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Bilaga 2: Sammanställning resultat av medborgardialog i tidigt 
skede inför revidering av Huddinge kommuns översiktsplan 
2030.  

Bakgrund 
Som underlag inför arbetet med mål och inriktningsbeslut till en reviderad 
översiktsplanför Huddinge kommun genomförs under perioden 9 juni till 1 
november 2020 en tidig dialog med invånare och verksamma i kommunen. 
Dialogen består av en digital enkät. De enkätsvar som inkommit fram till 6 
oktober presenteras kortfattat i den här sammanställningen för att utgöra underlag 
i inriktningsbeslutet för revideringen av översiktsplanen. Kortare referat av dessa 
resultat har visats som underlag för diskussioner vid de workshopstillfällen med 
politiska representanter som ägt rum under målbildsarbetet. 

Syfte och genomförande 
Syftet med dialogen har varit att samla underlag utifrån dagens Huddingebors 
berättelser och syn på kvaliteter i kommunen, såväl idag som i framtiden, att ta 
avstamp ifrån när bilden av det framtida Huddinge formuleras, i både 
utformningen av målbild och kommande planförslag i den reviderade 
översiktsplanen. 
 

Enkäten har funnits tillgänglig att svara på sedan den 9 juni och materialet som 
sammanställs här gäller perioden 9 juni – 6 oktober 2020. Enkäten har 
kommunicerats via Huddinges externa och interna webbsida, med hjälp av 
annonser på Facebook och Instagram samt med annonser i lokaltidningarna. Flera 
aktiviteter har gjorts i syfte att få ett generellt ökat deltagande i enkäten. 
Utvärderingar av spridning gällande kön, ålder och boendeort på de svarande 
ledde även till olika punktinsatser av kommunikation. 

Om enkäten 
Enkäten som fått titeln Min Huddingeberättelse inleds med frågor om kön, ålder, 
boendeort samt relation till Huddinge hos respondenten. Därefter får den svarande 
uppge tre ord som beskriver Huddinge idag, sedan följer ett antal frågor om vanor 
när det gäller hur man rör sig mellan kommunens olika områden. 

I enkäten uppmanas respondenten att dela med sig av en berättelse eller ett minne 
som utspelas på en plats i Huddinge. Det finns också möjlighet att märka ut 
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platsen på en karta i enkätverktyget. Syftet är att få inblick i upplevelser, 
kvaliteter och värden kopplade till platser i kommunen. Därefter ombeds den 
svarande att uppge tre ord men som den här gången ger en bild av Huddinge om 
30 år. Slutligen finns möjligheten att i fritext beskriva en framtidsbild om vad 
respondenten vill se, göra och känna i Huddinge om 30 år. Det har varit möjligt 
att svara på bara vissa frågor. 

Om materialet och de svarande 
Under insamlingstiden har 543 personer valt att svara på enkäten. Av dem pekade 
357 ut sitt boende på kartan, 221 respondenter delade med sig av ett minne eller 
berättelse och 297 gav en framtidsbild av Huddinge. Nedan följer lite grafik som 
ger kort information om de som svarat på enkäten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Könsfördelning hos de svarande 

Könsfördelningen hos respondenterna har överslag åt kvinnor med ca 64 % 
respektive svarande män med ca 35 %. Vid en kompletterande 
kommunikationsinsats via Facebook har annonsen riktats mot män vilket jämnade 
ut resultatet med ca 2 procentenheter 

 



 BILAGA 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

3 (8)

 Datum Diarienummer 
 2020-10-09 KS-2020/635.312 
 

 

 

 

 
Figur 2. Åldersfördelning hos de svarande 

Åldersfördelningen speglar ungefär den demografiska sammansättningen i 
kommunen. Vi planerar att genomföra en barndialog under vintern och 
undersöker vidare möjligheter till dialog med de allra äldsta kommuninvånarna. 

  

 
Figur 3. Boendeort hos de svarande 

Den geografiska fördelningen av svarande är starkt klustrad till de centrala 
delarna av Huddinge. Här bor också många av kommunens invånare men vid en 
första avstämning av resultaten kunde vi se att färre hittat till enkäten från några 
folkrika områden som Vårby, Skogås och Trångsund, alternativ valt att inte svara. 
Därför riktade vi extra kommunikationsinsatser till dessa områden. Som exempel 
kommunicerades enkäten via Sommartorgen, en satsning för ungdomar under 
sommarlovet, för att också särskilt nå ungdomar i skolåldern. I Flemingsberg gav 
det troligtvis resultat av fler svarande medan ingen förändring skedde i Vårby. 
Facebookinlägg riktades i en andra kommunikationsinsats även till boende i 
Segeltorp och Gladö vilket gav en marginell ökning av svaranden.  
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Sammanfattning av resultat 
Mitt Huddinge – här och nu 
Resultat av de frågor som ställs i enkäten om hur man rör sig i kommunen 
redovisas inte här, då det främst är av intresse till kommande planförslag och inte 
fungerat som underlag i inriktningsbeslutet.  

