
REFORMDIALOG
ENGAGEMANG – KUNSKAP – FÖRÄNDRING

Lisa Wärn, Reformklubben

2015-07-12



Driver 
förändring 

Ger kunskap 
och erfarenheter  

till politiska 
beslut

Bygger
engagemang

Fördjupar 
demokratin 

REFORMDIALOGENS GRUNDER
– BRO MELLAN MEDBORGARE OCH POLITIK 



VARFÖR REFORMDIALOG?

 Väl beprövad och framgångsrik modell

 Utgår alltid ifrån målgruppen - målgruppsanalys

 Bygger på engagemangstrappan – låga trösklar in i dialogen

 Återkopplar till deltagarna



MODELL REFORMDIALOG

Utmaning

Dialog

Förändring



1    VARFÖR DIALOG?

 Nivå av inflytande

 Användning av resultatet



 Syfte, mål, målgrupp

 Analys, plan

 Engagemangstrappan

2 STRATEGI



3    GENOMFÖRANDE

 Reformverkstad

 Digital dialog

 Enkäter

 Fokusgrupper

 Djupintervjuer



 Sammanställning

 Analys

 Rapport

 Muntlig redovisning

4    RESULTAT



5    ÅTERKOPPLING

 Till deltagarna och andra berörda



REFORMVERKSTAD

 Väl beprövad mötesform

 Stort engagemang och involvering

 Ingen tar över - alla får komma till tals

 Strukturerade diskussioner

 Fungerar i små och stora grupper

 Resultatorienterad – leder till

användbara resultat



CASE



 Stort engagemang

 Över 3000 personer involverades –

mer än hälften i hela gruppen äldre

 Reformverkstad med 370 personer 

och enkät

 Värdefulla inspel och prioriteringar 

för framtidens äldreomsorg

ÄLDREDIALOG

SIGTUNA KOMMUN



 Ny stadsdel  - lika stor som Gamla stan

 Täbybornas vision för nya stadsdelen

 Över 3000 personer involverades 

 Enkät, reformverkstad & öppet hus

 Största dialogen i kommunens historia

MEDBORGARDIALOG OM 

GALOPPFÄLTET, TÄBY KOMMUN



 Satsa på stadsdelen

 1000 förslag på 7 veckor

 700 Rissnebor involverade –

10 procent av Rissneborna

 10-punktsprogram – genomför

punkt för punkt

RISSNEDIALOGEN

SUNDBYBERGS STAD



Lustfylld och 
rolig dialog

Målgrupps-
anpassad

dialog

Satsa på
synlighet och

rekrytering

Återkoppla till 
deltagarna

EXTERNA FRAMGÅNGSFAKTORER



Veta hur man 
ska använda 

resultaten

Ska finnas 
möjlighet att 

verkligen 
påverka

Engagerade 
tjänstemän och 

politiker

Struktur med 
projektledare 

och projektplan

INTERNA FRAMGÅNGSFAKTORER



KOSTNAD

 Vi skräddarsyr Reformdialogen efter era önskemål

 Ryms inom ramen för direktupphandling



KONTAKTA OSS

Reformklubben

Kungsgatan 42

111 35 Stockholm

info@reformklubben.com
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