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Inledning
September 2017 beslutade kommunstyrelsen i Borås Stad att göra en treårig tvärsektoriell satsning
på ett område. Fritids- och folkhälsonämnden fick i uppdrag att genomföra en Kraftsamling för en
hållbar stadsdel. Jag fick uppdraget som projektledare i december 2017 och har sedan dess knutit ett
hundratal nya relationer som varit givande på en personlig plan och avgörande för projektets resultat.
Det har varit en resa med många trasslande möten, prövande med varierat resultat och många nya
insikter som fötts. Styrkan i projektet har varit en stöttande ledning, det interna breda deltagandet
inom Borås Stad med olika viktiga kompetenser samt externa parter med sina expertkunskaper. Utan
allas förtroende och tålamod skulle inte erfarenheter och lärdomar vuxit fram. Ett stort tack för allas
engagemang och många kloka tankar!
Jag vill dela med mig av vår resa och har därför tillsammans med Heiti Ernits från RISE (Research
Institute of Sweden) sammanfattat lärdomar, arbetssätt och metoder i en metodbok ”Kraftsamling
– ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar. Denna skrift är en kortversion av
metodboken som kan ses som en handbok, med ett större fokus på Kraftsamlingens arbetssätt och
metoder.
Vill man läsa metodboken i sin helhet finns den att ladda ner på boras.se samt på
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1500728&dswid=-4858
Jag hoppas innehållet kan inspirera och vara till stöd för fler områdesomvandlingar i stort och smått.
December 2020
/Pia Essunger, projektledare Kraftsamling Sjöbo
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad

Bakgrund
Arbetssätt och metoder som beskrivs i metodboken bygger på erfarenheter från projekt Kraftsamling
Sjöbo. Projektet har utvecklat och testat för kommunen nya arbetssätt som skall göra det möjligt att
tackla samhällsutmaningar i ett avgränsat geografiskt område. Kraftsamling Sjöbo växte fram ur en
problembild som var kopplad till stadsdelen Sjöbo. Kraftsamlingen var delvis sprungen ur de insikter
och erfarenheter som Borås Stad hade gjort kring tidigare satsningar på Sjöbo, Sociala Investeringar,
Välfärdsboksluten och Innovationsplattform Norrby och Innovationsplattform Borås.
Kraftsamling Sjöbo hade som målsättning att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Arbetet genomsyrades
av medskapande som filosofi och arbetssätt. Detta innebar att de som bor och verkar i området
skulle göras delaktiga i arbetet. Det vill säga, kunskap, frågeställningar, planer och åtgärder skulle
formuleras tillsammans med professioner, politiker, invånare, företag, myndigheter och föreningsliv.
Under Kraftsamlingens första år utvecklades organisationsmiljön, medborgarlabb, arbetet med att
identifiera samhällsutmaningar och ny kunskap. Samtidigt etablerades nödvändiga relationer mellan
kommunala förvaltningar, myndigheter, invånare, regionen, bostadsbolag, föreningar och företag.
Nya samarbetsforum och gränsöverskridande arbetssätt växte fram. Kunskap utvecklades gemensamt,
åtgärder identifierades och åtgärdsplaner togs fram och beslutades av projektets ledning. Till sist
implementerades gynnsamma arbetssätt och metoder såsom förvaltningsövergripande samverkan
kring handlingsplan, fysiska omvandlingsprocesser och Medborgarlabbet i ordinarie strukturer.
Arbetssättet har studerats och dokumenterats av Högskolan i Borås och RISE. Är man intresserad
av att fördjupa sig i följeforskningen så finns en rapport ”Ledarskap i mellanrummen, skriven av
Heiti Ernits att ladda ner på diva-portal.org.
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Tio viktigaste lärdomar

Processledare spelar en
avgörande roll för ett
fungerande gränsöverskridande samarbete.

Medskapande kräver aktiv
facilitering och det
behöver ges förutsättningar för den tid det
kräver.

Skapa tillfällen som gör
möjligt att stanna kvar i
konfliktfyllda situationer och
där aktörer kan uppmärksamt lyssna på varandras
synpunkter, kunskaper, behov,
kritik och farhågor.

Stöttande chefer och
ledning som förankrar och
löser mål-, värde- och
resurskonflikter som
uppstår.

Etablera en tillåtande och
kreativ miljö där professionen, invånare och civilsamhället kan mötas kring
lokala utmaningar.

Viktigt att etablera tillitsfulla
relationer mellan förvaltningar och mellan kommunen
och lokalsamhället.

