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Förord

2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting projektet Medborgardia-
log. Bakgrunden till projektet är den utveckling vi ser i vår demokrati med 
ojämnt valdeltagande, ett minskat intresse för att bli medlem i de politiska 
partierna och ett minskat förtroende för politiker och politiska institutio-
ner. Till detta kommer att den globala utvecklingen går allt snabbare inom en 
mängd olika områden och inte minst inom IT-området. När människor är allt 
mer kunniga och ställer allt högre krav på de offentliga aktörerna, när män-
niskor kommunicerar genom nya kanaler och när människor engagerar sig 
genom sociala medier och väljer bort mer traditionella kanaler för påverkan 
utmanas våra demokratiska system.

Konkret har utvecklingen gjort att kommuner och landsting står inför ut-
maningen att möta medborgarnas nya sätt att kommunicera och vägar för att 
påverka. System och metoder måste därför utvecklas för att möta medbor-
garna på de nya arenorna. Utvecklingen måste gå mot att inte bara informera 
om kommunen och landstinget utan också erbjuda möjlighet för att delta i 
samhällsdebatten. 

Sveriges Kommuner och Landsting har under åren 2007–2009 fått 3,5 mil-
joner kronor av regeringen för att utveckla IT-verktyg som stöd för medbor-
gardialoger. Detta för att stödja kommuner och landsting i den utmaning de 
står inför där Internet måste utvecklas som en bärare för dialog.

Projektet lider mot sitt slut och ett antal verktyg har tagits fram som nu 
prövas. I denna webbskrift beskrivs IT-verktyg för dialog och hur de kan an-
vändas i kommuner och landsting. Ambitionen är att skriften ska ge dig och 
dina kollegor inspiration att pröva och utveckla IT-verktyg för dialog med 
medborgarna för att stärka demokratin och öka effektiviteten i kommunens 
eller landstingets verksamhet.

Vill du veta mer om projektet Medborgardialog kan du kontakta anders.
nordh@skl.se, lena.langlet@skl.se eller kjell-ake.eriksson@skl.se 

Stockholm 5 maj 2010 

Lennart Hansson
Sektionschef/Demokrati och styrning
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kapitel 1. It-verktyg som stöd för medborgardialog

IT-verktyg som stöd  
för medborgardialog 

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting startade 2006 projekt Medborgardialog. 
Bakgrund till projektet var det beslut som togs på förbundets kongress 2003 
att stödja kommuner och landsting i den medborgerliga förankringen. På 
kongressen 2007 skärptes uppdraget. Kansliet fick i uppdrag att stödja med-
lemmarna i deras arbete att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, 
valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och 
verksamhetsutveckling. 

Sveriges Kommuner och Landsting har under tre år fått 3,5 miljoner kronor i 
bidrag av regeringen för att utveckla IT-verktyg som stöd för medborgardia-
log. Projektet omfattade också att göra internationell och nationell spaning 
på vad som pågår inom området och som kan utvecklas i svenska kommuner 
och landsting. Utifrån spaning och aktivt nätverksarbete med kommuner och 
landsting har vi utvecklat några prototyper för IT-verktyg som stöd i dialogen 
med medborgare.

Dialog via Internet är ett viktigt och kraftfullt komplement till de mer tra-
ditionella formerna för dialog. Tack vare att vi idag har en väl utbyggd infra-
struktur och god tillgång till utrustning för att kommunicera över Internet så 
finns det stora möjligheter att använda dessa kanaler. Sammantaget har de-
partementets satsning gjort det möjligt att på ett kraftfullare sätt lyfta fram 
IT-perspektivet i arbetet inom projekt Medborgardialog. 

KAPITEL1
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De prototyper som finns framme är:

 Mobil panel – en webbaserad portal för frågor och svar via sms
 Dialogen – en webbaserad portal för dialog via ljud/bild och text
 Chatten – en realtidschatt via webben.
 Budgetsimulator – Medborgarbudget – en webbaserad portal för konsulta-

tion kring ekonomiska prioriteringar och investeringar
 Geopanelen – en webbaserad portal för frågor och svar utifrån GIS-kartan
 Chimpen – ett enkelt processkartläggningsverktyg via webben
 E-petitioner – en webbaserad portal för medborgares förslag

Projekttiden för IT-satsningen börjar nu närma sig slutet och flera kommu-
ner, landsting och regioner prövar de IT-verktyg som tagits fram. De proto-
typer som tagits fram är samtliga utvecklade i öppen källkod vilket underlät-
tar spridning och fortsatt utveckling. Det är ännu för tidigt för att genomföra 
någon större utvärdering av de försök som påbörjats. I rapporten beskriver vi 
emellertid de olika verktygen och hur de kan användas i dialogen med med-
borgarna. Vi lyfter också fram de erfarenheter som hittills gjorts.

Varför medborgardialog?

Medborgardialog har under de senaste åren blivit ett begrepp som fler och fler 
talar om. I dag arbetar alla kommuner och landsting med medborgar dialog på 
ett eller annat sätt. Allt fler kommuner och landsting ser emellertid behov av 
att utveckla sitt arbete med dialogen. Utvecklingen är framför allt riktad mot 
att systematisera dialogen så att den blir en del i beslutsprocessen. I detta lig-
ger också att utveckla sätten på vilket resultaten av dialogerna tas om hand. 
Dialogen är i sig viktig men ska den upplevas som meningsfull måste den 
också tillåtas påverka de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs. 

Medborgardialog är för oss ett bredare begrepp än en dialog mellan två män-
niskor. Det handlar om att se medborgarnas kunskaper som en tillgång för 
att forma framtidens kommun och framtidens landsting. Det handlar om att 
använda flera olika metoder för att få kunskap om medborgarnas värderingar 
och att ge medborgarna kunskaper om kommunens och landstingens ansvar, 
styrning och verksamhet. Det handlar om att genom systematiska dia loger 
både stärka demokratin och öka effektiviteten. Att föra in medborgardialog 
som en del i styrprocessen i kommuner och landsting innebär inte att den 
ersätter det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom 
ökad transparens och kunskap om systemet. Därmed utvecklas ett samspel 
mellan de som styr och de som blir styrda.
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kapitel 1. It-verktyg som stöd för medborgardialog

Bakgrunden till att medborgardialog har blivit allt viktigare är den utveckling 
vi kan se av medborgarnas tillit till det demokratiska systemet. I internatio-
nella jämförelser har Sverige ett högt valdeltagande men det har sjunkit från 
1970- och 1980-talets höga nivåer. Särskilt oroande är att det är stora skill-
nader mellan olika kommuner, områden och valkretsar. I våra största städer 
skiljer det mer än 50 procent mellan valkretsar med det högsta valdeltagandet 
och det lägsta.  Medlemskapet i politiska partier är lågt. Drygt fem procent av 
svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti och knappt två procent är ak-
tiva. Medelåldern är hög och partierna har svårt att locka ungdomar och nya 
svenskar till medlemskap och förtroendeuppdrag. Förtroendet för politiker 
ligger strax över 30 procent enligt SOM-institutets undersökningar.

