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Webinar: 
Online borgerinddragelse 
– Hvordan gør man?

Velkommen til

Vi går i gang kl. 15.30

(Hvis du oplever tekniske 
problemer så skriv i chatten)

Frederik 
Langkjær

Kathrine Collin 
Hagan

Sigrid Vedel 
Neuhaus
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Frederik Langkjær • Kathrine Collin Hagan  • Sigrid Vedel Neuhaus

Teknologirådet - Fælles om samfundets udvikling

”Teknologirådet arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og 
fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og 
beslutningstagere”.

30 års erfaring med demokrati og inddragelse - DK, EU og globalt
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Formål

• At få øje på og udnytte fordelene ved 
online inddragelse

• At dele tips og tricks

• At blive bedre til at lave endnu mere god 
borgerinddragelse derude

15.30 Velkommen

15.50 Borgerinddragelse offline og online 
Erfaringer fra bl.a. Klimaborgertinget

16.05 Spørgsmål

16.20 Pause

16.25 DOs and DON’Ts i grupper

16.45 Opfølgning og afrunding 

Program
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'Husregler'

• Hold venligst din mikrofon slukket, når du ikke taler

• Vi opfordrer dig til at have din video tændt - det giver 
os en bedre fornemmelse af, hvem vi er

• Hvis du har spørgsmål eller kommentarer så skriv 
venligst i chatten

• Hvis du oplever problemer, så skriv i chatten, så vil 
vores teknisk facilitator hjælpe dig
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Hvem er til stede?
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Tjek in
…i grupper

Introducer jer selv:

- Hvad er dit navn?
- Hvor kommer du fra? 
- Hvad håber du at få ud af at deltage i dag?
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Hvorfor inddragelse?

• Skaber bedre resultater

• Bruger ideer og viden fra hele samfundet

• Skaber medansvar og ejerskab hos borgerne, borgerne er kompetente 
og vil gerne

• Får os til også at lytte til dem, der ikke maser sig på

• Giver robuste løsninger, der nyder accept - helst af indholdet – i det 
mindste af processen

• Klæder politikerne bedre på, og de beholder beslutningskraften
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Borgerinddragelse kan bruges i alle faser i den politiske proces

Vision                                Forslag                                Høring                             Beslutninger Udførelse
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Eksempler på online inddragelse

• Klimaborgertinget (online)

• Borgertopmøde om byerne og det stigende havvand 

(online)

• EU Missions (online)

• EU kunstig intelligens (digitalt understøttede 

køkkenbordsmøder)

• World Wide Views (100-personers -møder, online og styret)
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Eksempel 1: Klimaborgertinget

• 99 borgere 

• Input til, hvordan DK når 70% målsætningen

• Metode OVA (Observation, vurdering og anbefaling)

• Fra 120 (brainstorm) til 30 anbefalinger 

• Fra Mural til word

• Forskellige gruppestørrelser

• Resultatfokus og tid til grin

• Afgrænset brug af chatten 

• EngageSuite som fælles platform
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Eksempel 2: Byerne og det stigende havvand

• Delprojekt: Borgertopmøder

• En dag med ekspertindlæg – gruppediskussioner og 
afstemninger 

• Teknik: zoom – ekspertindlæg – grupperum i zoom –
afstemninger i EngageSuite
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Eksempel 3: 
Køkkenbordsmøder om Kunstig Intelligens

• 4-8 personer (vennegruppe, naboer, forening) har struktureret og 
guidet samtale

• Fysiske møder og digitalt supporteret (EngageSuite)

• Oplysning/video – gruppedrøftelser – individuelle afstemninger

• Data samlet for 10 europæiske lande 
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Teknologirådet bruger disse online-værktøjer
Videokonferencesystemer: 
Zoom; Teams

Værktøjer der kan integreres i 
processer, metoder og platforme:

• Post-its/flip-overs/whitebards: 
Mural, Miro, Google Jamboard, 
Padlet, Ideaflip, Ideaboardz osv.

• Audience response systems: Slido, 
Kahoot, MentiMeter

• Kollaborativ projektplanlægning: 
Trello, Mural

Fildeling: 
OneDrive/Sharepoint; GoogleDrive

EngageSuite - Platform (multi
purpose: fildeling, videolinks, 
afstemninger, evaluering)
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Fordele Ulemper

Online inddragelse

• Svært at få samme workshop fornemmelse
• Small talk, relationer og nærvær kan gå 

tabt
• Ikke muligt at ‘læse rummet’
• Social og teknisk slagside: kan være 

ekskluderende 
• Selv de smarteste værktøjer kan ikke 

erstatte de fysiske post-it og 
arbejdsprocessen med dem

• Fælles madoplevelse eller 
eftermiddagskage går tabt

• Nemmere adgang til inddragelse (geografi 
og travle liv bliver ikke en hindring)

• Billigt (i hvert fald selve udførelsen)
• Giver høj grad af disciplin på møderne
• Fleksibilitet til at arbejde med forskellige 

gruppestørrelser
• Let at få eksterne oplægsholdere til at 

deltage
• Mulighed for parallelle processer i 

forskellige regioner, bydele eller afdelinger
• Møder kan optages og deles
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Spørgsmål og svar
Skriv dine spørgsmål i chatten
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Pause
Vi er tilbage kl. 16.35
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DOs and DON’Ts i grupper

Diskussionsspørgsmål

1. Stemmer vores liste overens med jeres erfaringer?

2. Har i nogle tilføjelser?
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Tak for nu

Brug for hjælp til online inddragelse?

• TR kan hjælpe med både enkeltmøder og længere 
specialdesignede processer

• Vi kan hjælpe med planlægning, facilitering og afvikling – dele 
af det eller det hele – det finder vi ud af

• Vi kommer gerne ud og holder oplæg hos jer

• Find os på Tekno.dk og på LinkedIn, Twitter og Facebook 
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Bonusslides
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TR’s 5 principper for 
borgerinddragelse
(se www.tekno.dk)
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Se vores korte film om borgerinddragelse her:
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