Ringkøbing-Skjern
vil demokratisere
dialogen med
borgerne
Borgerinddragelse / Unge / Bosætning

”Jeg ser dialogværktøjet som en
mulighed for at demokratisere
dialogen ved fx et borgermøde,
hvor der typisk vil være nogle
borgere, der har stærkere
stemmer end andre – med
dialogværktøjet er meningerne
uden afsender, og det skaber et
trygt miljø til også at debattere
de svære ting.”
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Målgruppe: Gymnasieelever og EUX elever
Antal deltagere: 33
Tid: 45 minutter

Charlotte
Brandsborg,
teamleder i
Analyse & Effekt
i RingkøbingSkjern Kommune

Drevet af nysgerrighed
I Ringkøbing-Skjern Kommune er det et løbende punkt på
dagsordenen at finde og afprøve nye måder at lytte til borgerne.
Derfor krævede det heller ikke mange overvejelser for Charlotte
Brandsborg, teamleder i Analyse & Effekt i Ringkøbing-Skjern
Kommune, da hun blev præsenteret for dialogredskabet fra
Insightment.
”Vi har vores gængse værktøjer til dataindsamling såsom
spørgeskemaer, interviews, workshops med videre, men vi er
altid nysgerrige på, hvad end der kommer.
Dialogredskabet er jo en hybridform, og vi var nysgerrige på,
hvilken form for indsigt den kunne bringe os,” fortæller Charlotte
Brandsborg.

Fakta:
Tema: Bosætning
Formål: Nuancere kommunens forståelse af
hvordan det er at være ung og bosat i
Ringkøbing-Skjern
Målgruppe: Gymnasie- og EUX-elever
Antal Deltagere: 33
Antal sessioner: 1
Tidsforbrug: 45 minutter
Antal deltager-beskeder: 212

Borgerinddragelse med plads til de unge
Bosætning er et centralt emne for mange kommuner, og
Ringkøbing-Skjern er ingen undtagelse. Derfor blev fokus for
sessionen at få ny viden om og en bedre forståelse af de unges
tilknytning til kommunen.
”Det er meget vigtigt, at vi får de unge i tale, men de kan være
svære at engagere i et klassisk spørgeskema. Derfor tænkte vi, at
dialogredskabet var en god og anderledes måde at lade de unge
komme til orde. Vi var dog lidt bekymrede over, om de unge ville
udnytte chancen og få noget sjovt ud af det, når de deltager
anonymt.
Bekymringerne viste sig dog at være ubegrundede, da deltagerne
tog det meget alvorligt og ligefrem korrigerede hinanden undervejs,
når der kom usaglige besvarelser,” siger Charlotte Brandsborg

En nuanceret forståelse af de unge
Hos Ringkøbing-Skjern Kommune ser man en klar styrke
i redskabets anonymitet, som reducerer de sociale
dynamikker, som normalt opstår, når en gruppe
mennesker samles i det samme rum. På grund af
anonymiteten bliver udsagn vurderet for dets indhold og
ikke dets afsender.
”Der skabes et åbent og fordomsfrit miljø, hvor man kan
sige, hvad man mener, og alle udsagn er lige meget
værd. Det er et fint redskab til at give alle en stemme,
uden at de skal stå til ansvar over for resten af gruppen.
Når ordet er frit, kan alle gode perspektiver komme frem,
og det oplevede vi i sessionen med de unge.
Vi fik nuanceret vores forståelse af, hvordan det er at
være ung i Ringkøbing-Skjern ” siger Charlotte
Brandsborg.

”Der skabes et åbent og
fordomsfrit miljø, hvor man kan
sige, hvad man mener, og alle
udsagn er lige meget værd".
Charlotte Brandsborg, teamleder i Analyse & Effekt i RingkøbingSkjern Kommune

Demokratiserer dialogen med borgerne
En afgørende funktion i dialogredskabet er, at
deltagerne ikke blot skal komme med egne udsagn,
men samtidig skal forholde sig til hinandens udsagn.
Denne mekanisme sikrer på én gang, at den enkelte
besvarelse bliver valideret af fællesskabet, og at idéer
kan videreudvikles på stedet.
”Jeg ser dialogværktøjet som en mulighed for at
demokratisere dialogen ved fx et borgermøde, hvor
der typisk vil være nogle borgere, der har stærkere
stemmer end andre – med dialogværktøjet er
meningerne uden afsender, og det skaber et trygt
miljø til også at debattere de svære ting.
Det er samtidig en enormt effektiv måde til at afdække
en hel gruppes holdninger til et givent emne eller som
inspiration til nye helhedsplaner, hvor mange skal
have mulighed for at komme til orde". afslutter
Charlotte Brandsborg.

Sådan fungerer det:
Kontakt:

I en Insightment dialog svarer deltagerne skriftligt
og anonymt på spørgsmål, som stilles af en
moderator i realtid. Deltagerne vurderer, hvorvidt
de er enige i udsagn fra andre deltagere ligesom
de kan kommentere på hinandens besvarelser. På
den måde genererer vi indsigt i, hvad der betyder
noget for hver enkelt deltager – og hvad der er
vigtigst for den samlede gruppe.
En online dialog kan have fra syv til 1000 deltagere
pr. session.
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