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Tack 
Tack till alla er som deltog under maj månads dialogaktiviteter år 2012. Utan er medverkan 
och ert engagemang hade det varit omöjligt att genomföra alla dialogmöten/workshops. Vi 
hade inte heller fått bra och övertänkta svar i webbenkäten.  
 
Tack vare er har Gislaveds kommun fått ett utmärkt underlag till sitt fortsatta arbete med 
medborgardialog och till handboken för medborgardialog i Gislaveds kommun. Handboken 
kommer att vara färdig vintern 2012-2013 och kommer att fungera som ett hjälpverktyg för 
kommunens nämnder och förvaltningar i deras arbete med att utveckla dialogen med kom-
muninvånarna. Än en gång tack!  

Sammanfattning 
Under maj månad arrangerade demokratiberedningen sex dialogmöten i Gislaveds kommun. 
Sammanlagt deltog cirka 221 personer i dialogaktiviteterna. Mötena var öppna och alla som 
hade tid och möjlighet kunde medverka. Hade man inte möjlighet att närvara fanns det till-
fälle under maj månad att besvara en webbenkät.  Möten ordnades i orterna Burseryd, 
Hestra och Anderstorp, samt i klass 7C på Lundåkerskolan och i klass NV 10 och i klass OP 
09 på Gislaveds gymnasium. Under mötet i Anderstorp medverkade även klass 8D från 
Åsenskolan. 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? (Vid dialogmötena i skolorna arbetade man inte med frå-
geställning 3. Frågan fanns inte heller 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 visar att de kommunala områden/verksamheter som deltagarna 
framförallt vill vara med och påverka och föra dialog kring är skola/utbildning och äldre-
omsorg. Därefter följer fritidsfrågor, kommunikationer och utveckling av Gislaveds centrum. 
Övriga områden/verksamheter är natur och miljö, vägar/gångbanor/cykelvägar, närmiljö, 
samhällsplanering, skolmat och kultur. För att se samtliga antal svar/markeringar som delta-
garna gjorde, se bilaga 1. 
 
En överväldigande majoritet av deltagarna vill framförallt vara med och påverka och föra dia-
log genom att besvara webbenkäter. Därefter prioriteras metoderna dialogmöten, fokus-
grupper och enkäter. Övriga metoder är forum på internet och i grupp med politiker. För att 
se samtliga antal svar/markeringar som deltagarna gjorde, se bilaga 2. 
 
Flertalet av mötesdeltagarna är positiva till och har positiva förväntningar på Gislaveds kom-
muns arbete med medborgardialog. Flertalet anser att dialogarbetet är ett bra initiativ. Men 
samtidigt finns det farhågor och en viss skepsis. Tveksamheten härstammar från medverkan i 
tidigare dialogaktiviter, arrangerade av kommunen, som några deltagare menar inte har lett 
till önskat resultat. Man påpekar även att det är viktigt med återkoppling efter en dialogaktivi-
tet så att deltagarna får veta vad som händer med det arbete som man har lagt ned. Annars 
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kommer deltagandet upplevas som meningslöst. Många önskar även en direkt och personlig 
dialog med förtroendevalda. 
 
Det främsta hindret för att mötesdeltagarna ska kunna vara med och påverka och föra dialog 
är tidsbrist, detta oavsett ålder och sammanhang. Fritidsaktiviteter, andra engagemang och 
skolarbete fyller människors kalendrar. Många upplever även att det är svårt att komma i 
kontakt med förtroendevalda och det finns en rädsla för att förtroendevalda inte ska lyssna. 
Många av eleverna påpekar att de inte vet hur de ska göra för att vara med och påverka och 
delta. Därför känner man sig osäker. Många menar att de hade behövt mer kunskap. Flertalet 
av eleverna anser också att vuxna inte lyssnar på ungdomar och att vuxna och ungdomar inte 
ställs inför samma problem. 
 
Konkreta och faktiska hinder som också nämns är svårigheten att transportera sig till dialog-
aktiviteter om man saknar körkort och att avsaknaden av internet gör det svårt att delta i 
aktiviteter på nätet. Värt att notera är att flertalet av deltagarna påpekar att de flesta hinder 
går att överbygga och att det egentligen inte finns några problem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Resultatet från dialogaktiviteterna kommer att ligga till grund för Gislaveds kommuns fort-
satta arbete med medborgardialog, samt för metodhandboken för medborgardialog i Gisla-
veds kommun. Metodhandboken ska vara klar vintern 2012 – 2013 och handboken ska fun-
gera som ett stöd för kommunens nämnder och förvaltningar. Nämnder och förvaltningar 
ska efter projektets slut systematiskt börja arbeta med medborgardialog och arbetssättet 
med medborgardialog ska inkluderas i kommunens styr- och kvalitetssystem.  
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1. Inledning och bakgrund 
Dialogaktiviteterna under maj månad 2012 innebar att demokratiberedningen arrangerade 
sex dialogmöten/workshops i Gislaveds kommun. Möten ordnades i orterna Burseryd, 
Hestra och Anderstorp, samt på Lundåkerskolan i klass 7C och på Gislaveds gymnasium i 
klass NV 10 och i klass OP 09. Vid dialogmötet i Anderstorp deltog också klass 8 D från 
Åsenskolan. Hade man inte möjlighet att delta i dialogmötena i Burseryd, Hestra och Ander-
storp kunde man även svara på en enkät på webben. Webbenkäten berörde samma frågor 
som diskuterade under dialogmötena.  Denna rapport är en sammanställning över det resul-
tat som arbetades fram av de olika grupperna från respektive möte. I rapporten finns även 
resultatet från webbenkäten. 
 
Maj månads dialogmöten är en delaktivitet i Gislaveds kommuns medborgardialogprojekt 
som startade hösten 2011. Projektet ska pågå fram till slutet av 2013 och syftet är att öka 
kommuninvånarnas deltagande i det demokratiska samtalet och hitta vägar för att invånarna 
ytterligare ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling.  
 
Bakgrunden till projektet är ett kommunfullmäktige beslut som togs den 25 maj 2011. Då 
beslöt kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att tillsätta en demokratiberedning som ska 
arbeta med att öka kommuninvånarnas delaktighet och möjlighet till att vara med och på-
verka utvecklingen av kommunen. Demokratiberedningen består av elva kommunfullmäktige-
ledamöter. Alla partier i kommunfullmäktige är representerade i beredningen och det är be-
redningen som fungerar som styrgrupp för medborgardialogprojektet. 
 
Under 2012 kommer demokratiberedningen att pröva olika metoder och verktyg för med-
borgardialog genom att ordna flera aktiviteter. Resultatet från de prövade metoder-
na/aktiviteterna kommer att ligga till grund för Gislaveds kommuns fortsatta arbete med 
medborgardialog, samt för metodhandboken för medborgardialog i Gislaveds kommun. Me-
todhandboken ska vara klar vintern 2012 – 2013 och handboken ska fungera som ett stöd 
för kommunens nämnder och förvaltningar. Nämnder och förvaltningar ska efter projektets 
slut systematiskt börja arbeta med medborgardialog och arbetssättet med medborgardialog 
ska inkluderas i kommunens styr- och kvalitetssystem. Demokratiberedningens planerade 
och genomförda aktiviteter under 2012 är följande: 
 

1.1 Mars 2012 
Anordnade demokratiberedningen ”öppet hus” i Torghuset i Smålandsstenar. 33 personer 
över 65 år kom dit, fikade och besvarade en webbenkät om gång- och cykelvägarna i Små-
landsstenar. 130 mellanstadieelever på Åtterås- och Villstads skola i Smålandsstenar besva-
rade också enkäten, samt förskollärare som arbetar inom Åtterås- och Villstads skolområde. 
Kommunala tjänstemän och förtroendevalda från demokratiberedningen arbetade som hand-
ledare under Kartverkstaden. Resultatet av enkäten har sammanställts i en rapport och 
kommer att fungera som underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan. Planen 
ska vara färdig i augusti 2012. Återrapportering har skett till deltagarna genom att rapporten 
har skickats till de deltagare som lämnade sin adress. En presentation av resultaten har även 
genomförts i skolorna. Rapporten finns publicerad på kommunens webbplats. 
 



 7 

1.2 Maj 2012 
Anordnades sex dialogmöten på olika platser i kommunen. Möten ordnades i orterna Bur-
seryd, Hestra och Anderstorp, samt på Lundåkerskolan i klass 7C och på Gislaveds gymna-
sium i klass NV 10 och i klass OP 09. Vid dialogmötet i Anderstorp deltog också klass 8 D 
från Åsenskolan. Mötenas syfte var att kommuninvånarna skulle få möjlighet att lämna idéer 
och förslag på vilka kommunala områden/verksamheter som de vill vara med och påverka 
och föra dialog kring. Samt lämna idéer och förslag på vilket sätt som bäst passar dem för att 
de ska kunna vara med och påverka och föra dialog. Dialogmötena genomfördes som works-
hops där deltagarna arbetade aktivt. Tjänstemän från kommunen och företrädare för demo-
kratiberedningen medverkade som handledare. 
 
Hade man inte möjlighet att delta på dialogmötena kunde man besvara en enkät på webben 
som berörde samma frågeställningar som diskuterades under mötena. Webbenkäten fanns 
tillgänglig på kommunens hemsida från mitten av april fram till den sista maj. Demokratibe-
redningen stod även lördagen den 29 april i gången mellan Coop Konsum och Kapp Ahl i 
Gislaved och erbjud förbipasserande att besvara webbenkäten.  
 
Resultatet av dialogmötena har sammanställts i denna rapport och kommer att fungera som 
underlag till Gislaveds kommun fortsatta arbete med medborgardialog och till handboken för 
medborgardialog. Rapporten kommer att skickas till de deltagare som har lämnat sin adress 
och till de medverkande skolorna. Rapporten kommer även att publiceras på kommunens 
webbplats. 

1.3 Oktober 2012 
Demokratidagar kommer att anordnas under v.42. Demokratidagarna kommer att innehålla 
föreläsningar, workshops, seminarier, möjlighet att träffa kommunledningen, utställningar, 
med mera. Tisdagen den 16 oktober kommer alla arrangemang hållas på Gislaveds gymna-
sium för gymnasielever. Lördagen den 20 oktober kommer arrangemanget flyttas till kom-
munhuset i Gislaved och vara öppet för alla kommuninvånare. Demokratidagarna ingår som 
en aktivitet i Gislaveds kommuns årligen återkommande ”Hälsovecka”, eftersom delaktighet 
och inflytande är folkhälsoinstitutets första mål i de elva målområdena för folkhälsa i Sverige. 
Möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsätt-
ningarna för hälsa.  

2. Syfte 
Syftet med dialogmötena var att ge demokratiberedningen möjlighet att pröva metoden med 
dialogmöten/workshop för att beredningen ska ta med sig den erfarenheten inför färdigstäl-
landet av Gislaveds kommuns handbok i medborgardialog.  
 
Syftet var också att låta kommuninvånarna lämna synpunkter och idéer kring vilka kommu-
nala områden/verksamheter som de framöver vill vara med och påverka och föra dialog 
kring. Samt lämna idéer och synpunkter på vilka dialogmetoder/verktyg som de tycker är de 
mest lämpliga för dem.   

3. Genomförande 
Genomförandet av maj månads dialogaktiviteter kan delas upp i tre faser: en marknadsförings 
- inbjudningsfas, en genomförandefas och en återkopplingsfas. 



 8 

3.1 Marknadsförings- inbjudningsfas 
Dialogmötena i Burseryd, Hestra och Anderstorp var öppna. Det vill säga alla kommuninvå-
nare som hade tid och möjlighet att komma var välkomna. Övriga dialogmöten som genom-
fördes i klass 7 C på Lundåkersskolan och på Gislaveds gymnasium i klass NV 10 och i klass 
OP 09, riktades explicit mot de klasserna. Vid mötet i Anderstorp var även klass 8D från 
Åsenskolan inbjudna. Eftersom alla dialogaktiviteter som genomförs under 2012 är en form 
av försöksverksamhet, som kommer att ligga till grund för det fortsatta dialogarbetet, pro-
vade demokratiberedningen att förlägga de öppna mötena på olika tider. Därför förlades 
mötet i Anderstorp på dagtid och övriga möten på kvällstid.  
 
Inbjudan till de öppna mötena skedde genom annonser. Affischer och flyers sattes upp på 
varje ort. Olika intresseorganisationer kontaktades, så som Burseryds IF, Burseryd-Broaryd 
SPF, Hestra SSK, Hestra samhällsförening, SPF Hestra, Anderstorps samhällsförening, PRO 
Anderstorp och SPF Anderstorp. Information om dialogmötena spreds även den 29 april när 
ledamöter från demokratiberedningen stod i Gislaved, i gången mellan Coop Konsum och 
Kapp Ahl, och erbjöd förbipasserande att besvara webbenkäten. Information om dialogmö-
tena fanns också på kommunens hemsida och på kommunens facebooksida. 
 
Den skriftliga mötesutvärdering som mötesdeltagarna i Burseryd, Hestra och Anderstorp 
fyllde i direkt efter respektive möte visade att flertalet av mötesdeltagarna hade fått känne-
dom om mötena via en förening/organisation. Därefter kom affischer och flygblad. Annonser, 
kommunens hemsida och facebook tycks vara de kanaler som uppmärksammats minst. Av 
förklarliga skäl uppgav eleverna i klass 8D från Åsenskolan att de hade fått kännedom om 
mötet via skolan.   

3.2 Genomförandefas  
Sammanlagt deltog 64 personer på dialogmötena i Burseryd, Hestra och Anderstorp. 22 av 
deltagarna i Anderstorp var elever från klass 8D Åsenskolan. 12 personer deltog under dia-
logmötet i Burseryd, 15 i Hestra och 37 i Anderstorp. I dialogmötena på Gislaveds gymna-
sium deltog sammanlagt 42 elever. 22 elever från klass OP 09 och 16 elever från klass NV 
10. På Lundåkerskolan i klass 7C deltog cirka 25. Totalt besvarade 94 personer webbenkä-
ten. Det medför att sammanlagt har cirka 221 deltagare varit engagerade i maj månads dialo-
gaktiviteter i Gislaveds kommun.  
 
Vid dialogmöten i Burseryd och i Hestra ordnade elever från barn- och fritidsprogrammet 
från Gislaveds gymnasium aktiviteter för barn, så att även föräldrar hade möjlighet att delta 
på mötena. Dessvärre kom det inga föräldrar och barn till Burseryd, så tjejerna från barn- 
och fritidsprogrammet fick istället delta i dialogmötet. I Hestra kom det däremot en liten tjej 
som målade och pysslade med eleverna från barn- och fritidsprogrammet.  
 
Dialogmötena genomfördes som en workshop, vilket innebar att deltagarna arbetade till-
sammans i grupper om cirka 6 personer. Varje möte inleddes med att de medverkande le-
damöterna från demokratiberedningen och projektledaren Ulrika Dagård presenterade sig. 
Därefter följde en kortare inledning där Ulrika redogjorde för syftet med mötet och presen-
terade mötets frågeställningar, vilka var följande:  
 

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 en dialog? 



 9 

3. Vilka förväntningar har du på Gislaveds kommuns dialogarbete och möjligheterna till 
att vara med och påverka? (Vid dialogmötena i skolorna arbetade man inte med frå-
geställning 3. Frågan var inte heller 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 var inte med i 
webbenkäten) 

 
 För att förtydliga frågeställningarna innehöll inledningen också en kortfattad och övergri-
pande beskrivning över vilka områden/verksamheter som Gislaveds kommun arbetar med. 
En kortare presentation gjordes också över vilka olika metoder och sätt det finns för att 
kommuninvånare ska kunna vara med och påverka och föra dialog. I samband med presentat-
ionen visades även ett urval av diagram som presenterade hur Gislaveds kommun ligger till i 
förhållande till övriga kommuner som deltar i SKL:s (Intresseorganisationen Sveriges Kom-
muner och Landsting) kvalitetsmätning ”Kommunernas kvalitet i korthet”. Efter den inle-
dande presentationen genomfördes mötena i fyra etapper: 
 

• Alla deltagare fick enskilt på post- it lappar skriva ned egna idéer och förslag kring de 
olika frågeställningarna. Det fanns ingen begränsning över hur många förslag man 
kunde skriva. 

• Därefter arbetade man tillsammans i grupperna och sorterade post-it lapparna på fyra 
stora ark under rubrikerna ”Områden”, ”Olika sätt”, ”Förväntningar” och ”Hinder”.   

• Efter en fikapaus genomfördes sedan prioriteringar bland post-it lapparna. Fanns det 
några dubbletter så togs de bort. Varje deltagare fick sedan med hjälp av sex röda 
markeringar prioritera under respektive område och på post-it lapparna vilka ”områ-
den” och ”olika sätt” som de tyckte var viktigast. På så sätt framkom det tydligt vilka 
”områden” och ”olika sätt/metoder” som deltagarna i respektive grupp prioriterade.  

• En sekreterare som utsågs i varje grupp skrev sammanfattande anteckningar. Därefter 
redovisades och diskuterades varje grupps resultat muntligt för samtliga deltagare. 
Även områdena förväntningar och hinder redovisades och diskuterades.  

3.3 Återkopplingsfas  
Resultatet av mötena har sammanställts i denna rapport som kommer att skickas till de mö-
tesdeltagare som har uppgett post- eller mailadress. Rapporten kommer också sändas till 
respektive klass/skola som deltog i mötena, samt publiceras på kommunens webbplats. Det 
kommer även tydligt framgå i Gislaveds kommuns kommande handbok för medborgardialog 
att förslagen och idéerna kommer från resultatet av maj månads dialogmöten. Rapporten 
kommer även att presenteras för förtroendevalda, nämnder och förvaltningar. 

4. Avgränsning 
Det hade varit önskvärt att dialogmöten hade kunnat genomföras på varje ort i Gislaveds 
kommun. Men av tids- och resursmässiga skäl var det omöjligt. Efter diskussioner i demokra-
tiberedningen föll valet på orterna Burseryd, Hestra och Anderstorp för att få en geografisk 
spridning på mötena. För att i viss mån kompensera att möten inte kunde hållas i alla orter 
beslöt demokratiberedningen att en webbenkät skulle finnas på kommunens webbplats så att 
de som inte kunde medverka hade möjlighet att svara på samma frågeställningar som disku-
terades under mötena.  
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5. Analys 
Kapitlet innehåller en analys av samtliga dialogmöten och av webbenkäten. Analysen berör 
vilka ålderskategorier som deltog i dialogaktiviteterna, samt de frågeställningar som diskute-
rades under dialogmöten och som besvarades av enkätdeltagarna. 

5.1 Ålderskategorier 
Eftersom en inte fullständig kartläggning gjordes över vilken ålder mötesdeltagarna hade, är 
det inte möjligt att presentera en heltäckande bild över vilka ålderskategorier som var repre-
senterade under maj månads dialogaktiviteter. Följande uppskattning går ändå att göra ef-
tersom 53 av 64 mötesdeltagare i Burseryd, Hestra och Anderstorp besvarade en skriftlig 
utvärdering av mötena där de uppgav ungefärlig ålder.  

5.1.1 Ålderspridning deltagare i Burseryd, Hestra och Anderstorp 
Sammanlagt besvarade 53 av 64 mötesdeltagare utvärderingen av dialogmötena i Burseryd, 
Hestra och Anderstorp. Den totala ålderspridningen bland dem var: 
 
Ålder Antal deltagare 
0-15 22 (En åttondeklass från Åsenskolan, 

Anderstorp var speciellt inbjudna för att 
medverka på mötet i Anderstorp.) 

16-30 4  
31-45 1  
46-50 1 
51-65 3 
66-75 11 
76-90 10 
91 - 1 

5.1.2 Ålderspridning deltagare skolklasser 
Sammanlagt deltog cirka 63 elever från klass 7C Lundåkerskolan och från klass NV 10 och 
OP 09, båda klasserna från Gislaveds gymnasium. Den totala åldersspridningen bland dem 
var: 
Ålder Antal deltagare 
0-15 Cirka 25 
16-30 38 

5.1.3 Ålderspridning deltagare webbenkät 
94 personer besvarade webbenkäten. Den totala ålderspridningen bland dem var: 
 
Ålder Antal deltagare 
0-15 7 
16-30 6  
31-45 25 
46-60 36 
61-75 18 
76-90 2 
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5.1.4 Åldespridning deltagare samtliga dialogaktiviteter 
Ungefärlig åldersspridning bland deltagarna som deltog i maj månads dialogaktiviteter1 blir 
därför:  
Ålder Antal deltagare 
0-15 54 
16-30 48  
31-45 26 
46-60 40 
61-75 29 
76-90 12 
91 - 1 
 

5.1.5 Diagram I: Åldespridning deltagare samtliga dialogaktiviteter  
Diagram 1 visar den ungefärliga åldersspridningen bland deltagarna som deltog i maj månads 
dialogaktiviteter.  

