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Textversion poddavsnitt #71 Ett liv utan våld - 

medborgardialog och dialog som arbetssätt 

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner 

 

--- 

 

“När man har dialog där människor blir delaktiga, då ger det energi, och det ger 

också varaktiga resultat. Så det är väldigt meningsfullt.” 

 

--- 

 

Det här är Demokratiresan.  

 

--- 

 

Nils Munthe: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Demokratiresan. I dag ska vi 

prata om dialog och samtal som verktyg för ett socialt arbete och en medborgardialog 

som kallades "Ett liv utan våld" och ägde rum i Biskopsgården i Göteborg. Med mig 

för att göra det har jag Susanna Nolin som är SSPF-koordinator i Biskopsgården. Hej!  

 

Susanna: Hej Nils.  

 

Nils: Jag har också med mig Ingrid Persson, utvecklingsledare på 

Förskoleförvaltningen i Göteborg.  
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Ingrid: Hejsan! 

 

Nils: Och Ulrika Stöök som är utvecklingschef på Poseidon distrikt Angered i 

Göteborg.  

 

Ulrika: Hej, hej!  

 

Nils: Du var också tidigare medarbetare i Biskopsgården tillsammans med Susanna 

och Ingrid, eller hur?  

 

Ulrika: Ja, precis. Det stämmer.  

 

Nils: Välkomna till Demokratiresan. Jag tänkte att vi ska börja lite med er bakgrund, 

och hur ni arbetar med dialog i ert arbete. Vi kan börja med dig Susanna, en SSPF-

koordinator, vad innebär det? Hur arbetar man med dialog i det arbetet?  

 

Susanna: En SSPF-koordinator jobbar med samverkan, skola, socialtjänst, polis, fritid 

kring unga som man har oro för, att de befinner sig i riskzon för kriminalitet och 

missbruk. Där är ju dialog det enda verktyget, jag jobbar med att samla nätverk kring 

unga personer där det finns oro och att samtal och dialog är det vi tänker kan föra oss 

framåt för att utröna vad den här unga personen behöver för att hitta en bättre väg i 

livet än den som den är på väg just då.  

 

Nils: Ingrid då, hur har du använt dialog och samtal i ditt arbete?  

 

Ingrid: Ja, nu jobbar jag ju i Förskoleförvaltningen, och där jobbar jag på en enhet 

som heter samverkan, och i dialog och mina tidigare erfarenheter, det använder jag... 

Det kommer till nytta i många olika sammanhang, men specifikt i arbetet där vi jobbar 

med att ha möten kring barn, där det är många olika verksamheter som är med och 

stöttar, att man då har med föräldrar och barn i den dialogen i arbetet för att barnen 

ska ha det bra. Att man samlar det nätverket som finns och har dialog alla på en gång, 

så att säga. 

 

Nils: Om du får samma fråga, Ulrika, vad är din bakgrund och hur har du arbetat med 

dialog och samtal?  
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Ulrika: Min bakgrund är att jag i Biskopsgården jobbade med en medborgardialog, 

bland annat, i de frågorna, så då var det på många olika sätt. Men idag då, som 

utvecklingschef i distrikt Angered hos Poseidon, så är det också fokus på de sociala 

hållbarhetsfrågorna, det betyder att samverkan med de som bor i de områden där 

Poseidon har lägenheter. Då är det ju dialog, återigen, fast med lite annat fokus. Här är 

det ju områdesutveckling som vi jobbar med, på olika sätt. Så dialogen är jättecentral i 

alla möjliga frågor där.  

 

Nils: Vi fick lite nycklar där, Ulrika, men Poseidon, vad är det för organisation? Det 

sa vi inte inledningsvis, tror jag.  

 

Ulrika: Nej, Poseidon är ett av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg som ägs av 

Göteborgs stad.  

 

Nils: Om vi går tillbaka till dig, Susanna, du nämnde hur ni samlar nätverket runt en 

individ. Hur är din bakgrund och hur har du skolats i att föra sådana samtal?  

