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SAMMANFATTNING

Tyréns har i denna studie besvarat frågorna ”vilka vi når med klassiskt utformade samråd/öppna
hus? Och vilka når vi inte?”. Intervjuer med personer som påträffats ”på stan” under uppsökande
dialog med personer som deltagit på öppet hus har genomförts. Frågorna rörde bland annat
deras kunskap om projektet Tvärförbindelse Södertörn, om och i så fall hur de kommer att delta
på samråd samt om de upplever att de kan påverka projektet.

En hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper,
men frågan är om den nya demokratiska planeringsprocessen verkligen är så inkluderande ur ett
rättviseperspektiv? Resultatet för intervjustudien visar bland annat att vetskapen om planeringen
av projektet ”tvärförbindelsen” var låg bland allmänheten, särskilt i de socialt känsliga
områdena. Utifrån dessa förutsättningar är det inte möjligt att få en bred representation enbart
genom öppet hus. De som medverkade på de öppna husen var en homogen grupp, främst från
Huddinge och Haninge kommun. Merparten var män i medelåldern och äldre.

För att öka kunskapen och fånga in synpunkter från den breda allmänheten måste fler
dialoginsatser vad gäller informationskanal och samrådsform nyttjas i fortsatt planeringsarbete,
samt målgruppsanpassas efter de förutsättningar som finns på den specifika platsen. Genom
uppsökande dialoger ges möjlighet att fånga upp fler och få en bredare representation i de som
möts. Detta kräver att projektet söker upp allmänheten där de rör sig istället för att de ska söka
upp projektet. Det finns ett behov av fler metoder inom planeringen där olika grupper i
samhället synliggörs i planeringsprocesser för att skapa mer rättvisa projekt och i slutändan
rättvisare städer.
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1 INLEDNING
Samhörighet och delaktighet handlar om att känna sig som en del av samhället och en känsla av
att kunna påverka sin vardag. Socialt kapital är grundläggande för en stark social samhörighet
där tillit mellan mänskliga och offentliga institutioner växer. Ett starkt och växande socialt
kapital i samhället skapar förutsättningar för social hållbarhet (Motion 2013/12:MJ381).

I projekt för planering av Tvärförbindelse Södertörn har det varit svårt att locka deltagare från en
bredd av olika grupper i samhället att delta i samrådet och besöka öppet hus. Problematiken
känns igen från andra projekt med samråd och har en demokratisk dimension. En annan
dimension av problematiken är att vi ofta argumenterar för vikten av deltagande. Men om vissa
grupper i samhället inte väljer att delta, hur påverkar det de intressen som lyfts och försvaras i
planeringen? Genom att undersöka vilka vi når med klassiskt utformade samråd/öppna hus och vilka
når vi inte? varför vissa deltar på samråd och andra inte kommer vi få bättre kunskap om hur
samråd bör utformas för att locka så många som möjligt.
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2 TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN
Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Infrastrukturen i den
södra delen av regionen har dock inte byggts ut i samma takt som regiondelens
befolkningstillväxt och utveckling i övrigt. För att kunna möta behoven från en växande region
planerar Trafikverket därför en förstärkning av vägnätet i form av en ny trafikled i Södertörn
mellan väg E4/E20 och väg 73 som fått arbetsnamnet ”Tvärförbindelse Södertörn”. I detta skede
utreder Trafikverket tre alternativa korridorer för vägens sträckning inom utredningsområdet, se
Figur 1. Inom det avgränsade området bor cirka 170 000 invånare, 98 % av dessa bor i tätort.
Huddinge kommun har 59 000 invånare, Botkyrka kommun har 65 000 och Haninge bidrar med
cirka 47 000 invånare.

Figur 1. Översiktskarta med samtliga korridorer för val av lokalisering.
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2.1 UTREDNINGSOMRÅDETS SOCIALA KÄNSLIGHET

Stockholms län är en ekonomisk motor i Sverige. Med flera universitet och högskolor är det
också en kraft för innovativa lösningar. Men inom länet finns stora socio-ekonomiska skillnader
mellan kommuner och stadsdelar. Skillnaderna handlar bland annat om andelen sysselsatta i
arbete och utbildning, inkomstnivå och utbildningsnivå. Skillnaderna gäller även hälsa, trygghet,
tillit och deltagande i samhällslivet. För att bryta den utvecklingen måste förutsättningar skapas
för att utveckla sammanhållning, trygghet och tillit, samt att skapa välbefinnande och
livschanser (Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015).