I kontrast till detta visar undersökningar att svensken vill diskutera samhälls-
frågor. I olika undersökningar säger tre av fyra att de vill diskutera samhälls-
frågor och 50 procent att de vill diskutera politiska frågor. Enligt World Value 
Survey sticker svensken ut som den som är mest sekulariserad, som uppskattar 
frihetsvärden och tror på sin egen förmåga att fatta beslut över sitt eget liv. En 
självständig individ som ställer individuella krav på och vill delta i utvecklingen 
av den service som kommuner och landsting tillhandahåller. Svensken ägnar 
också i snitt sex timmar per dag till att lyssna på radio, titta på TV, surfa på In-
ternet och läsa tidningar. Medias påverkan har därmed blivit större.
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Dessa faktorer framträder allt tydligare och utgör bakgrunden för behovet av 
att utveckla medborgardialogen. Det finns olika utgångspunkter för att låta 
medborgaren bli en medspelare i samhällsutvecklingen. Det kan både handla 
om rättigheten för medborgare att delta i beslut som rör det samhälle de le-
ver i, eller som en möjlighet för att göra egna val eller som en utmaning att 
ta eget ansvar för utförandet av en service man ser behov av. Oavsett vilket 
perspektivet som är utgångspunkt, så är det en utmaning för kommuner och 
landsting att utveckla medborgardialogen på olika sätt. Detta för att nå en så 
bred grupp medborgare som möjligt för att stärka demokratin och utveckla 
effektiviteten. 

Den virtuella utvecklingen  
ger förändrade förutsättningar för dialog

IT-området utvecklas med en hissnande hastighet och genom utvecklingen 
kommer omvärlden allt närmare oss. Genom Internet har vi alla fått tillgång 
till en gigantisk kunskapsbas och idag går det på ett helt annat sätt än tidigare 
att hålla sig informerad om vad som sker inom olika områden. Det går också 
att hålla kontakt med gamla och nya vänner oavsett var de befinner sig i värl-
den. Det går att starta eller delta i andras diskussioner oberoende av tid och 
rum. Det går att enkelt dela med sig till andra av sina tankar och idéer i olika 
former, texter, bilder, filmer, musik med mera.

Även om omfattningen varierar så tar datorn och Internet en allt större del av 
människors vardag. Av SCB:s undersökning, Undersökningen om privatper-
soners användning av datorer och Internet 2009, framgår att såväl tillgången 
till dator och bredbandsuppkoppling ökar i alla åldersgrupper. Vad Internet 
används till skiljer sig emellertid åt mellan olika grupper. Bland yngre är det 
till exempel vanligt att chatta, blogga eller skicka meddelanden till nyhets-
grupper/diskussionsforum. Högutbildade och höginkomsttagare använder 
tjänster med anknytning till resor och inkvartering. Utrikes födda använder 
oftare Internet för telefon- eller videosamtal. 

I en jämförelse mellan 133 länder (The Global Information Technologi Report 
2009–2010, ICT for Sustainability) hamnar Sverige i topp vad gäller använd-
ningen av Internet. Av jämförelsen framgår bland annat att 87,8 procent av 
svenskarna använder sig av Internet. Av studien framgår också att mobiltelefo-
nen är det mest spridda kommunikationsredskapet. I Sverige har vi nästan 120 
mobil-abonnemang per 100 invånare. Facebook, som är ett av de snabbast väx-
ande och utbredda sociala medierna, hade uppskattningsvis cirka 300 miljoner 
användare i november 2009 varav närmare 3 miljoner var svenskar.
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Bara utifrån dessa korta fakta kan vi konstatera att förutsättningarna för 
att föra dialog med medborgarna är under stark förändring. När människor 
kommunicerar genom nya kanaler och engagerar sig genom sociala medier 
och väljer bort mer traditionella arenor för påverkan måste kommuner och 
landsting också utveckla sitt sätt att kommunicera. Det handlar inte om att 
ersätta fysiska möten, tryckta alster eller andra traditionella kanaler. Utma-
ningen för kommuner och landsting är att utveckla strategier för att även an-
vända IT-verktyg för dialog med medborgarna och på så sätt nå andra grup-
per än de som kommer på de fysiska mötena. Detta ger de förtroendevalda en 
möjlighet att få en ännu bredare kunskap om vad olika grupper i samhället 
tycker kring en fråga. 

IT som verktyg i demokratins tjänst  
kräver strategier 

Kommuner och landsting står inför att ta sig an utmaningen som den virtu-
ella utvecklingen innebär. Strategier för information, kommunikation och 
dialog behöver kompletteras och utvecklas. Den bör även omfatta strategier 
för hur man ska förhålla sig till de nya medierna och vad som ska implemen-
teras i den egna verktygslådan. I samband med utveckling av strategier be-
höver också diskussioner föras kring vilka arbetssätt som ska utvecklas och 
användas. Erfarenheter från framgångsrika kommuner och landsting som 
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vi mött i de nationella och internationella spaningar som genomförts inom 
projektet visar på några speciellt framträdande utmaningar som kommuner 
och landsting behöver möta för att IT ska bli ett verktyg i demokratins tjänst. 

Dessa utmaningar är att:
 Synliggöra det representativa systemet och politiken på hemsidan
 Synliggöra hur medborgarna har möjlighet till kontakt och utöva inflytande 
 Presentera information på ett mer lättillgängligt sätt genom bild och ljud
 Utveckla möjligheter för medborgarna att uttrycka sina åsikter och utöva 

inflytande
 Utveckla möjligheter för medborgarna att diskutera idéer och förslag med 

varandra. 
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Tankar om dialog med IT-stöd

Jeremy Millard, som nyligen gjort en studie för EU-kommissionen om e-del-
tagande, förklarar varför det är viktigt för bland annat kommuner, landsting 
och regioner att erbjuda medborgare möjlighet till deltagande via Internet. 

Självklart får utvecklingen effekter på hur kommuner och landsting väljer att 
informera och kommunicera med medborgarna oavsett deras ålder. Därför 
är det viktigt att titta mer på hur andra gör, och då inte minst inom områ-
dena dialog och interaktion. Vi har till exempel sannolikt bara sett början på 
hur Internet används i syfte att skapa opinion eller att locka väljare till poli-
tiska partier. Hur denna utveckling kommer att påverka det politiska arbetet 
i kommuner och landsting är svårt att sia om men klart är att det kommer att 
påverka och innebära förändringar. Det är därför angeläget att utarbeta stra-
tegier för hur man skall förhålla sig till utvecklingen. 
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Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Eskilstuna reflekte-
rar över varför han tycker det är viktigt att utnyttja ny teknik för dialog med 
medborgare.