 

Susanna: Jag är socionom, jag är socialarbetare sedan 80-talet med liksom 70-talets 

kollektivistiska anda i ryggraden, på något vis. Så det är en självklarhet, dialog och 

samtal, det är ju det som är socialarbetarens verktyg. Vi tre har ju också arbetat 

tillsammans i ett nätverkslag där vi jobbade, precis så som Ingrid beskrev tidigare, 

samlade professionellt och privat nätverk kring individer som det fanns olika typer av 

bekymmer kring.  

 

Nils: Ingrid, om vi spinner vidare lite på det då, hur håller man energin uppe att arbeta 

på det här dialogbaserade sättet? Det känns som ett arbetssätt som kräver mycket av er 

som utför det?  

 

Ingrid: Ja, det gör det. Samtidigt ger det väldigt mycket, och det ger också, som jag 

tänker, äkta resultat. Man känner att, vi känner, jag känner, att när vi har dialog där 

människor blir delaktiga, då ger det energi, och det ger också varaktiga resultat. Så det 

är väldigt meningsfullt att arbeta på det sättet. Vi har ju jobbat länge alla tre, både 

tillsammans och med olika arbetsuppgifter, då blir det också att det här meningsfulla 

gör att man fortsätter med det. Så att... Ja, det ger energi. Så tänker jag.  
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Nils: Ulrika då, hur har den kompetensen och er bakgrund, hur har den kunnat kopplas 

till det utvecklingsarbete kring medborgardialog som ni gjorde i stadsdelen då?  

 

Ulrika: Ja, vi har alla tre gått en utbildning till att bli nätverksledare, och hela den 

metoden har varit väldigt användbar och överförbar till att jobba med 

medborgardialog, vi har tränat oss innan på att jobba med grupper och att samtala 

tillsammans med grupper och det har varit ganska lätt att föra över, att ha den metoden 

även i medborgardialoger. Det är väldigt mycket ett förhållningssätt, egentligen, att 

man lyssnar på, är nyfiken på, att man vill att olika röster ska komma fram och att det 

ska ledas framåt till något som är meningsfullt. Så jag tänker att nätverksmetoden som 

grund har varit ett bra sätt att ta sig in i medborgardialogsfrågorna.  

 

Nils: Om jag får fråga, vi börjar med dig, Susanna. För jag ser ju verkligen hur olika 

arbeten kan stärka varandra här, och jag anar att det finns personer med era 

erfarenheter i nästan alla kommuner, samtidigt som jag, som arbetar med 

medborgardialog väldig sällan, faktiskt, träffar kanske folk som är anställda inom 

socialtjänsten på det sättet. Har du någon tanke om varför det är så?  

 

Susanna: Nej, det har jag inte, jag vet ju bara att det är ett... Alltså att det är grunden i 

det sociala arbetet är ju dialog med människor. Man kanske är så oerhört fokuserad på 

individen, så att man kanske inte tänker på det här att samla nätverk och jobba med 

grupper på samma sätt som man har gjort tidigare. Så skulle det kunna vara. Jag vet 

inte, jag tänker att medborgardialoger, där är socialarbetare alldeles utmärkta ledare 

till att driva den processen framåt. Man har erfarenheten av ett förhållningssätt och 

tankesätt att en individ aldrig är ensam, den befinner sig alltid i ett sammanhang och 

det sammanhanget är väldig betydelsefullt.  

 

Nils: Har ni andra tankar kring det?  

 

Ingrid: Jag tror ju att det är viktigt att om man ska ta vara på den här kompetensen då 

behöver vi använda de människor som är nära, ute i verkligheten, som vet att 

människor är kloka, man kan lita på dem, man kan ge folk ansvar. Om man vågar sig 

använda sig av den resursen, då kan man lättare få till bra dialoger. Då behöver man 

inte heller vara rädd för att det är lite okänt. Man vet ju inte alltid vad resultatet är, 

utan man litar på det. Och då behöver man vara lite närmare människorna, så man vet 

att folk, de flesta människor är ganska kloka och vill väl.  
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Ulrika: Sedan tycker jag att jag har märkt, när vi kom in på spåret medborgardialog 

mer än bara nätverksmöten och den typen av arbete, att det finns ju många som 

kommer med andra kompetenser och att arbetet liknar varandra, så man kan säkert ha 

olika ingångar till samtalet och medborgardialogen som påminner om varandra, fast 

man har gått lite olika skolor. Men för vår del brukar vi säga att just nätverksmetoden 

har varit väldigt trygg att luta sig mot, att man vet, att man litar på processen, det går 

framåt och vad man ska göra för att leda processen vidare och så. Men jag tror att man 

kan komma från olika håll in i medborgardialogen.  