Forskning visar att personer som bor inom känsliga områden drabbas hårdare, i större
utsträckning än andra, av infrastrukturens negativa effekter så som buller- och luftföroreningar
(WHO 2000). Det tyder på att det en ojämn fördelning av onyttor och nyttor mellan grupper i
samhället i transportplanering. En av anledningarna till att vissa grupper drabbas mer av
onyttorna beror på att plan- och utredningsområdens sociala känslighet sällan utreds (Winter
2015 och Kågström 2009).

För att klassificera utredningsområdet känslighet har utredningsområdet delats in i tre skalor;
låg-, måttlig- och hög känslighet. Detta bedöms efter inkomstnivåer, utbildning, tillgång till bil,
åldersgrupperna barn, unga eller äldre samt minoritetsgrupper, se Figur 2.

Figur 2 Visar kategoriseringen av känslighet.

Områden längs med utredningskorridorerna som kategoriseras efter hög känslighet är Jordbro,
Fittja, Visättra, Storvreten och Handen. Detta beror främst på att det i dessa områden återfinns
lägre inkomstnivåer, utbildningsnivåer och bilinnehav i kombination med stor andel
utlandsfödda jämfört med övriga delar av utredningsområdet. Studentområden i Flemingsberg
och äldre personer kring centrumområdena i Huddinge och Tullinge bedöms som måttligt
känsliga. Detta eftersom områdena bebos av personer som många gånger inte har tillgång till
bil och har låg inkomst men däremot en hög utbildningsnivå. Övriga områden bedöms ha låg
känslighet och karaktäriseras av måttliga till höga inkomst- och utbildningsnivåer och stor andel
svenskfödda. Dessa områden återfinns geografiskt utspritt inom utredningsområdet, bland
annat koncentrerade kring Huddinge, Tullinge, Tumba, Västerhaninge, Vega och Handen. Norra
Riksten och i fyra mindre tätorter; Vidja, Gladö kvarn samt Östorp och Ådran, se Figur 3 nedan.
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Figur 3 Visar utredningsområdets sociala känslighet tillsammans med utredningskorridorerna.

2.2 SAMRÅD I PROJEKTET

Under inledande samråd med allmänhet och organisationer som genomfördes i december 2015
fick deltagare på öppet hus markera ut vart de bor på en karta, se resultat i Figur 5.
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Figur 4 Kartan visar vart besökare på samråd i december bor.

Undersökningen visade att det var få deltagare från Botkyrka kommun som besökte de öppna
husen, detta trots att vägen planeras relativt nära dessa områden. I Botkyrka kommun ligger
Alby, Fittja och Masmo som är socialt känsliga områden i jämförelse med övriga områden inom
utredningsområdet. Erfarenheter från tidigare samråd och dialoger visar att boende i områden
som karakteriseras av bland annat låg inkomst- och utbildningsnivå är mindre benägna att delta
i samråd och besöka öppet hus (Elander 1991).

Det låga besöksantalet i Botkyrka fick projektet att oroa sig för att synpunkter som kom in under
samrådet inte är representativt för projektet, då vissa geografiska områden, främst i Botkyrka,
inte var representerade. Projektet bestämde sig därför för att under våren 2016 genomföra
uppsökande dialoger i Masmo (12 april), Fittja (13 april) och Huddinge centrum (16 april) som
ett komplement till de traditionella öppna husen i syfte att försöka bredda representationen för
samrådet. Uppsökande dialog innebär att aktivt söka upp allmänhet och berörda för att ta del av
deras synpunkter. Två personer från Tyréns intervjuade då förbipasserande under en
tvåtimmarsperiod på vardera plats. Andra omgången för öppet hus genomfördes i Haninge (18
april) och Flemingsberg (20 april).
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3 TEORI
Samråd innebär i regel att hämta in kunskap och åsikter om ett planerat projekt från
allmänheten, statliga myndigheter och organisationer i syftet att identifiera särskilda synpunkter
och intressen som är viktiga att ta hänsyn till i ett planeringsarbete. Att skapa god dialog med
de som berörs av en åtgärd är också viktigt för att öka engagemanget bland inblandade parter
och frambringa en god samverkan genom hela planläggningsprojektet.