Gamla arbetssätt måste omprövas och en ökad öppenhet och transparens 
måste accepteras. Det finns mycket att vinna på att ta in medborgares syn-
punkter på verksamheter. Det är en erfarenhet som många kollegor runt om 
i världen vittnar om. 
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Kapitel 1. IT-verktyg som stöd för medborgardialog

Renate Mitterhuber, som ansvarar för e-government vid finansavdelningen i 
Hamburg, ger exempel på vinster med ett ökat deltagande av medborgare via 
Internet.

Medborgarna ger kloka och seriösa förslag om de ges möjlighet. Det är egent-
ligen endast fantasin som hindrar oss att pröva nya vägar för kommunikation. 
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Det gäller att vara öppen för att hela tiden testa nya idéer och lösningar och 
framför allt våga pröva dessa. Det går inte vänta på att man skall kunna pre-
sentera ”en färdig webb” som klarar allt för ett par år framåt. Utvecklingen är 
snabb och man får finna sig i att utvecklingen har tagit flera nya språng när 
man tycker att man är klar. 

Under den tid vi på SKL har haft möjlighet att spana på metoder och lösning-
ar som använder Internet har vi hela tiden upptäckt nya saker, några passerar 
förbi och andra får ett mer bestående värde. Några har inspirerat oss till ut-
veckling av prototyper på svenska.

Maria Fäldt (KD), kommunalråd i Upplands-Väsby kommun, uttrycker sin 
syn på vikten av att använda IT-verktyg för dialog.
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Kapitel 1. IT-verktyg som stöd för medborgardialog

En erfarenhet som många drar är att det krävs mer än en metod för att föra 
dialog med medborgare, alla attraheras inte av samma metod. En IT-lösning 
kan till exempel kompletteras med en telefonsluss där de synpunkter som 
lämnas via telefon skrivs in i IT-systemet så att alla idéer och förslag blir syn-
liga på hemsidan. 

De fysiska metoder vi använder oss av idag som fokusgrupper, open space et-
cetera är viktiga att bevara och utveckla eftersom de attraherar vissa medbor-
gargrupper och passar bättre för vissa frågor.

Bengt Feil, expert inom interaktiv kommunikation, Tutech Innovation, säger 
bland annat att vi inte ska underskatta våra medborgare.
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KAPITEL2
Metoder med IT-stöd  
för medborgardialog 

Nivå av deltagande

När man avser att föra dialog med medborgarna måste man ta ställning till i 
vilken grad medborgarna ska bli delaktiga. Räcker det med att se till att de har 
tillgång till bra information och att man finns tillgänglig för frågor eller vill 
man ha en klarare bild av medborgarnas syn, åsikter och värderingar kring till 
exempel prioriteringar. För att ta ställning till vilken nivå man vill befinna sig 
på kan man använda sig av delaktighetstrappan.

I det följande avsnittet ger vi exempel på metoder och IT-verktyg som kan an-
vändas för olika former av dialog med medborgare utifrån delaktighetstrappan.

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande



IT-verktyg i demokratins tjänst18

Kapitel 2. Metoder med IT-stöd för medborgardialog 

De olika stegen i trappan ger en bild av graden av inflytande enligt följande.

Information – för att kunna vara delaktig behöver man information och det 
första steget är därför att utveckla sin information på ett lättillgängligt sätt. 
 
Konsultation – innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till 
vilket alternativ man tycker är mest lämpligt att genomföra. Här utgår man 
från färdiga alternativ som är beredda av tjänstemännen och godkända av de 
förtroendevalda och där medborgarna får ta ställning till vilket alternativ de 
föredrar.
 
Dialog – medborgarna ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om si-
tuationen och ge förslag till förändringar som skapar en effektivare verksam-
het. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för 
sin syn på frågan och man behöver inte komma till konsensus.

Inflytande/Delaktighet – medborgarna ges möjlighet att delta under en 
längre tid och är med i en utvecklingsprocess från det tomma pappret till fär-
digt förslag som underlag till politiska beslut. 

Medbeslutande – den representativt valda församlingen delegerar ansvar 
till nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörig-
het utan valda som enskilda personer. Det kan också handla om former för 
deltagande där de förtroendevalda har fattat beslut om att resultatet av med-
borgarnas synpunkter blir det som beslutas, till exempel att man beslutar att 
följa utslaget av en folkomröstning.
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KAPITEL3
Information 

Första steget på delaktighetstrappan är information. Inom detta område har 
kommuner och landsting en stor utvecklingspotential inte minst genom IT-
lösningar.

Hemsidan som informationskanal

Hemsida är en allt viktigare kanal för att nå ut med information om kom-
munen/landstingets verksamhet till medborgare, brukare, media med flera. 
Många kommuner och landsting har också infört möjlighet för medborgare 
att utföra olika ärenden direkt, så kallade e-tjänster, till exempel välja skola, 
söka barnomsorg, boka tider, med mera. 

Idag är hemsidan den viktigaste och snabbaste informationskanalen som finns 
att tillgå. Hemsidan är den kanal som organisationen förfogar över helt och 
fullt, här kan man formulera information och fakta så som man vill ha den. 

Detta ställer särskilda krav på organisationen såsom att hemsidan måste 
uppdateras kontinuerligt, att den skall uppfylla de tillgänglighetskrav som 
finns så att även funktionshindrade kan ta del av information och att infor-
mationen görs så lättförstålig som möjligt. 

Information
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Kapitel 3. Information 

I Örebro kommun finns viktig information även teckentolkad, här finns också 
information på flera olika språk.
Länk till Örebros hemsida, öppnas i nytt fönster.
http://www.orebro.se/2276.html

Talande webb är ett annat exempel som bland annat Norrtälje kommun har 
på sin hemsida.
Länk till Norrtäljes hemsida, öppnas i nytt fönster.
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Talande-Webb/

En väg att utveckla sin hemsida är att involvera medborgare i arbetet och 
fråga vad de vill kunna göra på hemsidan, hur de vill ha informationen struk-
turerad med mera. Medborgarna har ofta många idéer som kan vara väl värda 
att lyssna till. Kommuner och landsting kan med fördel utnyttja de kanaler 
som redan finns för kontakt med medborgarna till exempel medborgarpanel, 
ungdomsråd etcetera för att få idéer och synpunkter. 

