frågeställningen som skall 

diskuteras. till sin hjälp behöver moderatorn en medhjälpare som 

dokumenterar under intervjun. Lokalen ska vara möblerad i en 

halvmåne så att deltagarna ser tavlan där dokumentationen görs 

löpande. det finns ett antal grundläggande steg i processen för 

fokusgruppmetoden. om man vill ha en mycket detaljerad analys 

av en fråga ger fokusgruppernas diskussioner inte tillräcklig tid för 

att diskutera frågan ingående. en lämplig gruppstorlek är cirka  

6 till 12 deltagare för att de skall känna sig bekväma med att 

uttrycka sina åsikter. För att få en stor tillförlitlighet till resultatet 

är det bra om man kan diskutera samma fråga i flera grupper. 

Metoden fungerar bäst i en homogen grupp som kan kopplas till 

frågan. ibland kan det dock finnas ett värde i blandade grupper. 

inför planering och inbjudan av deltagare är det viktigt att tänka 

igenom gruppens sammansättning. deltagarna i en fokusgrupp kan 

väljas utifrån att vara representativa för befolkningen i stort eller  

i en viss del av befolkningen. det kan vara ett bra sätt att engagera 

marginaliserade grupper. tidsåtgång för varje fokusgruppmöte är 

2-3 timmar och kostnaden för fokusgrupper är i allmänhet inte 

särskilt hög. en ”morot” i form av fika eller middag kan behöva 

erbjudas medborgarna för att få dem att delta i fokusgrupper. 

Ytterligare kostnader omfattar lokal, catering och arrangemang 

som stödjer ett deltagande t.ex. barnomsorg. (SKL)
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5.3.3. GeoPanelen

Medborgare inbjuds att uttrycka sin åsikt eller 
lämna sitt förslag genom att sätta en markör 
på en plats, märka ut en vägsträckning eller 
markera ett helt område på kartan. 

Med hjälp av GeoPanelen kan du bl.a. ställa frågan var; Var är det 

tryggt att gå eller var ska vi bygga en lekplats? till markeringen 

på kartan kan man också koppla en skriftlig kommentar med 

motiv till sin markering. Alla svaren får en geografisk koppling 

och kan analyseras i ett GiS (Geografiskt informations-system) 

i din kommun eller organisation. Använd inte för många och 

för komplicerade frågeställningar. testa er färdiga enkät på en 

testgrupp innan enkäten skickas ut skarpt. GeoPanelen ger 

många möjlighet att lämna synpunkter och förslag oberoende 

av tid och rum. den samlade informationen kan sammanställas 

utan extra inmatning, använder man GiS-karta som underlag 

kan svaren matchas mot olika kartlager i GiS-systemet. de 

kartbilder som används via webbenkät kan även skrivas ut och 

användas vid fysiska möten. tillgång till ett bra kartmaterial är 

en förutsättning för att använda Geopanelen fullt ut. Metoden 

kan användas på obegränsat antal deltagare, men kräver tillgång 

till internetuppkopplad dator. Metoden kräver genomtänkta 

frågeställningar, det bör vara så enkelt att svara att det tar max 15 

min. Kostnaderna kan variera beroende på vilken kompetens som 

finns i den egna organisationen och hur mycket konsulttid som 

behöver köpas in. (SKL)
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5.3.4. Medborgarpanel

“I medborgarpanelmetoden väljs deltagarna 
slumpmässigt ut och på så vis kan kommunen 
nå personer som vanligtvis inte medverkar.  
I metoden ingår det att informera deltagarna 
och öppna upp för diskussion och konsultation” 
(Lindholm & Moritz, 2007).

det har utvecklats olika former av medborgarpanel, och de fysiska 

mötena har i allt större utsträckning börjat kompletteras med 

virtuella panelmöten på internet, s.k. e-panelmöten. e-panel 

ger snabbare svar och ställer inte lika höga krav, i och med att 

deltagandet sker hemifrån (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). Medborgarpanelen kan utformas som en workshop som 

varar en dag och innehåller blandande aktiviteter. en intressant 

möjlighet är att använda mentometerröstning som ger snabba 

och effektiva svar. en medborgarpanel ger ofta goodwill till 

organisationen. Medborgarpanelens deltagare representerar bara 

sig själva och kan inte få frågor alltför ofta, ca 2-4 gånger per 

halvår är lagom. en medborgarpanel där kommunikationen 

går via e-post, webb etc. kräver att deltagarna har tillgång  

till och kan använda internetuppkopplad dator. det tar 

en hel del tid att hantera en medborgarpanel, allt från 

att bjuda in deltagare till att ställa frågor, få in svar, 

administrera panelen, och resultaten skall återföras  

till panelen och publiceras. 
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5.3.5. Mentometrar

En metod som är användbar vid större 
möten är att använda någon form av 
mentometerutrustning om man snabbt 
vill få en uppfattning om vad en grupp 
människor tycker i en eller flera frågor. 

Var mycket tydlig med vad mötet går ut på i inbjudan.  

Var snabb med feedback från mötet och informera på webben 

eller via andra informationskanaler. Var noga med att formulera 

frågeställningar som är lätta att svara på, testa gärna på några 

personer innan. Metoden ger omedelbar respons på ställda frågor, 

på storbildsskärm. Även textmeddelanden som skickas rullar fram 

vartefter de kommer in. Alla ges samma möjlighet att ge uttryck för 

sin åsikt – det är inte möjligt för någon/några ”vältaliga” att lägga 

beslag på mötet. På relativt kort tid hinner man ställa många frågor 

och de besvaras anonymt. Som mötesdeltagare ser man snabbt 

om det är flera som delar ens uppfattning eller som ger uttryck för 

andra uppfattningar. Mötesdeltagare uppfattar ofta metoden som 

positiv då man redan på plats får en bild av vad folk tycker i olika 

frågor. eftersom man hyr in mentometrar så måste man i förväg 

dimensionera lokal och uppskatta antalet deltagare så gott man 

kan. det krävs tid för förberedelser, bokning av lokal, utrustning, 

inbjudan, formulering av frågor m.m. Själva genomförandet tar inte 

mer tid än ett vanligt möte. Hur pass avancerade mentometrarna 

är varierar vilket påverkar priset. i ett antal kommuner/landsting 

är fullmäktigesalarna utrustade med fast röstningsutrustning som 

även kan användas för att ställa frågor till medborgare. Överväger 

ni att investera i sådan utrustning kan en mobil anläggning vara ett 

bra alternativ. Mentometerutrustningen kan då användas på många 

platser. det kan även vara en idé att samordna ev. investeringar 

med någon/några grannkommuner. Köper man kompatibel 

utrustning kan man låna av varandra vid större möten. 
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5.3.6. SMS-panel   

En SMS-panel är en medborgarpanel där 
kommunikationen sker med textmeddelanden 
via mobiltelefon.  

Medborgare bjuds in att registrera sig på hemsidan för att delta 

i en medborgarpanel. Metoden är bra när man vill ha snabb 

återkoppling från många. eftersom svaren skall kunna ges via 

textmeddelande kan frågorna inte vara för komplicerade. de kan vara: 

•	 Ja/Nej/Vet	ej-frågor

•	 Frågor	som	rangordnar	

•	 Frågor	som	väljer	ut	ett	förslag	

•	 Det	finns	även	möjlighet	till	kortare	textmeddelanden.	

Var noga när ni formulerar frågor så de är lätta att förstå.  

Publicera svar, sammanställningar m.m. på hemsidan som feedback.  

Bestäm om svaren skall betalas av paneldeltagaren eller av 

mottagaren. telefontrafiken kostar, kontrollera vad som ingår  

i era telefoniavtal. SMS-panel är ett snabbt och enkelt sätt att få 

in synpunkter. tillgången till mobiltelefon är idag hög och särskilt 

bland yngre. Svarskostnad kan uppfattas negativt av en del. om 

ungdomar (omyndiga) skall delta krävs i de flesta fall tillstånd från 

vårdnadshavare. inbjudan kan med fördel riktas till olika avgränsade 

grupper, t.ex. boende i ett visst område, unga, de som besöker en 

festival etc. SKL har tagit fram ett enkelt webbaserat verktyg för att 

hantera frågor via sms. Programmet är gratis att använda – det som 

kostar är trafikkostnaden för sms-medellanden. (SKL)
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5.3.7. Spaceshaper

Detta är en praktisk metod från England som 
mäter kvaliteten hos en allmän plats innan  
man investerar tid och pengar för att förändra 
den. Spaceshaper fångar uppfattningen hos 
tjänstemän och konsulter som arbetar med 
platsen såväl som människor som använder 
platsen. 

