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Kongressbeslut november 2011 

” SKL ska stödja medlemmarna i arbetet  

med att utveckla dialogen med 

medborgarna och att integrera resultat i 

styrprocesser och verksamhetsutveckling”.  

 

 





Differens valdeltagande 2014 

Kommun Högst Lägst differens 

Göteborg 92,6 37,4 55,2 

Stockholm 94,8 40,7 54,1 

Malmö 93,4 39,6 53,8 

Botkyrka 90,9 42,3 48,9 

Huddinge 91,9 46,1 45,8 

Haninge 89,8 44,5 45,3 

Södertälje 86,8 42,4 44,4 
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3,9 % är medlemmar i ett politiskt parti 

 

ca 1 % av medborgarna är aktiva 

 

70 000 förtroendeuppdrag 

 

43 000 politiker 



Medborgarna vill delta 

Vill påverka område procent 

Hälsosjukvård 80 % 

Fritidsaktiviteter 69 % 

Skola 65 % 

Bostadsbyggande 62 % 

Äldreomsorg 61 % 

Byggande av kraftverk 52 % 

Kulturaktiviteter 51 % 

66 % svarar att de vill delta – 5 % svarar att de deltar idag 
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Engagerar sig i fria nätverk 



Skellefteå sa nej till Centrumbron.  
I den första kommunala folkomröstningen  
i Skellefteå deltog 54,4% av de röstberättigade.  
 
Utfallet blev 61% nej, 39% ja 









Storyn är allt viktigare för 
budskapet 

Hur berättar vi storyn om regionen.. 
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Det är ju här alla är… 

http://www.youtube.com/watch?v=fpkgSu27ch0
http://www.youtube.com/watch?v=GIhcL8K4shg&feature=related
http://bambuser.com/
http://blogg.se/


Frågor som kräver ett;  ”Ja” 

1.  Är frågan påverkbar? 

 

2. Är jag/vi som beslutsfattare 
    påverkbar/a? 
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Hur informerar vi? 

http://www.linkoping.se/Om-kommunen/Ekonomi/


Välkommen till dialogmöte! 



Vilka når vi? 

B
e
r
ö

r
d

 

HÖG 

LÅG 

Aktivitet HÖG LÅG 

4 3 

2 1 
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Har alla chansen! 



Fånga medborgare ute på stan 

Vad 
tycker 

du? 



C:/Documents and Settings/Anders/Skrivbord/Lidk%C3%B6ping 2013 AN/Film CH_skyltar.wmv
Film CH_skyltar.wmv


film_CH kulturhus.wmv


Utveckla de fysiska 
metoderna! 



Framtidsverkstad med barn 



http://www.statenskonstrad.se/konst/hallonbergen-och-or-i-sundbyberg
http://www.svt.se/kultur/konst/konstnaren-fick-bestamma-stadsplaneringen
http://www.4dialog.com/?q=sv/node/6


Framtidsverkstad med vuxna 





http://upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/nyheter/kommun-och-politik/2015-02-13-120-vasbyelever-speeddejtade-politiker-pa-ung-i-vasby.html


Vi räknar med att vi träffat och  

haft dialog med minst 

1000 

medborgare  

Var 8:e Eda bo 
April tom september 2011 

Söka upp! 



Landstinget i Västmanland 
Medborgarpanel  

Första enkäten:  143 deltagare - 88 svar 
Andra enkäten:  158 deltagare - 129 svar 
Tredje enkäten:  192 deltagare - 149 svar 
Fjärde enkäten: 293 deltagare - 232 svar 
Femte enkäten:  332 deltagare - 259 svar 
Idag:    336 deltagare  



Är vi öppna för nya idéer? 

http://www.crowdculture.se/se


Medborgarbudget  
– ny lekplats! 



Jordbro – du bestämmer! 
 113 förslag 

 
 Många förslag låg utanför 

ramarna 
 

 Ett antal förslag bedömdes 
intressanta men avsåg 
snarare löpande 
verksamhet 
 

 Ca 15-20 förslag bedömdes 
”klart intressanta” för 
medborgarbudgeten och 
arbetades vidare med 
 

 12 förslag till omröstning  
 

 1,7 % röstade 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wH7xPzwmqfM
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Visual budget  

http://demo.nordicpeak.com/dialog/ 

http://demo.nordicpeak.com/dialog/


e-förslag – vi är öppna för förslag 

http://finspang.demokratiportalen.se/
http://ostersund.demokratiportalen.se/


 Det räcker inte med en metod! 
 

 Kombinera metoder – virtuella - analoga 
 

 Sätt ramar för dialogen!? 
 

 Är frågan påverkbar – är vi påverkbara? 
 

 Återkoppla! Återkoppla! Återkoppla! 
 

 Håll ut! 
 





Sveriges Ungdomsråd 



Dialogguiden.se samarbete med 
Bertelsmann stiftung 



Vad händer mer kring 
medborgardialog? 

Vi bjuder in till utvecklande nätverk 

 

 Medborgarbudget för utsatta områden 

 Medborgardialog för platsutveckling 

 Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 

 MasterClass i e-dialog 

 Nätverk för dialog i landsting och regioner  



fortsättning 

 Seminarium om medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor i 29 april  

 Utbildning för tjänstemän start i maj 2 x 2 dagar 

 Utvecklar en 7,5 poängsutbildning med  

Göteborgs Universitet start våren 2016 

 E-utbildning - webbbaserat 

 OBS! Demokratidag den 14 april 

 



anders.nordh@skl.se 
 

www.skl.se/medborgardialog 





Sök 

Motioner 



Kan det bli bättre… 



Nya lösningar för ökad öppenhet 
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http://youtu.be/8ng9-w9TmHE




Vi har valt att inte bilda en formell 
förening då det kan av många kan ses 
som en högre tröskel att komma över 
innan man väljer att vara med 

Hur kommunicerar vi med nya  
organisationer? 



Snabba frågor?  

http://skl.e-mentometern.se/ 

http://skl.e-mentometern.se/mentometer/vote/9420b908-2463-44f9-99da-2f3687afc4fe
http://skl.e-mentometern.se/
http://skl.e-mentometern.se/
http://skl.e-mentometern.se/


Hur många våningar skall 
nya centrumhuset ha? 

 
  3 (3 våningar) 
  6 (6 våningar) 

10 (10 våningar) 
  

http://www.demokratiportalen.se/sms 

SMS-enkät 

http://www.demokratiportalen.se/sms


Upplands-Väsby – bygg din nya park! 

http://upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-teknik/samhallsutveckling/dialogmoten/vasbys-nya-stadspark---medborgarbudget/bygg-din-egen-drompark.html


Strängnäs 

http://upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-teknik/samhallsutveckling/dialogmoten/vasbys-nya-stadspark---medborgarbudget/bygg-din-egen-drompark.html




Visualbudget i Upplands-Väsby 



Konsultation om hela budgeten 



Visualisera och prioritera! 



Kartan som dialogverktyg 

Barn-Gis i Hällefors 

Webbdialog i Botkyrka 

http://decerno-app02.redbridge.se/barngis/Panel.html?id=1473
http://decerno-app02.redbridge.se/dec-panel/Panel.html?id=1586
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Arbeta med nya verktyg! 

http://www.youtube.com/watch?v=o-iN5IYNcaA


Användningen av IT-stöd för dialog i 
planprocesser ökar, bl.a. för visualisering 



Internet och mingel 

Storstadspuls 

Guldkort och kapital 

Metall och industri 

Stor barnfamilj 

 

 

Lagom är bäst 

Jakt och postorder 

 

 

Man 50 – är alla lika?  
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Mosaic - Livsstilar 



Alla innovationer 



 
Gör dig redo – nu skapas 

framtidens innovativa e-samhälle  

anders.nordh@skl.se 


