
Metodstöd 
Att planera för dialog och delaktighet inom en samverkansprocess



ENKLA FRÅGOR
Många har etablerad kunskap och/eller kan agera på instruktion för att 
hantera/lösa problemet. Exempel - förutsägbart linjearbete. Kan 
hanteras på samma sätt varje gång. Orsak/verkan.

KOMPLICERADE FRÅGOR
Ett fåtal har kunskap och färdighet att lösa/hantera frågan. De som saknar 
kunskap och färdighet behöver acceptera och se legitimiteten i både 
lösningar och expertis. Logiska och linjära, men kräver expertkompetens 
för att kombinera delarna. Exempel – färdighetsarbete, ex. läkare, 
mekaniker. 

KOMPLEXA FRÅGOR
Ingen har full översikt eller kontroll över helheten. Dynamiska - ordning 
förvandlas snabbt till oordning. Många berörda parter med mycket 
olikartade förutsättningar och olika typer av maktresurser. Ofta starka 
värderingsdrivna frågor inblandade, vilket leder till hög  
konfliktpotential. 

(le Roux & Sande, Snowden)    







VAR HITTAR VI DILEMMAN?

• Leta i påståenden om hur saker borde vara eller vi borde ha mer/mindre av

• Leta i frustration över hur det är just nu

• Leta efter två nyckelstereotyper

• Leta i motstånd

• Leta i utmaningar och drömmar

• Leta i företrädares argument





PROCESSLOGIK



• Lista perspektiv
• 1
• 2
• 3

Kartlägg perspektiven

Perspektivkartläggning



AKTÖRSANALYS
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AKTIVITETLÅG HÖG

PRIO 1 PRIO 2

PRIO 3PRIO 4

Högt berörda 
Inte aktiva

Kräver aktivt 
uppsökande

Högt berörda
Högaktiva

Kommer till möten
Söker aktivt upp 
beslutsfattare

Inte särskilt berörda
Högaktiva

Söker aktivt upp 
beslutsfattare
”Rättshaverister”

Måste hanteras och avvägas
mot helheten

Inte särskilt berörda
Inte aktiva

Bör ev. höras för att 
balansera helheten

Ur SKR: Medborgardialog som del i styrprocessen

Målgruppsanalys
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MER 
INFLYTANDE

MINDRE 
INFLYTANDE

Konsultation

Medverkan

Information

Partnerskap

Delegation

Hur mycket inflytande ska deltagarna 
ha över process och utfall?
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Delegation
Syftet: lämna över beslutsmakten till andra. Processledaren avsäger sig makten at bestämma.
”Vi lämnar över beslutsmakt till er. Det som ni bestämmer skriver vi under på”

Partnerskap
Syftet: medskapa resultat. Processledaren delar bestämmande makt med inbjudna deltagare. 
”Vi samarbetar på lika villkor. Vi vill komma fram till resultat som fungerar både för medborgare och för oss”

Medverkan
Syftet: skapa utrymme för resonemang och ömsesidig lärande. Processledaren behåller makten att bestämma men är öppen för påverkan.
”Vi är påverkningsbara och tror att vi tillsammans kan uppnå ett bättre resultat än om vi själva fatta beslut”

Konsultation
Syftet: ta reda på vad deltagare  tankar, känner och vill. Processledare bestämmer hur mycket hen ska påverkas. 
”Vi vill veta vad  ni tänker, upplever, känner och vill”

Information
Syftet: förmedla information. Enkelriktad kommunikation – inbjudna är mottagare.
”Vi vill att ni ska  veta eller förstå”

Manipulation
Syftet: ge inbjudna ett falskt intryck att de har inflytande. 
”Vi vill att ni ska tro att ni har inflytande men vi lyssnar inte på er”



Dahls demokratiska livboj



MÖTESLOGIK