Jobba intensivt, kunskapsoch utmaningsdrivet med
att tackla problem.

Bygg kunskap och insikter
stegvis – exempelvis genom
experiment och utvärderande.

Medskapande arbetssätt
måste utgå från lokala
förutsättningar i form av
lokala nätverk, relationer,
kompetens och behov.

Att bygga relationer och
arbeta med stadsdelsomvandling tar tid, man
behöver hålla i och hålla ut.
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FIGUR 1. Bilden visar på en förflyttning från att förvaltningar arbetar i stuprör kring ”sina”
frågor till att gemensamt kraftsamla, ta vara på kompetenser, få till ett gemensamt lärande för
att tillsammans lösa utmaningar. (Illustration: Jackie Forzelius)
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Vad är Kraftsamling?
Kraftsamling handlar om en mobilisering av resurser och gemensamma krafter kring någon form
av utmaning eller ett gemensamt mål för att stärka ett geografiskt område och dess förutsättningar
att utvecklas till en hälsosam, levande och trygg plats där människor möts och innovationer skapas.
Det tillfälliga, utmaningsdrivna och fokuserade arbetssättet är inte någonting nytt utifrån ett internationellt och historiskt perspektiv. Liknande arbetssätt har genomförts världen över, studerats ingående och åstadkommit varierande resultat. (c.f. Hall, 1980; Selznick, 1984/1949; Warren, Rose, &
Bergunder, 1974)
Tillfälliga och utmaningsdrivna arbetssätt har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Den
stora skillnaden idag är att fler aktörer förutsätts vara delaktiga i områdesutveckling, vilket innebär
ökade krav på olika former av partnerskap eller gränsöverskridande projekt som samlar ideella krafter,
företag, offentliga aktörer, forskare och invånare. Detta innebär ett större fokus på förhandling mellan
människor och behovet av bred förankring över ansvars- och intressegränser.
Initiativ till en Kraftsamling kan komma från professionen, politiker, akademin, myndigheter, civilsamhället eller invånare. Det vill säga, initiativförslaget kan komma från varierande håll, men det är
upp till ansvariga politiker i dialog med förvaltningsledning att besluta huruvida en Kraftsamling
skall ske i ett föreslaget område.

Modellen för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett systematiskt gränsöverskridande arbetssätt för gemensam tackling av samhällsutmaningar på ett geografiskt avgränsat område. Då ett område är sammansatt av många olika aktörer
behöver Kraftsamlingen vara ”lyhörd” och ske på ett stegvis och prövande sätt. Kraftsamlingar följer
inte en linjär logik, utan behöver ibland fördjupa vissa aspekter och revidera sina tidigare antaganden.
Det kan innebära förändringar och omställningar när ny kunskap uppstår eller på grund av händelser
i omvärlden eller i organisationen. Det är viktigt att vara öppen för att nya Kraftsamlingsdeltagare kan
behöva utökas eller att sammansättningar kan behöva förändras. Det kan också hända att etablerad
problembild behöver förkastas och ny problembild etableras; eller att fler externa aktörer behöver
blandas in när sambanden blivit allt tydligare kring en viss problembild. Arbetssättet är således agilt,
vilket kräver flexibel organisation, stödjande chefer och kommunledning som hjälper till med transparens, omprioriteringar, förtydligande av mandat, hantering av mål/värdekonflikter eller fördelning
av resurser vid behov.
Målet med en Kraftsamling är att tillsammans med en bredd av aktörer initiera långsiktiga strukturer
för områdesomvandling. Det är viktigt att påpeka att Kraftsamlingsmodellen inte är en mall som ska
följas, utan skall snarare ses som en guide till hur en kraftsamling kan läggas upp baserat på goda
erfarenheter och teori. Kraftsamlingen bygger på två delar som följer på varandra:
1. Kraftsamlingsdelen som pågår under tre år.
2. Utträdesdelen som pågår i två år. Då sker implementering av de strukturer och verksamhetsförändringar som arbetet i första delen har identifierats som nödvändiga för omställning.
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FIGUR 2. Kraftsamlingsmodellen som beskriver kraftsamlingens fyra faser, processen
från initiativ till implementering. (Illustration: Jackie Forzelius)

Kraftsamlingsfasen kan i sin tur delas upp i fyra faser:

• Initieringsfas –området väljs ut och mål och mission etableras.
• Uppbyggnadsfas – uppsättning av organisation, kartläggning, definition av ansvar, tilldelning av resurser och etablering relevanta nätverk.

• Problemtacklingsfas – arbetet med att tackla utmaningar och utveckla det utvalda området.