I enkäten ombads de svarande att skriva 3 ord som beskriver Huddinge idag. 
Resultatet visas i ett ordmoln nedan där de ord som förekommer flest gånger 
framträder störst. För överskådlighetens skull har ord som förekommer endast en 
gång rensats bort. 

 

Figur 8. 3 ord som beskriver Huddinge idag 

Mitt Huddinge – ett minne 
Av respondenterna har 221 stycken, valt att dela med sig av en berättelse eller ett 
minne från någon plats i Huddinge. Till övervägande del väljer de svarande att 
dela med sig av positiva  

Många av berättelserna utspelas i något av kommunens alla grönområden eller 
naturreservat, särskilt sjöarnas möjligheter till bad om somrarna och skridskor 
om vintern framkallar goda minnen. Friluftsliv och aktivitet är återkommande 
såväl i grönområdena, med vandringsleder och elljusspår, som i olika 
sportanläggningar. Det handlar om värdet av att träffa andra där naturen eller 
anläggningarna fungerar som mötesplatser, inte minst för föreningslivet. Det 
handlar också om viktiga upplevelser eller vardagsrutiner av att enskilt ha tillgång 
till lugn och rekreation där några beskriver minnen av möten med natur- och 
djurlivet. Beskrivningar av möten med människor, både väntade och oväntade, 
dyker också upp. Ibland med fokus på de många olika kulturer som ryms i möten 
med människor i Huddinge.  
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Kulturmiljöerna kring Sundby, Balingsta eller Fullersta gård och Huddinge 
kyrka återkommer också som platser där picknickar, skolavslutningar, bröllop, 
begravningar, valborgs- och midsommarfiranden ägt rum. Många berättelser är 
kopplade till barndom, antingen den egna eller sina barns. 

Firanden är också kopplade till de lokala centrumen och centrala parkerna. 
Härifrån samt från biblioteken kommer också flera berättelser om 
kulturupplevelser som uppträdanden i form av musik och teater, särskilt 
Huddinge centrum med scenen i Sjödalsparken och djuren som kan besökas i 
Rådsparken återkommer. 

Några berättelser utspelas på grundskolorna där man träffat vänner som följt 
med upp i vuxen ålder. Även Södertörns högskola beskrivs som en plats där liv 
och drömmar utspelas. Någon minns när högskolan kom och när Flemingsberg 
fick pendeltågsstation.  

Ett par upplevelser handlar om rån och överfall i kommunen eller om 
otrygga/negativa möten med sysslolösa ungdomar, någon berättar om en 
bilolycka. En och annan berättar om det gamla Huddinge som man kanske växte 
upp i och där mycket har försvunnit eller fallit i glömska, ibland med en inbyggd 
kritik om att det byggts för mycket och för tätt. 

 

Återkommande platser för 
berättelser 

Återkommande innehåll i 
berättelser från platserna 

Grönområden/naturreservat/sjöar 
Möten med djur och människor, 
friluftsliv och aktivitet 

Lokala centrum och parker 
Kulturupplevelser och firanden, 
möten med människor, mångkultur 

Kulturmiljöerna 
Traditioner och högtidsfiranden, 
möten med människor 

Sportanläggningar  Föreningsliv 

Grundskolor Vänskap och barndom 
 

” Jag sitter på klippan och tittar ut över vattnet. Inte en 
människa så långt ögat ser. Solen värmer och vattnet är 
stilla. Men så krusar sig vattnet och en and kommer 
simmande. Jag kisar mot solen och följer andens 
rörelser i vattnet. Kanske jag också ska bada. Tänk att 
jag har så nära till den här platsen, vilken lycka”
  

- citat från svarande, 46-55 år 
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Figur 9. Återkommande platser och innehåll för minnen och berättelser 

Mitt Huddinge – om 30 år 
Även här ombads de svarande att skriva 3 ord som man vill ska kunna beskriva 
Huddinge om 30 år. Resultatet visas också här i ett ordmoln rensat från ord som 
förekommer endast en gång. 

 

Figur 10. 3 ord som svarande vill beskriver Huddinge om 30 år 

På frågan om vad du vill se, göra och känna i Huddinge om 30 år? Har 260 av 
respondenterna valt att svara.  

Flera ser positivt på stadskvaliteter som förväntas komma i takt med 
utvecklingen av de regionala kärnorna. Särskilt gällande Flemingsberg beskrivs 
möjligheten till spännande miljöer och mötesplatser som andas modernitet och 
nytänkande med ett gott utbud av kultur, restauranger, butiker och 
arbetsplatser. Just vikten av att framtidens Huddinge innehåller arbetsplatser av 
olika karaktär framhålls från flera svarande. Man vill kunna arbeta och bo i 
samma kommun för att till exempel undvika långa resor i vardagen. 