Synliggör politiken

Det finns stora möjligheter att förbättra och synliggöra politiken mer på kom-
muner och landstings hemsidor. Östergötlands läns landsting och landstinget 
Sörmland utgör goda exempel på hur majoritetsförhållanden och förtroen-
devalda kan presenteras på hemsidan. 
Länk till Östergötlands läns landsting, öppnas i nytt fönster.
www.lio.se/politik-och-paverkan/politisk-majoritet/

Synliggör dialogen

De flesta kommuner, landsting och regioner erbjuder flera möjligheter för 
medborgare att komma med synpunkter på verksamheter, anmäla fel, ställa 
frågor etcetera. Vi har funnit att många engelska kommuner ofta samlar alla 
vägar in under en gemensam rubrik ”Have your say” vilket underlättar för 
medborgaren som inte behöver leta under varje verksamhetsområde. 

Några exempel på kommuner som har gjort detta i Sverige är Ale och Tyresö. I 
Ale kommun har man samlat alla vägar in under rubriken ”gör din röst hörd!”
Länk till ”Gör din röst hörd!”, öppnas i nytt fönster.
http://ale.se/webb/polopav.nsf

http://www.orebro.se/2276.html
http://www.orebro.se/2276.html
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Talande-Webb/
http://www.norrtalje.se/kommun-och-politik/Talande-Webb/
http://www.lio.se/Politik-och-paverkan/Politisk-majoritet/
http://www.lio.se/Politik-och-paverkan/Politisk-majoritet/
http://ale.se/webb/polopav.nsf
http://ale.se/webb/polopav.nsf
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Länk till ”Have your say” i den engelska kommunen Redbridge, öppnas i nytt 
fönster.
http://www.redbridge.gov.uk/cms/the_council/about_redbridge_i/online_
community/have_your_say.aspx

Var innovativ!

Video på hemsidan

Idag går det att med relativt enkla medel producera egna video-/tv-inslag som 
man kan publicera på kommunen/landstingets egen hemsida. Det uppfattas 
ofta som mer personligt om någon förtroendevald ”talar direkt till mig”. 

Ett videoinslag kan vara ett utmärkt sätt bjuda in medborgare till möten 
om ekonomiska frågeställningar, medborgarpaneler etcetera där en ledande 
politiker vänder sig direkt till medborgaren med budskapet att ”Det är viktigt 
att Du deltar…” Videoinslag kan också användas för att förklara komplicerade 
sammanhang på ett enklare sätt ”en bild säger mer än tusen ord!” Budska-
pet blir ofta mer personligt och dessutom kan viktig information ges på flera 
språk.

Video kan också användas för att erbjuda medborgarna att ställa frågor på 
hemsidan som sedan ledande politiker ger svar på genom en relativt enkel 
videoinspelning. 

DIALOGEN – VÅRT VERKTYG 

Inspirerade av 10 Downings Streets hemsida har vi tagit fram ett verk-
tyg för dialog med ljud/bild och/eller text. Dialogen kan användas för 
att både diskutera och presentera information med video, ljud, bild 
och text. I grunden är Dialogen ett forum, där olika medier kan bifogas. 
Forumet kan delas in i olika ämnesrum, varje rum kan modereras och 
innehålla valfritt antal diskussioner. Ett sofistikerat administrations-
gränssnitt gör moderering och övervakning av systemet, mycket en-
kelt för administratörerna. Säkerheten är hög, till exempel är det en-
kelt att direkt se IP-nummer och andra data kring användaren, om det 
skulle behövas.
Länk till Dialogen, öppnas i nytt fönster.
http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001

http://www.redbridge.gov.uk/cms/the_council/about_redbridge_i/online_community/have_your_say.aspx
http://www.redbridge.gov.uk/cms/the_council/about_redbridge_i/online_community/have_your_say.aspx
http://www.redbridge.gov.uk/cms/the_council/about_redbridge_i/online_community/have_your_say.aspx
http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
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Exempel

Stockholms stad presenterar alltmer information genom webb-tv-inslag till 
exempel budgeten, man låter även medborgare ställa frågor om olika verk-
samheter som ansvarigt borgarråd svarar på.

Filmer från olika evenemang i kommunen kan också presenteras på den 
egna hemsidan. Karlskoga presenterar korta filmer från aktiviteter och hän-
delser i kommunen under rubriken ”kommunellt”. 

Uppsala informerar om och presenterar den nya översiktsplanen i ett 
webb-tv-inslag, man har även intervjuat medborgare kring ”vision 2030”. 
Länk till 10 Downing Streets hemsida, öppnas i nytt fönster.
http://www.youtube.com/DowningSt

Det går naturligtvis att lägga hur mycket tid och pengar som helst på dessa 
media. Men genom bland annat YouTube har vi idag en helt annan acceptans 
för enklare inslag rent produktionsmässigt. Innehållet och budskapet värde-
ras högre än det tekniska utförandet, särskilt för inslag som har hög aktualitet 
och kort livslängd. 

Som alternativ till att lägga ut videoinslagen på den egna hemsidan ser vi 
fler kommuner som väljer att lägga information via video på YouTube. Syftet 
är att nå fler än de som söker sig till kommunens eller landstingets hemsida. 
YouTube ses idag som en av världens största sökmotorer inte minst bland de 
unga medborgarna. Orsa kommun har en egen kanal på YouTube där man 
bland annat presenterar information om kommunen. Här kan man till exem-
pel se en film om ”befolkningsminskning”.

CHIMPEN – VÅRT VERKTYG 

En viktig del i arbetet med dialog och delaktighet är att kartlägga och syn-
liggöra sina processer. Med hjälp av ”Chimpen”, som är ett web baserat 
och enkelt verktyg för att kartlägga och presentera, kan processer göra 
mer överskådliga för såväl personal, brukare och medborgare. Här kan 
man enkelt dela en process med flera i till exempel en arbetsgrupp, den 
färdiga processen kan sparas som en PDF-fil för publicering. 
Kalix och Sollentuna kommun har deltagit i utvecklingen av ”chim-
pen” som idag driftas av Kalix kommun. 
Länk till Chimpen, öppnas i nytt fönster.
http://chimp.kalix.se/

http://www.youtube.com/DowningSt
http://www.youtube.com/DowningSt
http://chimp.kalix.se/
http://chimp.kalix.se/
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Exempel

Kalix kommun presenterar flera fastlagda processer på sin hemsida i PDF-
filer direkt från ”Chimpen”.
Länk till Kalix hemsida, öppnas i nytt fönster.
http://www.kalix.se/templates/WidePage____21508.aspx

http://www.kalix.se/templates/WidePage____21508.aspx
http://www.kalix.se/templates/WidePage____21508.aspx
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KAPITEL4

Konsultation

Konsultation 

Konsultation är det andra steget på delaktighetstrappan. Konsultation med 
medborgarna kan ske när de förtroendevalda vill ha synpunkter på olika frå-
gor där det finns givna alternativ att ta ställning till. Vid konsultationer krävs 
inga djupgående dialoger om ämnet utan det handlar om att snabbt få en åter-
koppling på ett aktuellt ämne. IT-verktyg vid konsultationer erbjuder män-
niskor att kunna svara på tid och plats som passar dem. 
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Medborgarpaneler för konsultation

Projekt medborgardialog har under 2008–2010 arbetat tillsammans med ett 
antal kommuner för att utveckla e-paneler för dialog med medborgarna. 