• Implementerings- och förvaltningsfas – arbetet med att implementera, utveckla och förvalta de strukturer och miljöer som bedöms som viktiga att upprätthålla

Kraftsamlingens arbetssätt och metoder
Främjande och förebyggande
Kraftsamlingens fokus är att främja och stärka det som fungerar i lokalsamhället. Med andra ord
stärka det som bevisligen fungerar och får verksamheter att fungera och människor att må bra. Det är
bra att komplettera fakta med berättelser om vad som fungerar och får människor att må bra. Detta
görs med fördel genom förberedda dialoger med dem det berör. Då är det viktigt att inte nöja sig
med att ha en dialog med endast dem som besöker verksamheter, utan man behöver uppsöka forum
för att höra fler röster. Det handlar också om att förebygga, bromsa eller motverka negativ social och
ekonomisk utveckling. Det förebyggande och främjade arbetssättet förutsätter kunskap om de lokala
sammanhangen och specifika utmaningarna. Kraftsamlingen måste bygga på aktuella forskningsrön,
expertkunskap, erfarenhetsmässig kunskap och aktiv analys som omsätts stegvis till riktade åtgärder,
insatser och proaktiv samhällsplanering.
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Det främjande och förebyggande arbetet i Kraftsamlingen fokuserar på befolkningsnivån och strukturer. Både rådande strukturer och eventuella strukturer som saknas eller behöver förändras. Arbetssättet
kompletterar således pågående verksamheter och insatser. Det kan exempelvis handla om förbättrad
offentlig service och välfärdstjänster, stärkt utbildning, tillhandahålla mark eller lokaler för företag,
organisationsförändringar, investeringar i lokalsamhället, nybyggnation, trygghetshöjande åtgärder
i närmiljön, trafikåtgärder, folkhälsosatsningar, renovering eller upprustning av fysisk bebyggelse
eller skapande av mötesplatser som möjliggör samarbete över gränser. Vilka insatser som bör ske och
när, arbetas fram gemensamt av aktörerna som deltar i Kraftsamlingen baserat på lokala utmaningar,
förutsättningar och de behov som invånare, verksamheter, företag eller civilsamhället lyfter fram.
Helhetssyn
Kraftsamlingen har en strävan att utgå från en helhetssyn, att kombinera sociala och individorienterade insatser med åtgärder i den fysiska miljön och i boendeförhållandena. Det måste omfatta såväl
områdesförnyelse, för att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva, som planeringsåtgärder i
syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av ett område. För att lyckas
åstadkomma en helhetssyn krävs samverkan och ett gränsöverskridande arbete som samordnas av en
tjänsteperson. Det behöver tydliggöras vem som har ansvaret för samordning. En ordinarie samordnare, utvecklingsledare eller en brobyggare mellan civilsamhället och offentlig sektor kan möjliggöra
att det blir en variation mellan sociala och fysiska områdesinsatser, genom att lyssna in lokalsamhällets behov och idéer genom dialoger. Det är lätt att bortse från ansvaret att fungera som en idésluss
mellan civilsamhället och offentlig verksamhet om inte det uttalas att vi ska arbeta med det . För att
se till medborgarens bästa, vad som förenklar och förbättrar för medborgaren, behövs strategier och
tydliggöranden i ansvar och roller och att fler tar ett gemensamt ansvar.
Experimenterande och prövande
Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt som bygger på prövande och småskaliga test eller experiment. Det kan exempelvis handla om att kommunen testar nya metoder för
delaktighet, metoder för att engagera föräldrar, metoder för att motverka negativa normer bland killar
i skolan, tillfälliga åtgärder i trafikmiljön för att se hur trafiken förändras eller tillfällig platsutveckling
för att se hur den tillfälligt konstruerade miljön eller resursen kommer att användas av invånare. De
”experiment” som anses vara lyckade kan implementeras i ordinarie verksamhet. Det är viktigt att
experiment och prövande bygger på kunskap och att utvärdering sker löpande.
Stegvist arbetssätt
Kraftsamlingen är ett utforskande arbetssätt som driver processer framåt stegvis. Produktion av kunskap, professionella bedömningar och förhandlingar samspelar när problemen skall tacklas. Kunskap
och insikter skapas steg för steg och kan förändras när ny kunskap uppstår. Förståelsen för olika
perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och samtal. Denna typ av utforskande arbetssätt
minimerar risken för låsningar och strävan efter perfektion, det är tillåtet att misslyckas. Vidare ökar
det samarbetet, känslan av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna.
Arbeta för positiv identitet
Kraftsamlingens ambition är att skapa förutsättningar för området att utveckla positivt rykte, en
positiv identifiering av sitt bostadsområde. I allt för många fall av områdesomvandlingar drabbas
den av negativ mediebevakning vilket bidrar förstärkning av områdets dåliga rykte och låga status,
vilket i sin tur påverkar tilliten och självkänslan bland befolkningen i området. Därför är det viktigt
att arbeta aktivt med kommunikationsspridning och medvetet kommunicera positiva nyheter i olika
mediekanaler och delge invånares egna positiva berättelser. Det kan också handla om att lyfta fram
områdets historia och lokala särart samt att tillvarata lokala förmågor och områdets potential. Även
evenemang som musikfestivaler, marknader, årliga områdesdagar och liknande kan medverka till
positiv medial uppmärksamhet samtidigt som det är aktiviteter som bidrar till samhörighet. För att
lyckas omvandla en negativ till positiv områdesidentitet krävs ett uttalat ansvar för vem som genomför
kommunikationsinsatserna. Personen behöver inte ha specifik kompetens kring kommunikation då
kommuner har kommunikatörer som är behjälpliga. Däremot behöver en person utses som samordnar
kommunikationsinsatserna på området.
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FIGUR 3. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo där man kommunicerar det som sker allt eftersom i
projektet genom en processkarta i ett synligt skyltfönster på Sjöbo Torg, vilket var ett sätt för att
arbeta för positiv platsidentitet. (Bild: Borås Stad)