 

Naturen som bevarad och tillgänglig är återkommande hos de svarande. Flera 
önskar både utveckling mot stad med stadskvaliteter men att naturen är bevarad 
och finns runt hörnet från stadsbebyggelsen. Önskemål om höga kvaliteter i 

”Jag tänker mig att Huddinge ska ha fler möjligheter 
till jobb inom kommungränsen så att fler kan arbeta 
och bo i samma kommun. Men även att Huddinge ska 
fortsätta vara en plats som främjar utomhusrörelse 
och som satsar på ungdomars trygghet” 

-citat från svarande 

Kommenterad [NS1]: Ingen ålder på denna? Se citatet 
ovan. 
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gestaltningen av den tillkomna bebyggelsen uttrycks liksom önskan att bevara 
karaktären av villaområden och småstadskaraktär med varsam eller ingen 
förtätning.  

Infrastruktur och goda kommunikationer framhålls som viktigt. Några ser det 
som viktigt att stärka kopplingarna på tvären medan andra tycker att det är 
viktigare att stärka befintliga kommunikationsstråk, om än över 
kommungränserna, som till exempel östra kommundelen med Vega i Haninge och 
Farsta i Stockholm, eller Vårby och Segeltorp med Skärholmen och Fruängen i 
Stockholm. En del svarande uttrycker specifikt oro över att bygga 
Tvärförbindelse Södertörn och dess negativa inverkan på miljön med ökad 
bilism. Istället ser flera svarande vikten av utbyggd kollektivtrafik och att 
kommunen genomför satsningar på cykeltrafiken. Bilar och buller är 
återkommande oro inför framtiden men också önskan att kommunen hittar bättre 
lösningar för parkering.  

Flera ser potential, bland annat genom kommunens bevarade och tillgängliggjorda 
naturområden och hållbara transporter, att Huddinge i framtiden har en miljö- 
och hållbarhetsprofil som en klimatsmart kommun. Förutom den generella 
önskan om att vårda och värna naturen nämns specifikt sjöarna och friluftslivet 
som uppskattat inför framtiden.   

Trygghet och möjligheten till ett lugnt liv framhålls. För en del innebär trygghet 
att säkra möjligheten till bra och trygga äldreboenden, hyresrätter, och bostäder 
som fler har råd med. Goda boendemiljöer generellt önskas samt satsningar på 
barn och minskad biltrafik. Många av de svarande ser segregationen som en av 
de stora utmaningarna i kommunen inför framtiden och att få bukt med den är 
centralt för att skapa trygghet i Huddinge. Önskan om ett jämlikt Huddinge där 
satsningar kommer alla till dels, inte minst jämlikt ur ett geografiskt perspektiv. 
Några påpekar vikten av en sammanhållen kommun medan andra tycker att 
områden kan stå för sig själva till och med som egen kommun som föreslås ett par 
gånger för östra kommundelen.  

Satsningar på barn och unga som önskas inför framtiden handlar främst om att 
säkra möjligheten till bra barnomsorg och skolor men också ytor för gårdar och 
lek samt meningsfulla fritidsaktiviteter och idrottsmöjligheter. Satsningar på 
de äldre återkommer och handlar förutom om trygga äldreboenden, också om 
kvalitet i hemtjänsten och möjligheten till ordnade aktiviteter och att kunna ta sig 
ut i naturen även som äldre.  

 

” På väg från simhallens åretrunt öppna 
utomhusbassäng tar jag en kopp kaffe i ett mysigt café. 
Efter det går jag in i saluhallen och sniffar på dofter 
från världens alla hörn. Jag kanske köper något gott 
att tugga på efter kvällens teaterföreställning i 
närområdet och tänker tillbaka på en tid då inget av 
detta fanns i Flemingsberg eller ens i Huddinge.” 

-citat från svarande 
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De lokala centrumen är viktiga för många svaranden. Det önskas framförallt att 
miljön och bebyggelsen är omhändertagen och hålls efter med renhållning och 
ur ett trygghetsperspektiv. Bra utbud av service, både kommersiell och kommunal 
samt ett kulturutbud där flera ser möjligheter med ett mångkulturellt utbud och 
en inkluderande profil. Likaså parker och bostadsnära grönområden ses som 
viktiga att underhålla och vårda.  

Avslutande kommentarer 
Det är ett litet underlag av 543 respondenter som samlats in under kort tid och 
därmed inte kunnat vara särskilt uppsökande ur ett representativt perspektiv. Det 
är därav inte särskilt generaliserbart för Huddinges boende och verksamma men 
ger ändå ett underlag av vad som är viktigt för dessa kommuninvånare. Ca 1500 
personer har sett enkäten där många valt att inte svara och fler än så har troligtvis 
uppmärksammat att enkäten finns men av olika skäl valt att inte delta. Under 
hösten kommer möjligheten finnas att mer riktat nå ut till fler av kommunens 
boende, verksamma och besökare.  

 

 

 

Kommenterad [NS2]: Se ovan 