3.1 SAMRÅDSFORMER

Den mest optimala samrådsformen varierar beroende på var i processen projektet befinner sig
och på projektets storlek, komplexitet och karaktär och oftast är flera samrådsformer som
kompletterar varandra att föredra. Det kan vara allt ifrån möten, öppet hus, annonser, tidskrifter,
webbsidor, seminarier, faktablad, fokusundersökningar, visningar till personliga möten. Många
gånger krävs olika strategier för att nå ut till olika användargrupper. En bra grund för att
utarbeta samråd är därför att undersöka vilka som bor eller besöker området, vilken åldersgrupp
och kön målgruppen tillhör, vad de kan tänkas veta på förhand, var de söker sin information,
vilka mötesplatser och arenor som finns tillgängliga för dem samt hur de planerade
förändringarna kan komma att påverka olika grupper emotionellt. Svaren på frågorna kan ge en
fingervisning om vilka former av samråd som kan skapa förutsättning för en god dialog.

Tidningar och faktablad når ut till en stor del av allmänheten och är ett sätt att delge information
och kan skapa intresse för projektet, däremot ger den endast en liten möjlighet för vidare
dialog. Personliga brev har en viktig roll i att informera om möten och öppet hus men fungerar
likt tidningar och faktablad som envägskommunikation. Webb och sociala medier delger både
information och ger förutsättning för vidare dialog. Genom att uppdatera innehållet på webben
under projektets gång kan alla intresserade följa det senaste som har hänt. Detta kräver dock ett
visst egenintresse för att den berörde ska dels hitta plattformen men också engagera sig och sen
frambringa en god levande kommunikation genom kanalen. Seminarier och öppet hus ger
möjlighet till både dialog och informationshämtning men har ofta en svag representation, oftast
är det resursstarka personer som deltar vilket har en avgörande faktor för värdet av dialogen då
viktiga synpunkter och intressen från mindre resursstarka personer riskerar att gå förlorad.
Personliga möten med personer och organisationer, exempelvis uppsökande dialoger, är i
sammanhanget ett effektivt komplement till traditionella medborgarmöten där
representativiteten ofta är svag. Personliga möten når ut till målgrupper som annars inte hade
deltagit, däremot är det större sannolikhet att språkbarriärer uppstår då oförutsedda situationer
kan inträffa (Trafikverkets webbutbildning: Effektiviserad planläggningsprocess).
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Figur 5 Visar karaktär på olika samrådsformer utifrån graden av involvering och engagemang.

3.2 VEM KOMMER PÅ SAMRÅD?

Den aktive medborgardeltagaren är enligt Henecke & Khan (2002) en medelålders,
föreningsaktiv, välutbildad man. Elander (1991) skriver att resursstarka grupper, medelålders
män i karriären, är de som engagerar sig i medborgardeltagandet. Bohm (1985) är inne på
samma spår när hon konstaterar att medborgarnas klasstillhörighet avgör vilka
medborgargrupper som engagerar sig i medborgardeltagande. Tidigare forskning visar att det
främst är personer med goda ekonomiska och politiska resurser som engagerar sig. Alltså är det
resursstarka delar av befolkningen som har glädje av medborgardeltagande. Med det menas inte
att resurssvaga grupper inte skulle vara medvetna om sina behov, utan bara att de saknar de
resurser som krävs för att få dem tillgodosedda (Bohm 1985).
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4 METOD
Studien har genomförts genom att jämföra resultat från intervjuer med personer som påträffats
på en central lokalisering ”på stan” och med personer som deltagit på öppet hus. Frågorna har
bland annat rört deras kunskap om projektet, om och i så fall hur de kommer att delta i
samrådet samt frågor kring om de upplever att de kan påverka projektet.

4.1 INTERVJUFRÅGOR

Frågor till personer som besöker öppet hus:
Ålder:
Kön: Man  Kvinna
Bor:

- På vilket sätt deltar du på samrådet? (vid behov ge exempel: Besöker öppet hus, lämna
synpunkt, trafikverkets hemsida, vykort etc.)