Processkartan på bilden ovan var en medveten strategi utifrån att vi vet att människors benägenhet
att acceptera ett beslut ökar om man fått inblick i frågornas komplexitet och upplever processen som
transparent och inkluderande. Då vi i projekt Kraftsamling Sjöbo exempelvis initierade processen med
att bygga ett Sjöbohus och inte visste vad beslutet skulle bli, fanns en tanke med att vara transparent
i processen för att öka acceptansen för beslutet bland medborgarna.
Samverkan
Att genomföra områdesomvandling är komplext. För att förstå en plats eller ett område behöver man
göra analyser och ha en kontinuerlig samverkan och löpande dialog med områdets skolor, fritidsverksamheter, kommunala förvaltningar, föreningar, näringsliv och boende. Alla intressenter som berörs av
en områdesomvandling behöver involveras för att tillsammans arbeta fram gemensamma mål för ett
område. För att åstadkomma gränsöverskridande samverkan spelar en utvecklingsledare, samordnare
eller processledare en viktig roll. Det behövs en uttalad person som håller ihop alla trådar, följer upp
hur samverkan fungerar, ser till att gemensamt planerade aktiviteter blir genomförda, tar nödvändiga
beslut, vågar ifrågasätta saker som sker och sprida information över förvaltningsgränser. Erfarenheter
från projektet visar på att det är viktigt att vara transparent som samordnare/processledare/utvecklingsledare i alla de processer som samordnas och processleds. Att dokumentera och delge den till
alla berörda är viktigt för att skapa transparens genom hela processen. Det är viktigt att alla deltagare
utgår från att alla har en unik kompetens att tillgå, att deltagare bidrar utifrån sina erfarenheter och
att kunskap bildas tillsammans i dialog med berörda. I samverkan är det viktigt att ha prestigelösa
relationer och skapa sig en förståelse för varandra och helheten i ett område. Det är vanligt att man
ser till sin egen verksamhets bästa men man behöver göra en synvända och se det gemensamma målet
för ett område, exempelvis att förbättra och förenkla för Boråsaren.
Erfarenheter visar på att medskapande processer, då vi skapar frågor och lär oss om frågor tillsammans
är gynnsamt för god samverkan. Med andra ord så kan vi i en medskapande process inte utgå från
redan genomtänkta planer eller förslag till planer. Samverkan bygger på hög grad av delaktighet från
samtliga samverkande parter. Ett exempel på medskapande process i projekt Kraftsamling Sjöbo är
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den gränsöverskridande handlingsplanen som arbetades fram av en förvaltningsövergripande grupp
på tretton tjänstepersoner. Framtagandet av handlingsplanen gjordes i form av en arbetsprocess med
noggrant planerande av en processledare. Processledarens roll är att förflytta processen framåt utifrån
olika faser. De olika faserna är (1) inventeringsfasen – vad görs redan idag, (2) identifieringsfasen – förbättringar och nya insatser, (3) hinderfasen – identifiera eventuella hinder och (4) prioriteringsfasen –
skapa en samsyn i vad som ska mobiliseras. Ett förslag på handlingsplan finns som bilaga i metodboken.
Delaktighet, medskapande och dialog
Varför är delaktighet viktigt? Genom att lyssna till många olika röster kan vi tillvarata kunskap och få
en djupare förståelse för ett aktuellt område och människorna som vistas där. Det ger oss ett bredare
underlag och ökar våra möjligheter att skapa miljöer och aktiviteter som tillgodoser många olika
behov. Därför behöver all områdesomvandling utgå från dem som bor i området och genomföras i
samverkan mellan berörda. Det handlar om att fånga platsens och människornas berättelse om ett
område och det görs bäst genom att föra en dialog med dem som bor och verkar i området. Den tid
det tar att fånga upp de boendes synpunkter har vi många gånger igen i ett senare skede, genom att
besluten då är väl förankrade i lokalsamhället.