Processledda möten diskuterar värden, kvaliteter och hur platsen 

fungerar för olika människor. Spaceshaper uppmanar människor att 

kräva mer av sin närmiljö. unga människor glöms ofta bort när det 

gäller delaktighet, men Spaceshaper 9-14 avser att engagera denna 

åldersgrupp i förbättringar av deras lokala parker, gator, lekplatser 

och andra miljöer. Sedan redskapet lanserades i februari 2007 har 

mer än 300 processledare utbildats och 200 Spaceshaper-möten 

genomförts runt om i england. Spaceshaper arbetar med att 

systematiskt samla in synpunkter från många människor genom 

att de besöker platsen och fyller i ett formulär. det tar ofta en 

halv dag att genomföra workshopen och ge alla möjlighet att 

förklara vad de tycker om platsen. Workshopen hjälper människor 

som använder platsen att bättre förstå andra människors behov 

och synpunkter, platsens kvaliteter och svagheter. detta kan vara 

mycket värdefullt för de som förvaltar och planerar en plats när 

den ska förbättras.
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5.4.1. Open Space

Open Space är en väldigt fri mötesform där 
dagordningen inte bestäms innan, utan det 
enda förutbestämda är plats, tid och tema 
för mötet. 

open Space är en bra form om det finns många mötesdeltagare. 

rekommenderat antal deltagare varierar från tio till flera hundra. 

ett open Space kan pågå i en halv till tre dagar och leds av minst 

en person. det genomförs genom att man träffas och gemensamt 

kommer på vilka specifika ämnen man vill diskutera utifrån temat. 

Alla som vill får komma med förslag och de ämnen som intresserar 

tillräckligt många för att möjliggöra en diskussion är också de 

ämnen som diskuteras. tematana som ska diskuteras fylls i på 

ett schema för mötets olika pass och leds och dokumenteras av 

den som föreslog temat. Man delar upp sig i grupper i olika rum 

och diskussionerna bryts när det är rast för lunch eller fika. det är 

vanligt att en heldag delas upp i tre sessioner och att man inleder 

med en inspirationsföreläsning. under diskussionerna är det 

fritt fram att byta grupp om man vill och detta kan berika andra 

diskussioner genom att man för med sig goda idéer från andra 

grupper. Avslutningsvis samlas grupperna för en sammanfattning 

av diskussionerna och utvärdering av mötet. någon form av skriftlig 

dokumentation bör sammanställas till deltagarna och är också ett 

bra underlag för det fortsatta arbetet i området.

 5.4 dialog 
 

dialogen är central i all kommunikation och här presenteras en 

rad olika metoder och redskap. ett av de viktigaste tipsen är att 

söka upp aktörerna där de finns och inte förvänta sig att alla skall 

komma till en.
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5.4.2. Vandringar

Tanken är att när man är utomhus i det fria,  
så tänker man mer kreativt än när man sitter  
i ett mötesrum.

Metoden finns i flera olika varianter. Syftet med metoden är att 

lösgöra kreativitet och få en massa idéer från deltagarna i gruppen. 

Metoden kan användas för en inbjuden utvald grupp om cirka  

10-30 deltagare. det som är gemensamt för vandringar är att 

man går runt i grupp och har vissa hållpunkter som är på förhand 

bestämda av antingen dem som leder vandringen eller dem som 

deltar. Vid hållplatserna stannar man till och diskuterar direkt 

på plats eller också får deltagarna anteckna sina tankar, för en 

diskussion efteråt. 

det finns också vandringar för utvärdering av nybyggda områden 

och en välkänd metod för detta är gåturer, som går till på ett 

speciellt sätt. "deltagarna är experter på området med skilda 

erfarenheter, det kan exempelvis vara arkitekter, förvaltare och 

boende. Storleken på varje grupp bör vara 10-15 personer. om 

det är av intresse att fler personer är med i utvärderingen bör flera 

gåturer ordnas. Ledaren för vandringen har på förhand bestämt ett 

antal stoppunkter utifrån platsernas funktion. det kan till exempel 

vara entrén till området eller ett torg. deltagarna ska inte diskutera 

med varandra under vandringen utan bara anteckna sina tankar 

om varje plats man stannar på. efter vandringen samlas man i en 

lokal där man diskuterar varje plats och alla får säga sin mening. 

Alla synpunkter skrivs ner på en synlig plats, till exempel ett 

blädderblock, overhead eller dator med projektorbild. detta för  

att varje deltagare ska kunna kontrollera att inga missuppfattningar 

uppstått och att alla åsikter dokumenteras lika noggrant. (de Laval 

1997)” Matilda tylstedt 2008

ett annat sätt att använda metoden är att politiker/tjänstemän 

möter medborgare på ”gator och torg”, vandrar med och under 

tiden ställer frågor utifrån en fråga/ämne enligt en given frågemall/

enkät eller liknande. Svaren antecknas löpande. Politiker och 

tjänstemän sammanställer resultatet och genomför sedan ett 

analysseminarium. underlaget används för det fortsatta arbetet 

med frågan/ämnet. resultatet återförs/presenteras för allmänheten 

i annonser eller på annat sätt som man utlovat de som blev 

intervjuade. det är viktigt att fastställa frågan innan med program, 

dagordning och plats. Återkopplingen måste också vara klar innan 

man träffar medborgare. Metoden är inte en detaljerad analys av 

en fråga utan bör ses mest som en konsultationsmetod. det krävs 

tid för förberedelser, genomförande samt för efterarbetet med 

seminarier för analys av resultatet. (SKL)
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5.4.3. Arbetsboksmetoden

Metoden innebär att tre arbetsböcker tas fram. 
Detta är ganska resurs- och tidskrävande för 
både administratörer och deltagare.

Arbetsböckerna innehåller information och enkäter som 

delas ut till utvalda studiegrupper. den första arbetsboken tar 

upp frågeställningarna som ska diskuteras. Parallellt med att 

studiegrupperna besvarar arbetsbok ett startas nya studiecirklar 

som även de diskuterar de aktuella frågeställningarna. Svaren från 

arbetsbok ett och studiecirkeln sammanställs i arbetsbok två.  

till detta kompletteras bok två med fler frågor och skickas 

återigen ut till medborgarna. Kommentarerna från arbetsbok två 

sammanställs i bok tre, och det är denna bok som blir resultatet 

och underlaget för politikerna i beslutsfattningen. Metoden tar 

cirka ett år att genomföra vilket hör till dess nackdelar. Annars är 

den effektiv för att förmedla kunskap och ge en välgrundad dialog 

(de Laval, 1999).
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5.4.4. Chatt 

Chatt (småprat) är en metod där deltagare 
kommunicerar via korta textmeddelanden  
i realtid. 

en chatt kan t.ex. öppnas under en avgränsad tid 19.00–20.00 

för att ge medborgare möjlighet att ställa frågor till ansvariga i en 

speciell fråga. det kan ses som en modern form av telefonväkteri. 

en chatt skall gå snabbt och det kan vara bra att vara flera på 

plats för att svara och gärna ta hjälp av yngre medarbetare som 

är vana vid formen. På mycket kort tid har många möjligheter 

att ställa just sin fråga till ansvariga. Alla ser alla frågor och svar 

och man kan följa chatten utan att behöva delta aktivt. Frågor 

och svar kan sparas för fortsatt användning, publicering m.m. 

nackdelen är att alla inte vågar delta eftersom tempot är väldigt 

högt. Förutom förberedelse, marknadsföring och genomförande 

är arbetsinsatsen relativt liten. tillgång till ett chattprogram behövs, 

viss marknadsföring, samt en grupp som är på plats under tiden 

chatten är öppen och svarar på frågor. SKL har tagit fram ett 

webbaserat verktyg för chatt som är fritt att använda. (SKL)
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5.4.5. Diskussionsfora på Internet 

En metod för att möjliggöra dialog med 
medborgare kan också vara att använda sig  
av någon form av webbaserat dialogverktyg. 

ett sådant verktyg kan användas för helt öppna diskussioner där 

alla är välkomna att delta. ett annat sätt är att koppla det till en 

mindre grupp, t.ex. en medborgarpanel, eller som ett sätt att 

fortsätta en diskussion efter ett fokusgruppsmöte. diskussionen 

kan föras enbart textbaserat eller med ljud och bild, beroende på 

inriktning och syfte. det är viktigt att tänka på om forumet skall 

vara öppet för alla eller slutet och kopplat till en avgränsad grupp, 

t.ex. en medborgarpanel. Genom att möjliggöra inlägg med ljud 

och bild underlättar man för personer som har svårt att uttrycka 

sig i skrift. någon måste ha en moderators roll och regelbundet 

kontrollera inläggen så att inget olämpligt kommer ut. (ett alternativ 

kan vara att ha direktpublicering under kontorstid och för tiden 

därutöver publicera inkomna inlägg på morgonen efter en snabb 

genomgång.) diskussionen förs oberoende av tid och rum och 

många har möjlighet att delta. Aktuella frågor behandlas ofta 

snabbt och diskussionen blir transparent, alla ser alla inlägg. 