 

Nils: Det blir verkligen ett medskick till alla, kanske demokratiutvecklare och centralt 

placerade tjänstepersoner på kommuner och regioner runt om i Sverige att undersöka 

och prata med respektive organisationer.  

 

Jag tänkte att vi skulle komma in lite på den medborgardialog som ni påbörjade år 

2016. Ni fanns med i ett sammanhang som vi från SKR kallade medborgardialog i 

komplexa frågor. Hur kommer det sig att ni sökte er till att vara med i det här 

nätverket?  

 

Ulrika: Jag tror att bakgrunden är att vi var med i ett annat nätverk, med stadsdelen vi 

jobbade i som handlade om kultur- och värderingsfrågor och att det den vägen blev en 

koppling till att vi också jobbade en hel del med medborgardialoger och att vi då fick 

möjlighet att vara med i nätverket som jobbade med komplexa samhällsfrågor. Så det 

ena ledde nog till det andra där, tror jag.  

 

Nils: Vad var det för frågor som ni ville jobba med? Vad var det för utmaningar och 

komplexa frågor ni hade?  

 

Ulrika: I vårt fall så började det nog med att vi fick möjlighet att delta i det här 

nätverket som SKR hade. Sedan tog vi med oss, till vår ledningsgrupp i stadsdelen och 

sa "nu har ni skickat oss till det här nätverket och den här utbildningen, vad tänker ni? 

Hur ska vi ta vara på det? Vilka frågor är det vi ska jobba med hemma hos oss?". På 

det sättet mejslades det fram att vi skulle ha fokus på  våld och så kom det då att heta 

"Liv utan våld" med fokus på en del av Biskopsgården.  

 

Nils: “Ett liv utan våld” - det låter som en liknande problematik och fråga som man 

jobbar med som socialarbetare dagligdags. Susanna, vad var det som skiljde det här 

arbetet från hur ni tidigare hade jobbat?  
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Susanna: Det här arbetet bygger ju på att vi var ute och pratade med invånare i 

stadsdelen och pratade med olika professioner, både inom vår egen förvaltning och 

andra förvaltningar. Vi lyssnade på "vanligt folk", om man säger så, och deras expertis 

hellre än att enbart lyssna till oss själva och läsa in oss på olika teorier. Vi var ute och 

frågade folk vad de trodde behövde förändras för att små barn ska kunna växa upp i ett 

liv utan våld här. Vi fick otroligt många intressanta svar. I de samtalen som vi hade 

visade vi också... Alltså, det blev en... Precis som du gör nu, du visar ett stort intresse 

för hur vi jobbade och vad vi gjorde, vilket fick oss att vilja berätta mer för dig. Precis 

så var det i de samtalen också, folk berättade verkligen för oss vad de tänkte behövde 

förändras. Det blev gedigna samtal som vi hade. Det har man som socialarbetare 

också, men vi hade en annan frihet och vi lät dem vi pratade med skicka oss vidare, 

vem de tyckte att vi mer skulle prata med. Då kunde vi hamna precis var som helst. 

Det gjorde vi också! Så att det fanns en väldig frihet i det här.  

 

Nils: Vad frågade ni om? Hur inledde ni de samtalen?  

 

Susanna: Vi ställe precis den frågan: "Vad tänker du behöver förändras för att små 

barn ska växa upp i ett liv utan våld här?". Och sedan hade vi en timmes samtal, det 

bara vällde ur idéer, förslag, egna berättelser, tankar om varför det ser ut som det gör i 

Sverige, och jag kommer från ett land där det är krig, och så kommer jag hit och så 

skjuts det på gatan utanför. Är mina barn inte säkra här heller? Politiker som hade 

idéer och tankar, poliser som beskrev för oss hur de tänker att vi ska kunna jobba. 