 
 
Diagrammet visar att samtliga ålderskategorier är representerade, Kategorierna 0-15 och 16-
30 år är de ålderskategorier där flest deltagare har medverkat. Det förklaras av att skolorna 
har medverkat i arrangemangen kring dialogmötena. Därefter följer ålderskategorin 46-60 år.  
 
Det hade varit önskvärt att 10-20 deltagare till hade medverkat i ålderskategorierna 31-45, 
61-75 och i kategorin 75-90 för att representation skulle bli jämnare. Men en samlad bedöm-
ning gör ändå gällande att samtliga ålderskategorier är relativt välrepresenterade (undantaget 
kategorin 75-90 och 91-).  
 

                                                 
1 Resultatet är enbart ungefärligt eftersom 11 mötesdeltagare inte besvarade utvärderingen. Dessutom harmonie-
rar tyvärr inte ålderskategorierna i utvärderingen och i webbenkäten fullständigt med varandra. Det innebär att 
några personer ur kategorin 51-65 i utvärderingen av dialogmötena eventuellt borde vara placerade i kategorin 
61-75 i det totala resultatet. Likaså är elevantalet från Lundåkerskolan inte exakt, utan är cirka 25 elever.    
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5.2 Dialogmöte Burseryd 
Torsdagen den 3 maj arrangerade demokratiberedningen ett dialogmöte/workshop i orten 
Burseryd, lokal Tyngelvi, mellan 18:30 – 21:00. Mötet var öppet och alla som hade tid och 
möjlighet var välkomna. Mötesdeltagarna, som sammanlagt var 12 stycken, delades upp i två 
grupper för att diskussionen skulle bli hanterbar och intressant. Grupperna arbetade utifrån 
fyra frågeställningarna: Vilka kommunala områden/verksamheter vill du vara med och påverka 
och föra dialog kring? På vilket sätt vill du vara med och påverka och föra dialog? Vilka för-
väntningar har du på Gislaveds kommuns dialogarbete och möjligheterna till att vara med och 
påverka? Vilka hinder kan det finnas för dig, för att du ska kunna vara med och påverka och 
föra dialog? Prioriteringar gjordes avseende de två första frågeställningarna. Se under rubri-
ken genomförande för att läsa hur dialogmötet genomfördes. 

5.2.1Diagram I1: Kommunala områden/verksamheter, Burseryd (12 personer) 
Diagram 1 visar vilka kommunala områden/verksamheter som mötesdeltagarna i Burseryd 
framförallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med 
utgångspunkt från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en 
prioritering). Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart markerats en eller 
två gånger, eller inte alls, och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar och 
markeringar från mötesdeltagarna i Burseryd, se bilaga 1. 
 

 
 
Skolan/ utbildning och äldreomsorg är de områden som mötesdeltagarna i Burseryd främst 
vill vara med och påverka och föra dialog kring. Även de äldre deltagarna menar att utbild-
ningsfrågor är viktigt eftersom alla tjänar på ett välfungerande utbildningssystem. Oavsett 
generation är det betydelsefullt att satsa på barn och ungdomar.   
 
Övriga områden är byggnationer och strandskydd, skolmat och kommunikationer. Kommu-
nikationerna till och från Burseryd behöver förbättras. Utan bil och körkort är det nästintill 
omöjligt att ta sig till och från Burseryd. Att ha möjlighet att påverka och vara med och dis-
kutera kring byggnationer och strandskydd är viktigt. Även skolmatens kvalitet diskuterdes.  

5.2.2 Diagram III: Olika sätt (metoder/verktyg), Burseryd (12 personer) 
Diagram III visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som deltagarna i Burseryd framförallt vill 
vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångspunkt 
från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en prioritering). 
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Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger, eller inte alls, och 
redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från deltagarna i Burseryd, se 
bilaga 1.  

 
 
Mötesdeltagarna i Burseryd anser att träffar med ansvariga politiker i grupp är en mycket 
användbar metod för att invånare ska kunna vara med och påverka och föra dialog. Även 
webbenkäter betraktas som en snabb, enkel och effektiv metod. 

5.2.3 Förväntningar (Burseryd) 
Generellt har deltagarna höga förväntningar på Gislaveds kommuns arbete med medborgar-
dialog. Deltagarna tycker att det är positivt att kommunen satsar på att utveckla dialogen. 
Man hoppas att det som redan är bra ska bli bättre och att arbetet ska leda till snabba resul-
tat.  

5.2.4 Hinder och svårigheter (Burseryd) 
Tidsbrist är det främsta hinder som mötesdeltagarna uppger för att de ska kunna var med 
och påverka och föra dialog. Dagens människor oavsett ålder har många åtaganden och tid är 
en bristvara. Någon menar att det egentligen inte finns några hinder. Men samtidigt påpekar 
någon att avsaknaden av dator är ett reellt hinder som gör det svårt att vara med och föra 
dialog via internet.  

5.3 Dialogmöte klass 7C Lundåkerskolan 
Måndagen den 7 maj besökte demokratiberedningen klass 7 C Lundåkerskolan och genom-
förde ett dialogmöte. Klassen delades upp i fyra grupper för att diskussionen skulle bli han-
terbar och intressant. Grupperna arbetade utifrån tre frågeställningar: Vilka kommunala om-
råden/verksamheter vill du vara med och påverka och föra dialog kring? På vilket sätt vill du 
vara med och påverka och föra dialog? Vilka hinder kan det finnas för dig, för att du ska 
kunna vara med och påverka och föra dialog? Prioriteringar gjordes avseende de två första 
frågeställningarna. Se under rubriken genomförande för att läsa hur dialogmötet gick till. 

5.3.1Diagram IV: Kommunala områden/verksamheter klass 7 C (Cirka 25 elever) 
Diagram IV visar vilka kommunala områden/verksamheter som eleverna i klass 7 C framför-
allt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med ut-
gångspunkt från de prioriteringar som eleverna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en 
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prioritering). Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart makerats en eller 
två gånger, eller inte alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från 
klass 7C, se bilaga 1. 
 

 
 
Fritidsaktiviteter är viktigt för eleverna i klass 7 C. Man vill gärna vara med och påverka och 
föra dialog kring idrottsanläggningar och man önskar nya anläggningar som inte enbart är till 
för bollsport.  
 
Fler och bättre cykelvägar i Gislaved så att man kan cykla mellan orterna och mellan aktivite-
ter är också prioriterade områden. Liksom att vara med och påverka utvecklingen av Gisla-
veds centrum. Många av eleverna önskar fler klädaffärer i centrum är. Och precis som övriga 
elever som medverkat i dialogmötena vill gärna eleverna i klass 7C vara med och påverka 
skolmaten. 
 
Övriga områden/verksamheter som omnämns är: fixa basketträning, fler trampoliner i Gisla-
veds badhus, ändra åldern för sommarjobbare till 13-14år. 

5.3.2 Diagram V: Olika sätt (metoder/verktyg) klass 7C (Cirka 25 elever) 
Diagram V visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som eleverna i klass 7C framförallt vill 
vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångspunkt 
från de prioriteringar som deltagarna gjorde(deltagarna kan ha gjort fler än en prioritering). 
Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger och har i vissa fall 
inte fått någon markering. Dessa redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar 
från eleverna i klass 7C, se bilaga 1.  
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Eleverna i klass 7 C prioriterar främst webbenkäter för att vara med och påverka och föra 
dialog. Man vill även träffa politiker personligen för att diskutera och framföra åsikter. Några 
anser att ett idrottsråd är önskvärt. Idrottsrådet kan till exempel vara med och påverka 
skötseln av idrottsanläggningar. 

5.3.3 Hinder och svårigheter (klass 7C) 
Eleverna i klass 7 C har följande åsikter kring vilka hinder och svårigheter det kan finnas för 
att vara med och påverka och föra dialog: 
 

• Att ens åsikter inte kommer fram och att det inte görs något 
• Har inte tid 
• Man kanske inte vill att någon ska påverka i Gislaved 
• Alla har inte internet för att fylla i enkäter 
• Svårt att ta sig till olika ställen. Det är för långt om man inte har bil 
• Svårt att komma i kontakt med förtroendevalda. Man vågar inte. 

5.4 Dialogmöte Hestra 
Tisdagen den 8 maj besökte demokratiberedningen orten Hestra och genomförde ett dia-
logmöte/workshop i Hestra bibliotek mellan 18:30 – 21.00. Sammanlagt deltog 15 personer 
och mötet var öppet. Mötesdeltagarna delades upp i två grupper för att diskussionen skulle 
bli hanterbar och intressant. Grupperna arbetade utifrån fyra frågeställningarna: Vilka kom-
munala områden/verksamheter vill du vara med och påverka och föra dialog kring? På vilket 
sätt vill du vara med och påverka och föra dialog? Vilka förväntningar har du på Gislaveds 
kommuns dialogarbete och möjligheterna till att vara med och påverka?  Vilka hinder kan det 
finnas för dig, för att du ska kunna vara med och påverka och föra dialog? Prioriteringar gjor-
des avseende de två första frågeställningarna. Se under rubriken genomförande för att läsa 
hur dialogmötet gick till.   
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5.4.1 Diagram VI: Kommunala områden/verksamheter Hestra (15 personer) 
Diagram VI visar vilka kommunala områden/verksamheter som mötesdeltagarna i Hestra 
framförallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med 
utgångspunkt från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en 
prioritering). Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart markerats en eller 
två gånger, eller inte alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från 
mötesdeltagarna i Hestra, se bilaga 1. 

 
 
Mötesdeltagarnas fokus fanns av förklarliga skäl i Hestra. De områden man främst vill vara 
med och påverka är äldreomsorg, vägar/gångbanor/cykelvägar, samt Hestras utveckling och 
arbetsmarknad. Att vara med och påverka planfrågor (samhällsplanering) och kommunikat-
ioner betraktas som en förutsättning för Hestras utveckling. Eftersom Hestras profil och 
signum finns inom turism och friluftsliv anser flertalet att det är betydelsefullt att det finns 
möjlighet att vara med och påverka och föra dialog kring de områdena. 
 