Metoden kräver att deltagaren har tillgång till internetuppkopplad 

dator. den kräver också passning av en moderator vars arbetsinsats 

beror på aktiviteten i forumet. (SKL)
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5.4.6. World Café-metoden  
– Dialogcafé 

Cafémetoden är en dialogmetod som 
uppmuntrar människor att delta i diskussioner om 
aktuella frågor i en informell och bekväm miljö. 

Lokalen utformas så inbjudande som möjligt, t.ex. som ett café 

där man sitter runt små bord. Processen leds av en moderator för 

mötet. Mötet bör inledas med en kort faktagenomgång av ämnet. 

informationsmaterial bör också finnas tillhands för deltagarna. 

Små samtalsgrupper runt borden undersöker ett tema eller givna 

frågeställningar, som ska vara öppna och utmanande. deltagarna 

byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet. Processen 

genomförs i princip i tre olika faser: analys, fördjupad analys, 

utarbeta förslag. Arbetet vid borden dokumenteras. idéer och 

synpunkter delges övriga deltagare under och i slutet av mötet. 

enkla regler/principer finns som ska underlätta delaktighet och 

kreativitet bland deltagarna. den som leder processen bör ha 

en kortare utbildning i metoden. utformningen av lokalen är 

viktig. Frågan/ämnet måste vara relevant och tydlig. Kostnaden 

kan variera, om platsen är ett befintligt café med bara ett tiotal 

deltagare kan den vara mycket blygsam. För stora evenemang 

med hundratals deltagare och en särskild plats kan kostnaderna 

snabbt bli högre. eftersom metoden inte kräver ett stort antal 

processledare kan det vara ett billigt sätt att driva kreativa möten. 

(SKL)
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5.4.7. Hearings 

Med ”hearing” avses oftast ett möte där en 
panel av politiker/tjänstemän för en dialog 
med en inbjuden expertpanel, men det kan 
också omfatta representanter för berörda 
medborgare, ofta inför en större grupp 
besökare/allmänhet.

Syftet är att politiker/tjänstemän ska få en bred belysning och 

kunskap om det ämne/fråga som hearingen avser från olika 

intressenter, experter och berörda. Samtidigt kan alla ställa 

kompletterande frågor till varandra och ofta blir det bra och givande 

diskussioner. ibland låter mötesordförande avsluta hearingen med 

att alla deltagare, politiker som expertpanel, får uttala sig om vad 

man tar med sig hem från denna träff. i inbjudan är det viktigt att 

formulera syftet med hearingen och vad resultatet från den skall 

användas till. det behövs ett omfattande förberedelsearbete för att 

ta fram och avgränsa frågeställningarna till hearingen, samt att söka 

upp och bjuda in bra paneldeltagare så att ”expertpanelen” kan ge 

en allsidig belysning. en rutinerad mötes-/debattledare behövs, 

samt flera som dokumenterar mötet (ev. inspelning). Planera och 

informera i så pass god tid att alla kan vara med och ordna publicitet 

före och efter. Besluta om hur återkopplingen till deltagarna  

i panelen och besökarna ska ske. Metoden kräver viss form av 

kompetens av en mötesledare att föra en hearing. resurser behövs 

för information, kommunikation och dokumentation av hearingen. 

(SKL)
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5.4.8. Öppet områdesmöte  
– Medborgarstämma 

Detta är en metod för att skapa en 
mötesplats mellan medborgare, lokala 
organisationer och politiker. Syftet är att 
diskutera och föra dialog om viktiga frågor 
och att svara på invånarnas frågor.

Metoden kan utgöra ett pågående samarbete med det lokala 

samhället och samtalen/dialogen koncentreras omkring frågor 

som är av särskilt intresse för det lokala området. Antalet öppna 

områdesmöten kan variera, från varannan månad, en gång  

i kvartalet till två gånger om året. Mötet sker på kvällstid och 

leds av lokala politiker som har tjänstemän som biträden för 

sakfrågor, metod etc. Agendan för mötet är i huvudsak upprättad 

och informerad om inför inbjudan till mötet. För att vara säker 

på att en deltagare får svar på mötet bör frågor eller synpunkter 

ha anmälts i förväg. utrymme bör också finnas för några korta 

övriga frågor från deltagarna. Sammanställning av resultaten 

rapporteras tillbaka till deltagarna antingen på individuell basis 

eller via ett informations-/nyhetsbrev som skickas ut efter 

varje möte. normalt finns det också tillgängligt på webben. 

Sammanställningen delges även inåt i organisationen, nämnder 

som förvaltningar. i Lunds kommun genomförs regelbundet 

medborgarstämmor. Medborgarstämmorna kan inte besluta 

att saker skall genomföras, de kan besluta att rekommendera 

eller lämna förslag. Mötesprotokollet justeras av ordföranden 

och två utsedda medborgare. Protokollen anslås sedan på 

medborgarkontor och bibliotek. Protokollen kommer också att 

anmälas till kommunfullmäktige. det är viktigt att tidigt upprätta 

agendan och inbjudan, samt att informera om mötet på olika sätt. 

resursåtgången är relativt låg. ofta sker träffarna i egna lokaler 

och kostnaden blir främst för personal med tid för planering 

och deltagande i mötet, och att svara för anteckningar/protokoll 

tillbaka till deltagarna. (SKL)



69redSKAP FÖr deLAKtiG LAndSKAPSPLAnerinG



70 redSKAP FÖr deLAKtiG LAndSKAPSPLAnerinG

5.4.9. Workshops i samtalsform  

Workshops i samtalsform är egentligen  
en förenklad gruppdiskussion i syfte att 
ge deltagarna möjlighet att pröva en fråga 
grundligt, utmana varandras åsikter och 
utveckla sina synpunkter och argument  
för att nå en högre förståelse och insikt  
i frågan/ämnet.  

Workshops i samtalsform möjliggör en fördjupad diskussion om  

ett specifikt ämne med ett fåtal personer under ett par timmar.  

de är också användbara när en organisation vill få bättre insikt  

i och förståelse för vad som kan ligga bakom personers åsikter eller 

ett uttalande. Workshops i samtalsform liknar fokusgruppen, men 

tenderar att fokusera mer på dialog, diskussion och överläggning. 

de kan ta allt från några få till flera timmar att genomföra. det är 

ett småskaligt evenemang, Workshops i samtalsform omfattar 

endast ett begränsat antal personer och kan därför inte användas 

för att samla statistiskt tillförlitliga uppgifter för att exakt mäta den 

allmänna opinionen. det faktum att deltagarnas syn utvecklas 

genom överläggning kan också betyda att de inte är representativa 

för det övriga medborgarkollektivet. Metoden kan dock ge 

organisationen värdefull information om medborgares åsikter 

och ställningstaganden i en viss fråga. deltagarna får tid och 

möjlighet att behandla en fråga grundligt, inklusive kostnader, 

fördelar och långsiktiga konsekvenser. Genom diskussion med 

andra ges deltagarna inblick i andra perspektiv som tillåter att 

deras egna åsikter kan utvecklas och utmanas. Samtalen kan bygga 

och förbättra relationer mellan deltagarna och kan ge deltagarna 

nya kunskaper och färdigheter. Vanligen träffas mellan 8 och 

16 deltagare, och vilka som deltar beror på vad frågan gäller. 

deltagare kan väljas utifrån demografi, intressegrupp, eller ett 

slumpmässigt urval. Kostnaden för denna form är i allmänhet inte 

hög, om man inte behöver rekrytera deltagare genom ett verkligt 

slumpmässigt urval vilket kan innebära en kostnad. Medborgare 

kan behöva morötter för att få dem att delta i workshopen. 

Ytterligare kostnader kan inkludera hyra av lokal (välj om möjligt en 

informell miljö), catering och stödjande arrangemang, till exempel 

barnomsorg. (SKL)
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5.4.10. SWOT modellen

Ordet SWOT står för Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats, eller på svenska 
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot. 

SWot-modellen används ofta för att analysera en verksamhets 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ett led i strategiarbetet. 

Metoden är också möjlig att tillämpa inom en rad områden  

i kommuner och organisationer, t.ex. för att inhämta medborgares 

synpunkter på planer, projekt, uppdrag etc. 

