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Exempel  
Projekt medborgardialog 
Under 2012 och 2013 pågick ett medborgardialog projekt i Gislaveds kommun. Projektets 
huvudsakliga syfte och mål var att utveckla metoder för att öka dialogen med medborgare, 
företag och föreningar. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2011 att starta ett medborgardialog projekt och att till-
sätta en Demokratiberedning. Beredningen bestod av elva kommunfullmäktigeledamöter och 
alla partier i fullmäktige var representerade. Beredningen fungerade som styrgrupp för projekt 
medborgardialog och arbetade med att öka invånarnas delaktighet. Uppdraget för demokrati-
beredningen var att pröva olika metoder och verktyg för medborgardialog och därefter sam-
manställa erfarenheterna i en handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun. 

Nedan finns en sammanställning över alla dialogaktiviteter som genomfördes under projektet. 
Projektet och kommunens arbete med medborgardialog utvärderades genom SCB:s medbor-
gundersökning 2013 (se bifogad PP-presentation).  
 
Resultatet visade att 36 % (579 svarande) av kommuninvånarna kände till kommunens arbete 
med medborgardialog. Det var framförallt i grupperna 18-24 år, 25-34 år och 45-54 år som 
flest personer hade deltagit i en någon av kommunens dialogaktiviteter under åren 2012-2013.  
 
I åldersgruppen 25-34 år låg medelvärdet högst 7,3 (skala 1-10) avseende frågorna om invå-
narna trodde att medborgardialogaktiviter kunde vara en bra möjlighet att påverka politiska 
beslut, få kunskaper om hur kommunens organisation fungerar, tycka till och påverka sam-
hällsutvecklingen, samt utveckla den lokala politiken. Medelvärdet var lägst i åldersgruppen 
55-64 år och låg på 6,1.   
 
En större utvärdering baserat på intervjuer med deltagare, både externt och internt, är framö-
ver önskvärt att genomföra för att få en komplett utvärdering av projektet. (Borde ha gjorts 
tidigare.) 

Kartverkstad 2012 
Under mars månad 2012 arrangerade projekt medborgardialog en Kartverkstad i orten Små-
landsstenar, Gislaveds kommun. Målet med Kartverkstaden var att hämta in synpunkter på 
gång- och cykelvägarna i Smålandsstenar för att använda som underlag till kommunens gång- 
och cykelvägsplan.  Personer över 65, elever i årskurs 5 och 6 på ortens skolor, samt förskol-
lärare på orten fick möjlighet att fylla i en enkät via en webbaserad karta (Geopanelen) och 
lämna synpunkter på gång- och cykelvägarna i Smålandsstenar. Fokus fanns på upplevda ris-
ker och förbättringsmöjligheter. Tjänstemän och politiker arbetade som handledare och be-
sökte skolorna, samt hade öppet hus i allaktivitetshuset Torghuset för personer över 65 år. 
Sammanlagt deltog 33 personer över 65 år, 163 mellanstadielever, samt förskolepersonal från 
20 förskoleavdelningar. 

Återkopplingen avseende resultaten av Kartverkstaden gjordes genom en rapport som skicka-
des ut till deltagarna via e-post. Tjänstemän besökte även eleverna i de klasser som deltog och 
berättade hur eleverna hade svarat. Gång- och cyklevägsplanen antogs av tekniska nämnden 
och kommunfullmäktige hösten 2014.  

Kartverkstaden fungerade bra som dialogaktivitet och resultatet blev mycket användbart som 
underlag till gång- och cykelvägsplanen. Kartverktyget Geopanelen (webbaserat kart- och 
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enkätverktyg) var användarvänligt och det var lätt för deltagarna att rita i kartan. Nackdelen 
med aktiviteten var att GC-planen blev färdig långt efter att dialogaktiviteten genomfördes så 
ett färdigt resultat presenterades aldrig för deltagarna. Det kommer därmed att vara svårt för 
deltagarna att koppla sina synpunkter till ett konkret resultat i trafikmiljön. 

Dialog om dialogen 2012 
Under maj månad 2012 arrangerade projekt medborgardialog sex dialogmöten i Gislaveds 
kommun. Sammanlagt deltog cirka 221 personer i dialogaktiviteterna. Mötena var öppna och 
alla som hade tid och möjlighet kunde medverka. Det fanns även möjlighet att besvara en 
webbenkät om man inte hade möjlighet att delta under mötena. Möten ordnades i orterna Bur-
seryd, Hestra och Anderstorp, samt i klass 7C på Lundåkerskolan, i klass NV 10 och i klass 
OP 09 på Gislaveds gymnasium. Under mötet i Anderstorp medverkade även klass 8D från 
Åsenskolan. Förtroendevalda och tjänstemän stod även en lördagförmiddag i en lokal galleri 
och gav invånarna möjlighet att besvara webbenkäten via datorer. 