- Varför deltar du på samrådet/öppet hus? (vid behov ge exempel: viktig fråga, nyfiken,
berörd, värnar om ett specifikt intresse etc)

- Tror du att din synpunkt har inflytande/kan påverka?
- Vilka värden är viktiga för dig att bevara i ditt närområde? (vid behov ge exempel:

naturen, rekreation, lekplats, bostadsområde etc.)
- Finns det något annat sätt du skulle vilja få information om projektet, kunna delta,

kunna påverka?

Frågor till personer vid informationsmöte/ uppsökande dialog:
Ålder:
Kön:  Man  Kvinna
Bor:

- Känner du till planering av tvärförbindelse Södertörn? Berätta annars kort om projektet.
- Vet du om att det är samråd nu?

o Vet om samrådet: Planerar du att delta på samrådet på något sätt? (vid behov ge
exempel: besöka öppet hus, lämna synpunkt, trafikverkets hemsida, vykort etc.)

§ Delta: Varför vill du delta?
§ Inte delta: Är det någon specifik anledning till att du inte deltar?

o Vet inte om samrådet: vad skulle vara ett bra sätt att få information om
projektet för dig?

- Tror du att din synpunkt har inflytande/kan påverka?
- Hur skulle du vilja kunna påverka under samrådet? (Med vilka kanaler?)
- Vilka värden är viktiga för dig att bevara i ditt närområde? (vid behov ge exempel:

naturen, rekreation, lekplats, bostadsområde etc.)
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5 RESULTAT

5.1 UPPSÖKANDE DIALOG

Resultatet från intervjustudien för den uppsökande dialogen baseras på tre platsbesök som
genomfördes under april månad i Masmo, Fittja och Huddinge centrum i samband med att
Trafikverket delade ut infoblad och gjorde reklam för öppet hus. Undersökningen pågick under
cirka två timmar på vardera plats av två intervjupersoner som ansvarade för undersökningen.
Lokaliseringen var central, deltagarna tillfrågades på plats och fick sedan besvara några korta
frågor. Totalt medverkade ett 60-tal personer, 6 av dessa var under 20 år gamla, 17 personer var
mellan 20 till 39 år gamla, 20 personer var mellan 40 och 64 år och 15 medverkande var 65 år
eller äldre, en medverkande ville vara anonym. Av dessa deltagare var 22 personer kvinnor och
37 personer var män , se Figur 6.

Figur 6 visar ålder och kön på de som var med i intervjustudien under uppsökande dialog.

Känner respondenterna till projektet Tvärförbindelse Södertörn?
Majoriteten av respondenterna under den uppsökande dialogen kände inte till projektet
Tvärförbindelse Södertörn.

Känner respondenterna till att det är samråd?
En större del av de tillfrågade kände inte till att det var samråd i dagarna. De som hade
kännedom fick precis veta det av Trafikverket som stod intill, hade antingen deltagit i tidigare
samråd eller hade tankar om att delta på kommande öppet hus i Flemingsberg eller Haninge.

Vilka kanaler fungerar att använda?
Under intervjuerna framkom det att många var positivt inställda till uppsökande dialoger, att
hålla ett torgmöte där folk faktiskt rör sig fungerar bra. Andra menade att internet är en bra
kanal att vända sig till, antingen via sociala medier eller via mailkorrspondens för att nå ut till
den stora allmänheten. Några respondenter nämnde att många av deras bekanta inte tittar på
svensk TV eller läser svensk tidning, att om man vill nå ut till dem bör en också sprida
information via kanaler på annat språk. Några ungdomar berättade att skolan fungerar bra som
informationskanal om man vill att fler barn och unga ska få kännedom om samråd.

Varför delta/ inte delta i samråd?
Majoriteten av tillfrågade respondenter under den uppsökande dialogen berättade att de inte har
planerat att delta på samråd. För de flesta handlar det om tidsbrist, de har för mycket att tänka
på i sitt privatliv. Andra vill inte delta på samråd för att de upplever att det finns för många
fysiska och mentala hinder i ett deltagande. Några av de yngre intervjuade personerna berättade
att det inte är någon mening i att delta då ingen kommer lyssna på deras ord i alla fall. Andra
kommer inte att delta av anledningen att de inte känner sig berörda av projektet, till exempel att
de inte bor i området.
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Av de intervjuade som var intresserade av att delta på samråd var den främsta anledningen att
de är nyfikna på hur det kommer att bli, att de känner sig berörda och därför vill veta mer om
korridorerna, eller att de är engagerade i frågan och därmed vill lämna synpunkter.

