Kategori

Verktyg

Informationsmöte/beondemöte

Boende bjuds in till möte där information ges.

Kick-off

Start på en fas. Ex. Entreprenör mfl. Presentera sig för
boende innan byggprocess drar igång.

Återkopplingsmöte

Återkoppla efter fas eller att information samlats in och
sammanställts

Enkät

Bra sätt att samla in både kvantitativ- och kvalitativdata.
Kan postats eller genomföras i samband med annan
aktivitet ex. möte.

Anonyma kommentarer

Genom ex. anteckingsböcer, postit lappar, förslåda

Fokusgrupp intervjuer

Informella/formella intervjuer med specifika grupper
som kan vara svåra att nå. Ex. ungdomar eller mödrar.

Genskjutar intervjuer

Spontana intervjuer ut på ex. gården. Kan använda minienkät som underlag.

Referens-/samrådsgrupp

Representanter av boende som representerar de andra
hyresgästerna.

Möte

Skriftligt

Beskrivning

Kontinuerlig information
Information

Förstudie

Utredning

↓

↓

↓

↓

Dialoggrupp

↓

↓

↓↑

Använt i Projekt

Uppföljning

Kvarteret Apelsin, Fittja people Palace, Hållbara Järva,
Brogården, Wadstena, Miljonprogram (Göteborg)

↑
Långängen,

↑

↑
Långängen, 66-lägenheter, Kvarteret Apelsinen

↑

↑

↑
Hållbara Järva,

↑

↑

↑
Långängen

↑
Långängen

↓↑
Kvarteret Apelsinen, Hållbara Järva, Bo-kvar Knivsta,

↑

↑
Fittja People Palace, Miljonprogram (Göteborg)

↑

↓
Visningslägenhet

Lägenhet som visar exempel på renoverings resultat.

1:1 Ritning

Exempel på lägenhet upprittad för att underlätta
samtal.

↓↑

Dialoglokal

Mötesplats öppen för möten, planerande/spontana. Ge
information och ta emot åsikter. (Visningslägenhet kan
användas)

↑

Promenad/gå-tur/trygghetsvandring

Hyresgäster och representanter från fastighetsföretaget
eller annan relevant personal. Kan ha specifika teman
som utemiljö, fasad, trygghet.

Öppet hus

Öppen lokal för att lyfta fram ett steg i processen, kan
inolvera att boende kan att träffa representanter från
processen.

Omröstning

Hyresgäster röstar om förslag.

↓↑

↓

↓

↓

Drottninghög, Wadstena, Kvarteret Apelsinen,
Brogården

↓
Karteret Apelsin, Brogården

↓↑

↓↑
Fittja people palace

↓↑

↓↑

Fittja people palace, Brogården, Noltorp Citronen,
Miljonprogram (Göteborg)

Långängen, Hållbara Järva, Noltorp Citronen

↑

↓↑

↓↑
Hållbara Järva, Brogården

↑

Event

Överlämning

Fittja People Palace, Nolgård Citron

Informella möten i mindre grupper planerade eller
spontana som kan ta plats i t.ex. dialog lokalen eller i
Runda-bord samtal/ Köksbordsmodellen samband med möten.
Personal besöker hyresgäster och pratar om processen
som helthet eller speciellt steg tex. Initiel information
eller angående ombyggnadsintyget. Gärna
ombyggnadssamordnare.
Hembesök - Samtal

Lokal

Ombyggnad

↓

↑

Intervju

Godkännande

↑
Hållbara Järva

Event

Workshop

Workshop för att diskutera specifikt aspekt av
projektet. Se separat matrise för exempel.

Skolbesök

Information till barnen genom besök i skolan. Kan
kombineras med workshop övning.

↑

↓↑

↓↑
Drottninghög

↑

↓↑
Hållbara Järva,

Dialogvecka

Fokus på dialog under en specifik tid

Utställning

Utställning av material rörande området och/eller
renoveringsprocessen.

Temakvällar

I ex. dialog lokal, teman kopplat till den pågående
processen

Nivå val

Val av renoveringsgrad ex. mini/midi/maxi

Val av material/tillval

Boende får välja material/finish eller tillval till den egna
lägenheten.

Diskussion

Grupp/grupper diskuterar specifikt ämne, gärna med
någon forma av hjälpmedel.

Spel

Olika spel finns att tillgå för att underlätta diskusioner
rörande olika ämnen

Ideal bild

Diskutera ideal bild av området/lägenheten

Feedback

Diskutera och ge feedback på material/förslag rörande
renoveringen.

Kollage

Göra kollage för att visualisera idéer/tankar.

↑

Mentalmapping

Boende får rita sina egna
lägenheter i plan. Utifrån detta kan man diskutera olika
aspekter.

↑

Psychogeorgaphy

Boende får välja symboler som de placerar ut på en
karta. Detta visar på hur de känner för sina hem och
omgivning.

Bodystorm

Detta är som en Brainstorm men använder kroppen för
att förstå och ta in en plats. Ex. i visningslägenhet.

Barn event

Workshops för barn ex. rita/bygga (barn akiviteter). Bra
för att få barn perspektiv, stor möjlighet att involvera
föräldrar.

SWOT

Lista Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot i relation
till renoveringen.

↑

↓
Fittja people palace, Hållbara Järva, Drottninghög

↑

↑

↓↑

Workshops

↓
Brogården

↑
Indivuduella val

Noltorp Citronen, Miljonprogram (Göteborg), Brogården,
Sköna Gröna Lagersberg, Hållbara Järva, Drottninghög,
Fittja people palace

↑

↑
Långängen, 66-lägenheter, Wadstena

↑
Kvarteret Apelsinen,

↑

↑

↑
Noltorp Citronen, Miljonprogram (Göteborg)

↑
Noltorp Citronen

↑
Brogården

↓↑
Sköna Gröna Lagersberg,

↑
↑

↑
↑

↑
Hållbara Järva, Drottninghög, Fittja people palace

↑

↑

Brev
Broshyr
Film
Hem-/facebooksida
Informationsflöden Posters
Tidskrift
Väggtidnig
Annons i tidning
Skyltning

4
3
2
1