FIGUR 4. Modell för att skapa delaktighet
genom medskapande designprocess.
(Illustration: Jackie Forzelius)

Modellen ovan visualiserar olika steg som är viktiga i en medskapande designprocess. Kärnan i medskapande designprocess är att få människor delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete vilket också
är den största utmaningen. Därför är det av stor vikt att använda kreativa metoder för att motivera
och inspirera människor som berörs av en fråga till att delta. Erfarenheter visar på att det är viktigt
att invånare och andra aktörer känner att delaktigheten ”är på riktigt”, att det finns en beredskap att
verkligen beakta de synpunkter och idéer som kommer fram för att uppnå motivation och engagemang.
Därför är det bra att börja med att fundera över:
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• Varför vill vi bjuda in till delaktighet?
• Vilka värden hoppas vi på att det ska generera?
• På vilket sätt är frågorna viktiga för den som ska delta?
I arbetet med att göra lokalsamhället involverade i områdesomvandling behöver syfte och mål tydliggöras vid varje tillfälle som grupper bjuds in till någon form av delaktighet. För att nå olika grupper
gäller det att använda såväl traditionella som nya sätt att bjuda in. Det är viktigt att tänka på att de
inte endast är boende som är brukare av en plats, det kan behövas särskilda ansträngningar för att nå
även representanter för föreningar, fastighetsägare, näringsidkare och andra verksamheter. Det har i
många projekt visat sig framgångsrikt att utveckla formerna för kontakterna med allmänheten genom
att möta deltagarna där de är och att göra det tidigt i processen. Man kan inte utgå från att exempelvis
invånarna ska hitta och kunna ta till sig information via traditionella kanaler, för att kunna utnyttja
sin möjlighet att påverka. Här behövs en ett visst mått av kreativitet.

FIGUR 5. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo, en pop-up dialog ”det regnar idéer på Sjöbo” i syfte att
inhämta invånares synpunkter på vad som behöver utvecklas, samt föra en dialog kring hur invånarna
kan delta i genomförandet av insatser. (Bild: Borås Stad)

När vi bjuder in till delaktighet är det är viktigt att fundera på vilken form av delaktighet vi vill uppnå
och vilken grad av inflytande som vi möjliggör för deltagarna. Det bestämmer hur vi ska kommunicera,
med andra ord vilken form av samtal vi väljer för att uppnå delaktighet. Ska vi informera, konsultera,
diskutera eller ska vi ha en dialog. Alla samtalstyperna kan vara värdefulla, men för olika syften. Det
är viktigt redan i inbjudan till ett samtal tydliggöra vilken samtalsform det handlar om och vilken
grad av inflytande deltagaren har i mötet. Dialog eller monolog avgörs av vad man gör före, efter och
under samtalet, hur planeringen, återkoppling och nästa steg ser ut. Frågor som är bra att ställa sig
inför planering av att involvera deltagare:

• Vad är syftet och vad vill vi uppnå med dialogen?
• Vilka är förutsättningarna?
• Är tiden mogen?

12

•
•
•
•
•
•

Vilken form av samtal?
Vilka vill vi nå?
Vart sker mötet, är platsen/forumet neutral?
Hur breddar vi perspektivinsamlingen?
Hur når vi dem vi önskar nå?
Hur återkopplar vi resultat till dem som deltagit och vad är nästa steg?