Övriga områden som nämns är affärer/banker i Hestra, större etableringar så som vindkraft 
och bra sjukvård. 

5.4.2 Diagram VII: Olika sätt (metoder/verktyg) Hestra (15 personer) 
Diagram VII visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som deltagarna i Hestra framförallt vill 
vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångspunkt 
från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en prioritering).  
Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger och har i vissa fall 
inte fått någon markering. Dessa redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar 
från deltagarna i Hestra, se bilaga 1.  
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Mötesdeltagarna i Hestra prioriterade främst följande tre dialogmetoder: internet (olika fo-
rum och enkäter), ortsträffar med ansvariga politiker och tjänstemän, samt dialogmöten. 
Många anser att det är viktigt att träffa politiker och tjänstemän personligen för att diskutera 
och få tydliga svar. 

5.4.3 Förväntningar (Hestra) 
Det fanns många och tänkvärda tankar hos deltagarna kring Gislaveds kommuns dialogarbete. 
Följande synpunkter lämnades: 
 

• Att man lyssnar och återkopplar 
• Tveksamt 
• Hoppas på gehör 
• Någon respons vid önskemål 
• Att någon tar tag i frågorna och visar handlingskraft 
• Stora (Ta rätt politiskt forum och återkoppla resultat) 
• Att det ger resultat/att något händer 
• Träffar med politiker om inte dialogen ger resultat 

 
Vikten av konkreta resultat och att man får svar på de frågor som man ställer är viktigt. Sva-
ren behöver inte alltid vara positiva men någon form av återkoppling måste ske.  Det finns 
även en tveksamhet och skepsis mot dialogarbetet. Flera undrar om dialogen verkligen leder 
till förbättringar? I det bottnar en frustration kring att flera av mötesdeltagarna tidigare inte 
fått svar från kommunen kring olika frågeställningar och beslut. Många önskar även en direkt 
och personlig dialog med förtroendevalda. Att förtroendevalda och tjänstemän lyssnar är 
väsentligt.  

5.4.4 Hinder och svårigheter (Hestra) 
Följande synpunkter framkom när det gäller hinder och svårigheter för att kunna vara med 
och påverka och föra dialog: 
 

• Tidsbrist 
• Att politiker inte lyssnar på ens åsikter 
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• Nås av informationen 
• Rörelseproblem 
• Kör ej bil 
• Ålder 
• Tröttnar på att inget händer 
• Svårt att få kontakt med berörda politiker och tjänstemän 
• Dåliga beslut som inte är förankrade 
 

Mötesdeltagarna diskuterade ett antal hinder som kan finnas. Man konstaterade att de flesta 
går att kringgå. Flertalet upplever att det största hindret är att politiker och tjänstemän inte 
lyssnar. 

5.5 Dialogmöte Anderstorp 
Tisdagen den 22 maj hölls dialogmöte i Anderstorps Folkets hus mellan 09:30 – 12.00. 37 
personer deltog och av dem kom 22 stycken från klass 8D Åsenskolan. Mötesdeltagarna de-
lades upp i fem grupper för att diskussionen skulle bli hanterbar och intressant. Grupperna 
arbetade utifrån fyra frågeställningarna: Vilka kommunala områden/verksamheter vill du vara 
med och påverka och föra dialog kring? På vilket sätt vill du vara med och påverka och föra 
dialog? Vilka förväntningar har du på Gislaveds kommuns dialogarbete och möjligheterna till 
att vara med och påverka?  Vilka hinder kan det finnas för dig, för att du ska kunna vara med 
och påverka och föra dialog? Prioriteringar gjordes avseende de två första frågeställningarna. 
Se under rubriken genomförande för att läsa hur dialogmötet gick till.  

5.5.1 Diagram VIII: Kommunala områden/verksamheter Anderstorp (37 perso-
ner) 
Diagram VIII visar vilka kommunala områden/verksamheter som mötesdeltagarna i Ander-
storp framförallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser 
med utgångspunkt från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler 
än en prioritering).  Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart markerats en 
eller två gånger, eller inte alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar 
från mötesdeltagarna i Anderstorp, se bilaga 1. 
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Skolfrågor vilket inkluderar skolmaten är ett prioriterat område för mötesdeltagarna i An-
derstorp. Många av eleverna från Åsenskolan anser att skolmaten behöver förbättras, att 
lärarna på skolan behöver ha bättre datorkunskaper och att det bör satsas på ett idrotts-
gymnasium i Gislaved.  
 
Andra frågor som deltagarna prioriterar är fritidsfrågor, områdesmiljö/ närmiljön i Ander-
storp, samt äldreomsorgen. Fritidsfrågorna berör framförallt idrottsanläggningarna i Ander-
storp. Många av deltagarna anser att sporthallen och simhallen är i behov av renovering.  Det 
finns även farhågor kring att det finns en politisk vilja att avveckla Anderstorps simhall. Mö-
tesdeltagarna anser med eftertryck att simhallen måste få finnas kvar. Den är viktig för or-
tens utveckling. Övriga områden som nämns är kommunikationer, turism, inte ersätta KPR 
(kommunala pensionärsrådet) med dialogaktiviteter, mindre skriftliga prov och vatten spe-
geln i Anderstorp. 

5.5.2 Diagram IX: Olika sätt (metoder/verktyg) Anderstorp kring (37 personer) 
Diagram IX visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som deltagarna i Anderstorp framförallt 
vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångs-
punkt från de prioriteringar som deltagarna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en priori-
tering). Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger och har i 
vissa fall inte fått någon markering. Dessa redovisas därför inte i diagrammet. För att se 
samtliga svar från deltagarna i Anderstorp, se bilaga 1.  
 

 
De metoder som främst prioriteras är webbenkäter och dialogmöten och därefter följer 
medborgarförslag och fokusgrupper. Några påpekar att de flesta metoder är bra, men det 
viktigaste är att resultatet tas om hand på ett adekvat sätt.  Annars kommer deltagandet att 
vara kontraproduktivt och människor kommer att tröttna på att aktivera sig. Några av ele-
verna från klass 8D anser att skolan i samarbete med kommunen bör arbete mer med dialo-
gaktiviteter för att öka elevernas inflytande. 
 
Övriga metoder som nämns är möten om trafiksituationen i Anderstorp och olika forum på 
internet. 
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5.5.3 Förväntningar (Anderstorp) 
Många har intressanta och tänkvärda åsikter angående Gislaveds kommuns dialogarbete. Föl-
jande synpunkter lämnades: 
 

• Höga förväntningar på att vi ska bli lyssnade på 
• Bra initiativ, dock tveksam om det utmynnar i verkliga förändringar 
• Inflytande 
• Medbeslutande 
• Kontakta föreningar/privatpersoner som är intresserade av projektet 
• Få unga att bli en stark politisk makt 
• Inget behov av att påverka kommunen 
• Att det inte bara är ett spel för galleriet 
• Lyhördhet och öppenhet och ärlighet 
• Saklig hantering 
• Förväntningarna är inte så höga 
• Feedback 
• Tillmötesgående 
• Aktion 
• Lyssna mer på ungdomar 
• Stora förväntningar 
• Man måste ut i orterna 
• Lyssna mer på Anderstorp, Smålandsstenar, Hestra och Reftele 

 
Trots att flertalet anser att kommunens arbete med medborgardialog är ett bra initiativ finns 
det en tveksamhet och skepsis. Några menar att de tidigare har deltagit i dialogaktiviteter 
arrangerade av kommunen men att det arbetet inte har lett till några resultat. Överhuvudta-
get är det viktigt att det sker en återkoppling så att deltagare vet vad deras arbete tar vägen. 
Det är viktigt att få besked om hur frågeställningar som man är med och arbetar fram tas 
tillvara. Några påpekar att det är viktigt att fokus för dialogarbetet inte bara finns i Gislaveds 
tätort utan att man även lyssnar på de mindre orterna. Att lyssna på ungdomar och att invol-
vera ungdomar i dialogarbetet ses som centralt. 

5.5.4 Hinder och svårigheter (Anderstorp) 
Följande åsikter framkom avseende hinder och svårigheter för att vara med och påverka och 
föra dialog: 
 

• För lite tid  
• Inte insatt i kommunens verksamhet 
• Finns inga hinder 
• Svårt att göra sin röst hörd 
• För lite kunskap 
• Inget intresse 
• Svårt att samla de flesta 
• Att de lyssnar mer på vuxna än ungdomar i samhället 
• Åldern borde inte påverka 
• Rätt tidpunkt 
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Tidsbrist upplevs som ett hinder. Till exempel tar skolarbetet mycket tid. Övriga hinder är 
okunskap och att man inte är insatt i vilka frågor som en kommun arbetar med. Några av 
eleverna menar att förtroendevalda lyssnar mer på vuxna än på ungdomar. Några av delta-
garna påpekar att det är viktigt att man genomför dialogaktiviteter vid rätt tidpunkt så att 
flertalet har möjlighet att vara med. Man anser att det är olyckligt att mötet i Anderstorp 
arrangeras en förmiddag eftersom det utestänger dem som arbetar. Kvällstid är att föredra.  

5.6 Dialogmöte Gislaveds gymnasium klass NV 10 
Tisdagen den 29 maj fick klass NV 10 (naturvetenskapligtprogram) på Gislaveds gymnasium 
besök av demokratiberedningen. Tillsammans genomfördes ett dialogmöte/workshop. Klas-
sen delades upp i tre grupper för att diskussionen skulle bli hanterbar och intressant och 
grupperna arbetade utifrån tre frågeställningarna: Vilka kommunala områden/verksamheter 
vill du vara med och påverka och föra dialog kring? På vilket sätt vill du vara med och påverka 
och föra dialog? Vilka hinder kan det finnas för dig, för att du ska kunna vara med och på-
verka och föra dialog? Prioriteringar gjordes avseende de två första frågeställningarna. Se 
under rubriken genomförande för att läsa hur dialogmötet gick till. 

5.6.1Diagram X: Kommunala områden/verksamheter klass NV 10 (16 elever) 
Diagram X visar vilka kommunala områden/verksamheter som eleverna i klass NV 10 fram-
förallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med ut-
gångspunkt från de prioriteringar som eleverna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en 
prioritering).  Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart markerats en eller 
två gånger, eller inte alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från 
klass NV 10, se bilaga 1. 
 