Upplever respondenterna att de har inflytande under samråd?
De flesta respondenter svarade att de inte vet om de kan påverka utfallet men att chansen är
större om de samordnar sina synpunkter i grupp. Många var dock tveksamma till om deras
synpunkter betyder något.

Vilka frågor brinner respondenterna för?
Respondenterna under den uppsökande dialogen hade en varierande syn på vilka värden de i
första hand vill bevara i den fysiska miljön. För majoriteten var det djur- och naturvärden som
var det viktiga. För andra handlade det om att de vill ha en bullerfri miljö och att gemenskapen
ska bevaras i det egna närområdet. Det var också många som var positivt inställda till att det ska
byggas en väg, då de anser att tillgängligheten för bilar behöver bli bättre i området.

Hur vill respondenterna lämna synpunkter?
Respondenterna kom med blandade svar på hur de vill lämna synpunkter, det var allt ifrån sms,
mail, webbsida, sociala medier, enkäter, vykort, öppet hus, muntlig kommunikation, med mer.

5.2 ÖPPET HUS

Resultatet för öppet hus baseras på två platsbesök som genomfördes under april månad i
Haninges kulturhus och Flemingsbergs högskola i samband med samrådet. Totalt besökte cirka
150 personer de öppna husen. Intervjustudien pågick under cirka fyra timmar på vardera plats
av två intervjupersoner som ansvarade för undersökningen. Deltagare på samrådet tillfrågades
på plats och fick sedan besvara fem snabba frågor. Totalt medverkade 35 personer i
intervjustudien, 4 av dessa var mellan 20 och 34 år gamla, 11 personer var mellan 40 och 64 år
och 20 personer av de medverkande var 65 år eller äldre. Av dessa deltagare var 12 personer
kvinnor och 23 personer var män.

Figur 7 visar ålder och kön på de som var med i intervjustudien under öppet hus.

Varför deltar respondenterna i samrådet?
Rädslan för att en eventuell tvärförbindelse ska byggas i närområdet till bostaden tycks vara den
främsta anledningen till varför de deltog på samråd. Många av respondenterna har valt att
bosätta sig i Södertörnsregionen just av den anledningen att det där finns stora naturområden,
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men som nu riskerar att förstöras. De var där för att lämna synpunkter. Andra kom för att de har
anmält sig i fokusgrupp, eller är engagerade i en förening som är aktiv i frågan.

Vilka frågor brinner respondenterna för?
Majoriteten av de intervjuade värnar om naturen, men främst i den egna boendemiljön. Det är
alltså en kombination av natur och boendemiljö som är de främsta argumenten.

Upplever respondenterna att de har inflytande?
Många respondenter på öppet hus ansåg att de hade möjlighet till inflytande och berättade att
det var därför de var där och deltog på samråd.

Hur vill respondenterna lämna synpunkter?
De flesta av respondenterna var överens om att lokaltidningen var en bra kanal i sammanhanget.
Sociala medier, mail, föreningar, möten och besök av politiker var också kanaler som lyftes fram
som bra medel av respondenterna.

5.2.1 JÄMFÖRELSE MELLAN BESÖKARE PÅ ÖPPET HUS I DECEMBER OCH APRIL

Som tidigare beskrivits i rapporten användes en karta under de öppna husen i december där
besökarna kunde markera ut var de bor. De kunde välja färg på klisterlapparna efter
könstillhörighet; kvinna, man eller odefinierad/ vill inte uppge. Kartan visade bland annat att det
var relativt få besökare som kom från Alby och Fittja i Botkyrka kommun men betydligt fler från
Flemingsberg, se Figur 4 i avsnitt 2.2. Även under de öppna husen i april användes en karta där
besökarna ombads att markera ut vart de bodde någonstans, se figur 18 nedan. Kartan visar att
de öppna husen fortsätter locka boende i Flemingsberg och Huddinge men att intresset har ökat
i Haninge. Det är fortsatt lågt antal besökare från Botkyrka, vilket betyder att de uppsökande
dialogerna har varit betydelsefulla för att säkerställa att en bred representation av besökarna har
haft möjlighet att delta på samråden.
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Figur 10. Figuren visar vart besökarna på de öppna husen i april bor.
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6 DISKUSSION