Syftet med mötena/webbenkäten var att fråga kommuninvånarna vilka kommunala verksam-
hetsområden de framförallt vill vara med och föra dialog kring, samt på vilket sätt (metod) de 
vill föra dialog.  Mötesdeltagarna fick arbeta i grupper kring fyra frågeställningar: 

1. Vilka områden/kommunala verksamheter skulle du vilja vara med och påverka och föra en 
dialog kring? 

2. På vilket sätt vill du vara med och föra dialog? 

3. Vilka förväntningar har du på Gislaveds kommuns dialogarbete och möjligheterna till att 
vara med och påverka? (Frågan fanns inte med i webbenkäten) 

4. Vilka problem och hinder kan det finnas för dig, för att du ska kunna vara med och påverka 
och föra dialog? Tänk även ur ett generellt perspektiv.(Frågan fanns inte med i webbenkäten) 

Dialogaktiviteternas resultat visade att de kommunala områden/verksamheter som deltagarna 
framförallt ville vara med och påverka och föra dialog kring var skola/utbildning och äldre-
omsorg, därefter följer fritidsfrågor, kommunikationer och utveckling av Gislaveds centrum. 
Övriga områden/verksamheter var natur och miljö, vägar/gångbanor/cykelvägar, närmiljö, 
samhällsplanering, skolmat och kultur.  

En överväldigande majoritet av deltagarna ville vara med och påverka och föra dialog genom 
att besvara webbenkäter. Därefter prioriterades metoderna dialogmöten, fokus-grupper och 
enkäter. Övriga metoder var forum på internet och i grupp med politiker.  

Flertalet av mötesdeltagarna var positiva till och hade positiva förväntningar på Gislaveds 
kommuns arbete med medborgardialog. Flertalet ansåg att kommunens arbete med medbor-
gardialog var ett bra initiativ. Samtidigt fanns det farhågor och en viss skepsis. Tveksamheten 
kom från medverkan i tidigare dialogaktiviter, arrangerade av kommunen, som några delta-
gare menade inte hade lett till något konkret resultat. Deltagarna påpekade även att det var 
viktigt med återkoppling efter en dialogaktivitet så att alla involverade får veta vad som hän-
der med deras synpunkter/förslag. Många önskade även en direkt och personlig dialog med 
förtroendevalda. 

Det främsta hindret för deltagarna att framöver vara med och påverka och föra dialog var tids-
brist, detta oavsett ålder och sammanhang. Fritidsaktiviteter, andra engagemang och skolar-
bete fyller människors kalendrar. Många upplevde även att det var svårt att komma i kontakt 
med förtroendevalda och det fanns farhågor om att förtroendevalda inte ska lyssna. Många av 
eleverna påpekade att de inte vet hur de ska göra för att vara med och påverka och delta. De 
kände sig osäkra och menade att de hade behövt mer kunskap. Flertalet av eleverna ansåg 
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också att vuxna inte lyssnar på ungdomar och att vuxna och ungdomar inte ställs inför samma 
problem. Andra hinder som också nämndes var svårigheten att transportera sig till dialogakti-
viteter om man inte har körkort. Avsaknaden av internet gör det svårt att delta i aktiviteter på 
nätet. Värt att notera är att flertalet av deltagarna påpekade att de flesta hinder går att över-
bygga och att det egentligen inte finns några oöverstigliga problem.  

Nackdelen med aktiviteten var att på de öppna mötena i orterna kom enbart äldre personer 
som redan var föreningsaktiva och/eller tillhörande kategorin före detta förtroende-
valda/tjänstemän. De öppna mötena var generellt inte välbesökta. Tack vare webbenkäten och 
besöken i skolorna blev ändå resultatet bra avseende åldersspridningen på deltagarna och anta-
let deltagare. Det visar på betydelsen av att använda sig av flera metoder/kanaler för att kunna 
få ett så brett deltagande som möjligt. 

Demokratidagar/ Open Space 2012  
Demokratiberedningen arrangerade ”Demokratidagar” den 16 och 20 oktober i samband med 
Gislaveds kommuns Hälsovecka. Den 16 oktober 2012 genomfördes arrangemanget ”Open 
Space” i Gisle Sportcenter. Förtroendevalda, tjänstemän, pedagoger och 650 gymnasielever 
medverkade i ett större möte, ett så kallat Open Space. Mötets huvudtema var "Vad vill du 
ändra på i Gislaveds kommun?" Sammanlagt lämnade gymnasieleverna 65 förslag och idéer 
under mötet.  

Idéerna och förslagen skickades vidare till kommunens nämnder, förvaltningar, Gislaveds 
gymnasium, med flera intressenter. Intressenterna besvarade förslagen och förklarade hur de 
kommer att arbeta vidare med elevernas förslag. I slutet av februari månad 2013 besökte de-
mokratiberedningen Gislaveds gymnasium och berättade för eleverna vad resultatet blev av 
deras förslag. Många förslag som lämnades berörde inte kommunens verksamhetsområde, 
men alla förslag besvarade. Konkreta förslag som blev ett resultat av Open Space är byggan-
det av en skate park som kommer att vara klar under hösten 2014. Dessutom höjdes åldern 
från 18 till 20 år avseende hur länge ungdomar får ungdomsrabatt på de kommunala gymmen. 

Lördagen den 20 oktober samlades 160 kommuninvånare i kommunhuset till en dag med fo-
kus på demokratifrågor, mänskliga rättigheter, barn- och ungdomars rättigheter och mång-
faldsfrågor. Föreningar/organisationer som arbetar med demokratifrågor ställde ut och presen-
terade sin verksamhet. Alexandra Pascalidou föreläste inspirerande om demokratins uppförs- 
och nerförsbackar och Susanne Josefsson, vice ordförande i demokratiberedningen, berättade 
om kommunens projekt medborgardialog. Finnvedens Kadrilli dansade finska folkdanser. 
Dagen avslutades med ett dialogcafé där kommuninvånare och förtroendevalda träffades, 
fikade och diskuterade. Caféets tema var "Vad vill du att kommunen satsar på under 2014?" 

Syftet med demokratidagarna var att testa en metod för ungdomsinflytande i kommunen, samt 
under en vecka fokusera på demokrati, mänskliga rättigheter och barn- och ungdomars rättig-
heter. 

Open Space var en lyckad dialogaktivitet och kommer att framöver att användas som forum 
för ungdomsinflytande i Gislaveds kommun. Open Space möten är enkla att arrangera och 
främjar ett fritt deltagande. Det vill säga, dels kan deltagarna väcka de frågor som de själva är 
intresserad av och tycker är viktiga och dels kan deltagarna välja vilka frågor/ämnen som de 
vill vara med och diskutera. Frågan om hur väl olika grupper är representerade blir heller inget 
problem eftersom alla som vill deltar och representerar sig själva.  Dock är det viktigt med ett 
omfattande förankringsarbete innan själva mötet så att deltagarna vet vad som förväntas av 
dem. Det är även viktigt att påtala att det inte är några kravlistor till förtroendevalda som öns-
kas utan mötet ska genomföras i andan: ”Vad kan vi göra tillsammans?”. 
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Även demokratidagen blev välbesökt och lyckad. Det var mycket bra att bjuda in en ”känd” 
person som dragplåster och Alexandra Pascalidous föreläsning lockade mycket folk. En hel 
dag med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter var ett bra koncept. Själva aktiviteten 
dialogcafé under eftermiddagen kunde ha utformats annorlunda. Själva metoden fungerade 
väl, men områdena som diskuterades blev för abstrakta eftersom deltagarna skulle lämna för-
slag/underlag till kommunstyrelsens arbete med konkretiserade mål. Lärdomen är att inte ge-
nomföra aktiviteter med för abstrakta frågeställningar.  

Demokratitorg 2013 
Under fyra heldagar träffades politiker och ungdomar från Gislaved. Träffarna kallades för 
demokratitorg. Demokratitorgen var en del av projekt medborgardialog och finansierades 
genom EU-programmet Ung o Aktiv som administreras av Ungdomsstyrelsen. Målet med 
demokratitorgsträffarna var att unga människor i Gislaved skulle få förståelse för vad politiker 
egentligen arbetar med och vilka uppgifter en politiker har. Samtidigt fick politiker en förstå-
else för vilka samhällsfrågor som intresserar och bekymrar ungdomar. Målet var också att 
deltagarna ska lära sig mer om demokrati, om FN:s barnkonvention och om hur unga männi-
skor kan vara med och påverka. Det var deltagarna som tillsammans bestämde vad som skulle 
hända under träffarna och vad som skulle diskuteras. Sammanlagt deltog över 70 ungdomar 
mellan 14-25 år och 14 förtroendevalda. Aktiviteter som genomfördes under demokratitorgen 
var bland andra:  

• Workshop kring hur ungdomar kan vara med och påverka. 
• Spelet Valköping (Vi lånade SKL:s stora bord, spelplan Valköping. Bordet visades 

via storbild.) Sammanlagt spelade 40 ungdomar och 10 politiker spelet vid två till-
fällen. Deltagarna delades upp på 6 partier som de namngav. De arbetade även fram 
sitt partis mål och visioner och ritade valaffischer.  

• Arbete kring FN:s barnkonvention. Presentation av kommunutvecklarna. 
• Partierna i Gislaveds kommunfullmäktige presenterade sin politik via stationer. 
• Ungdomar intervjuade två politiker. 
• Föreläsning om vad demokrati är. 

Överlag fungerade demokratitorgsträffarna väl och var generellt uppskattade både av politiker 
och av ungdomarna. Målsättningen inledningsvis var att ungdomar mellan 15-25 år skulle 
anmäla sig själva för att de ville delta. Tyvärr fungerade inte upplägget. Deltagarantalet blev 
för litet. Istället kontaktade vi högstadstadieskolorna och de fick erbjudande om att delta med 
sina elever i årskurs 8 och 9, vilket de också gjorde. Ändå medverkade ett antal ungdomar 
över 20 år och många av deltagarna hade invandrarbakgrund. Övriga lärdomar var: 

• Händelserikt program när ungdomar deltar. 
• Aktivera deltagarna genom olika gruppövningar. Deltagarna ska arbeta tillsammans. 
• Inspirerande och pedagogiska gruppövningar som inbjuder till ett aktivt deltagande. 

 

Demokratiprojekt/kommunutvecklare 2013 
Under sommaren 2013 hade sammanlagt 15 ungdomar mellan 15-17 år feriepraktik i Gisla-
veds kommuns demokratiprojekt. Demokratiprojektet ingick som en del i projekt medborgar-
dialog och ungdomarna kallades för kommunutvecklare. Syftet med demokratipro-
jektet/kommunutvecklarna var att ungdomarna skulle studera olika områden inom den kom-
munala verksamheten med utgångspunkt från barnkonventionen och därefter lämna förslag på 
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förbättringsåtgärder. De skulle även föreslå former för ungdomsinflytande i Gislaveds kom-
mun. 

Ungdomarna var uppdelade i tre grupper om fem och grupperna jobbade sammanlagt tre 
veckor var. Feriepraktiken inleddes med att ungdomarna fick utbildning i barnkonventionen. 
Därefter fick de olika uppdrag att genomföra i kommunen med utgångspunkt från artiklar i 
barnkonventionen. Bland annat studerade de tillgängligheten på kommunens lekplatser, hur 
elevinflytandet ser ut i skolan, med mera. Deras resultat sammanställdes i en film, tidning och 
bok och presenterades för tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och demokratibe-
redningen som sedan också svarade på feriepraktikanternas förslag. 

Satsningen på demokratiprojektet/kommunutvecklare var mycket lyckat. Förutom behovet av 
att eventuellt skruva på olika metoder och pedagogiska verktyg finns det egentligen inget 
anmärka på. Både ungdomarna och politikerna var nöjda med projektets uppdrag och genom-
förande. Gislaveds kommun har som målsättning att fortsätta att arbeta med konceptet kom-
munutvecklare under kommande feriepraktik perioder. 

 

Omröstningar lekplatser 2012 och 2014 
Under 2012 och under 2014 genomförde projekt medborgardialog två omröstningar avseende 
placering av lekplatser. Inom två bostadsområden var målsättningen att avveckla tre lekplatser 
för att sedan slå ihop dem till en större lekplats med högre kvalitet på lekredskapen och med 
en större lekyta. Först skickades ett brev ut till alla boende i respektive område. Genom brevet 
fick de boende information om att de kunde rösta på två alternativ (två platser) där lekplatser-
na skulle byggas. Röstningen skedde via webben. Vi ordnade även informationsmöten i en 
lokal i närområdet. Under en kväll kunde de boende komma förbi och fika, titta på förslag på 
lekredskap, samt rösta om de inte hade tillgång till webben.  

I båda omröstningarna deltog cirka 200 personer. Boende i områdena som hade möjlighet att 
rösta var cirka 500 personer. Alla hade möjlighet att rösta även barn. Föräldrarna röstade na-
turligtvis för de yngre barnen. Resultatet av omröstningen publicerades på webben. 

De båda omröstningarna har varit mycket uppskattade av de boende. De klagomål som fram-
kommit har handlat om till vilka personer i hushållet som breven har varit adresserade till. I 
övrigt har alla varit mycket positiva. Arrangörsmässigt har även lekplatsomröstningarna varit 
mycket enkla att genomföra och har inte krävt några större arbetsinsatser. Positivt har också 
varit att lekplatserna har byggts och färdigställts cirka två månader efter att omröstningarna 
har varit klara. Alltid roligt och viktigt att kunna peka på ett konkret resultat av dialogaktivite-
ter. 
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