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SKL ska stödja medlemmarnas 
utveckling av medborgardialog och 
medskapande som en del i styrning 

och verksamhetsutveckling för 
ett demokratiskt och 

socialt hållbart samhälle. 

SKL:s Kongress 
november 2015



Varför 
just nu?



Högt valdeltagande



Kommun Högst Lägst Skillnad

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

Stora skillnader…
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95%



Den industriella åldern

Präglas av hierarki och linjärt tänkande

Informationsåldern

Präglas av dynamisk komplexitet och mobilitet

Samhällsomdaning pågår….

Källa: Hans 

Abrahamsson







Engagerar sig i fria nätverk

https://www.facebook.com/linje17/?fref=ts
https://www.facebook.com/linje18/?fref=ts
https://www.facebook.com/nätverket-linje-19-118814134849704/
https://www.facebook.com/linje14/?fref=ts
https://www.facebook.com/expansivavaxjo/timeline
https://www.facebook.com/simhallifisksatra/


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

Utfallet blev 
61% nej 
39% ja



Tempelhof







Hållbar stadsutveckling kräver 

samarbete mellan sektorer och 

styrning på flera nivåer 

samtidigt (nationell, regional, 

kommunal och lokal nivå), 

inklusive utvecklade former för 

dialog med medborgare och 

näringsliv. 



Medborgarna vill delta

66 % svarar att de vill delta – 5 % svarar att de deltar idag

Vill påverka område procent

Hälsosjukvård 80 %

Fritidsaktiviteter 69 %

Skola 65 %

Bostadsbyggande 62 %

Äldreomsorg 61 %

Byggande vindkraft etc 52 %

Kulturaktiviteter 51 %



Hur vill man delta?

Metod Andel Ålder  
Digital panel 54   25 - 35

Delta i möten 41    > 56 

Delta i arbetsgrupper 

tidigt i process 31   25 - 65

Delta i en grupp som 

förhandlar fram 

lösningar på ett 

problem

23 26 - 65

Starta protestgrupp 4 Alla grupper

Starta facebook grupp 3 Alla grupper



Det handlar inte enbart om att bygga 
hus eller göra om bostadsbestånd 

Det handlar allt mer om platsens 
utveckling för att människor ska vilja 
bo och leva på ett visst ställe 

Det handlar om att skapa socialt 
hållbara platser.

Det handlar om att vilja bo och leva 
på en plats!



Medborgardialog i platsutveckling

Finns det rätt eller fel om platsen?

Vilka är berörda, berörs – vet vi det? 

Hur når vi dem?



Konsten att fånga olika perspektiv



Är frågan påverkbar?

Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara?

Frågor som kräver ett JA

Vi ber medborgare att ta av sin tid och sätta sig in i 
Komplexa frågor – då måste det vara på riktigt!



Medborgardialog är inte……

▪ Förankring av beslut ni redan fattat eller tänker fatta

▪ En happening för att stärka varumärket

▪ Något man ska göra för att alla andra gör

▪ Information i största allmänhet

▪ Något som tjänstemännen fixar





Delaktighetstrappan



Identifiera Behov

Ta Fram Lösningar

Analysera Lösningarna

Besluta

Genomför och Utvärdera
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Dialog i olika skeden
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Kommersiella sajter - Personifierade!

Offentliga sajter – Informativa på våra villkor



Information så att många förstår



Skola
Social-
tjänst

Äldre-
omsorg

Kultur

Ekonomi Personal

Plan

GIS

Utifrån tradition skapar, förvarar och analyserar 
vi data i slutna silos



https://synpunkt.kavlinge.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=3&View=TRYGGHET

Kävlinge - trygghetsvandring

https://synpunkt.kavlinge.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=3&View=TRYGGHET


https://www.youtube.com/watch?v=9rK5c03FFJA

https://www.youtube.com/watch?v=x-3MqXkvdyQ

4D

https://www.youtube.com/watch?v=9rK5c03FFJA
https://www.youtube.com/watch?v=x-3MqXkvdyQ


Stockholm



Något som lockar



https://oppna.helsingborg.se/bullerkartlaggning-slapps-som-oppen-data/


Solkarta

https://karta.hallstahammar.se/#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,TK_mak_y/v/1/s/0,TK_sop_r/v/1/s/1&center=134829,6607625&zoom=4&map=index


Investeringar 
2018
Ny förskola 75 mkr
Ny lekplats 2 mkr

Vad tycker du?
…

Varför inte!

Kommunens 
förslag till 
investeringar 
2018

Vem blir först?



Helsingfors

http://kartta.hel.fi/?setlanguage=sv&e=25496825&n=6673044&r=3.99&w=*&l=Karttasarja,suunnitelmat_liikenne&o=100,100


Minecraft

http://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/landvettersodra/minecraftlandvettersodra/vinnandeminecraftbidrag.4.5c4e92915ac1f78cfaa4df7.html


https://www.youtube.com/watch?v=qyZaBvCnKTU


Lite om skyltar

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


Lite om barn



Hitta allt om dialog



Nässjö - En halv miljon idéer

• Gör området eller platsen attraktivare
eller…

• Är en ny mötesplats eller förbättrar en 
mötesplats som redan finns (kan vara 
inomhus så väl som utomhus – helt 
enkelt en plats där man träffas!).
eller…

• Gör platsen tryggare och trivsammare
eller…

• Stärker identiteten och framtidstron hos 
de som bor i området

För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla 

om en förbättring av den fysiska miljön som



Visual budget

http://uk.medborgarbudget.se/visualbudget


Återkoppla!

https://consultationhub.edinburgh.gov.uk/we_asked_you_said


Dialogguiden.se exempel, 
metoder, film m.m.



anders.nordh@skl.se

www.skl.se/medborgardialog