Intervjustudien visade att merparten av respondenterna under uppsökande dialog inte kände till
att Trafikverket planerar att bygga en tvärförbindelse i Södertörn. De visste heller inte att det
pågick ett samråd. Ovissheten var särskilt påtagligt i Fittja som tillhör kategorin hög känslighet,
med låga inkomstnivåer, utbildningsnivåer, bilinnehav och stor andel utlandsfödda. I Huddinge
var en större andel av de förbipasserade medvetna om projektet. Huddinge räknas in i kategorin
låg känslighet, med måttligt till höga inkomst- och utbildningsnivåer och stor andel
svenskfödda. Detta pekar på att det inte går att förutsätta att allmänheten söker upp projekt för
att få mer information om vad som händer i deras omgivning, speciellt inte i högt känsliga
områden. Vill projektet nå ut till allmänheten behöver de vara eller synas där människor som
kommer att påverkas rör sig. Undersökningen visar att de tillfrågade respondenterna under den
uppsökande dialogen var positivt inställda till torgmöten där folklivet är aktivt.

De respondenter som däremot hade kännedom om projektet och om samråd, var i flera fall de
som har deltagit på samråd vid ett tidigare tillfälle eller som planerar att delta på öppet hus
kommande vecka. Av de sistnämnda var majoriteten män 65 år och äldre, och det var också
denna grupp äldre män som besökte öppet hus. För många av dessa var intresset kopplat till att
de är nyfikna och känner sig berörda då de bor innanför de korridorer som utreds. Många var
också engagerade i vissa miljö- och tillgänglighetsfrågor som rör projektet och vill därmed
komma för att lämna in synpunkter. Av de respondenter som inte kände till projektet under den
uppsökande dialogen var natur- och boendemiljön de viktigaste frågorna. Exempelvis att de inte
ville att djur- och naturvärden ska komma till skada eller att den egna boendemiljön ska
påverkas av buller och få försämrad gemenskap i området. En del av de tillfrågade ställde sig
dock positivt till att en tvärförbindelse planeras då det enligt dem skulle bli bättre
framkomlighet i närområdet och att de därför inte behöver komma med invändningar på
samråd.

Av de intervjuade var det få som kunde tänka sig att delta på kommande samråd nu när de fått
kännedom om att bland annat öppet hus kommer äga rum i Flemingsberg och Haninge. Många
kände att det var för många mentala och fysiska hinder som stod i vägen. En del orkar inte rent
fysiskt ta sig till platsen fast att de var intresserade medan andra menade på att de har för
mycket annat att tänka på i sitt vardagsliv. Det var också en del av de tillfrågade som inte
kommer delta för att de inte känner sig berörda av projektet då de bor utanför
utredningsområdet. För några av de tillfrågade baseras beslutet på att de tror att ingen kommer
lyssna på deras synpunkter i vilket fall, att det därför inte är någon idé att ta sig till öppet hus
trots att de är berörda av projektet. Anledningen till varför de inte kommer delta på samråd
beror alltså både på att de inte tror på systemet och att de inte vet hur de ska ta del av
information och lämna in synpunkter.

Undersökningen visade också att information om projektet och samråd måste vara
målgruppsanpassad. Till exempel bör det språk som informationen kommuniceras på anpassas
till olika platser. Inom Södertörn används flera olika modersmål. Genom att ta reda på vilka
språk som dominerar på platsen samt vilka kanaler som är effektiva att använda når projektet ut
till fler. För ungdomar kan till exempel skolan vara en plattform. Information genom barn kan
också vara effektivt sätt att nå föräldrar som inte förstår samhällets planeringsprocess, dess
förlopp samt det svenska språket. Projektet kan även vända sig till lokala radiokanaler som
sänder på andra språk än svenska. Sociala medier är även det en kanal som på ett snabbt och
effektivt sätt når ut till allmänheten. Ett annat exempel på att sprida information brett är
poddar/taltidningar för synskadade.