Metoden medborgarpanel innebär att kommunen/landstinget bjuder in 
en grupp medborgare för att delta i en panel för att ge förtroendevalda ett 
bredare underlag till beslut genom att de konsulteras genom att svara på frå-
gor, lämna synpunkter och komma med förslag och idéer. 

En medborgarpanel kan sättas samman på olika sätt, allt från en öppen in-
bjudan där de som anmäler sig får delta till inbjudan som vänder sig till med-
borgare slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret utifrån olika krite-
rier till exempel ålder, kön, hemort etcetera. En medborgarpanel skall inte 
ses som representativ för hela befolkningen utan mer som en grupp intres-
serade medborgare som gärna deltar och ger sina synpunkter. Beroende på 

GEOPANELEN – VÅRT VERKTYG 

”Vi har tillsammans med Tyresö kommun tagit fram ett verktyg för 
konsultation – ”GeoPanelen”. Med hjälp av GeoPanelen kan du ställa 
frågan var; var är det tryggt att gå eller var ska vi bygga en lekplats? 
Här inbjuds medborgare att uttrycka sin åsikt eller lämna sitt förslag 
genom att sätta en markör på en plats, märka ut en vägsträckning el-
ler markera ett helt område på kartan. Till markeringen på kartan kan 
man också koppla en skriftlig kommentar med motiv till sin marke-
ring. Alla svaren får en geografisk koppling och kan analyseras i ett GIS 
(Geografiskt Informationssytem) på din kommun eller myndighet. 

Tyresö kommun har prövat verktyget på sin medborgarpanel. Delta-
garna i panelen har fått svara på var det är fint i kommunen och var 
det vore bra med förbättringar. Alla frågor ställdes med kartan som 
utgångspunkt. 

Med start i maj 2010 bjuder bjuder Botkyrka in till en dialog på temat 
trygghet via geopanelen för områdena Hallunda och Norsborg. Här 
kan medborgare markera platser som upplevs trygga/otrygga och ange 
varför man känner så.



IT-verktyg i demokratins tjänst26

Kapitel 4. Konsultation

hur mycket information man ber paneldeltagarna uppge kan man göra sina 
analyser av svaren och vilka som deltar.

En medborgarpanel kan kommunicera över Internet som en e-panel eller 
träffas via fysiska möten eller en kombination av dessa. 

En e-panel via webben ger snabbare resultat. Att delta och kommunicera 
utan krav på att delta i fysiska möten kan locka medborgare som har svårt att 
hinna gå på möten men som har lättare att vika en stund framför datorn för 
att lämna sina synpunkter. Deltagarna behöver endast en e-postadress eller 
en mobiltelefon.

Lars Wiklund, kommunstrateg i Eskilstuna kommun, berättar om Eskils-
tunapanelen.

När man använder medborgarpanel för att inbjuda medborgarna att vara del-
aktiga måste man vara tydlig med panelens syfte, ramar och att medborgar-
panelens deltagare bara representerar sig själva. Man behöver också göra en 
plan för marknadsföring av medborgarpanelen, såväl externt som internt. 

Erfarenheter från de kommuner och landsting som har infört medborgarpa-
neler är att det är viktigt att ge snabb feedback till panelen och visa på hur 
man tar till vara deras synpunkter. 

De kommuner och landsting som har prövat e-paneler i SKL:s nätverk 
framhåller vikten av ett tydligt engagemang från de förtroendevalda. Det är 
viktigt att, innan man bjuder in till en medborgarpanel, ha lagt fast hur man 
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skall hantera de svar och synpunkter man får in. Som paneldeltagare så för-
väntar man sig att svaren tas om hand och behandlas i den politiska diskus-
sionen. 

Många som prövat e-paneler framhåller att deltagarna är oerhört seriösa, 
inga problem med svar etcetera som bryter mot etiska regler. Paneldeltagare 
är noggranna i sina svar, när man har möjlighet att lämna egna kommentarer 
eller svar på öppna frågor är svaren mycket genomarbetade. Könsfördelning-
en är mycket jämn, ofta med en någon övervikt på antal kvinnor som deltar. 
Många uttrycker att möjligheten att delta över nätet oberoende av tid och 
rum är en avgörande och uppskattad faktor för deras deltagande. 

Väljer man en e-panel behöver man tillgång till någon form av webbaserat en-
kätverktyg. Ofta finns sådan funktionalitet i den befintliga webbplattformen. 
Flera av de kommuner som har medborgarpanel använder lösningar som in-
går i deras befintliga webbplattform.

Niklas Frykman (FP), Eskilstuna kommun, reflekterar över dialog och med-
borgarpanel.
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Medborgarpanel via mobiltelefon

Ett annat exempel är medborgarpanel där kommunikationen sker via text-
meddelande via mobiltelefon. 

Medborgare bjuds in att registrerar sig på hemsidan för att delta i en medbor-
garpanel därefter skickas frågorna ut till alla som anmält sig att delta via SMS. 
Metoden används framförallt när man vill ha snabb återkoppling från många. 
Eftersom svaren skall kunna ges via textmeddelande kan frågorna inte bli för 
komplicerade beroende på vad det verktyg man använder klarar av, kan man 
ställa:
 Ja/Nej/Vet ej frågor
 Frågor som rangordnar
 Frågor som väljer ut ett förslag 
 Det kan även finnas möjlighet till kortare textmeddelanden.

MOBIL-ENKÄT – VÅRT VERKTYG 

Ett av de verktyg vi har tagit fram är ett webbaserat system för att han-
tera enkäter via mobiltelefon, ”mobil-enkät”.

I Mobil-enkät kan medborgare registrera sitt eget konto och tala om 
vilka frågeställningar och ämnen de är intresserade av. De kan också 
svara på olika frågor som bestäms av administratören. Ur statistisk 
synvinkel kan det vara intressant att veta var personen bor, kön, ålder, 
yrke, om det finns barn i hushållet etcetera. Administratörerna kan se-
dan skapa frågor som valfritt kan vara Ja/nej frågor eller öppna svar 
(korta meddelanden). Medborgare som svarar gör det sedan från sin 
mobiltelefon, vilket gör mediet snabbt och enkelt.