 
 
Möjlighet att påverka skolan och utbildningsfrågor är viktigt för eleverna. Om man får möjlig-
heten vill man gärna vara med och påverka skolans organisation och lektionernas innehåll. 
Frågeställningen utmynnar i en diskussion kring elevinflytande och elevrådets verksamhet. 
Flertalet menar att hade inte elevrådets ordförande gått i den egna klassen hade man inte 
haft kännedom om vad elevrådet gör. Elevrådets ordförande medger att elevrådet behöver 
bli bättre på att kommunicera vilka frågor man arbetar med och vilket resultat man uppnår. 
Samtidigt menar ordföranden att elevrådet uppmanar elever att lämna synpunkter och fram-
föra åsikter, men få tar vara på den möjligheten.  
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Fungerande kommunikationer är viktigt för unga människor, utan körkort, som bor i en geo-
grafiskt stor kommun med flera utspridda orter. Utan körkort och dåliga förbindelser blir 
man beroende av att föräldrarna ställer upp och skjutsar. Upplevelsen av skolmatens bris-
tande kvalitet påtalas också av klassen. Ett tema som har kommit upp vid varje dialogmöte 
där elever har medverkat.  
 
För många av eleverna är miljöarbete och framförallt närmiljön betydelsefull. Att motverka 
nedskräpning och att arbeta för djurs rättigheter är viktiga frågor.  Fritidsfrågor är även ett 
prioriterat område och diskussionen berör bland annat att kommunens sporthall (Gisle 
sportcenter) är i behov av renovering. Övriga områden/verksamheter som nämns är kultur 
och extra jobb för ungdomar. 

5.6.2 Diagram XI: Olika sätt (metoder/verktyg) klass NV 10 (16 elever) 
Diagram XI visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som eleverna i klass NV 10 framförallt vill 
vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångspunkt 
från de prioriteringar som eleverna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en prioritering).   
Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger, eller inte alls och 
redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från klass NV 10, se bilaga 1.  
 

 
Många av eleverna anser att svara på enkäter, antingen via webben eller som pappersenkät, 
är bra metoder, på grund av att de inte är tidskrävande. Flertalet är också intresserade av att 
vara med och påverka skolans verksamhet, antingen via elevrådet eller på något annat sätt. 
Att föra diskussioner på internet, till exempel att delta i en chatt eller i något annat forum, 
ses som en avändbar metod. Även stormöten nämns som en lämplig metod. 

5.6.3 Hinder och svårigheter (NV 10) 
Diskussionen kring hinder och svårigheter blev livlig och intressant. Följande framkom: 
 

• Ont om tid 
• Tänker inte på att vi kan vara med och påverka 
• Vuxna och ungdomar har inte samma problem 
• Ungdomars åsikter tas inte seriöst 
• Okunskap 
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• Ej intresserad 
• Vet inte hur man kan vara med och påverka 
• Att delta leder inte till något resultat 
• Ämnena är ointressanta  

 
Att vara med och påverka när man inte vet hur och på vilket sätt, upplevs av eleverna som 
ett problem. Många anser att de behöver mer information och kunskaper. Samtidigt finns det 
en skepsis mot dialogaktiviteter. Några frågar om det engagemang och tid som medborgare 
lägger ned i en dialog verkligen leder till konkreta resultat? Kan man som deltagare inte se 
några förändringar/resultat finns det en risk för att deltagandet kan upplevas som menings-
löst. 
 
Eleverna påtalar också att ungdomar och vuxna inte har samma problem och därför tas inte 
ungdomars åsikter på allvar. Några påpekar att de ämnen som tas upp är ointressanta och 
inte tillräckligt engagerande. 

5.7 Dialogmöte Gislaveds gymnasium klass OP 09 
Onsdagen den 30 maj besökte demokratiberedningen omvårdnadsklassen OP 09 på Gisla-
veds gymnasium för att genomföra ett dialogmöte/workshop. För att diskussionen skulle bli 
intressant och hanterbar delades klassen in i tre grupper som arbetade utifrån frågeställning-
arna: Vilka kommunala områden/verksamheter vill du vara med och påverka och föra dialog 
kring? På vilket sätt vill du vara med och påverka och föra dialog? Vilka hinder kan det finnas 
för dig, för att du ska kunna vara med och påverka och föra dialog? Prioriteringar gjordes 
avseende de två första frågeställningarna. Se under rubriken genomförande för att läsa hur 
dialogmötet gick till. 

5.7.1 Diagram XII: Kommunala områden/verksamheter klass OP 09 (22 elever) 
Diagram XII visar vilka kommunala områden/verksamheter som eleverna i klass OP 09 fram-
förallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med ut-
gångspunkt från de prioriteringar som eleverna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en 
prioritering).  Ett fåtal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart markerats en eller 
två gånger, eller inte alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från 
klass OP 09, se bilaga 1. 
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Kommunikationer är ett prioriterat område för eleverna i OP 09, precis som för eleverna i 
klass NV 10. Men, till skillnad från resultatet från övriga dialogmöten och från webbenkäten 
där unga personer deltar prioriterar eleverna i klass OP 09 äldreomsorgen. Det har sin för-
klaring i att OP 09 är en omvårdnadsklass och eleverna är färdigutbildade undersköterskor. 
Därför har många åsikter och tankar kring äldreomsorgen. Framförallt upplever man att det 
finns personal- och tidsbrist inom äldreomsorgen. Eleverna önskar också att man har fler 
möjlighet att ordna aktiviteter för de äldre.  
 
Skolfrågor generellt är viktiga för eleverna. Upplevelsen av skolmatens bristande kvalitet har 
varit ett återkommande tema vid dialogmötena med elever, och så även i klass OP 09.  Men 
trots att många är missnöjda med skolmaten är det ingen som har engagerat sig i skolans 
matråd. Många vet inte om att det finns ett matråd.  
 
Övriga områden som nämns är miljöfrågor, fritidsfrågor, planfrågor och räddningstjänst.  

5.7.2 Diagram XIII: Olika sätt (metoder/verktyg) klass OP 09 (22 elever) 
Diagram XIII visar vilka olika sätt (metoder/verktyg) som eleverna i klass OP 09 framförallt 
vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångs-
punkt från de prioriteringar som eleverna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en priorite-
ring).  Ett fåtal svar, avseende olika sätt, har enbart markerats en eller två gånger, eller inte 
alls och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar från klass OP 09, se bi-
laga 1.  

 
 
Eleverna prioriterar främst enkäter. Många påpekar även att på det sätt som dialogmö-
tet/workshopen genomförs är ett bra sätt att vara med och diskutera och lämna synpunkter 
på. Därför anser många att fokusgrupper är en bra metod. Även enstaka möten med en öp-
pen inbjudan (alla kan komma) prioriteras, liksom olika forum på internet så som chatt, med 
mera. 

5.7.3 Hinder och svårigheter (OP 09) 
Eleverna har många synpunkter och åsikter när det gäller vilka hinder och svårigheter det 
finns för unga människor att vara med och påverka och föra dialog. Följande framkom: 
 

• Har inte tid 
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• Ungdomar tas inte på allvar 
• Man vågar inte säga vad man tycker 
• Dålig information och okunskap – Man vet inte hur och till vem man ska framföra 

sina åsikter 
• Inte intresserad 

 
Många anser att det var svårt att veta hur man ska göra. Man vet inte vilka kanaler det finns 
och man har inte tillräckliga kunskaper om den kommunala organisationen. Det gäller även 
skolans organisation. Flertalet har ingen uppfattning om vad elevrådet gör och vilka frågor de 
driver. Det finns även en allmän uppfattning i klassen att vuxenvärlden inte lyssnar på ung-
domar och inte tar ungdomars åsikter på allvar.  
 
Men samtidigt påpekar några att om det verkligen är så att man har ett problem och vill för-
ändra så kan man ta reda på hur man ska göra. Man kan be om hjälp och mycket kan man 
göra själv om man vill. Många människor oavsett ålder klagar och har åsikter men agerar inte. 
En rimlig fråga att ställa sig då, är hur viktigt problemet egentligen är?  

5.8 Dialogmöte total 
Diagrammen nedan visar en sammanställning över vad deltagarna på dialogmötena har priori-
terat beträffande områden/verksamheter och olika sätt (metoder/verktyg). För att se hur 
dialogmötena genomfördes se under rubrik genomförande. 

5.8.1 Diagram XIV: Områden/verksamheter (cirka 127 deltagare) 
Diagram XIV visar en sammanställning över vilka kommunala områden/verksamheter som 
deltagarna som medverkade på dialogmötena framförallt vill vara med och påverka och föra 
dialog kring. Resultat pekar på tendenser med utgångspunkt från de prioriteringar som delta-
garna gjorde (deltagarna kan ha gjort fler än en prioritering).  Diagrammet åskådliggör enbart 
de områden/verksamheter som har fått fler än tio markeringar. För att se samtliga marke-
ringar/ prioriteringar från mötesdeltagarna, se bilaga 1.  
 

 
 
Diagrammet visar att de främsta områden/verksamheter som deltagarna vill vara med och 
påverka och föra dialog kring är skola/utbildning och äldreomsorg. Därefter följer fritidsfrå-
gor och kommunikationer. Områden/verksamheter som därefter prioriteras är samhällspla-
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nering, natur och miljö, vägar/gångbanor/cykelvägar, utveckla Gislaveds centrum, närmiljö, 
turism/friluftsliv och skolmat.  

5.8.2 Diagram XV: Olika sätt (metoder/verktyg) (cirka 127 deltagare) 
Diagram XV visar en sammanställning över vilka olika sätt (metoder/verktyg) som deltagarna 
framförallt prioriterar för att de ska kunna vara med och påverka och föra dialog. Resultat 
pekar på tendenser med utgångspunkt från de prioriteringar som deltagarna gjorde (delta-
garna kan ha gjort fler än en prioritering).  Diagrammet åskådliggör enbart de områ-
den/verksamheter som har fått fler än tio markeringar. För att se samtliga markering-
ar/prioriteringar, se bilaga 1.  

 
 
Diagrammet visar att de prioriterade sätt (metoder/verktyg) som deltagarna främst vill an-
vända sig av för att vara med och påverka och föra dialog är webbenkäter, fokusgrupper och 
enkäter. Därefter följder dialogmöten och forum på internet. Metoder som också prioriteras 
är forum på internet och i grupp med politiker. 