Egna kollegor som hade massa nya idéer helt plötsligt, när vi gav dem tid och 

utrymme att prata en hel timme, det flöt på, samtalet, det räckte med den frågan.  

 

Nils: Ni hade en riktigt bred ansats då, för att få en god bild av problemet. Ulrika, det 

såg ut som att du ville säga något?  

 

Ulrika: Ja, jag tänkte säga att de här intervjuerna var grunden för att sedan bjuda in till 

gemensamma samtal. Eftersom det här var en väldigt svår fråga att prata om så tänker 

vi att intervjuerna gjorde att det sedan var lite lättare för folk att delta i de större 

mötena sedan. Då var det ett 60-tal personer, invånare, professionella och politiker 

som kom vid de fem tillfällen som vi bjöd in till. Det var där sedan, i det 

gemensamma samtalet som vi mejslade fram lite förslag tillsammans om vad vi 

behöver göra för att barn ska kunna växa upp utan våld.  

 

Nils: Ingrid?  
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Ingrid: Ja, vi hade de här intervjuerna så som Susanna har beskrivit. Vi frågade också 

vad de kunde bidra med själv, så att det inte bara låg utanför dem vi pratade med, men 

att de också såg sin egen del. Vad kan jag bidra med, vad kan du bidra med. Den 

följdfrågan hade vi också med.  

 

Nils: Hur svarade folk på de frågorna då? Vad kunde de bidra med?  

 

Ingrid: Vi förberedde, vi träffade människor och frågade om de ville vara med och 

ordnade tolk, tid, och plats. Sedan var det så här att det kunde komma en mamma och 

pappa, de var förberedda, de hade skrivit upp vad de ville säga, de kom lite finklädda. 

Det blev väldigt bra samtal, som både var på samhällsnivå, på en lokal nivå och på en 

egen nivå. Det blev väldigt bra. Och just den här frågan "Vad kan jag göra själv, vad 

kan jag bidra med?" den är också viktig och central, så att inte allting ligger långt bort.  

 

Nils: Det är lätt att tänka eller fastna i att människor eller medborgare inte vill komma 

på medborgardialoger. Hur gjorde ni för att bjuda in? Eller ni kanske inte ens 

upplevde det så, Susanna?  

 

Susanna: När vi gjorde de här första intervjuerna så berättade och beskrev vi 

processen att de skulle bli inbjudna till en större arbetsgrupp längre fram, och frågade 

om de ville det. Jajamen sa de flesta. Sedan tog det några månader innan de 

arbetsgrupperna blev av, och vägen fram dit var vi tvungna att fortsätta höra av oss till 

de här personerna, och liksom "hålla dem varma", med sms eller mejl. "Nu är vi på 

gång, snart kommer vi att bjuda in dig".  

 

Sedan såg vi till att ha en lokal i området, i norra Biskopsgården, där de flesta av 

personerna vi intervjuade bodde, eller det var det området dialogen handlade om. 

Lokalen var där. Vi bjöd in i god tid, men fortsatte också att bjuda in ända till dagen 

innan, vi ringde, påminde och sådär. Vi bjöd på mat, så alla var välkomna att äta innan 

själva arbetet påbörjades i grupperna. Vi erbjöd barnpassning, vi erbjöd tolk på fem 

olika språk, vi hade beskrivit väldigt noga också, i de första intervjuerna vi gjorde med 

folk att det här var det som de skulle vara med om när vi gjorde arbetsgruppsmötet. Så 

här många personer kommer att sitta i en stor ring, och det du har sagt nu kommer att 

höras även där.  
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Ulrika: Det som vi också ansträngde oss att göra, det var att nå personer som inte 

brukar vara med i vanliga medborgardialoger. Eftersom det här, Norra Biskopsgården, 

är ett utvecklingsområde med människor som kommer från många olika länder, och 

som inte riktigt känner tillit till det svenska samhället eller oss som jobbar i området, 

kanske, alltid. Så vi hade satt det till ett av våra mål, att vi skulle försöka nå dem som 

vi inte brukar nå. Då samarbetade vi till exempel med förskolan som ligger mitt i 

området och fick tillgång till deras kapprum, föräldraråd och hittade de första 

personerna den vägen. Sedan hade vi den här frågan som har nämnts innan här: "Vem 

tycker du att vi ska prata med mer?" Då fick vi också alla deltagares hjälp att hitta 

personer i området.  