När svaret kommit in till Mobil-enkät, sammanställs svaret automa-
tiskt med den statistiska bakgrundinformationen som sedan kan be-
arbetas i ett kalkylprogam. Det som kostar är trafikkostnaden för sms-
medel anden. 
Länk till Mobil-enkät, öppnas i nytt fönster.
http://smsskl.prod3.imcms.net/

http://smsskl.prod3.imcms.net/
http://smsskl.prod3.imcms.net/
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Eftersom textmeddelande ger begränsad möjlighet till förklaringar så gäller 
det att vara noga när frågorna formuleras så de är lätta att förstå.

Mobiltelefon är det vanligaste kommunikationsverktyget vilket gör att många 
har möjlighet att delta. Erfarenheter visar att det går snabbt och enkelt att få 
in synpunkter. Beroende på vilka kriterier som läggs vid registrering kan pa-
nelen riktas till olika avgränsade grupper, till exempel boende i ett visst om-
råde, unga, de som besöker en festival etcetera.

Pia Tingvall (C), Kinda kommun, om Kindapanelen.
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Fler intervjuer med projektledare, från kommuner som deltagit i SKL:s nät-
verk , öppnas i nytt fönster.
http://www.skl.se/web/Intervjuer_kring_Medborgarpanelsprojekt.aspx

Länk till Faktablad om medborgarpaneler, öppnas i nytt fönster.
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_6_augusti_2009.aspx

Konsultation i ett tidigt skede

En av poängerna med dialog är att den sker tidigt. Ett exempel på tidig dialog 
där en kommande händelse i stadsmiljön kopplas till information och möjlig-
het att lämna synpunkter via hemsidan finns i Eskilstuna. 

Stadsbyggnadskontoret sätter ut skyltar ”Innan vi sätter spaden i jorden” på 
den plats där något skall göras. En kort information om att just här planerar 
man att göra en viss förändring och med hänvisning till kommunens hemsida 
för mer information om vad som diskuteras och upplysning om hur man kan 
lämna sina synpunkter. 
Länk till ”Spaden i jorden”, öppnas i nytt fönster.
http://eskilstuna.se/templates/Page____153482.aspx

Anna Wihelmsson, informatör på stadsbyggandsförvaltningen i Eskilstuna.

.

http://www.skl.se/web/Intervjuer_kring_Medborgarpanelsprojekt.aspx
http://www.skl.se/web/Intervjuer_kring_Medborgarpanelsprojekt.aspx
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_6_augusti_2009.aspx
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_6_augusti_2009.aspx
http://eskilstuna.se/templates/Page____153482.aspx
http://eskilstuna.se/templates/Page____153482.aspx
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Dialog

Dialog 

Dialog är det tredje steget i delaktighetstrappan och innebär att medborgare 
bjuds in till att föra dialog om en fråga eller område och där var och en har 
möjlighet att argumentera för sin åsikt. 

Medborgarbudget – simulering och dialog

Medborgarbudget är en metod där man bjuder in medborgare att ge sin syn 
på frågor relaterade till ekonomiska beslut. Medborgarbudget följer den or-
dinarie budgetprocessen. Medborgarbudget har sitt ursprung från Brasilien. 
I södra Europa genomförs medborgarbudget vanligtvis utan IT-stöd. I Tysk-
land och England är det däremot vanligt med IT-stöd.

Medborgarbudget kan användas för att göra budgeten begriplig samt visa 
på komplexiteten i beslutsfattandet både på kort och på lång sikt. Genom 
att bjuda in medborgare och be om deras synpunkter på prioriteringar, in-
komster/utgifter kan man få ökad förståelse och acceptans för förändringar 
i verksamheter.

Erfarenheter visar att det krävs väl förankrade beslut innan man bjuder 
in till medborgarbudget. Det gäller också att tillhandahålla flera kanaler för 
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att ta emot medborgarnas förslag och synpunkter, via webb, e-post, post, te-
lefon etcetera. För att skapa intresse för att delta är marknadsföringen oer-
hört viktigt. Frågeställningarna måste presenteras på ett lättillgängligt sätt 
och återkopplingen och transparens är även här avgörande för medborgares 
förtroende.

Med hjälp av ett webbaserat simuleringsverktyg kan man åskådliggöra bud-
geten på helt nya sätt. Det är en fördel om man följer budgetprocessen. I de 
fall man bjuder in barn/unga att prioritera/besluta utifrån givna ramar bör 
tidsramarna från idé till genomförande kortas så mycket det går.

Exempel

Hamburg har inspirerat oss till att ta fram vår budgetsimulator som är avse-
värt enklare än den komplexa IT-lösning som Hamburg använder.

Hamburg har genomfört två konsultationer kring ekonomiska prioriteringar, 
2007 och 2009. Via IT-verktyget bjuds medborgare i Hamburg in att ge sin syn på 
prioriteringar i budgeten genom att öka eller minska de resurser man vill avsätta 
för olika budgetområden. Det är delområden som förskola, social omsorg etcetera.

BUDGETSIMULATORN – VÅRT VERKTYG 

Vi har nu tagit fram en svensk budgetsimulator som gör det möjligt att 
bjuda in medborgare att ge sin syn på prioriteringar på olika nivåer. I 
simulatorn går de att göra prioriteringar för drift, kapital, investering 
och skattenivå. Kommunen eller landstinget väljer vilka delar som ska 
vara med, hela budgeten eller delar av budgeten. De olika partiernas 
budgetförslag kan presenteras i simulatorn. Medborgare som bjuds in 
kan lägga upp sina budgetar parallellt. 
Länk till budgetsimulatorn, öppnas i nytt fönster.
http://www.dosf.se/medborgarbudget/

Haninge kommun prövar verktyget i samband med att medborgare 
bjudits in till att komma med förslag om utformningen av en park i 
kommunen. 
Verktyget kan hyras som tjänst eller laddas hem och vidareutvecklas 
eftersom det är öppen källkod.

http://www.dosf.se/medborgarbudget/haninge
http://www.dosf.se/medborgarbudget/
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För varje område presenterar de politiska partierna sina ståndpunkter för 
just det området, förvaltningen presenterar målen för verksamheten.

När en medborgare gör sin egen budget och prioriterar så finns möjlighet att 
skriva in sina kommentarer/förslag till den eventuell besparing eller ökning 
man föreslår för det aktuella budgetområdet. 

2007 var uppgiften att göra en budget som inte fick överstiga den givna ra-
men, snarare ville man ha förslag på besparingar. Man fick slutligen in mellan 
20–30 konkreta förslag på besparingar. Förslagen har sedan förts vidare till 
diskussion i stadens politiska församlingar. 

Utöver de cirka 5 000 medborgare som gjorde sin egen budget så var betydligt 
fler inne och tittade på budgeten. Många, såväl politiker som tjänstemän, ut-
tryckte att nu förstod de stadens budget på ett mycket bättre sätt än tidigare 
då man enbart haft skriftliga dokument att tillgå.  