5.9 Webbenkät 
Webbenkäten fanns tillgänglig på Gislaveds kommuns webbplats från den 12 april fram till 
den 31 maj. Sammanlagt besvarade 94 personer enkäten. Företrädare för demokratibered-
ningen stod även den 28 april i gången mellan Coop Konsum och Kapp Ahl i Gislaved under 
tre timmar och erbjöd förbipasserande att besvara enkäten. Samtidigt bjöd man på fika. 
Webbenkäten berörde två av de frågeställningar som diskuterades under dialogmötena. En-
käten innehåll följande frågeställningar: 
 

• Kön  
• Ålder 
• Vilka kommunala områden/verksamheter vill du vara med och påverka och föra dialog 

kring? Exempel, miljö, skola, barnomsorg, äldreomsorg, trafikmiljö, parker, m.m. 
(Länk fanns till kommunens startsida på webben) 

• På vilket sätt vill du vara med och påverka och föra dialog? Exempel, svara på webb-
enkät, delta i dialogmöten, delta i fokusgrupper, medverka i en medborgarpanel, 
lämna medborgarförslag, m.m. ( Länk fanns till SKL:s sida om olika verktyg för med-
borgardialog) 
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5.9.1 Diagram XVI: Kommunala områden/verksamheter enkät (94 personer) 
Diagram XVI visar vilka kommunala områden/verksamheter som enkätdeltagarna framförallt 
vill vara med och påverka och föra dialog kring. Enkätdeltagarna kan ha uppgivit flera förslag. 
Ett stort antal svar, avseende områden/verksamheter, har enbart angivits en eller två gånger 
och redovisas därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar, samt redovisade svar för 
samtliga ålderskategorier, se bilaga 1 och 2. 

 
 
Diagrammet visar att det främst är tre kommunala områden/verksamheter som enkätdelta-
garna vill vara med och påverka och föra dialog kring, skola, utveckla Gislaveds centrum och 
äldreomsorgen. Områden/verksamheter som därefter har ungefär lika många antal svar är 
kultur, fritidsfrågor, natur och miljö, vägar/gångbanor/cykelvägar och närmiljö. Därefter följer 
områdena/verksamheterna arbetsmarknad, tillväxtfrågor och barnomsorg.   

5.9.2 Diagram XVII: Olika sätt (metoder/verktyg) enkät (94 personer) 
Diagram XVII visar på vilka olika sätt (metoder/verktyg) enkätdeltagarna vill vara med och 
påverka och föra dialog. Enkätdeltagarna kan ha uppgivit flera förslag.  Ett stort antal svar, 
avseende olika sätt (metoder/verktyg), har enbart angivits en eller två gånger och redovisas 
därför inte i diagrammet. För att se samtliga svar, samt redovisade svar för samtliga ålderska-
tegorier, se bilaga 1 och 2. 
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Diagrammet visar tydligt att den metod som enkätdeltagarna framförallt vill använda sig av är 
att svara på en webbenkät. Att delta i dialogmöten och i fokusgrupper är också metoder som 
prioriteras. Därefter följer metoderna informationsmöten och gruppintervjuer. 



 29 

6. Resultat 
Nedan följer en sammanställning och diskussion kring resultaten från maj månads dialogakti-
viteter. Sammanställningen och diskussionen berör frågeställningarna från webbenkäten och 
från dialogmötena. Sammanlagt deltog cirka 221 personer i dialogaktiviteterna.  

6.1. Områden verksamheter  
Diagram XVIII visar en sammanställning över vad deltagarna som medverkade i maj månads 
dialogaktiviteter (dialogmöten, webbenkät) har prioriterat avseende områden/verksamheter 
som de vill vara med och påverka och föra dialog kring. Resultat pekar på tendenser med 
utgångspunkt från svaren från webbenkäten (enkätdeltagarna kan ha uppgivit flera förslag) 
och från de prioriteringar som deltagarna gjorde under dialogmötena (deltagarna kan ha 
markerat ett område/verksamhet fler än en gång). Diagrammet åskådliggör enbart de områ-
den/verksamheter som har fått fler än tio markeringar. För att se samtliga markeringar/antal 
svar som deltagarna har gjort, se bilaga 1.  

6.1.1 Diagram XVIII: Kommunala områden/verksamheter (cirka 221 personer) 
 

 
 
Diagrammet visar att skola/utbildning och äldreomsorgen är de områden/verksamheter som 
deltagarna framförallt vill vara med och påverka och föra dialog kring. Därefter följer fritids-
frågor, kommunikationer och utveckling av Gislaveds centrum. Övriga frågor är natur och 
miljö, vägar/gångbanor/cykelvägar, närmiljö, samhällsplanering, skolmat och kultur. 
 
Resultatet stämmer väl överens med det totala resultatet från dialogmötena (se diagram 
XIV). Även dialogmötenas deltagare prioriterade främst skola/utbildning och äldreomsorgen. 
Därefter är prioriteringarna i det närmaste identiska. Det som skiljer är att kultur inte finns 
med som ett prioriterat område/verksamhet i dialogmötenas totala diagram. 
 
Det totala resultatet från samtliga dialogaktiviteter skiljer sig åt i jämförelse med resultatet 
från webbenkäten. Men även skola/utbildning och äldreomsorg tillhör de tre främst priorite-
rade områdena hos enkätdeltagarna (se diagram XVI). Till skillnad från det totala resultatet 
är även att utveckla Gislaveds centrum ett främst prioriterat område hos enkätdeltagarna. 
Områdena fritidsfrågor, natur och miljö, närmiljö, vägar/gångbanor/cykelvägar prioriteras på 
ett likartat sätt både i det totala resultatet och i resultatet för webbenkäten. Området kultur 
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har en större prioritet hos enkätdeltagarna. Värt att notera är att området kommunikationer 
inte finns med i resultatet från enkäten trots att kommunikationer är det fjärde prioriterade 
området i det totala resultatet.  
 
Områdena arbetsmarknad, tillväxtfrågor och barnomsorg finns med hos enkätdeltagarna men 
inte i det totala resultatet. Det omvända gäller för områdena turism och friluftsliv, samhälls-
planering och skolmat som finns med i det totala resultatet men inte i resultatet för webb-
enkäten. 
 
Att skolmaten har lyfts fram som en enskild kategori både i det totala resultatet och i resul-
tatet för dialogmötena, och inte inkluderats i kategorin skola/utbildning, beror på att många 
elever som deltog under dialogmötena explicit lyfte fram skolmatens bristande kvalitet. Att 
ha möjlighet att vara med och påverka och föra dialog kring skolmaten är för många av ele-
verna en mycket viktig fråga.   

6.2 Olika sätt (metoder/verktyg)  
Diagram XIX visar en sammanställning över vilka olika sätt (metoder/verktyg) som deltagar-
na som medverkade under maj månads dialogaktiviteter har prioriterat. Resultat pekar på 
tendenser med utgångspunkt från svaren från webbenkäten (enkätdeltagarna kan ha uppgivit 
flera förslag) och från de prioriteringar som deltagarna gjorde under dialogmötena (deltagar-
na kan ha markerat ett område/verksamhet fler än en gång). Diagrammet åskådliggör enbart 
de metoder/verktyg som har fått fler än tio markeringar. För att se samtliga antal 
svar/markeringar som deltagarna har gjort, se bilaga 1.  

6.2.1 Diagram XIX: Olika sätt (metoder/verktyg) (cirka 221 personer) 
 

 
 
 
Att svara på webbenkäter är den metod/verktyg som främst prioriteras av deltagarna. Däref-
ter följer dialogmöten och fokusgrupper. Övriga metoder är enkäter, forum på internet och 
gruppmöten med politiker. 
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Resultatet stämmer väl överens med resultatet från webbenkäten (se diagram XVII) när det 
gäller de främst prioriterade områdena. Även enkätdeltagarna har främst prioriterat webb-
enkäter och därefter dialogmöten och fokusgrupper. Till skillnad från det totala resultatet 
finns inte metoderna enkäter, forum på internet och i grupp med politiker med som meto-
der hos enkätdeltagarna. Enkätdeltagarna prioriterar istället metoderna informationsmöten 
och gruppintervjuer.  
 
Webbenkäter prioriteras inte lika tydligt av deltagarna i dialogmötena (se diagram XV).  I 
resultatet från dialogmötena är det framförallt fyra metoder som prioriteras, webbenkäter, 
fokusgrupper, dialogmöten och enkäter. Därefter följer områdena forum på internet och i 
grupp med politiker. 

6.3 Förväntningar på Gislaveds kommuns dialogarbete  
Frågan beträffande förväntningar på Gislaveds kommuns dialogarbete ställdes till mötesdelta-
garna i Burseryd, Hestra och Anderstorp. Flertalet anser att det är positivt att Gislaveds 
kommun har börjat arbeta med medborgardialog. Dialogarbetet ses som ett bra initiativ. 
Men samtidigt finns det farhågor och en viss skepsis. Tveksamheten grundar sig främst på 
tidigare erfarenheter av dialogaktiviteter arrangerade av kommunen som inte lett till önskade 
resultat. Många av deltagarna påpekar att det är viktigt att politiker och tjänstemän verkligen 
lyssnar på kommuninvånarna. Det är även viktigt med återkoppling så att dialogdeltagare 
verkligen får veta vad som händer med det arbete som de lägger ned. Man önskar även en 
direkt och personlig dialog med förtroendevalda.   

6.4 Hinder och svårigheter  
Frågan kring vilka problem och hinder det kan finnas för kommuninvånare för att de ska 
kunna vara med och påverka och föra dialog ställdes till alla mötesdeltagare som närvarade 
på dialogmötena, både i orterna Burseryd, Hestra och Anderstorp och i samtliga skolklasser. 
Diskussionerna kring frågeställningen blev stundtals mycket intressant och intensiv. 
 
Det främsta och gemensamma hindret för samtliga mötesdeltagare oavsett ålder och sam-
manhang är tidsbrist. Många anser att de inte har tid eftersom fritidsaktiviteter, andra enga-
gemang och skolarbete fyller deras kalender. Många menar att bristen på tid är signifikant för 
dagens moderna människa. 
 
Ett annat hinder är att många upplever att det är svårt att komma i kontakt med förtroende-
valda. Det finns en rädsla för att förtroendevalda inte ska lyssna. Många av eleverna påpekar 
att de inte vet hur de ska göra för att påverka och delta och att man därför känner sig osä-
ker och inte vågar. Många upplever att de inte har kunskaper om vilka kanaler som finns och 
behöver mer information.  
 
Flertalet av eleverna menar även att en stor svårighet är att vuxna inte lyssnar på ungdomar 
och att vuxna och ungdomar inte ställs inför samma problem. Det kan medföra att ungdomar 
väljer att inte engagera sig och delta. De tycker helt enkelt att det inte är någon idé. Varför 
många av eleverna har den uppfattningen, att de inte blir lyssnade på, framkom inte tydligt i 
svaren och i diskussionerna? Det hade varit intressant och behövligt att undersöka frågan 
djupare. 
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Andra konkreta och faktiska hinder och svårigheter som nämns är att det kan vara svårt att 
transportera sig till olika dialogaktiviteter om man saknar bil. Att inte ha tillgång till internet 
gör att det är problematiskt att svara på enkäter och delta i olika forum på internet. 
 
Intressant att notera är många påpekar att de flesta hinder går att överbygga och att det 
egentligen inte finns några problem. Några av eleverna i klass OP 09 menar att om det verk-
ligen är så att man har ett problem och vill förändra så kan man ta reda på hur man ska göra. 
Man kan be om hjälp. Många människor oavsett ålder klagar och har åsikter men agerar inte. 
En rimlig fråga att ställa sig då, är hur viktigt problemet egentligen är? 
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 Bilaga 1. 
 
Samtliga svar kommunala områden/verksamheter dialogmöten maj 
månad 2012 (cirka 127 personer) 

Områden/verksamheter dialogmöte Burseryd (12 deltagare) 
Områden/verksamheter   Antal markeringar 
Skola/utbildningsfrågor 18 
Äldreomsorgen 16 
Skolmaten 5 
Byggnationer/strandskydd 5 
Kommunikationer 3 
Hemsjukvård 1 
Nissastigen 1 
Skolskjuts  
  
Områden/verksamheter dialogmöte klass 7 C Lundåkerskolan (cirka 25 elever) 
Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Fler klädaffärer i centrum 17 
Fler och bättre cykelvägar 12 
Fritidsaktiviteter 11 
Skolmaten 9 
Fler anläggningar för annat än bollsporter 7 
Ändra åldern för sommarjobbare 13-14 5 
Renovera idrottshallar 4 
Fixa basketträning 4 
Förbättra centrum Gislaved 3 
Fler trampoliner Gislaveds badhus 3 
Fritidsgård på Trasten  
Luftkonditionering i sporthallen  
Polisstation i Gislaved  
Elevråd/ungdomsråd  
Utemiljön (Bänkar i Dalen där det står ras-
istiska påhopp) 

 

Bättre internet i skolan  
Gör badhuset roligare  
Ipads i skolan  
Fixa fotbollsplanen Gullvivan  
Finare cykelställ  
Göra läxor i skolan  
Ändra åldersgränsen för att köra bil  
Läsk- och godisautomat  
Enklare betyg  
Mindre läxor i skolan  
Ta bort onödiga lekplatser  
Mer skolresor  
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Områden/verksamheter dialogmöte Hestra (15 deltagare) 
Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Äldreomsorg/boenden 12 
Vägar/gångbanor/cykelväg 9 
Arbetsmarknad/ortens utveckling 9 
Turism/friluftsliv 6 
Samhällsplanering 6 
Affärer/ banker i Hestra 4 
Kommunikationer 4 
Fritidsaktiviteter 4 
Större etablering/vindkraft 3 
Bra sjukvård 3 
Företagen i Hestra 2 
Påverka arbetsmarknaden 2 
Minskad befolkning Hestra 1 
Belysning på isbanan Hestra 1 
Billigare kursverksamhet 1 
Använd skattepengarna effektivt 1 
Barnomsorg 1 
Infrastruktur/bredband  
Skolmaten  
 
Områden/verksamheter dialogmöte Anderstorp (37 deltagare) 
Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Skola 28 
Fritidsfrågor 23 
Områdesmiljö 13 
Äldreomsorg 10 
Simhall/Sporthall Anderstorp 9 
Turism 7 
Kommunikationer 6 
Behåll KPR ersätt inte med medborgardialog 5 
Ett idrottsgymnasium 5 
Anläggningar i Anderstorp 4 
Datorutbildning för lärare 4 
Vattenspegeln i Anderstorp 3 
Mindre skriftliga prov 3 
Marknadsföring/reklam 3 
Förvalta Anderstorps sporthall 2 
Parker 2 
Trafikgatan 1 
Bostad 1 
Bygg 1 
Boende anpassat till befolkningen  
Dokumentation  
För mycket utspritt arbete i skolan  
Elteknik, förbättra skolans datorer  
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Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Utbud/simhall/sporthall  
Restaurang  
 
Områden/verksamheter NV 10 Gislaveds gymnasium (16 deltagande elever)  
Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Skola/utbildningsfrågor (Skolmat) (Behöriga 
lärare) 

23 

Kommunikationer 12 
Miljöfrågor (Djurens rättigheter) (Motverka 
nedskräpning) 

11 

Fritidsfrågor (Renovera sporthallarna) 6 
Kultur (Bibliotek) 4 
Extra jobb för ungdomar 3 
Visionsarbete – vad ska vi arbeta för? 2 
Utveckla Gislaveds centrum (Handel, ser-
vice) 

2 

Idrottsevenemang 2 
Äldre- och handikappomsorg 1 
Stipendier  
Livsmedelstillsyn  
 
Områden/verksamheter OP 09 Gislaveds gymnasium (22 deltagande elever)  
Områden/verksamheter  Antal markeringar 
Äldreomsorg 21 
Miljöfrågor 12 
Skola/barnomsorg 11 
Kommunikationer 9 
Fritidsfrågor 9 
Planfrågor 4 
Räddningstjänst 4 
Elevinflytande 2 
Idrottshallar 2 
Livsmedelstillsyn 1 
Hugg inte ner skogen  
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Samtliga svar kommunala områden/verksamheter för samtliga web-
benkätdeltagare (94 personer) 
 
Områden/verksamheter personer 0-15 år (Sammanlagt svarade 7 personer)  

 
Områden/verksamheter personer 16 - 30 år (Sammanlagt svarade 6 personer)  

 
Områden verksamheter personer 31 – 45 år (Sammanlagt svarade 25 personer)  
Områden/verksamheter  Antal svar område/verksamhet 
Utveckla centrum i Gislaved 9 svar 
Skola 7 svar 
Fritidsfrågor 3 svar 
Tillväxtfrågor 3 svar 
Kultur 3 svar 
Natur och miljö 3 svar 
Lekplats i centrum 2 svar 
Friskvård 2 svar 
Ungdomsfrågor 2 svar 
Äldreomsorgen 1 svar 
Vård och omsorg 1 svar 
Fler och bra matställen i Gislaved 1 svar 
Ont om toaletter i centrala Gislaved 1 svar 
Arbeta med trygghets och säkerhetsfrågor 1 svar 
Smålandsstenar, Nissastigen. Önskemål om 
övergångsställen norr om centrum. Många 
barn och ungdomar ska ta sig över 
Nissastigen för att kunna utöva fritidsaktivi-
teter. Det är flera aktiviteter som ligger sam-
lade vid Hörsjöområdet, bad, fotbollsträning 
och tennisträning. Som det är nu finns det 

1 svar 

Områden/verksamheter  Antal svar område/verksamhet 
Skola 6 svar 
Fritidsfrågor/aktiviteter 3 svar 
Större badhus 1 svar 
Utveckla centrum 1 svar 
Matte 1 svar 
Nedskräpning 1 svar 

Områden/verksamheter  Antal svar område/verksamhet 
Skola 6 svar 
Fritidsfrågor/aktiviteter 2 svar 
Arbetsmarknadsfrågor 2 svar 
Natur och miljö 2 svar 
Bygga bo 1 svar 
Kultur 1 svar 
Biblioteksverksamhet 1 svar 
Turism 1 svar 
Äldreomsorg 1 svar 
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inga övergångsställen utanför centrumkärnan 
vilket innebär en stor säkerhetsrisk. 
Turism 1 svar 
Hur kan vi utveckla badhuset i Anderstorp 1 svar 
Utveckla området Ekekullen i Anderstorp 1 svar 
Belysning mellan Villagatan och Stjärnehult, 
Anderstorp. 

1 svar 

Arbete till alla 1 svar 
Förbättra arbetssituationen för lärare och 
pedagoger 

1 svar  

 
Områden/verksamheter personer 46 – 60 år (Sammanlagt svarade 36 personer)  
Områden/verksamheter  Antal svar område/verksamhet 
Äldreomsorg 10 
Närmiljö 7 
Utveckla centrum 6 
Vägar/gångbanor/cykelvägar 5 
Skola 5 
Kultur 4 
Barnomsorg 3 
Arbetsmarknadsfrågor 2 
Näringslivsfrågor 2 
Service 2 
Natur och miljö 1 
Sysselsättning och färdtjänst för funktions-
nedsatta 

1 

Dammarna bör frysas under vintern så att 
barn kan åka skridskor 

1 

Integration, invandrare ska kunna bo i olika 
områden av Gislaved 

1 

Handikappomsorg 1 
Höja ingångslönen för ungdomar 1 
Stötta ny lokal för Sunkträsket 1 
Tekniska frågor 1 
Bättre bemötande av försörjningsstödet 1 
Ridsport, precisera ridsport under rubriken 
”Fritid på hemsidan” 

1 

Fritidsfrågor 1 
Upphandling 1 
Fokus på kvalitén inom hemtjänsten 1 
Boendemiljöer 1 
Gator och vägar 1 
Sjukvård 1 
Ungdomsfrågor 1 
Nöjesutbud 1 
Vara med och påverka vad som händer i 
Gislaved 

1 
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Områden/ verksamheter personer 61 – 75 år (Sammanlagt svarade 18 personer)  
Områden/verksamheter  Antal svar område/verksamhet 
Äldreomsorg 5 
Utveckla Gislaveds centrum (I Gislaveds 
centrum finns inga närbutiker. Affärerna flyt-
tar utanför vilket gör det svårt för äldre och 
handikappade) (Motverka att affärer flyttar 
och lägger ned) (Absolut ingen biltrafik på 
gågatan. Tänk på äldre människor som inte 
rör sig så fort. Utveckla affärerna på gågatan 
för att undvika flytt till Smålandia. De viktig-
aste affärerna har redan flyttat. Svårt för 
dem som inte har bil. viktigt att affärerna 
finns nära de äldre) 

3 

Kultur ( Museer, utställningar, bibliotek, ar-
rangemang för kommuninvånarna) 

3 

Natur och miljö 2 
Vägar/gångbanor/cykelvägar 2 
Utveckling av turism och trevlig miljö för de 
boende i Gislaved. Gör Ekekullen och Gal-
vanotomten till ett litet industrimuseum. 
Byggnader finns men det måste samordnas 
för att bli en trevlig samlingspunkt. 