Skillnaden mellan de olika samtalsformerna är främst att det handlar om envägs- eller tvåvägskommunikation. Samtalsformerna information och konsultation avser ett deltagande i någon form och
åsyftar främst till monolog och bjuder inte in till ett medbestämmande. Däremot är diskussioner
mer dialoglika men då handlar det oftast om att synliggöra vilka perspektiv som är rätt eller fel.
Diskussioner saknar oftast ett nästa steg och inbjuder inte ett gemensamt lärande. Däremot när vi
pratar om dialog så kräver det en delaktighet av deltagarna och bjuder in till en hög grad av inflytande.
Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter vilket förutsätter att deltagarna får
möjlighet att återkomma med repliker och vidareutveckla resonemangen. Det handlar om att tänka
och lära om frågor tillsammans. En ytterligare dimension av samtalsform är medskapande dialog.
Medskapande handlar om möjligheter för människor som berörs av ett kollektivt problem att förstå
om och varför det behöver åtgärdas, att kunna påverka vad som då skall göras, på vilket sätt det skall
göras och av vem. Det handlar om att skapa frågan tillsammans, att bygga ett samhälle med och inte
för invånare. En medskapande dialog handlar utöver att man tänker och lär om en fråga tillsammans
om jämlik delaktighet, att alla deltagares kunskaper värdesätts lika högt, att det inte finns någon
maktordning, det är ett delat ansvar.

FIGUR 6. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo, medskapande dialog med invånare i syfte att skapa
en plan för invånardrivna aktiviteter våren 2019.

Medskapandet i sammanhanget ovan kan beskrivas som en process där deltagarna träffades vid tre
tillfällen och en processledare hjälpte deltagarna igenom olika moment för att åstadkomma en gemensam plan för aktiviteter våren 2019. Deltagarna deltog kontinuerligt från att identifiera aktiviteter
som saknas för att förbättra människors hälsa till genomförande av aktiviteter. Deltagarna kan ses
som medskapare och blir härigenom medansvariga för resultatet.
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Nedan är en beskrivning av de olika samtalsformerna och när det kan vara lämpligt för respektive
samtalsform.

TABELL 1. Olika sätt att involvera invånare och intressenter beroende på syfte och frågeställning.
Typ

Beskrivning

Metod

När lämpligt

Information

Delgivning av information som riktar sig
mot intressenter eller
specifik målgrupp.

Kommunikation genom
tal, text och bilder.

Denna typ av envägskommunikation är lämplig när delaktighet
eller återkoppling inte behövs.

Konsultation

Konsultation går ut
på att ställa frågor,
inhämta information,
samla in data genom
någon form av interaktion.

Intervjuer, enkäter,
fokusgrupper, förtroliga
samtal, möten.

Konsultation är lämplig när ex
organisationen vill inhämta
information på ett kostnadseffektivt sätt. Konsultation kan
också vara lämplig för att samla
in önskemål eller för att få återkoppling på förslag som arbetats
fram av organisationen.

Diskussion

Diskussion handlar
om att föra ett samlat
grepp kring någon
frågeställning som är
otydlig och/eller är
någorlunda öppen för
justering.

Politiskt möte, debattinlägg, hearing, diskussion som förs i
fokus- eller referensgrupper.

Diskussion som metod kan vara
relevant när olika perspektiv
måste vägas mot varandra, när
man b
 ehöver synliggöra konfliktytor, justering av ursprungsförslaget eller för att befästa
majoritetens förslag.

Lärande
dialog

Handlar om att gemensamt lyfta viktiga
frågor, utforska problembilder. Vi tänker
och lär om frågan
tillsammans.

Workshop, worldcafé,
walkshops, genomföra
gemensamma experiment och utvärdering.

Lärande dialog kan användas
när frågorna är komplicerade,
när kompromisser krävs, när det
är viktigt att skapa delaktighet
och en känsla av delat ägandeskap. Metoden är framförallt
relevant när kunskapsläget är
osäkert.

Medskapande
dialog

Som lärande dialog
med även med konfrontativa inslag. Det
handlar om att synliggöra olika intressen,
maktstrukturer, synsätt och värderingar.
Vi skapar frågan
tillsammans.

Workshops, utvecklingspromenader,
gemensamma experiment och utvärdering.
Faciliterarroll eller processledare måste finnas
tillgänglig för att kunna
hantera eventuella
konflikter eller översätta
mellan olika perspektiv
och intressen.

Medskapande dialog är relevant
att använda när frågorna är
komplexa och/eller när samsyn
inte råder bland aktörer och när
det är viktigt att skapa en delad
känsla av ansvar och åstadkomma gemensam handling.