Köln bjuder in medborgare att inom några utpekade verksamhetsområden 
komma in med förslag på åtgärder som man sedan röstar på. De som får flest 
röster genomförs.

I Köln har man kompletterat metoden med flera möjligheter för medbor-
gare att ge sin syn, till exempel ett callcenter där medborgare kan lämna sina 
synpunkter, dessa förs sedan i in det webbaserade systemet där allt samlas i 
slutänden. Allt för att skapa transparens för invånare.
Länk till Kölns medborgarbudget, öppnas i nytt fönster.
https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/

Redbridge, en kranskommun till London, presenterar resultat, med mera, 
från sin medborgarkonsultation kring ekonomi och framtida satsningar i 
”Redbridge Conversation”. 
Länk till ”Redbridge Conversation results”, öppnas i nytt fönster.
http://cms.redbridge.gov.uk/conversation/headlinefindingsandresults.aspx

I São Brás De Alportel, en kommun i Portugal, bjöd en borgmästare in skole-
lever att beskriva de mest angelägna problemen kring den fysiska miljön de 
ser på sina skolor. Detta har eleverna sammanställt i en film som skickades till 
borgmästaren. De olika skolornas bilder lades ut på webben och eleverna fick 
möjlighet att rösta på de åtgärder som de ansåg borde vara mest prioriterade. 

Erfarenheten blev att eleverna tog ett stort ansvar för helheten och priori-
terade de problem som de uppfattade var mest nödvändiga att åtgärda. Här 
kan du se ett material som en grupp unga tog fram som förslag till åtgärder.

https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/
https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/
http://cms.redbridge.gov.uk/conversation/headlinefindingsandresults.aspx
http://cms.redbridge.gov.uk/conversation/headlinefindingsandresults.aspx


IT-verktyg i demokratins tjänst34

Kapitel 5. Dialog

Länk till film om skolelevers prioriteringar, öppnas i nytt fönster.
http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Portugal.aspx
I Sverige har de första medborgarbudgetarna genomförts i några av de kom-
muner som ingår i SKL:s nätverk, Örebro, Uddevalla och Haninge.
Länk till information och filmer om medborgarbudget i Örebro, öppnas i nytt 
fönster.
http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Orebro.aspx

Länk till Faktablad om medborgarbudget, öppnas i nytt fönster.
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_5_januari_2009.aspx

Diskussionsforum på Internet

Med denna metod möjliggörs dialog med medborgare genom att använda sig 
av någon form av webbaserat dialogverktyg. Ett sådant verktyg kan användas 
för helt öppna diskussioner där alla är välkomna att delta genom att skriva 
och svara på inlägg. Ett annat sätt är att koppla det till en mindre grupp till 
exempel en medborgarpanel eller som ett sätt att fortsätta en diskussion efter 
ett fokusgruppsmöte.

Här kan dialogen föras oberoende av tid och rum vilket gör det möjligt fört 
många att delta. Aktuella frågor behandlas snabbt på ett transparent sätt ef-
tersom alla ser alla inlägg.

Någon bör ha en moderatorroll och regelbundet kontrollera inläggen så att 
inget olämpligt kommer ut. (Ett alternativ kan vara att ha direktpublicering 
under kontorstid och för tiden därutöver publiceras inkomna inlägg på mor-
gonen efter snabb genomgång.)

Här kan man också använda det verktyg vi har tagit fram för diskussion över 
nätet. Förutom att, som vi beskrev under rubriken information, använda 
verktyget för information, frågor svar etcetera kan det med fördel användas 
som diskussionsforum.

http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Portugal.aspx
http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Portugal.aspx
http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Orebro.aspx
http://www.skl.se/web/Medborgarbudget_i_Orebro.aspx
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_5_januari_2009.aspx
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_5_januari_2009.aspx


IT-verktyg i demokratins tjänst 35

Älmhults kommun har i maj 2010 startat Älmhultsdebatten på sin hemsida. 
Vårt dialogverktyg används för detta.

Chatt i realtid

Chatt (småprata) är en metod där deltagare kommunicerar via korta textmed-
delanden i realtid. En chatt kan till exempel öppnas under en avgränsad tid  
19.00–20.00 för att ge medborgare möjlighet att ställa frågor i ett specifikt 
ämne till ansvariga politiker och eller tjänstemän. En modern form av tele-
fonväkteri. En chatt skall gå snabbt, därför kan det vara bra att vara flera på 
plats för att svara.  

På mycket kort tid har många möjlighet att ställa just sin fråga till ansvariga. 
Här är också transparensen hög så alla ser alla frågor och svar, det går även att 
följa chatten utan att fråga. Frågor och svar kan sparas för fortsatt använd-
ning, publicering med mera.

DIALOGEN – VÅRT VERKTYG 

Inspirerade av 10 Downings Streets hemsida har vi tagit fram ett verk-
tyg för dialog med ljud/bild och/eller text. Dialogen kan användas för 
att både diskutera och presentera information med video, ljud, bild 
och text. I grunden är Dialogen ett forum, där olika medier kan bifogas. 

Forumet kan delas in i olika ämnesrum, varje rum kan modereras och 
innehålla valfritt antal diskussioner. Ett sofistikerat administrations-
gränssnitt gör moderering och övervakning av systemet mycket enkelt 
för administratörerna. Säkerheten är hög, till exempel är det enkelt att 
direkt se IP-nummer och andra data kring användaren, om det skulle 
behövas.
Länk till Dialogen, öppnas i nytt fönster.
http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
Länk till 10 Downing Streets hemsida, öppnas i nytt fönster.
http://www.youtube.com/DowningSt

http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
http://medborgardialog.prod3.imcms.net/1001
http://www.youtube.com/DowningSt
http://www.youtube.com/DowningSt


IT-verktyg i demokratins tjänst36

Kapitel 5. Dialog

Ett annat exempel på dialog genom filmade inslag är 

Videokiosk 
Kommunen/landstinget ställer upp en så kallad videokiosk på någon plats, 
gärna i samband med en aktivitet/möte. Medborgare går in i ett bås/rum där 
det finns videokamera (helst bemannad). Där ger man sitt svar, ger uttryck 
för en åsikt eller lämnar förslag/idéer. Metoden har bland annat använts av 
Västerås Stad i deras Målbildarbete 2026 där ungdomar kunde beskriva hur 
de vill att Västerås skall se ut i framtiden.
Länk till Västerås 2026, öppnas i nytt fönster.
http://www.vasteras.se/omvasteras/Sidor/4500bidragtillvasteras2026.aspx

Uppsala kommun har gjort en liknande version i sitt arbete med vision 2030 
där medborgare ger sina synpunkter i filmade inslag.
Länk till Uppsala vision 2030, öpnnas i nytt fönster.
http://www.uppsala.se/uppsala2030

Såväl Västerås stad som Uppsala kommun presenterar medborgares syn-
punkter kring framtiden på sina hemsidor och på YouTube.