Modellen avbildas för det mesta i en matris-modell med fyra rutor 

som ger en överblick över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när 

man ska analysera verksamheter, projekt, planer etc.:

Styrkor Svagheter

Möjligheter risker/hot

ett lämpligt arbetssätt med SWot-analysen kan vara följande:

1. Brainstorming, dvs. alla deltagare tar fram så många olika 

faktorer man kan komma på, som kan påverka verksamheten/

frågan/ämnet framöver. 

2. Placera gemensamt in alla deltagares faktorer i matris-modellen. 

3. Värdering av de olika faktorerna på en skala 1-5. en 5:a betyder 

då antingen mycket bra (styrkor resp. möjligheter) eller mycket 

dåligt (svagheter resp. hot). 

4. rangordning efter värderingsskalan inom alla fyra områdena. 

5. Förslag till åtgärder: 

•	 Hur	utnyttja	styrkor

•	 Hur	bearbeta	svagheter

•	 Hur	ta	vara	på	möjligheterna

•	 Hur	undvika/parera	risker/hot

resultatet av SWot-analysen sammanställs och utgör ett underlag 

för den fortsatta processen. det är viktigt med tydlighet i vad 

träffen går ut på och att en viss modell kommer att användas – 

SWot-modellen. utse en processledare som kan metoden. ordna 

lokalen så att det finns väggutrymme att sätta upp lappar med de 

olika faktorerna under resp. del i matrisen. Använd med fördel post 

it-lappar. det går också att använda endast de två överst rutorna 

i matris-modellen - vilka styrkor och svagheter finns? den visar 

snabbt de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som 

kan ha betydelse för verksamheten/ämnet/frågan. detta är ett bra 

verktyg för att se var man bör lägga kraften i frågan. de styrkor 

som man identifierar ska naturligtvis vårdas vidare. de svagheter 

man identifierar bör man fundera på hur man kan arbeta bort. de 

hot man ser måste man försöka få bort helt ur t.ex. verksamheten 

och slutligen de möjligheter man ser bör man eftersträva att ta 

tillvara och utveckla.
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5.4.11. Rådslag 

Grundtanken med ett rådslag är att låta 
människor komma samman och diskutera olika 
alternativa problemställningar med dess för- 
och nackdelar och de konsekvenser det skulle 
kunna innebära att genomföra dessa. 

i regel är rådslaget väl förberett och organiserat, med en tydligt 

strukturerad dialog med medborgare, intressenter, företagare, 

andra aktörer inom t.ex. ett geografiskt område. Metoden kan 

förekomma i flera olika varianter och kan tillämpas i situationer när 

både mål och handlingsalternativ är öppna. det kan t.ex. handla 

om att i dialog med boende och aktörer inom ett område fastställa 

inriktning och hållpunkter för ett kommande förändrings - och 

utvecklingsarbete. Förslag formuleras och prioriteras för att sedan 

lämnas till politikerna för beslut. ibland används begreppet rådslag 

när kommuner eller landsting vill att medborgare skall ta ställning 

till och prioritera mellan två olika förslag, antingen via nätet eller 

via fysiska träffar. ofta utlovas också att det förslag som får flest 

röster kommer att genomföras. därmed är det en metod för 

medbestämmande. 

det är viktigt att tänka på att det är ett faktiskt fall som skall 

hanteras. Ska aktörer och intressenter medverka och engagera sig 

så måste det finnas någon form av förankring i verkligheten. det 

får inte vara någon form av ”torrsim”, utan det måste ha ett tydligt 

syfte som avgränsats i tid och rum. Se till att ha rätt målgrupp/

intressenter och rätt antal deltagare som bjudits in från början. 

Anlita en kunnig processledare som kan tydliggöra spelregler 

och ramar, samt klarlägga vad deltagarna kan påverka – deras 

handlingsutrymme. Glöm inte återkoppling till deltagarna efter 

projektet - vad som beslutades och hur. Metoden kräver ett 

omfattande arbete och insatser av tjänstemän och politiker före, 

under och efter. 

Huvudförslagen är redan utkristalliserade och därmed kan inte 

några nya förslag komma in i processen med denna form av 

beskrivning/definition av rådslag.
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5.5.1. Framtidsverkstad 

Framtidsverkstad är en pedagogisk metod,  
ett arbetssätt, för att få fram konkreta idéer  
och visioner.

Metoden har en arbetsform med tydlig inramning som skapar 

både frihet och trygghet, och också använder lust och kreativitet 

som drivkrafter. Metoden syftar till att alla medverkande ska 

hitta en gemensam plattform där man kan plocka fram och 

förverkliga sina idéer tillsammans. en lyckad Framtidsverkstad är 

en bra utgångspunkt för framtida handling, och leder ofta till att 

det bildas arbetsgrupper som arbetar vidare med lösningar och 

nya utvecklingsprocesser. det finns olika sätt att genomföra en 

Framtidsverkstad. För att genomföra metoden behövs moderatorer 

som är utbildade i tekniken. Metodens huvudprinciper är 

deltagarstyrning, demokrati och struktur. Allas idéer och åsikter 

blir respektfullt hörda, diskuterade och införda i ett gemensamt 

sammanhang. Metoden bygger på att man har ett övergripande 

tema, ett ämne eller ett tillstånd som man vill förändra eller 

utveckla. detta tema bearbetas sedan på olika sätt i faser som går 

från probleminventeringar till konkreta beslut i handlingsplaner 

om vad som behöver göras, när det ska göras, ibland även hur 

det skall göras och av vem. olika arbetsmaterial används och 

stödfrågor finns under hela processen. Framtidsverkstaden är 

strikt upplagd tidsmässigt och det är noga att utsatta tider hålls. 

Metoden kan kräva en noggrann uppföljning för att stödja den 

fortsatta processen i arbetsgruppernas arbete. Metoden bygger på 

deltagarnas aktiva medverkan och att de har möjlighet att närvara 

 5.5. inflytande och delaktighet 
 

dessa metoder ger de medverkande möjlighet att vara mer delaktiga 

i de beslut som ska fattas. Större inflytande kräver också mer tid 

och resurser för att tillvarata synpunkter och förslag. Personer med 

inflytande över besluten måste vara närvarande, och förtroendet 

från deltagarna att resultatet kommer att beaktas är viktigt.

under hela processen. det är en fördel att ha en blandad grupp 

med politiker, tjänstemän, medborgare och andra intressenter. 

deltagarantalet bör maximeras till ca 25 personer. det kan se 

lite olika ut hur man får deltagare till träffen. Antingen kan man 

ha ett öppet möte dit man får anmäla sig eller så bjuder man in 

utvalda deltagare. en kombination kan också vara lämplig. Många 

genomför träffen under en helgdag så att många har möjlighet  

att delta. en stor lokal med mycket väggutrymme be-hövs. (SKL)

en framtidsverkstad pågår i en till tre dagar och har fem faser 

som alla är lika viktiga; förberedelsefasen, kritikfasen, fantasifasen, 

förankringsfasen och handlings- och uppföljningsfasen.

Förberedelsefasen

Man bestämmer tema och utser en ledare för verkstaden.  

i förberedelsefasen måste även praktiska saker såsom längden  

på verkstaden, plats och inbjudan till deltagarna ordnas.

Kritikfasen

Kritikfasen inleder själva verkstaden och går ut på att man 

gemensamt i helgrupp formulerar problemen inom temat som 

är bestämt tidigare. Sedan delas man i mindre grupper som får 

analysera och försöka förstå synpunkterna som framkommit

Fantasifasen

nu ska man lämna alla negativa tankar bakom sig och tänka på 

vad man vill ha. Alla får komma med visioner och idéer om hur de 

skulle vilja att framtiden såg ut. det behöver inte vara genomförbart 

eller ens realistiskt, bara det är kreativt och sprudlande.
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Förankringsfasen

det här är den mest konkreta fasen av verkstaden. nu ska alla 

problem och visioner formuleras till någonting som går att jobba 

utifrån. Grupper bildas utifrån olika sakfrågor som kommit fram 

och man diskuterar hur man ska gå till väga, vem som skall göra 

vad och när det ska göras.

Handlings- och uppföljningsfasen

Väl tillbaka på hemmaplan ska allt sättas i verket. resultatet av 

verkstaden har dokumenterats och måste nu distribueras till alla 

berörda, såväl deltagare i verkstaden som de som inte varit med. 

För att hålla processen igång behöver uppföljningsmöten hållas 

kontinuerligt och det krävs att det finns drivande personer som 

håller ångan uppe (denvall & Salonen, 2000).