 

På så sätt så nådde vi verkligen folk som inte vi kände innan, eller som inte brukade 

vara med i de här sammanhangen.  

 

Ingrid: En sak jag tänker också, som var viktigt för dem vi pratade med, det var att vi 

bjöd in chefer och politiker och tjänstemän på olika nivåer. Så att samtalen vi hade 

sedan inte bara stannade bland de boende i norra Biskopsgården. Vi hade en stor palett 

av människor som pratade om de här viktiga, angelägna temana tillsammans. Vi 

upplevde också att det var centralt för de som kom, att jaha, nu kommer också 

direktören för stadsdelen, politikerna kommer, även om det inte var många så blev det 

också lite mer på allvar och äkta. Då blev man lyssnad på. Man lyssnade inte bara på 

varandra, utan det kom... Alla är ju också medborgare, så vi samlades om viktiga 

frågor där alla deltog.  

 

Nils: Hur gjorde ni för att få med de kollegorna till de här mötena?  

 

Ulrika: Ja, det var också ett förankringsarbete, precis som man fick jobba med 

förankring ut mot invånarna så fick vi göra det inåt i organisationen. Men även där var 

det intervjuerna som var ett viktigt sätt att mobilisera, så via intervjuerna hittade vi 

många av de personerna som deltog, som var tjänstepersoner eller politiker.  

 

När vi tittar tillbaka och summerar, nu är det lite avstånd i år, det var ju några år sedan 

själva dialogen genomfördes, så är det just de här mötena mellan människor som var 

den största behållningen och kanske den viktigaste lärdomen, att i samma möte var det 

invånare, med alla sina olika bakgrunder, tillsammans med personer som jobbar i 

området, tillsammans med politiker och där satt vi tillsammans och pratade om frågor 

som alla tyckte var viktiga och där alla hade olika kompetens. Just att mötas, dela 

bilder, dela bekymmer och leta lösningar gemensamt, det var verkligen en av de saker 
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som vi har burit med oss efteråt och som kändes väldigt positiva med det här arbetet, 

mötet mellan.  

 

Nils: Jag kan tänka mig att det var en hel del nya möten också, för personer, eller 

kanske framförallt hos tjänstepersoner och politiker som inte är vana att träffa 

medborgare på det här sättet?  

 

Susanna: Även tjänstepersonerna blev ju människor i de här sammanhangen och 

beskrev och fick prata utifrån sig själva, inte bara utifrån sitt uppdrag och sin position, 

och det skapade ju en känsla av ökat förtroende mellan invånare och både 

tjänstepersoner och politiker. Man delade det mänskliga på något vis. Många minns 

detta. Många av de som var deltagande inifrån organisationen, de hänvisar också till 

det här fortfarande, vilka starka upplevelser det var. Det här, vad kloka folk är. Helt 

plötsligt gick det upp, som att man inte visste det. Men man fick veta det igen och 

man fick uppleva det på riktigt.  

 

Nils: Hur många möten hade ni med arbetsgruppen för att få till de här kvalitativa 

samtalen som folk minns än i dag?  

 

Ulrika: Vi träffades vid fem tillfällen i den här stora gruppen, där det var ungefär 60-

70 personer vid varje tillfälle. 

 

Nils: Vad pratade ni om? Vilka teman hade ni på träffarna?  

 

Ulrika: Vi gjorde ju en process. Allt utgick ifrån grundfrågan: Vad behöver förändras 

för att små barn ska kunna växa upp utan våld?  

 

Sedan, ur alla samtal och intervjuer som vi hade, blev det ett antal teman som vi hade 

med oss till det första tillfället och visade, att det är det här som alla ni har sagt. Sedan 

hade vi klustrat det utifrån lite huvudteman. Där fick sedan hela gruppen vara med och 

prioritera vilka av alla dessa sakerna som det är viktigast att vi alla pratar vidare om. 