Ytterligare moment i planeringen av en dialog är vikten av att välja rätt metod utifrån vilket resultat vi
vill uppnå med dialogtillfället. Den metod som kommer till bäst användning för att genomföra dialog
beror på frågornas karaktär och innehåll. Dialogens form och metod beror även på antalet deltagare
och deras inbördes relationer, liksom på deltagarnas erfarenheter och kunskaper i ämnet. Dessa förhållanden kan bara avgöras från fall till fall och kräver att dialogarbetet föregås av en noggrann analys
av dialogens förutsättningar. Metoder för dialoger skall därför endast uppfattas som olika instrument,
som i olika sammanhang passar mer eller mindre bra för att nå fram till själva syftet med dialogen.
Inga metoder kan kompensera för de negativa resultat som uppstår om deltagarna inte lever upp till
de krav som ställs på närvaro, vilja till samtal, att förstå och lära, samt på klarhet om dialogens syfte
och hur resultatet är tänkt att användas. Nedan anges några exempel på metoder. För en beskrivning
av metoderna och för fler förslag rekommenderas att besöka dialogguiden.se.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogcafé
Open Space
Pop-up dialog
Fokusgrupp
Diskussionsforum Internet
Informationsmöte ”stormöte”
Walk and talk
Workshop
Framtidsverkstad
Chatt
Digital workshop
Informationsutskick

När man väl avslutat ett dialogtillfälle är det viktigt att berätta om när och hur deltagarna får återkoppling av resultatet, repetera hur resultatet kommer att användas och vad som blir nästa steg.
Dialoger är ofta ett inslag i en större process och det är nödvändigt att ge kontinuerlig återkoppling
till de boende om vad dialogerna leder till. Samtidigt som ett lyckat utvecklingsarbete kräver långsiktighet och uthållighet i kontakterna med de boende kan det vara pedagogiskt viktigt att kunna visa
på snabba resultat, vilket kan ske genom parallella kringarrangemang och aktiviteter som utvecklats
tillsammans med invånare.
Dokumentation och kommunikation
Erfarenheter från tidigare projekt har visat att det är viktigt med dokumentation och ständig kommunikation. För det första handlar det om att verka för transparensen och insynen i ett arbetssätt
som inkluderar aktörer utanför den kommunala organisationen. För det andra handlar det om att
kunna sprida information och lärdomar. Genom att ha tydliga dokumentationsrutiner på möten (till
exempel minnesanteckningar, protokoll, fotografier osv.) underlättas kommunikation, möjlighet till
analys och kunskapsöverföring. Det är särskilt viktigt med dokumentationsrutiner vid personalomsättning, omorganisation eller när det sker förändringar i den politiska ledningen. Det är också viktigt
att skapa rutiner för kommunikation och hur olika verksamheter skall samordna sin kommunikation.
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RÅD & TIPS
❍

Av erfarenhet är det svårt att få invånare delaktiga och få dem till att medverka
i olika aktiviteter. Kommunen är generellt dålig på att bjuda in invånare tidigt i
processer. När vi pratar om medskapande så är det viktigt att fundera över när vi
släpper in berörda i samtalet. Det är viktigt att involvera och bjuda in berörda till
dialog redan från första början, annars är det inte medskapande fullt ut.

❍

Noggrant fundera över vad syftet med dialogen är, vad vill vi uppnå? Förbereda
och utforma och se vilka förutsättningar finns att genomföra dialogen. Är tiden
mogen? Finns det någon specifik händelse som man behöver ha i beaktning? Vilka
är berörda? Hur når vi dem? Genom vilka kanaler kan vi nå vår målgrupp.

❍

Dialog är en process – inte en engångsföreteelse. Det handlar om att förbereda ett
kontinuerligt samtal mellan bestämda parter under längre tid. Det är ett samtal
som påbörjas och fortsätter i olika faser. Detta behöver man tänka igenom innan
man för första gången kommer ut kring en specifik frågeställning så att man redan
inledningsvis kan berätta vad kommande processer kommer att bli.

❍

Det är viktigt att fundera på rätt metod för rätt typ av dialog.

❍

Platsens betydelse för dialogen är viktig för att få till en värdeneutral dialog.

❍

Det är avgörande att facilitatorn eller processledaren är neutral och inte partisk i
frågeställningen.

❍

Medskapande kräver aktiv facilitering och det behöver ges förutsättningar för den
tid det kräver.

❍

Dialogprocessen handlar om att synliggöra olika perspektiv. För att kunna göra
detta så kan flera dialoger med olika målgrupper genomföras för att bredda
perspektivinsamlingen.