Framtidsverkstaden kräver en hel del engagemang av deltagarna 

under en längre tid, i och med att metoden innefattar en 

handlingsfas. den passar antagligen bättre för en organisation eller 

en förening som har en regelbunden verksamhet än ett tillfälligt 

brukarmedverkansprojekt. Men man skulle kunna använda sig av 

principen med olika faser, först kritik, sedan lösningar.
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5.5.2. Charrette

”Charrette är en typ av workshop som pågår 
under flera dagar upp till en veckas tid.  
I charretten deltar kommunens planerare, 
myndigheter, exploatörer, markägare, berörda 
föreningar, allmänheten och en projektledare." 

|under charretten utvecklar man tillsammans ett nytt framtida 

förslag genom bland annat olika typer av workshops. Charretten 

måste planeras noggrant och metoden avslutas med ett färdigt 

förslag. Metoden är väldigt effektiv i att fatta snabba beslut men 

den är inte anpassad efter svensk planering. om teamet har missat 

en viktig aspekt för en sakägare och denna senare ifrågasätter 

planen måste charretten göras om. Fördelarna är många men 

framförallt utvecklas en givande dialog och ett fint samarbete 

mellan alla inblandade.” (de Laval, 1999) 

”Charrette är en bra metod när projektet har flera aktörer med olika 

intressen.	Den	före	detta	plandirektören	för	Uppsala,	Carl	Johan	

engström, berättar i ett samtal att i arbetet med kommundelen 

Sävjas fördjupade översiktsplan använde sig uppsala kommun av 

charrettemetoden. uppsala planerade att öppna upp en igenstängd 

pendelstation. Frågan om pendelstationen väckte stor debatt  

i Sävja och det bildades flera opinionsgrupper. uppsala bjöd in alla 

intressegrupper och hade en två dagars workshop i charrettens 

anda. Problemställningen löstes på ett kreativt och givande sätt där 

alla aktörer fick komma till tals.” (Anna Squassina vt 2011) BPr
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5.5.3. Matchmaking – konferens

Syftet med metoden är att skapa ett möte 
mellan t.ex. unga, politiker och tjänstemän  
på kommunal nivå. 

Modellen möjliggör diskussioner, tar bort hinder och stimulerar till 

ett fortsatt gott samarbete. Många kommuner arbetar idag på olika 

sätt för att nå ut till unga eller påbörja samarbeten som syftar till att 

öka ungas deltagande och inflytande i kommunen. Metoden kan 

också användas för att skapa möte mellan olika medborgargrupper, 

politiker och tjänstemän. Västra Götalandsregionen har arrangerat 

en konferens, Matchmaking i regional regi. i samband med den 

togs en modell fram som användes på en konferens. Konferensen 

blev lyckad och bidrog till att flera kommuner stimulerades till att 

fortsätta arbeta efter de idéer som kom fram under konferensen. 

uddevalla är en av dessa kommuner. 

det huvudsakliga i Matchmaking-modellen för t.ex. unga är: 

•	 att	de	är	delaktiga	i	utformandet	av	konferensen	redan	på	

planeringsstadiet och i uppföljningen och det fortsatta arbetet, 

•	 att	upplägget	syftar	till	interaktion	och	diskussion	på	olika	vis,	

•	 att	på	ett	så	aktivt	och	konkret	sätt	som	möjligt	uppmana	till	

idégenerering och delaktighet för alla 

•	 att	det	finns	ett	tydligt	åtagande	för	stöd/stimulans	till	projekt	och	

fortsatt utvecklingsarbete efter konferensens slut från de parter 

som är delaktiga i mötet. 

Metoden kräver planering, ett gott förarbete, en genomförandeplan 

och mötesledare. den kräver också stor delaktighet från alla  

parter redan från planeringsstadiet. Alla ges möjlighet att delta  

i diskussioner och många förslag och idéer genereras under mötet. 

tidsåtgången är en halv till en dag. resursåtgången är relativt 

hög, för förberedelser som utformning av program, inbjudningar, 

lokalkostnader och dokumentation. (SKL)
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 5.6. direktdemokrati 
 

Att låta besluten tas av de berörda medborgarna brukar kallas 

direktdemokrati	eller	medborgarkontroll.	Ju	längre	ner	på	lokal	

nivå man kommer i beslutsprocessen desto vanligare är det att 

genomföra direktdemokrati. På nationell nivå finns några exempel 

på folkomröstningar som är styrande beslut, på regional är det mer 

vanligt och kommer man ner på lokal nivå är det relativt vanligt. 

Man låter ofta vissa frågor som är av mer praktiskt betydelse 

överlåtas till de berörda att själva hantera, en form av delegation 

från den representativa demokration.

5.6.1. Folkomröstning

Ett sätt att ge medborgarna i ett område makt 
över beslutet är att ordna en folkomröstning. 

dessa kan vara såväl beslutande som rådgivande då den 

representativa demokratin fattar beslutet efter inflytande från 

folkomröstningen. Folkomröstning som beslutande form 

finns i vissa länder, t.ex. Schweiz och México, på regional nivå. 

Folkomröstningar kräver klara alternativ att ta ställning till och  

en hel del administration att hantera så att de genomförs på  

ett rättvist sätt.
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5.6.2. Brukarråd

En form av direktdemokrati är att bilda 
olika former av brukarråd eller liknande där 
delegater utses för att tillsammans fatta beslut  
i olika frågor.

ofta utses dessa så att de speglar befolkningen i området och 

fångar upp olika intressen och åsikter. i planeringsfrågor finns 

exempel där lokalbefolkningen själva ansvarat för att ta fram planer 

i samarbete med professionella planerare. det finns också exempel 

på förvaltningsorganisationer där boende i skyddade områden har 

fått delegerat ansvar att besluta i vissa frågor. Många av de tidigare 

presenterade metoderna och redskapen under avsnitt 5.4 och 5.5 

kan användas för att fatta beslut på lokal nivå. Skillnaden är om det 

har givits delegation att fatta egna beslut eller om det formellt skall 

fattas av den representativa demokratin.
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5.6.3. Arbetsgrupp

En tredje form av direktdemokrati är att i mer 
praktiska frågor utse en arbetsgrupp som får 
lokalt ansvar för att planera och genomföra  
ett beslut. 

detta är den vanligaste formen av delegerat ansvar och 

beslutsfattande. det kan gälla förvaltning av ett offentligt 

markområde i direkt anslutning till bebyggelse, skötsel av 

fastigheter, organisering av aktiviteter eller genomförande  

av olika projekt.
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6

I den Europeiska landskapskonventionens artikel 

1c står det: ”mål för landskapskvalitet: berörda 

myndigheters formulering för ett särskilt landskap, 

av allmänhetens önskemål med avseende på 

landskapskaraktären i deras livsmiljö”. Det vill säga  

att kommunerna och andra myndigheter presenterar 

en strategi eller motsvarande för landskapskaraktären  

i ett speciellt område tillsammans med allmänheten. 

Detta kan göras i en landskapskaraktärsanalys, 

ett fysiskt plandokument, en skötselplan eller 

liknande. I konventionens artikel 1f står även: 

”landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade 

åtgärder för att förbättra, återställa eller skapa 

landskap.” För att kunna genomföra dessa 

framtidsinriktade åtgärder krävs en planeringsprocess 

och det är den vi ska beskriva här. I den lokala och 

regionala planeringen är fokus ofta en önskad 

förändring av landskapet, i form av t.ex. bebyggelse, 

vägar eller energiproduktion, men enligt konventionen 

är planeringsprocessen även viktig för att lokalisera 

och bevara de landskapsvärden som finns. Detta är 

ofta nytt för den lokala planeringsprocessen.

 Fysisk planeringsprocess 



 6.1. Planeringsprocessen i Södra  
 Östersjöområdet 

Generellt

Alla medverkande länder har en tredelad planeringsprocess 

med national, regional och lokal planering, där de nationella 

och regionala intressena styr den lokala planeringen. de olika 

nivåernas inflytande varierar dock. Sverige har ett tydligt utpekat 

lokalt ansvar för planeringen med starka nationella styrmedel, men 

där den regionala planeringen har börjat utvecklas på senare år. 

danmark har gått i motsatt riktning med en tidigare stark regional 

planering där fokus har flyttats över till lokal nivå. i Polen och 

Litauen har alla tre nivåerna stor betydelse, där de nationella och 

regionala nivåerna dominerar. den lokala planeringen är svagare 

och direktiven från högre nivå starkare. den långa traditionen av 

folkrörelseinflytande i Sverige och danmark har skapat en tradition 

av delaktighet från medborgarna som inte funnits på samma 

sätt i Polen och Litauen under kommunisttiden. den snabba 

utvecklingen i Polen och Litauen sedan kommunismens fall har 

prioriterat ekonomisk utveckling och infrastruktursatsning, vilket 

ibland är svårt att förena med landskapets värden. Motsvarande 

utveckling har skett i danmark och Sverige, men tidigare – främst 

på 1960- och 1970-talen. Lagstiftning och myndighetsstruktur 

påminner om varandra i de fyra länderna, men den praktiska tilläm-

pningen kan skilja sig betydligt. olika intresseområden får olika 

inflytande i praktiken och tillämpningen av lagstiftningen varierar.



dk Danmark

det danska plansystemet är indelat i fyra nivåer och styrs av 

lagen om fysisk planering. På nationell nivå dras de övergripande 

prioriteringarna för nationella intressen upp. På kommunal nivå  

tar varje kommun fram en övergripande plan för hur markområden 

ska disponeras i kommunen och hur olika samhälliga intressen  

ska beaktas. Kommunerna tar sedan fram detaljplaner för speciella 

utvecklingsområden. den fjärde nivån är landsbygden, där 

jordbruksdriften är prioriterad. Bebyggelsen regleras ganska strikt 

i lagstiftningen. Allmänhetens deltagande är uppmuntrat på alla 

nivåer och på lokal nivå är det lagstadgat att samråd med de som 

är berörda skall ske. På många platser sker frivillig utökad dialog 

och medbestämmande för att stärka allmänhetens inflytande  

över planeringen.
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Internationella LIFEscape konferensen I Korsör, maj 30-31, 2012. Konferensdeltagare, 
Korsör, Danmark.