1 

Scen på torget i Gislaved 1 
Det mesta funkar bra 1 
Tekniska frågor, snöskottning, gräsklippning 1 
Skola ( Bättre löner för en del personalgrup-
per inom skolan) 

1 

Utveckla grönområden i centrala Gislaved 1 
Integrationsfrågor 1 
Kommunikationer 1 
Bygga bostäder som yngre och äldre har råd 
med 

1 

Vård (Bättre löner för en del personalgrup-
per) 

1 

Ekonomi 1 
Energi 1 
Bygga/bo 1 
Fixartjänsten 1 
Utbud, bostadsområden 1 
 
Områden/verksamheter personer 76 – 90 år (Sammanlagt svarade 2 personer)  
Områden/verksamheter  Antal svar  
Införandet av nolltaxa för vissa föreningar 
som har det sämst 

1 

Mer trafikvett i rondellerna 1 
Rena gångbanor 1 
Centrum i Gislaved behöver utvecklas. All-
deles för få butiker, något måste göras. Mer 

1 
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blomsterarrangemang på gågatan och södra 
och norra Storgatan. 
Tomten jämte Handelsbanken bör skötas 
och det behövs byggas ett hus. 

1 

Kommunhuset behöver åtgärdas. Det är 
smutsigt. Lägg på plattor eller tvätta med 
något kemiskt medel. Ett kommunhus ska se 
rent och snyggt ut. 

1 

 
Totalt antal svar – Områden/verksamheter (Sammanlagt svarade 94 personer)  
Områden/verksamheter  Antal svar  
Skola/utbildning 24  
Utveckla Gislaveds centrum 20 
Äldreomsorg 17 
Kultur 11 
Fritidsfrågor 9 
Natur och miljö 8 
Närmiljö 7 
Vägar/gångbanor/cykelväg 7 
Arbetsmarknad 5 
Tillväxtfrågor 3 
Barnomsorg 3 
  
Övriga 69 
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Samtliga svar på vilka sätt (metoder/verktyg) som dialogmötenas 
deltagare vill vara med och påverka och föra dialog  

Olika sätt (metoder/verktyg) Burseryd (Sammanlagt deltog 12 personer)  
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
I grupp med berörda politiker 8 
Webbenkäter 5 
Möten via internet 2 
Via tidningar  
 
Olika sätt (metoder/verktyg) klass 7 C Lundåkerskolan (Sammanlagt deltog 
cirka 25 elever) 
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Webbenkät 10 
Träffa politiker 7 
Idrottsråd/idrottsanläggningar 5 
Lämna förslag via internet 2 
Fokusgrupper 2 
Olika klubbar som kan påverka Gislaved till 
det bättre 

2 

Maila kommunen  
Ungdomsgrupp  
  
Olika sätt (metoder/verktyg) Hestra (Sammanlagt deltog 15 personer)  
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Internet (forum, enkäter) 4 
Ortsträffar (med politiker och tjänstemän) 3 
Dialogmöten 3 
Lämna synpunkter 1 
Delta i samhällsföreningen  
Telefon  
Genom föreningsarbete  
Möte med socialchefen  
 
Olika sätt (metoder/verktyg) Anderstorp (Sammanlagt deltog 37 personer)  
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Webbenkät 20 
Dialogmöten 15 
Fokusgrupper  8 
Medborgarförslag 7 
Möten om trafiksituationen 6 
Internet (olika forum) 5 
Dialogmetoder i skolan 5 
Direkt kontakt med politiker/tjänstemän 2 
Fler dialoger om dialogen 1 
Bidra till tips till enklare insamling  
Rösta i val tidigare än 18 år  
Prata med andra skolor/möten  
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Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Idésamverkan  
Medborgarmotioner  
Brev  
 
Olika sätt (metoder/verktyg) klass NV 10 Gislaveds gymnasium (Sammanlagt 
deltog 16 personer)  
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Enkäter 13 
Genom skolan/möten/föreläsningar 8 
Via internet 6 
Stormöten/informationsmöten 3 
Medborgarbudget 2 
Ungdomsnämnd 2 
Workshop 1 
Diskussioner 1 
Planera schemat för kollektivtrafiken 1 
Prata med politiker 1 
Årliga medborgarmöten, uppdelat efter sam-
hälle 

 

Affischer  
Stormöten  
Walk & Talk  
Anmälning via internet  
 
Olika sätt (metoder/verktyg) klass OP 09 Gislaveds gymnasium (Sammanlagt 
deltog 22 personer)  
Olika sätt (metoder/verktyg) Antal markeringar 
Enkäter  7 
Fokusgrupper 6 
Öppet möte 4 
Internet 3 
Facebook 2 
Jag vill inte vara med 2 
Prata med politiker 1 
Möten där vem som helst kan komma 1 
Samtal med politiker 1 
Workshop  
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Samtliga svar på vilka sätt (metoder/verktyg) som webbenkätdelta-
garna vill vara med och påverka och föra dialog (94 personer) 

Olika sätt (metoder/verktyg) personer 0-15 år (Sammanlagt svarade 7 personer)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Webbenkät 5 
På det här sättet. Spontant på gågatan. 1 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 16-30 år (Sammanlagt svarade 6 perso-
ner)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Webbenkät 3 
Fokusgrupp (Oavsett metod så är det viktigt 
att det tidsmässigt passar och att det ger 
resultat och att jag blir lyssnad på) 

2 

Dialogmöten 2 
Ambassadörer/kontaktpersoner för unga 
som är iväg och pluggar. 

1 

Alla metoder är bra 1 
Enkäter 1 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 31-45 år (Sammanlagt svarade 25 perso-
ner)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Webbenkät 19 
Dialogmöten 6 
Fokusgrupp 3 
Gruppintervjuer 3 
Workshop 1 
Kvällsmöte (Kunde vara bra om möte för 
medborgarna hålls på kvällstid så att alla kan 
delta) 

1 

Pappersenkät 1 
Synpunktshanteringssystem 1 
Rikta sig till föreningar/skola/förskola och 
skapa diskussionsgrupper där 

1 

 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 46 - 60 år (Sammanlagt svarade 36 per-
soner)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Webbenkät 23 
Dialogmöten 9 
Fokusgrupper 6 
Informationsmöten 3 
Workshop 1 
Alla metoder är bra 1 
Medborgarpanel 1 
Säga till en person grupp vad man anser/ 1 
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Tycka till! 
Ta tag i ärenden bättre. (Ärenden dör ut, 
trots påminnelser och beslut om att föra 
ärendet framåt) 

1 

Ta vara på samhällsföreningen i Anderstorp 
som fungerar väl. 

1 

 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 61 - 75 år (Sammanlagt svarade 18 per-
soner)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Webbenkät 13 
Fokusgrupper 5 
Dialogmöten 4 
Alla metoder 2 
Insändarplank med idéer 1 
Personliga möten 1 
Diskussionsforum på nätet 1 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 76 - 90 år (Sammanlagt svarade 2 perso-
ner)  
Metoder/verktyg Antal svar 
Dialogmöten 1 
Skriv insändare 1 
Påverka genom PRO 1 
 
Totalt antal svar – Olika sätt (metoder/verktyg) (Sammanlagt svarade 94 perso-
ner) 
Webbenkät 63 
Dialogmöten 22 
Fokusgrupp 16 
Gruppintervjuer 3 
Informationsmöten 3 
Övriga 22 
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Bilaga 2. 
 
Kommunala områden/verksamheter samtliga ålderskategorier, web-
benkät 
Diagrammen nedan visar vilka kommunala områden/verksamheter som enkätdeltagarna vill 
vara med och påverka och föra dialog kring baserat på ålderskategori.  Enkätdeltagarna kan 
ha uppgivit flera förslag. Ett stort antal förslag på områden/verksamheter har enbart angivits 
en gång och redovisas därför i kategorin övrigt. För att se samtliga svar se tabellerna i bilaga 
2. 

Kommunala områden/verksamheter personer 0-15 år (Sammanlagt svarade 7 
personer)  

 
 
Kommunala områden/verksamheter personer 16 - 30 år (Sammanlagt svarade 6 
personer)  
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Områden verksamheter personer 31 – 45 år (Sammanlagt svarade 25 personer)  

 
 
Områden verksamheter personer 46 – 60 år (Sammanlagt svarade 36 personer)  
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Områden verksamheter personer 61 – 75 år (Sammanlagt svarade 18 personer)  

 
 
Områden verksamheter personer 76 – 90 år (Sammanlagt svarade 2 personer)  
 

 



 47 

Olika sätt (metoder/verktyg) samtliga ålderskategorier webbenkät 
Diagrammen nedan visar på vilket sätt (metoder/verktyg) som enkätdeltagarna vill vara med 
och påverka och föra dialog, baserat på ålderskategori. Enkätdeltagarna kan ha uppgivit flera 
förslag. Ett stort antal förslag på områden/verksamheter har enbart angivits en gång och re-
dovisas därför i kategorin övrigt. För att se samtliga svar se tabellerna i bilaga 2. 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 0-15 år (7 personer)  

 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 16-30 år (Sammanlagt svarade 6 perso-
ner)  

 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 31-45 år (Sammanlagt svarade 25 perso-
ner)  
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Olika sätt (metoder/verktyg) personer 46 - 60 år (Sammanlagt svarade 36 per-
soner)  
 

 



 49 

Olika sätt (metoder/verktyg) personer 61 - 75 år (Sammanlagt svarade 18 per-
soner)  

 
 
Olika sätt (metoder/verktyg) personer 76 - 90 år (Sammanlagt svarade 2 perso-
ner)  
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