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Utveckla
dialogen med
medborgarna

anders.nordh@skl.se
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"SKL skall stödja medlemmarna i 
arbetet med att utveckla dialogen 

med medborgarna och att integrera 
resultat i styrprocesser och 
verksamhetsutveckling. "

Kongressbeslut 2011
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Våra utgångspunkter

• Medborgarna är kunniga och kan bidra

• Det krävs ett trepartsamarbete för 
att skapa det goda samhället

• Demokratins utveckling och medborgarnas 
förändrade livsförutsättningar kräver förändrade 
metoder för att skapa engagemang
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Men hur ser det ut i 
enskilda valkretsar?
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Demokratiaktör

1.Lärande

2.Legitimitet

3.Förståelse för 
prioriteringar

4.Transparens 

Serviceaktör

1.Tillhandahålla 
tjänster

2.Fördela resurser

3.Följa upp kvalitet  

4.Kravställare



• Radio 50 miljoner lyssnare, 38 år 

• Tv 50 miljoner tittare, 13 år 

• Internet 50 miljoner online, 4 år 

• Ipod 50 miljoner användare, 3 år 

• Facebook 200 miljoner användare, 
under 12 mån

Olika medias genomslag
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Många arenor…



Vad gör vi med resultatet?

http://www.youtube.com/watch?v=fpkgSu27ch0
http://www.facebook.com/
http://bambuser.com/
http://blogg.se/


Hur utvärderar vi 
dialogprocessen?

Internt i organisationen eller…
tillsammans med de som deltog?



Medborgardialog som del i 
styrningen
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1. Är frågan påverkbar?

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

Frågor som kräver ett  ”Ja”



Vilka metoder skall vi 
använda?

Medborgar jury

E-paneler
Kartan

Foto i verkligheten

Öppna mötenUngdomsråd

Ungdomsforum

E-petitioner

Tältet

Gatufrågor

Fokusgrupper

Walk and talk

Brainstorm

Klagomålssystem

Open space

Trygghetsvandringar

Rådslag

Medborgarbudget





Medborgarpaneler

http://eskilstuna.se/templates/Page____192468.aspx
http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=35645&nodeType=13
http://www.jll.se/politikochinsyn/epanel/svarfranepanelennovember2011.4.546db4113416e70497800095.html


Panel via mobiltelefon?

http://importal.imcms.net/


Fånga medborgare ute på stan
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Kartan som dialogverktyg

Barn-Gis i Hällefors

Webbdialog i Botkyrka
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• Medborgarnas möjlighet 
att komma med idéer

• Möjliggör multidialog

• Komplement till tidigare 
former

• Når nya grupper

• Ett enkelt e-verktyg

E-petitioner 



http://initiativet.malmo.se/epetition_core/
http://demokratikanalen.ltv.se/
http://www.kinda.se/omkinda/dialog/kindaforslaget.4.15d681ec1333ee90dcf80003330.html
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/dialog/eforslag/aktuellaeforslag.htx
http://epetition.haparanda.public-i.tv/epetition_core/community/petitions


(Learning from the South, 
2010, GIZ‐ Bonn)

Spridningen i världen



Medborgarbudget i Sverige

http://webbokrati.uddevalla.se/om-medborgarbudget
http://avesta.medborgarbudget.se/
http://haninge.se/sv/Bygga--Bo/Samhallsutveckling/Jordbrodialogen/Medborgarbudget-Jordbro--du-bestammer/
http://www.dosf.se/haninge/


1 – ”Lilla torget” 2 – Medborgarnas förslag

3 – Experternas förslag 4 – Augusti 2011 
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Kommer att konsultera 
medborgare 
om hela budgeten.

Start september 2012

http://demo.nordicpeak.com/budgetsimulatorn-skl/kultur-fritid/medborgare/add/15
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Visual budget 

http://demo.nordicpeak.com/visualbudget2/visualbudget/budgeting/addbudget/1


B
e
rö

rd

HÖG

LÅG

Aktivitet HÖGLÅG

Prioritet 4 Prioritet 3

Prioritet 2Prioritet 1



Våra verktyg
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Kunskapsspridning

Nätverk politiker

Nätverk tjänstemän

Konferenser

Seminarier/utbildningar

Nyhetsbrev digitalt

Faktablad

Skrifter

Forskning

Utveckling 

Nätverk styrning och
medborgardialog

Nätverk utveckla tjänster

Nätverk dialog med unga

Nätverk medborgarbudget

Nätverk e-petitioner

Nätverk dialog kring resultat

Nätverk dialog för konflikt-
lösningar

IT lösningar för dialog

Vårt arbete



anders.nordh@skl.se

www.skl.se/medborgardialog
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