Internationella LIFEscape konferensen i Korsör, Maj 2012. Partnermöte efter konferensen, 
Korsör, Danmark.



se Sverige

i Sverige har kommunerna planmonopol, vilket skapat ett 

starkt lokalt inflytande över den fysiska planeringen. Staten 

utpekar nationella intressen och dessa beaktas genom 

de statliga Länsstyrelsernas arbete på regional nivå. det 

finns även kommunalregionala sammanslutningar (främst 

sjukvårdsadministration) som fått ökat inflytande i den fysiska 

planeringen, speciellt i storstadsområdena. dessa hjälper 

kommunerna med regional samordning, men det är fortfarande 

kommunerna som har planeringsmonopol.

Brukarmedverkan i planprocessen i Sverige sker oftast genom 

att planförslaget ställs ut på t.ex. biblioteket och att det ordnas 

ett samrådsmöte där berörda bjuds in och där inbjudan görs 

i press och via anslag och brev. eftersom det oftast är färdiga 

förslag som presenteras kommer främst personer som har åsikter 

på planförslaget. det är en mycket liten andel av de berörda 

som brukar delta i samrådsmötena. Mötena sker främst som 

informationsmöten med möjlighet att ställa frågor och ge  

muntliga synpunkter. Alla har dessutom möjlighet att lämna 

skriftliga synpunkter på planförslag och dessa skall beaktas  

i samrådsredogörelsen. På många platser pågår dock en utökad 

samverkan med allmänheten på frivillig väg.

Allmänheten, Svenska partners och associerade partners träffas i Veberöd i oktober 
2011 för ett uppstartsmöte i LIFEscape projektets svenska del. Under mötet skedde 
gruppdiskussioner för att hitta viktiga aspekter i det fortsatta arbetet. Idala gård,  
Veberöd, Sverige.

Deltagare i en arbetsgrupp i Östarp, Sverige, November 2012, diskussion om landskapets 
värden utifrån en kartbild över pilotområdet. Östarps gästgifveri, Sverige.
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Presentation av planer i Tolkmicko kommun. Den fjärde internationella LIFEscape 
konferensen hölls i Tolkmicko i maj, 2013.

Polen

i Polen har nationella och regionala intressen stort inflytande över 

den lokala planeringen. Lokala utvecklingsplaner får inte utföras 

i områden med uttalade nationella eller regionala intressen. 

Staten tar fram olika underlag och regleringar, och presenterar en 

nationell strategi för fysisk planering i landet som sedan är styrande 

i arbetet på regional och lokal nivå. Även den regionala planeringen 

innehåller en regional fysisk plan. Mycket av arbetet går ut på att 

samordna nationella och lokala intressen i regionen. På den lokala 

nivån är det kommunledningen som tar initiativ till att ta fram en 

lokal plan för kommunen. Alla kommuner har ännu inte någon 

antagen lokal plan.

pl

Möte med en fokusgrupp i Elbląg landskapspark, Polen.
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Litauen

Litauen har en lag om fysisk planering från 1995 som styr arbetet 

på nationell, regional och lokal nivå. Lagen skall säkerställa att 

användningen av land sker på ett långsiktigt och hållbart sätt, och 

att det främjar ekonomisk utveckling. Mycket fokus lades i början på 

planering av gränsregionerna. 2002 blev den första nationella planen 

klar och till 2010 hade alla regioner och kommuner presenterat 

planer för sina områden. Planeringsprocessen fungerar smidigt 

på alla nivåer, men fokus ligger ofta på ekonomisk utveckling och 

kultur- och naturvårdsvärden har ibland svårt att få  

upp-märksamhet.

lt

Grupparbeten vid den tredje internationella LIFEscape konferensen i Zemaitija 
nationalpark, oktober, 2012. Deltagarna provar open space mötesformen och föreslår 
olika diskussionsämnen. Zemaitija nationalpark, Litauen.

Grupparbete vid den internationella konferensen i Zemaitija nationalpark, oktober 2012. 
Deltagarna rankar landskapsbilder och diskuterar kvaliteterna i olika landskapstyper. 
Zemaitija nationalpark, Litauen.
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 6.2. Att starta processen  
 (underlätta för deltagande) 

Hur den lokala planeringen fungerar beror på mandat och resurser. 

det är oerhört viktigt att den delaktiga planeringsprocessen får ett 

tydligt mandat på ett tidigt stadium och att resurser avsätts för att 

kunna genomföra en mer ambitiös samverkan med allmänheten. 

Politikernas medverkan i processen är också viktig liksom högre 

chefers inom administrationen.

Andra steget i processen att starta arbetet är att skapa en bild 

av vilka aktörer, intressen och grupper som är viktiga att få med 

i planeringsprocessen.  Vidare bör metoder och redskap för 

processen fastställas och förberedas tidigt. det är viktigt att tidigt 

skapa kontakter med aktörerna och informera om arbetet som 

ska startas och hur samverkan är planerad, och att vara öppen för 

förslag till samverkansformer, metoder och redskap.

någon form av startmöte med olika aktörer behövs och det är 

viktigt att nå ut brett med inbjudan. Kanske är det mest effektivta 

inte att alla aktörer kommer till kommunens möte, utan att 

tjänstemännen får söka sig ut till platser där olika grupper verkar.

 6.3. Bakgrundsinformation  
 och landskapskaraktärsanalys  
 (kunskapsutbyte) 

nästa steg i processen är att skapa en bra kunskapssammanställning 

tillsammans med experter och allmänheten i konsultation och 

dialog. i den europeiska landskapskonventionens artikel 6 C står om 

Kartläggning och värdering: 

”1) Varje part förbinder sig att, med aktiv medverkan av berörda 

parter, i enlighet med artikel 5 c, och i syfte att förbättra kunskapen 

om sina landskap, att kartlägga sina egna landskap över hela 

sitt territorium, att analysera landskapens särdrag och de krafter 

och påtryckningar som omvandlar dem, att lägga märke till 

förändringar, att värdera de landskap som har kartlagts på detta 

sätt, och ta hänsyn till de särskilda värden som berörda parter och 

den berörda befolkningen tillskriver dem.  

2) Detta kartläggnings- och värderingsarbete skall vägledas av den 

utväxling av erfarenheter och metoder som organiseras mellan 

parterna på europeisk nivå i enlighet med artikel 8”. 

Arbeten om landskap kan med fördel eftersträva att vara 

sektorsöverskridande, dvs. inte separera natur och kultur utan 

istället fokusera på processer och funktioner i landskapet. 

Landskapsanalyser och landskapsbedömningar bör omfatta alla 

landskap, inte bara valda utsnitt som anses vackra eller speciella av 

olika anledningar.  en viktig infallsvinkel i landskapsbedömningar 

kan vara hur landskapet bidrar till den ekonomiska och sociala 

välfärden i ett område, vilket innebär att det även är viktigt att 

kartlägga och beskriva landskapets identitetsbärande funktioner, 

som utgör en grund för detta. 

ett mycket bra arbetsredskap är att göra en Landskapskaraktärisering 

av området (också enligt engelsk förebild, Landscape Character 

Assessment [LCA]) som utifrån fysiska och sociala förutsättningar 

delar in landskapet i olika karaktärsområden. dessa beskrivs 

utifrån olika ämnesområden som är aktuella att ta upp, som t.ex. 
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naturförhållanden, bebyggelse, markanvändning, infrastruktur, 

rörelsemönster etc. Metoden urskiljer och indelar landskapet både 

i karaktärstyper och karaktärsområden. Karaktärstyperna är större 

landskapsavsnitt med liknande karaktär, medan karaktärsområden 

är mindre enheter i landskapet med gemensamma fysiska och 

sociala förutsättningar. denna nivå blir ofta mycket mer begriplig 

för allmänheten som deltar i diskussionen. LCA kan genomföras 

på olika nivåer, på nationell eller regional nivå, på läns- eller 

distriktsnivå eller på olika lokala nivåer, eller så kan olika studier på 

olika skalnivåer länkas ihop med varandra. LCA användes i början 

som ett beslutsunderlag för experter, men metoden kan också 

fungera som ett redskap att engagera allmänheten och olika 

intressegrupper i skötseln eller utvecklingen av ett område.