Det blev då ett antal arbetsgrupper, eller temagrupper, där man fördjupade sig lite mer. 

 

Nu får vi hjälpas åt! Nej, men det var ju skola, förskola som var en grupp, 

föräldraskap var en grupp.  
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Susanna: Språket, lär sig barnen svenska i skolan och på förskolan?  

 

Ulrika: Boende hade vi, va?  

 

Susanna: Föräldrautbildning.  

 

Ingrid: Jämlikhet tror jag.  

 

Susanna: Ja.  

 

Nils: Vilka resultat kom fram i de här samtalen?  

 

Ulrika: Vi jobbade ganska hårt för att det skulle bli konkret. Så varje arbetsgrupp hade 

en samtalsledare som stöttade samtalet och hjälpte till att man höll sig till temat eller 

till ämnet, och inte drog iväg alltför mycket, men också att det inte bara skulle bli 

samtal och reflektioner, men att det också till slut skulle leda fram till några förslag. 

Vi fick ju ett antal förslag som sedan blev de som lite formellt lämnades över till 

stadsdelsdirektören och nämndsordföranden som ett konkret resultat av de här 

samtalen då.  

 

Sedan brukar vi säga, i och för sig, att de här faktiska förslagen var en jätteviktig sak 

och bra saker, men det allra viktigaste som kom ur de här dialogerna var kanske de här 

andra delarna, möten mellan människor, ändrat förhållningssätt till varandra och så 

vidare. Jag tror att vi hade sex förslag som sedan antogs och också genomfördes 

efteråt.  

 

Ingrid: Jag tänkte på det nu när Ulrika berättade om det här med förslag och konkreta 

förslag. Då var jag bland annat med och höll i skolgruppen och samverkan mellan 

skola och hem. Där var det blandat tjänstemän, medborgare och politiker. Det kom 

förslag. I och med att det var en blandad grupp blev också de förslag som kom 

realistiska. Det kunde komma förslag som inte var realistiska, där det finns lagar och 

regler som begränsar handlingsutrymmet. Och då blev det också som ett äkta tagande 

och givande, och de förslag som vaskades fram var realistiska och skulle egentligen 

kunna gå att genomföra. Så det var ett stort plus att det var blandade arbets- och 

temagrupper.  
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Nils: Ett tema som jag vet kom upp var ju våld i nära relationer som ni arbetade vidare 

med sedan, efter den här medborgardialogen. Hur gjorde ni det?  

 

Susanna: Vi gjorde ett omtag och satte igång på samma sätt med intervjuer med 

människor. Men vi hade mycket, mycket svårare på grund av ämnets natur, våld i nära 

relationer, är inte lika enkelt att prata om, upptäckte vi, som att prata om det våld som 

sker ute på gatan till exempel.  

 

Men hur många personer intervjuade vi sammanlagt, även kring det här med våld i 

nära relationer, 60-70 intervjuer tror jag att vi gjorde. Då var det också med föräldrar, 

förskolepersonal, politiker, och så vidare. En utmaning var att få de här personerna att 

skicka vidare till någon annan. Där blev det ofta stopp. Man hade svårt att tänka på 

vem de skulle skicka oss vidare till att ställa frågor om våld i nära relationer. Det blev 

svårare, där fick vi själva tänka. Vi fick hela tiden tänka på vilka perspektiv vi 

behövde få med mer, vad vi trodde kunde vara fruktsamt när vi jobbade vidare med 

det här. Vi fick jobba lite mer där. 

 

Det var svårare, själva intervjuerna blev av en annan karaktär, folk delade med sig 

väldigt mycket av sina personliga berättelser, och de måste vi ju hålla väldigt varsamt.  

 

Nils: Jag tänker att olika typer av frågor behöver olika typer av design och processer, 

och det här blev något helt annat. Vad hade ni för mål med det arbetet?  