Undersökningen visar att de som deltog på öppet hus främst var där för att invända mot att
lokaliseringen för tvärförbindelsen inte sker i deras närområde. Flera respondenter under de
öppna husen berättade att de har valt att bosätta sig i Södertörnsregionen för att det finns stora
naturområden där men som nu kan komma att påverkas av en eventuell väg. En del av
deltagarna var också engagerade i föreningar som rör framförallt miljöfrågor. Några kom av ren
nyfikenhet för projektet och ville ha mer allmän information. Intressant är att ungefär lika många
respondenter under den uppsökande dialogen som det öppna huset var positiva/negativa till att
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de kan påverka genom att lämna in synpunkter. De flesta respondenter oavsett samrådsform
tror att synpunkter tas på större allvar om de lämnas in som grupp.

Majoriteten av besökarna på de öppna husen hade nåtts av information angående samråd via
annonser i lokaltidningen och hemsidor. De var nöjda med de informationskanaler som erbjöds.
Undersökningen visar dock att gruppen som deltog på öppet hus var en homogen grupp då 88
procent av alla deltagande var män och 65 procent var 65 år eller äldre. På den uppsökande
dialogen framkom det att få visste om att det var samråd då de använder andra
informationskanaler än det projektet använde sig av.  Det är ett tecken på att det sker en kraftig
snedfördelning i vilka som känner till att det är samråd och därmed också vilka som lämnar in
synpunkter på samrådet då många målgrupper inte deltar.

En slutsats är att det inte är möjligt att få en variation enbart genom öppet hus. Uppsökande
dialog ger möjlighet att fånga upp fler samt ger mer variation i de medborgare och sakägare
som möts, både vad gäller ålder, kön, socio-ekonomisk status.

6.1 FÖSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Våra städer är komplexa system och för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling krävs det
därför att alla samhällsklasser inkluderas i samverkansprocesser. Tidigare var
planeringsprocesserna inom samhällsbyggnadsbranschen expertledda men nu sker ett skifte
mot att bli mer användarorienterad. Det vill säga att samhällsmedborgaren i större utsträckning
får vara med i planeringsarbeten än tidigare. Fortfarande saknas dock tydliga samband mellan
de utmaningar som finns och de lösningar som har framkommit. Frågan är om den nya
demokratiska planeringsprocessen verkligen är så inkluderande ur ett rättviseperspektiv.
Resultatet från denna studie visar att den nya agendan har lett till att den enskilda individen har
fått minskat inflytande i stadsplaneringen till förmån för den resursstarka mannen. Särskilt
missgynnade är socialt känsliga grupper som varken har resurserna eller kapaciteten för att se
till sitt eget intresse. De deltagare i intervjustudien som kände till samrådet och som
deltagit/planerar att delta på öppet hus, främst från Huddinge och Haninge kommun. Merparten
var män i medelåldern och äldre. För att nå ut till den breda allmänheten behövs därför en
variation av planeringsverktyg, såsom olika samrådsformer som kompletterar varandra.
Dialoginsatserna måste vara målgruppsanpassade och platser måste väljas omsorgsfullt utifrån
ett multidimensionellt, integrerat och holistiskt synsätt. De socialt känsliga områdena kan
dessutom behöva extrainsatser då de har sämre grundförutsättning med hänseende till
välbefinnande, livschanser, tillit och trygghet. Genom uppsökande dialoger, det vill säga dialoger
där ett projekt söker upp människor genom att komma till de platser där de vistas, ges
möjlighet att fånga upp fler samt ger mer variation i de som möts. Det finns alltså behov av fler
tjänster inom planeringen där olika grupper i samhället blir mer synliga i planeringsprocesser för
fylla de kunskapsluckor som finns angående olika användargruppers behov och förutsättningar
för att skapa mer rättvisa projekt och i slutändan rättvisare städer. Det är också viktigt att
planeringsprojekt lyfter och utreder sociala aspekter. Genom att kartlägga social känslighet i ett
projekt tas information fram inför beslut som vanligtvis inte används som underlag i
planeringsprojekt. Det finns ett behov av olika metoder för att kartlägga social känslighet.
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