För att skapa en historisk förståelse för hur landskapet har utvecklats 

kan man göra en Historisk landskapskaraktärisering. denna metod 

har länge använts i england för att åskådliggöra landskapets 

förändring och de årsringar i landskapet som fortfarnde är synliga 

(Historic Landscape Characterisation, HLC). om LCA i mycket är en 

visuell analys, så är HLC inriktad på historiska källor och företeelser. 

Liksom LCA använder HLC en indelning på olika nivåer, dels olika 

historiska landskapstyper i hela landet, dels en underindelning av 

dessa i olika zoner. Båda metoderna bygger också på rumsliga 

och kartbaserade angreppssätt och använder sig av geografiska 

informationssystem (GiS). HLC kan antingen användas fristående 

eller som en del av LCA för att tillföra information om landskapets 

historia och beskriva förändringar.

olika metoder och redskap som kan vara bra att använda  

i dialogen kring bakgrundsinformationen är gåturer i landskapet, 

fotometoder där deltagarna dokumenter viktiga aspekter  

i landskapet, workshops där enkla analyser och sammanställningar 

görs på kartor, open space där man fokuserar på olika temata som 

intresserar deltagarna, samt hearings där inbjudna experter och 

allmänhet utfrågas inför inbjudna deltagare.

de olika underlagen kan sedan analyseras och beaktas med 

avseende på problem och värden, möjliga utvecklingsvägar och 

hinder. Allt detta bör ske i nära samarbete med allmänheten så att 

deras unika kunskap kan bidra till arbetet. 

 6.4. Visioner och reglering 

när bakgrundsbeskrivning och analys är klara kommer man till 

att konkretisera hur man vill att landskapet ska utvecklas och/

eller regleras. tjänstemännen gör detta i dialog med experter och 

allmänheten och presenterar ett gemensamt förslag som underlag 

för den formella planen eller framtida handläggning av planfrågor.

Här är det viktigt att ta till vara de visioner som finns på platsen 

bland de boende, verksamma och besökande. någon form av 

workshop för att fånga upp de lokala visionerna behövs och 

kan gärna utformas som open space, framtidsverkstad eller 

medborgarpanel beroende på vilken ambitionsnivå man har. 

Visionen handlar ofta om vilka möjligheter man önskar för ett  

visst landskap.

Men ofta behövs det också någon form av reglering för tillgodose 

allmänna intressen eller göra avvägningar mellan olika intressen. 

om man ska kunna utveckla ett område för t.ex. turism går 

det inte att samtidigt bygga en industrianläggning på samma 

plats. regleringen handlar därmed om vilka begränsningar som 

behövs för att den önskade utvecklingen ska vara möjlig. Även 

i skyddsvärda landskapsavsnitt där reglering är önskvärd finns 

behov av viss utveckling för att värdena ska kunna bestå, t.ex. att 

ha service så det är möjligt att leva som djurhållare i området och 

därmed bevara ett värdefullt betespräglat landskap.

när det kommer till de slutgiltiga visionerna och regleringarna kan 

sällan alla vara överens. det blir därför upp till den representativa 

demokratin till att ta ställning till hur avvägningar mellan olika 

intressen ska ske. Överordnade politiska och administrativa nivåer 

har också stort inflytande på hur regionala och nationella eller rent 

av internationella intressen beaktas.
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 6.5. Planen (strategin) 

den formella planen är det politiska ställningstagandet för 

det aktuella området. det blir en avvägning mellan de olika 

företrädarna för den representativa politiken, men med en väl 

förankrad bakgrundsbeskrivning, analyser och visioner tillsammans 

med alla berörda är förutsättningarna goda för att en gemensam 

ståndpunkt enligt landskapskonventionens intentioner ska kunna 

nås. ofta finns det dock olika visioner hos olika aktörer och då är 

den representativa politikens roll att ta ställning hur dessa olika 

intressen ska beaktas i planen. 

ibland är en formell plan inte nödvändig, utan det räcker 

med ett bra underlag för den löpande hanteringen av plan-

frågor i området, men ett formellt politiskt beslut stärker 

dokumentets legitimitet. För planer finns en formell hantering av 

samrådsprocessen i de fyra länderna men det finns anledning att 

fundera över en utökad konsultation kring planen/strategin för att 

få en bredare förankring och en bättre plan. i kapitlet konsultation 

finns en rad förslag på metoder och redskap som kan användas.

 6.6. Genomförandet 

Men det räcker inte med att ta fram en bra plan med stor delakti-

ghet. Planen måste också realiseras vilket ställer krav på den lokala 

administrationen och politiken att följa upp och genomföra vad 

som planerats. Planen måste vara i fas med vad som är möjligt att 

genomföra såväl praktiskt som polititiskt. det måste finnas rutiner 

för uppföljning och en återkoppling till alla aktörer hur genom-

förandet fortskrider.

någon form av löpande information med möjlighet att ställa frågor 

om genomförandet är önskvärt. detta kan ske genom informa-

tionsbrev eller information på en hemsida, men också i form av 

stormöten eller vandringar i området med möjlighet att ställa 

direkta frågor och utbyta synpunkter.

de olika ställningstaganden som gjorts för området skall vara 

tydligt presenterade och lätta att komma åt på hemsidan, bibliotek 

eller någon central plats i området. För att kunna följa upp vad 

resultatet av processen blev kan man t.ex. hämta inspiration från 

den engelska Spaceshaper-metoden som på ett strukturerat sätt 

mäter människors uppfattning av en plats före och efter att något 

har hänt.

det är också av stort värde att utvärdera hela processen av delaktig 

landskapsplanering för att lära sig mer till nästa gång det blir aktu-

ellt. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Finns det 

andra redskap och metoder vi kunde ha använt. Behöver vi förbät-

tra förankringen i den egna organisationen och finns det behov av 

utbildning för att underlätta processen?
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I planeringen för ett landskap tas ibland beslut 

att införa någon form av skydd för att säkerställa 

landskapets värden. Efter att skyddet inrättats 

kommer en lång period av skötsel och förvaltning 

av landskapet. Detta är särskilt uppenbart för 

de som förvaltar skyddade områden, t.ex. 

reservat, landskapsparker eller nationalparker. 

Landskapskonventionen tar även upp dessa aspekter 

i artikel 1d: ”landskapsskydd: åtgärder för att bevara 

och upprätthålla ett landskaps viktiga eller utmärkande 

karaktärsdrag när det är berättigat på grund av 

dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av 

dess naturliga utformning och/eller av mänsklig 

verksamhet” och i artikel 1e: ”landskapsförvaltning: 

åtgärder för att säkerställa en regelbunden skötsel 

av ett landskap, så att förändringar som orsakas av 

sociala, ekonomiska och miljömässiga processer styrs 

och samordnas, med sikte på en hållbar utveckling”. 

Precis som för planeringsprocessen är det viktigt att 

dialogen har förankring i organisationen annars blir det 

mycket svårt att genomföra en bra dialog och beakta 

de synpunkter som ges.

 Landskapsförvaltning  
 och skydd 



 7.1. Förslag till skydd 

Även i arbetet med att skydda och förvalta landskap är det viktigt 

att ha en bra dialog med allmänheten. redan när förslaget till 

skydd är på idéstadiet skall man inleda en dialog för att minska 

risken för framtida konflikter. detta är ofta den mest kritiska fasen 

och det är viktigt att tidigt hitta bra lösningar för alla parter.

det är sällan bra att komma med ett färdigt förslag till en 

markägare, utan dialogen bör startas på ett förutsättningslöst 

stadium med värdena som fokus. det är bra om det finns flera 

aktörer som är intresserade av att hitta en skyddsform för att 

bevara värdena så att det inte bara blir en tvåpartsdiskussion. ibland 

kommer initiativet från lokala grupper eller markägare och då är 

det extra viktigt att beakta de synpunkter som ligger till grund  

för initiativet.