 

Ingrid: Vi fick tänka jättelänge, och vi hade en styrgrupp också. Det här är ju ett ämne 

som många arbetar med och gör på många olika sätt. Vad skulle då vårt arbete bidra 

till och vilka förändringar kan man förvänta sig? Vi hamnade i att vi ville bidra till 

ökad talbarhet om ämnet. Det tror vi också, eller det vet vi att vi har bidragit till. För 

även intervjuerna var eller är en del av målet. Det var där vi hamnade, det blev mål 

och syfte i ett.  

 

Nils: Tiden går fort, det börjar bli dags att avrunda. Jag skulle vilja höra med er, var 

och en, om ni har någon insikt eller något som lever kvar hos er från den här 

medborgardialogen. Ska vi börja med dig, Ulrika?  

 

Ulrika: Jag tänker, det som jag alltid återkommer till är ju den här lärdomen att det här 

handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt, att man vill ta vara på olika röster, att 

det är viktigt att de som inte brukar höras också får lov att göra det och att alla har 
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något att bidra med i det. Jag tänkte, har man väl varit med i en sådan här process, så 

tror jag att det sitter kvar som ett tankesätt att "Så här måste vi göra, för annars blir vi 

inte tillräckligt bra". Att vi behöver de här olika perspektiven för att göra ett bättre 

jobb, och att man kan använda det i alla möjliga frågor, egentligen.  

 

Nils: Ingrid, du får samma fråga.  

 

Ingrid: Jag håller med Ulrika. Jag tänker också att man inte ska vara så rädd för att 

göra saker. Det behöver inte vara färdigdesignat, vi behöver inte veta svaret. Om man 

ger människor ansvar så är de kloka och tar ansvar. Så att våga göra, man kan inte ha 

planerat allt. Det går inte. Det vill jag gärna skicka med.  

 

Nils: Susanna?  

 

Susanna: Jag funderar på ett av de förslag som kom fram, det var att föräldrarna ville 

ha en föräldradialog, sa de som var föräldrar som var med i de här arbetsgrupperna. 

De sa att de inte ville bli utbildade men de ville gärna ha en dialog om hur det är att 

vara förälder i Sverige. Den dialogen pågår fortfarande. Vi har möten varje termin, 

flera stycken. Och erfarenheten från arbetsgrupperna och “Ett liv utan våld”, det var 

att människor själva fick bidra med vad de ville prata om. Föräldradialogen som vi har 

nu i Biskopsgården är oerhört intressant för väldigt många inom organisationen. Alla 

vill komma dit, de vill informera, de vill göra det ena och de vill göra det andra. Man 

måste freda den här. Det här är ett speciellt sätt som vi har arbetat på.  

 

För några veckor sedan lyckades jag inte freda den, och då kom det ett gäng som 

skulle informera om föräldrautbildningar. Då var jag så stolt över de föräldrarna som 

var med, de räckte upp handen och sa "Stopp, vad är det här? Har ni kommit hit för att 

utbilda oss, vi vill inte bli utbildade, vi vill prata med er". De sa samma sak 

fortfarande, och då kände jag att vi har varit med, jag har varit med och fått skapa en 

plattform för de här föräldrarna och då måste jag fortsätta och värna det. De ville 

bjuda dit socialtjänsten, de ville höra hur vi gör när vi omhändertar barn. Det var det 

de var intresserade av, ingenting annat just då. Och det kändes så, jag kände "yes!". Så 

vi ska värna om när vi har satt igång det här och utlovat medskapande och inflytande, 

då ska vi banne mig hålla det.  

 

Nils: Vilka väldigt bra slutord där. Stort tack till Ingrid Persson från 

Förskoleförvaltningen.  
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Ingrid: Tack så mycket för att vi fick vara med, tack!  

 

Nils: Stort tack också till dig, Susanna Nolin.  

 

Susanna: Tack så mycket Nils, det här var jätteroligt.  

 

Nils: Och stort tack till dig, Ulrika Stöök.  

 

Ulrika: Tack, tack.  

 

Nils: Jag som har lett samtalet heter Nils Munthe och vi hörs snart igen i 

Demokratiresan.  

 

--- 

 

Demokratiresan.  

 

--- 

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 