CHATTEN – VÅRT VERKTYG 

SKL har tagit fram ett webbaserat verktyg för chatt som är lämligt att 
använda om man vill erbjuda medborgare att chatta med förtroende-
valda  i en viss fråga under en avgränsad tid. Chatten är byggd så att 
den kan integereras på andra siter, användarvändligheten är hög. All 
diskussion sparas i form av textfiler och som kan användas för att till 
exempel göra utdrag ur diskussioner och publicera på hemsidan.
Länk till ”Chatten”, öppnas i nytt fönster.
http://medborgarchat.prod3.imcms.net/

Gotlands kommun har använt sig av chatt bland annat i samband med 
planfrågor, där man haft utställningar och möten av traditionell karak-
tär. Som ett komplement har man öppnat ett chatfönster på hemsidan 
under några timmar där medborgare har kunnat chatta med ansvariga 
politiker och tjänstemän.

http://www.vasteras.se/omvasteras/Sidor/4500bidragtillvasteras2026.aspx
http://www.vasteras.se/omvasteras/Sidor/4500bidragtillvasteras2026.aspx
http://www.uppsala.se/uppsala2030
http://www.uppsala.se/uppsala2030
http://medborgarchat.prod3.imcms.net/
http://medborgarchat.prod3.imcms.net/
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KAPITEL6

Inflytande

Inflytande

Inflytande och delaktighet är det fjärde steget på delaktighetstrappan. Här 
bjuds medborgarna in att delta under längre tid och är med i en utvecklings-
process från ax till limpa.

E-petitioner

E-petitioner är en alltmer vanlig metod särskilt i England där en ny lagstift-
ning säger att kommuner ska erbjuda denna möjlighet via Internet. På kom-
munen/landstingets hemsida kan medborgare (petitionärer) lämna sina för-
slag till aktivteter/förändringar/utveckling etcetera. 

Petitionären kan också bifoga eller länka till mer bakgrundsinformation i frå-
gan. Här kan andra medborgare stödja ett förslag genom att signera petitio-
nen. Det är upp till petitionären att själv marknadsföra sin petition till exem-
pel på olika sociala medier. 

På hemsidan kan man sedan öppet följa hur antalet signaturer ökar, det 
fortsatta flödet för petitionen samt vad som så småningom händer med för-
slaget. Som kommun/landsting kan man själv välja hur man utformar sitt 
åtagande gentemot medborgarna, lovar man att ta upp inkomna petitioner 
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Kapitel 6. Inflytande

till politisk behandling eller lämnar med det öppet åt de förtroendevalda att 
själva välja vilka frågor de eventuellt vill plocka upp.

Anneli Philipson (V), kommunalråd Malmö stad, om tankarna bakom införan-
det av Malmöinitiativet.

Länk till Faktablad om e-petitioner, öppnas i nytt fönster.
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_7_om_e_petitioner_medborgardialog.aspx 

E-PETITIONER – NU ETT SVENSKT VERKTYG 

Malmö stad var först med att importera, anpassa och använda ett eng-
elskt verktyg för e-petitioner redan 2008. Verktyget är framtaget av 
Public-I Group.

SKL har medverkat till att Public-I:s verktyg för e-petitioner nu finns 
skräddarsytt för den svenska marknaden med svenska återförsäljare. 
Här kan medborgare lägga upp sina förslag till utveckling av kommu-
nen eller landstinget. Funktion för registrering av medborgare som vill 
lämna eller signera förslag ingår.
Länk till Malmöinitiativet, öppnas i nytt fönster.
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/

http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_7_om_e_petitioner_medborgardialog.aspx
http://www.skl.se/web/Faktablad_nr_7_om_e_petitioner_medborgardialog.aspx
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/
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KAPITEL7

Medbeslutande

Medbeslutande 

Det sista steget i trappan handlar om medbestämmande. Där förtroendeval-
da genom olika metoder låter majoritetens val utgöra beslutet i frågan. 

Beslutande rådslag/folkomröstningar

Beslutande rådslag eller folkomröstningar över Internet innebär att de förtro-
endevalda inbjuder medborgarna till att rösta om olika alternativa lösningar och 
att man i inbjudan utlovar att följa resultatet av rådslaget/folkomröstningen. 

Denna form av delaktighet ligger nära gränsen för direkt demokrati. Om detta 
steg ska utgöra en del av det demokratiska system vi har idag bör de förtroen-
devalda fatta ett beslut om att frågans avgörande kan överlämnas till de som 
deltar i processen och att frågan inte är av ideologisk karaktär utan av mer 
praktisk karaktär. De alternativ som ställs upp bör också har beretts av tjäns-
temannaorganisationen och beslutats av den beslutande församlingen.

De erfarenheter som finns av rådslag och folkomröstningar visar att frågorna 
framförallt gäller stadsplanering, gatu- och trafikfrågor eller fritids- och kul-
turfrågor. 
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Kapitel 7. Medbeslutande

Sigtuna kommun har genomfört flera rådslag sedan 2005.

Botkyrka kommun bjöd under våren 2010 in medborgare från 16 år och uppåt 
inom kommundelen Tullinge att delta i ett rådslag för att rösta om två finan-
sierade förslag för utformning av en strandpromenad.
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BILAGA 1

Leverantörer av IT-verktyg

Dialogen
Chatten
Mobil-enkät
Kontaktuppgifter: imCode Partner AB, Hillar Loor, +498 200 302
sales@imcode.com

Medborgarbudget 
Dragon Open Source Foundation, Rådhusgatan 11, 852 31 Sundsvall
robert.olofsson@medborgarbudget.se

Geopanelen
Kan avropas genom ramavtal
Decerno AB, Djursholmsvägen 53, 183 52 Täby, 070-364 05 12 
torsten@decerno.se

E-petitoner
Verktyget är webbaserat kan användas helt på svenska och levereras av  
imCode Partner AB som är Public-Is återförsäljare i Sverige. 
Kontaktuppgifter: imCode Partner AB, Hillar Loor, +498 200 302
sales@imcode.com

Chimpen
Helt webbaserat kan användas direkt från www.chimp.kalix.se
Allt arbete lagras lokalt. 
Utvecklat av Redpill Linpro AB och Asteva kvalitetsutvecklarna i samverkan 
med SKL, Kalix kommun, Sollentuna kommun.

mailto:sales@imcode.com
mailto:torsten@decerno.se
mailto:sales@imcode.com
http://www.chimp.kalix.se
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