Vandringar i det aktuella området är oftast det bästa sättet att inleda 

dialogen kring ett framtida skydd. Är det flera aktörer inblandade kan 

en workshop med sammanställning av bakgrundsfakta och analys av 

styrkor och svagheter vara en bra arbetsform.

i processen för att skydda ett område deltar alltid berörda markägare 

och myndigheter vilka kan kallas första nivåns aktörer. det är viktigt 

att även få med andra nivåns aktörer såsom föreningar och nätverk 

som finns i området. det kan vara jaktlag, naturskyddsföreningar, 

fågelklubbar, Friluftsfrämjandet, vägföreningar etc. dessa kräver mer 

arbete att lokalisera. Väldigt sällan ges möjlighet för tredje nivåns 

aktörer - de som inte är organiserade eller är vana att göra sin röst 

hörd - att delta i dialogen kring skyddade områden. de är mycket 

svårare att nå och kräver därmed mer arbete att få med. det kan röra 

sig om boende i området runt det aktuella skyddsobjektet, turister, 

besökare och sommarboende. en bredare inbjudan via media och 

riktade aktiviteter under rätt tid på året kan ge möjlighet för fler att 

delta i dialogen.

det är viktigt att vara tydlig med vem som har det formella ansvaret 

för det skyddade området och hur beslut sker i processen och i det 

löpande förvaltningsarbetet. en transparent beslutsprocess och 

förvaltning ökar förtroendet för processen och arbetet med att 

förvalta landskapet.

 7.2. Förvaltningsplan 

när förslag till avgränsning av det planerade skyddade området 

är klart inleds en diskussion om hur det ska skötas och förvaltas. 

detta fastställs oftast i någon form av skötselplan. Genom att 

involvera boende och verksamma i området i skötselplanen ges 

större förståelse för naturvårds- och landskapsåtgärder och arbetet 

blir lokalt förankrat. det finns också mycket lokal kunskap om 

området som är viktig för förvaltningsplanen.

Antalet inblandade aktörer får avgöra vilket arbetssätt som blir 

bäst, men något slags mötesform med bred representation för att 

föra en dialog om bästa förvaltning är önskvärd. det är också en 

fördel om mycket av det praktiska arbetet kan skötas lokalt genom 

upphandling av lokala entreprenörer för att skapa förankring  

i området och större engagemang för skyddets upprätthållande.

Slutligen är förvaltningsplanen en produkt av experter för att 

kunna tillämpa de förvaltningsformer som krävs för att bibehålla 

landskapets värden. ibland finns olika önskemål från olika 

aktörer och det krävs ett ställningstagande på politisk eller högre 

administrativ nivå för att fastställa hur avvägningar mellan olika 

intressen ska göras. dessa beslut och ställningstaganden kan göras 

på ett sätt som skapar förståelse för beslutet bland de berörda  

Paul-Eric Jönsson från Länsstyrelsen i Skåne guidar och informerar om fågellivet  
i pilotområdet Vombsänkan. Under vandringen lär sig deltagarna mer om naturen  
i området, samtidigt som de kan ställa frågor och bidra med sin syn på området.  
Vombs ängar, Sverige.
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i området, så att det inte ses som ett okänsligt direktiv uppifrån. 

dialogen och tillvägagångssättet är därför viktigt för att bygga 

upp det ömsesidiga förtroendet i området. det tar tid att bygga 

förtroenden och det är lätt att rasera dem, vilket ofta skapar 

konflikter i framtiden.

 7.3. reglering och skydd 

i själva beslutet om skydd sker ett antal regleringar av vad som är 

tillåtet i området. ofta finns olika målbilder för olika värden och det 

kan vara en svår avvägning vilken målbild som ska dominera i olika 

delområden eller hur olika målbilder kan kombineras, precis som 

för förvaltningsplanen. Ansvarig myndighet har huvudansvaret och 

får avgöra hur avvägningarna ska ske, men med ett brett underlag 

och delaktighet är det oftast lättare att fatta ett bra beslut och få 

det accepterat. 

För att få regleringar och skyddsföreskrifter att verkställas är det 

viktigt att de förankras hos alla aktörer som berörs. Först måste 

alla känna till vilka reglerna är, de måste ha förtroende för orsaken 

till reglerna och de måste ha incitament att respektera reglerna. 

dialogprocessen bidrar till att uppnå detta och kan alltså spara 

framtida arbete och kostnader genom att vara väl genomförd.

 7.4. Förvaltning 

Även i det löpande praktiska arbetet med att förvalta landskapet 

är det viktigt att ha en öppen dialog om vad som sker och hur 

arbetet kan utvecklas på bästa sätt. det finns anledning att inrätta 

någon form av referensgrupp eller råd med olika aktörer för att 

ge en bred förankring. rådet bör vara utformat så att de berörda 

aktörerna känner sig representerade. representanten bör vara 

representativ för gruppen, ha legetimitet i gruppen och kunna 

fungera tillsammans med de andra representanterna. Återkoppling 

till gruppen är viktigt.

Vissa frågor kräver kanske ett stormöte för att fånga in alla 

synpunkter. det finns alltid en frånvarande tredje part som är de 

som inte är representerade. det kan gälla grupper som är svåra att 

nå, t.ex. ungdomar och barn, men även framtida generationer och 

andra arter som inte kan föra sin egen talan.

information om vad som sker i landskapet är viktig för att 

upprätthålla en bra relation till de olika aktörerna. det ger också 

möjlighet till spontana synpunkter om information ges innan 

någon större skötselåtgärd ska genomföras. information kan ske 

genom nyhetsbrev, mail, möten eller media beroende på målgrupp 

och syfte.

Att skapa någon form av gemensamma aktiviteter i området 

underlättar samarbetet och ger möjlighet till spontana möten.  

det kan vara en årlig vandring med fika för att studera landskapet 

eller skötselåtgärder. det kan också vara ett föredrag inomhus  

med visning av bilder från området.
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Att hitta former för en kontinuerlig dialog kring landskapet i ett 

geografiskt område är viktigt. Vissa områden med högre värden 

och fler aspekter att beakta kräver en mer intensiv dialog, medan 

andra landskapsavsnitt kanske bara kräver en process i samband 

med t.ex. kommunövergripande planer eller program.

 7.5. Förvaltning av landskap  
 utanför skyddade områden 

utanför områden med en mer formell organisation är det inte lika 

lätt att arbeta med delaktighet i förvaltningen. Skötselansvaret ligger 

på många olika aktörer - markägare, myndigheter, föreningar etc.

För kommunernas del kan det finnas anledning att ha någon form 

av dialog i samband med framtagandet av kommunövergripande 

planer. då kan viktiga aktörer i olika landskapsavsnitt lokaliseras 

och kanaler för utbyte av kunskap och synpunkter i det löpande 

arbetet upprättas.

Studiebesök till Elbląg landskapspark, oktober 2011. Närkontakt med landskapet och  
dess stora träd.

Naturpedagogik för ungdomar. Zemaitija nationalpark, Litauen.
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 internetkällor 

•	 European	Landscape	Convention:	www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/

Landscape/default_en.asp 
 

Generalnej dyrekcji ochrony Środowiska (Generaldirektoratet för miljöskydd, 

Polen): www.gdos.gov.pl (polska och engelska)
 

Klaipėdos universitetas (Klaipedas universitet): www.ku.lt (litauiska och engelska) 
 

Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija (Lituaens miljödepartement): www.am.lt/

Vi (litauiska och engelska)
 

Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija (Förbundet för litauiska statliga 

parker och reservat) www.parkuasociacija.lt (litauiska och engelska)

 

LiFescape: www.lifescape.eu  
 

Linnéuniversitetet: lnu.se 
 

Lunds kommun: www.lund.se 

•	 Länsstyrelsen	Skåne:	www.lansstyrelsen.se/skane

•	 Program	Laboratorium	Partycypacji	Obywatelskiej	(Laboratoriet	för	 

Medborgardelaktighet): www.partycypacjaobywatelska.pl (polska och engelska)
 

reCeP-eneLC: www.recep-enelc.net (engelska)
 

riksantikvarieämbetet: www.raa.se 
 

Sjöbo Kommun: www.sjobo.se 
 

Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se 
 

Slagelse Kommune: www.slagelse.dk (danska)
 

Spaceshaper: www.landscapeinstitute.org/Spaceshaper (engelska)
 

tolkmicko kommun: www.tolkmicko.pl (polska, engelska m.fl. språk)
 

Visions and Strategies Around the Baltic Sea 2010 (VASAB): www.vasab.org 

(engelska)
 

Žemaitijos nacionalinis parkas (Zemaitija nationalpark): www.zemaitijosnp.lt 

(litauiska, engelska, tyska, ryska)
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