❍

Var inte rädd för att konfrontera kritikerna som försöker störa ordningen. Lägger
du på locket är det sannolikt så att den kritiska rösten förvärras och tilliten likaså.
Tänk på att även den kritiska rösten är visat engagemang, då det är lika viktigt att
lyssna in kritikens synpunkter. Det kan vara framgångsrikt att börja dialogen med
en ”gnällfas” så att invånare får möjligheten att uttrycka sitt missnöje för att sedan
fortsätta med en kreativ fas.

❍

Det är viktigt att sammanställa dialogresultatet och i ett större sammanhang lyfta
meningsskiljaktigheter och försöka urskilja gemensamma intressen samt presentera resultat för beslutsfattare.

❍

Utifrån dialogsammanställningen kan beslutsfattare ge verksamheter i uppdrag att
identifiera och prioritera insatser och att berörda verksamheter skapar en gemensam plan för genomförande.

❍

Det är viktigt att återkoppla dialogresultat till dem som deltagit i dialoger samt
till dem som berörs av resultatet. Detta behöver göras både genom digitala forum,
mellanmänskliga mötesforum och genom informativt material exempelvis rollups,
affischer, vykort och broschyr.
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Medborgarlabb
Under en Kraftsamling bör ett medborgarlabb skapas och öppnas upp för invånare och lokala före
ningslivet. Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, bygga socialt kapital och
stärka inflytande och delaktighet. Medborgarlabbet ska också verka för att stärka samverkan mellan
civilsamhällets aktörer och den kommunala organisationen. Medborgarlabbet ska underlätta samarbete mellan invånare, föreningar och organisationer och tillvarata invånarnas idéer och engagemang.
Labbet blir en viktig symbol för den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma i det utvalda
området. Erfarenheten visar att labbet måste uppfattas som en neutral plats och vara en tillåtande
miljö där invånare kan göras delaktiga i områdesutveckling. Det är viktigt att invånare tillåts att ta
plats med egna initiativ och aktiviteter som inte kommunen styr över vilket signalerar tillit.
Medborgarlabbet som miljö kan även bäddas in i befintliga verksamheter, exempelvis bibliotek eller
etablerade Mötesplatser. Exempelvis genom att tillskriva rum eller lokaler till labbverksamhet. Labbet
skall symbolisera den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma. Det är viktigt att verksamheter
i labbet även baseras på de lokala aktörernas önskemål och ambitioner. Labbet kan med fördel drivas
av civilsamhället och då behöver den verksamhet och idéburen part som Medborgarlabbet ska verka
genom forma ett samarbetsavtal eller ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Till Medborgarlabbet
bör det finnas kopplat en idécoach som med fördel kan vara en från civilsamhället. Idécoachen är en
roll som går ut på att stötta aktörer med realisering av medborgarförslag. Idécoachen kan ses som en
brobyggare som kopplar i samman privatpersoner med och verksamheter inom kommunen för att
gemensamt kunna genomföra idéer som kommer samhället till gagn.

Förankring av resultat
Kraftsamlingen är ett gränsöverskridande arbetssätt som kräver gränsöverskridande styrning och
ledning. Till Kraftsamlingen bör det kopplas en styrgrupp som består av förvaltningsledning och
motsvarande hög chefsnivå hos deltagande organisationer. Vidare bör det finnas en politisk ledningsgrupp som står för den politiska viljan och förankringen. Styrgrupp och politisk ledningsgrupp är ett
stöd för Kraftsamlingen och dess grupperingar. Processledaren som leder Kraftsamlingen har ansvar
att se till att information flödar mellan dessa olika beslutsnivåer. Gränsöverskridande grupper har
skillnader i förutsättningar vilket kan leda till samarbetssvårigheter och behöver aktivt hanteras när
problem uppstår. Processledaren skall kunna eskalera frågor till chefsnivå när mål- eller resurskonflikter uppstår. När det handlar om gränsöverskridande organisering och samarbete, behöver chefer
och beslutsfattare hitta sätt att bli överens om följande frågor:

•
•
•
•
•
•

Hur ansvaret och insatserna fördelas mellan deltagande förvaltningar
Hur Medborgarlabbet organiseras, tillgängliggörs och resurssätts
Vilka experter och tjänstepersoner deltar i Kraftsamlingen
Hur mål-, intresse-, värde- och resurskonflikter hanteras
Hur resultaten förankras vidare i respektive förvaltning eller politiskt forum
Hur lärdomar ska dokumenteras och tas tillvara
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FIGUR 6. Modellen beskriver Kraftsamlingens ledningsstruktur, problemtackling
och förankring av resultat. (Illustration: Jackie Forzelius)
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