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Situasjonen i dag

• Det er en interesse
• Mange eksempler på forsøk
• Mange eksempler på 

mislykkede forsøk 
• Mindre verktøy blir brukt
• Manglende kompetanse 

og erfaring



To eksempler 
på verktøy



Eksempel:
LiquidFeedback



LiquidFeedback

• Innbyggere kan poste initiativ
• Andre kan kommentere, foreslå 

alternativer og diskutere
• Initiativ som får mange supportere 

og har flere alternativer åpnes for 
avstemning

• Mulighet å rangere alternativer



Prosessen

1. Opptaksfasen
2. Diskusjonsfasen 
3. Verifiseringsfasen
4. Avstemningsfasen



Kommunen trenger ikke å følge 
resultatet av avstemningen ... 

... men om innbyggerne ikke føler 
at deres arbeid har noen effekt, vil 
bruken dø



Eksempel:
Community Maps



Community Maps

• Leveres av 
Mapping for change

• Skape kart
• Innbyggerne og Kommunen i lag
• Illustrer informasjon
• Skaper en fellesforståelse
• En måte å samarbeide på 

http://mappingforchange.org.uk/


Prosessen

1. Kommunen setter opp et nytt kart
2. Brukerne inviteres til å bidra med 

informasjon
3. Kommunen styrer rettighetene 

og modererer
4. Kart kan siden publiseres på 

nettstedet eller som lenker



Eksempel
• Overvåke luftkvalitet med hjelp av innbyggerne

http://mappingforchange.org.uk/projects/love-lambeth-air/


Eksempel
• Kommuniser og 

diskuter hvor nye hus 
kan bygges

http://mappingforchange.org.uk/projects/southwark-new-homes/


Det kreves et gjennomtenkt 
formål som baserer seg på et 
tydelig behov hos innbyggerne



Hvorfor blir det feil?
• Man ser ikke behovet av et 

kontinuerlig budsjett
• Innspill fra innbyggerne blir 

ikke ivaretatt
• Man stoler på en persons 

engasjement
• Man velger verktøy uten å ha gjort 

en behovsanalyse
• Man syns det koster for mye



Hva må man tenke på?

1. Behovet
2. Organisasjonen
3. Brukerne
4. Kommunikasjon og engasjement
5. Realistisk budsjett
6. Tilbakemelding



Tenk på at ikke alle vil/kan 
ta til orde i digitale verktøy





Andreas.cederbom@funka.com

Det finnes ingen 
gjennomsnittsbrukere 


	Digitale løsninger for medvirkning
	Situasjonen i dag
	Lysbildenummer 3
	Eksempel:�LiquidFeedback
	LiquidFeedback
	Prosessen
	Lysbildenummer 7
	Eksempel:�Community Maps
	Community Maps
	Prosessen
	Eksempel
	Eksempel
	Lysbildenummer 13
	Hvorfor blir det feil?
	Hva må man tenke på?
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Det finnes ingen gjennomsnittsbrukere �

