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1. Inledning och bakgrund 

Som studenter på Kulturverkstan tilldelades vi ett uppdrag av Digidem Lab. De är en ideell 

organisation som arbetar med digitala verktyg för deltagande demokrati som hade upptäckt 

ett intressant koncept för medborgare att aktivt delta i den politiska inflytandet: G1000. 

Projektgruppen fick fria tyglar att se vad man kunde göra med det i Göteborg och Sverige. 

Utifrån detta ansåg vi att ett fysiskt möte med människor i staden, vilket G1000 möten 

innebär, är ett komplement till den digitala plattformen för att motivera människor till att 

använda sin egen agens.  

 

Medborgarrörelsen G1000 föddes i Belgien 2011 efter att landet genomgått en politisk kris 

2007-2011. Efter att folket upplevt en frustration med det dåvarande politiska systemet 

uppkom en idé om medborgarnas aktiva roll i politiken. Som ett komplement till det politiska 

systemet grundades G1000. Idén med rörelsen var att välja tusen slumpvis valda medborgare 

till aktivt deltagande för att diskutera kring vad de viktigaste frågorna i samhället var för 

folket, och ge dem mer inflytande i politiken (G1000, 2017). 

 

2. Beskrivning av uppdraget och projektmål 

Vi valde att utforma uppdraget för att introducera samt lägga grund för G1000 till Sverige. 

Det bidrar till vårt syfte att öka svenskarnas deltagande i det politiska systemet. Vi beslutade 

att skapa en portfolio med all existerande information kring ämnet för att överlämna till en ny 

projektgrupp. 

  

Projektets mål: 

1. Skapa en portfolio 

2. Hitta en ny projektgrupp 

 

3. Metod & avgränsningar 

Löpande under projektets gång har diskussioner, reflektioner och överväganden legat till 

grund och utvecklat vårt arbete. Projektets politiska karaktär gjorde det viktigt för oss att 

noggrant gå igenom värderingar och profilering och att hitta en tydlig gemensam bas att utgå 

ifrån. 
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Vi i projektgruppen bestämde oss för att samla in information om G1000 för att skapa en 

kartläggning som en del i portfolion. Insamlingen koncentrerades på;  

 

● Historien om G1000 

● Tekniska och digitala lösningar för deltagande demokrati 

● Medborgarbudget 

● Kommunikation 

● Det politiska läget i Göteborg.  

 

Vi avgränsade kartläggningen till att produceras i text och prioriterade bredd istället för 

fördjupning. Detta för att fokusera på ett event för att hitta medlemmar till den nya 

projektgruppen. Vi övervägde torgmöte, mobilt event eller kvällsevent. För att nå en så hög 

kvalitet som möjligt valde vi att avgränsa det till ett kvällsevent. Vi valde att vara på Frilagret 

men hade i åtanke att lokalen associeras med en viss målgrupp. För att komplettera det var vi 

noga med våra ordval i kommunikationen för att inkludera fler. I marknadsföringen, av 

exempelvis affisch och grafisk profil för eventet, användes medvetet färger som skulle vara 

partipolitiskt neutrala. För att fånga upp intressenter till en ny projektgrupp skapades en 

maillista. 

 

Det var viktigt att eventet skulle nå en så bred målgrupp som möjligt. Inbjudningarna riktades 

till de olika institutionerna inom Göteborgs universitet, politiska partier, ungdomsförbund och 

organisationer (Se bilaga). Inbjudningarna till eventet gjordes via mail och ett Facebook 

event. 

    

Under arbetets gång bestämdes att arbeta främst med det fysiska mötet och att inte lägga tid 

på att utveckla en hemsida eller aktivitet på sociala medier annat än Facebbok. De digitala 

verktyg som använts är Google Drive för att samla information, en G1000 mailadress med en 

maillista för intresserade av det fortsatta arbetet, samt en Facebook sida. 
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4. Resultat 

Portfolio 

Portfolions syfte är att hjälpa ett fortsatt arbete med G1000 Göteborg framåt och göra 

övergången mellan vår projektgrupp och en framtida projektgrupp så enkelt som möjligt. 

Under arbetets gång ändrades fokus från portfolion till eventet, då bildandet av ny 

projektgrupp blev viktigare. Detta ändrade inte syftet eller innehållet med portfolion men 

påverkade dess omfång. Vi beslutade då att den skulle baseras på information och lärdomar 

vi hade samlat på oss under projektet snarare än att lägga tid på att inhämta ny fakta. Vi ser 

portfolion som ett levande dokument som kan fyllas på efter hand och inte är bunden till 

några särskilda personer utan till G1000 rörelsen som vi hoppas ska växa fram. 

 

Det finns även trycksaker, bilder och en inspelning av föreläsningen ifrån eventet samt ett 

påbörjat arbete kring grafisk profil. Detta kommer underlätta för en framtida projektgrupp 

och även fungera som underlag för föreläsningar och workshops. Allt samlat material 

kommer göras tillgängligt via Google Drive (Se bilagor). 

 

Ny projektgrupp - Eventet 

Vårt uttalade mål med eventet var att hitta en projektgrupp som kan arbeta vidare med 

genomförandet av G1000. Viktigast är då inte nödvändigtvis en så bred, stor eller 

representativ grupp som möjligt utan insatta och dedikerade individer som är villiga att 

engagera sig ideellt. Uppskattningsvis deltog 55 personer under kvällen utöver de 

medverkande. Vid kvällen slut hade vi ca 15 intressenters mailadresser, med ungefär lika 

många till som hört av sig via vår Facebook sida och mail. Sammanlagt 30 intressenter. 

Kvällen som sådan genomfördes professionellt och enligt den idé vi hade. Deltagande på 

eventet samt intresset för en eventuell framtida G1000 projektgrupp gick över förväntan. 

Arbetet med eventet har lett till att både ABF och Studiefrämjandet visat intresse för att jobba 

vidare med konceptet G1000. Flertalet andra kontakter både i Sverige och internationellt har 

knutits och ett nätverk skapats som kommer underlätta framtida organisering. 

 

Vi ville skapa känslan av delaktighet istället för den ofta överdrivet respektfulla och 

hierarkiskt bestämda formen där publik blir åskådare istället för delaktiga. För att skapa en 
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inkluderande känsla och nå utanför de kretsar som normalt engagerar sig i liknande frågor, 

valde vi i projektgruppen att använda oss av verktyg från våra tidigare kulturella erfarenheter. 

Scenografin utformades med syfte att bryta den vanliga statiska uppdelningen mellan publik 

och de som uppträder på scen. Vi satte publiken i en cirkel istället för nedanför och riktat mot 

en scen, hade projektioner åt två håll och en miljö som uppmuntrar till samtal.  

 

Vi kontaktade flertalet olika tidningar och media, först via pressutskick på mail och sedan 

följde vi upp via telefonsamtal. Detta ledde till att vi fick in webbartiklar med Hannes 

Westberg i ETC och en med Erik Tosterud på SVT, båda medlemmar i projektgruppen. 

 

Medverkande på eventet: 

● Evelina Varas, som är författare och spoken-word artist från Göteborg. 

● Yago Bermejo Abati, som är General Koordinator för G1000 Madrid. Han arbetar 

även som lärare på universitetet i Madrid och är en erfaren föreläsare och åker ofta 

runt i världen och håller både workshops och föredrag. 

● Danilo Borgerth, som är frilansmusiker från Brasilien och numera bosatt i Göteborg 

och student på Kulturverkstan. 

● Kalle Lantz, som är frilansfotograf och dokumenterade kvällen. 

 

Genomförandet av eventet 

Kvällen började med ett avslappnat mingel med tilltugg och musik, där besökare uppmanades 

att skriva sina förslag till förändringar på lappar och sätta upp. När folk samlats inleddes 

kvällen med en kort introduktion och välkomnande från våra två konferencierer från 

projektgruppen. Först ett spoken word uppträdande från Evelina Varas. I linje med G1000 

temat presenterade hon två engagerande texter om vikten av samhällsengagemang, utan att ta 

någon tydlig ideologisk ställning utan med fokus på vikten av att allas röster måste få höras. 

Efter mycket efterforskning, mailande och matchande av kalendrar bestämdes att 

föreläsningen skulle hållas av Yago Bermejo Abati som tidigt engagerade sig i G1000 

rörelsen och senare blev general koordinator för G1000 mötena i Madrid. Han är en 

engagerad och karismatisk talare som de senaste åren fått både rutin och en bred insyn i olika 

demokratiska rörelser runtom i Europa och världen. Han anlitades för att hålla en föreläsning 
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på ca 45 min för att introducera begreppet G1000 och ge en kortfattad beskrivning av 

rörelsens historia. 

 

 

 

Efter föreläsningen hölls en frågestund. Folk hade möjligheter att ställa frågor antingen 

personligt eller genom en app där alla under föreläsningens gång kunde använda en kod för 

att skriva upp funderingar och frågor. Detta gav dels möjligheten till anonymitet vilket kan 

uppmuntra till att fler vågar uttrycka sig, och frågorna sammanställs dessutom i en 

internationell databas för vidareutveckling av både föreläsningsmaterialet samt G1000 som 

helhet. Efter frågestunden visades en kort filmsekvens med musik av Danilo Borgerth. 

Därefter höll en av konferenciererna ett avslutande brandtal innan publik, organisatörer och 

inbjudna gäster avtackades. Många stannade kvar en bra stund efteråt för att diskutera vidare. 

 

Ett värdefullt resultat för projektet är det nätverk som börjat skapas för G1000 i Sverige. I 

processen av arbetet har personer och organisationer kontaktats av olika anledningar - vissa 

som relevanta för uppstarten av rörelsen, vissa som medverkande i arbetet och andra som 

rena intressegrupper.  
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5. Slutsatser och förslag 

Slutsatser 

I vårt arbete med G1000 har det blivit tydligt att det finns ett intresse att förnya och stärka det 

demokratiska systemet, även bland medborgarna i Göteborg. Det kan vi konstatera genom det 

gensvar vi fick på eventet, antalet som anmält sitt intresse att ingå i en ny projektgrupp samt 

reaktioner och respons när vi berättar om G1000 rörelsen i olika sammanhang.Vi kan även 

konstatera att det finns ett intresse från studieförbund som vill ta del av vårt material i form 

av föreläsningar eller kurstillfällen samt att medier uppmärksammade vårt event. Detta 

sammantagna intresset för att föra idén om G1000 vidare betyder att både förutsättningar, 

individuella resurser och föreningsengagemang finns och därför är ett konkret införande av 

G1000 i Göteborg och Sverige nu ett steg närmare. 

 

I vår kontakt med G1000 organisationer ute i Europa så har de välkomnat ett initiativ från 

Sverige då det tidigare har varit svårt att få respons från Norden. Kanske det kan bero på att 

det politiska läget med kriser och politiskt missnöje inte har varit så påtagligt här tidigare 

men de senaste åren har växt sig starkare. I vår kartläggning och undersökning av 

möjligheten att genomföra ett G1000 möte i Göteborg har vi tagit del av erfarenheter och 

slutsatser från de olika G1000 organisationerna i Europa. Vi kan urskilja likheter men också 

olikheter, framförallt hur det på bästa sätt ska kunna implementeras i det redan rådande 

politiska systemet. 

 

Under föreläsningen på eventet reflekterade Yago Bermejo Abati över att den målgrupp som 

var svårast att engagera i G1000 var över-och medelklassen. Hans gissning var att dom helt 

enkelt inte hade lika mycket saker som dom var missnöjda över på grund av sin ställning i 

samhället. Denna reflektion har gett oss djupare förståelse i att det kommer att vara svårt att 

engagera människor ur alla samhällsgrupper i G1000.  

 

Förslag 

Hela projektets syfte har varit att skapa något som efter projektets slut ska förvaltas och 

arbetas vidare med, att skapa en portfolio samt att hitta en ny projektgrupp. Vi är i slutskedet 

av vår sammanställning av portfolion och den kommer läggas upp på ett drive-konto som den 
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nya projektgruppen i ett senare skede kommer ha tillgång till. Vi har i dagsläget sammanställt 

en maillista och gjort ett första utskick till de som anmält sitt intresse att ingå i en ny 

projektgrupp. Vi planerar även att ha en uppsamlingsträff i februari för de som har anmält sitt 

intresse. Det är delar av projektgruppen som vill arbeta vidare med detta projekt och de 

kommer ta ansvar för den träffen. Den gruppen kommer även att hålla en kurs på ABF med 

tre kurstillfällen under våren, där de kommer introducera G1000 konceptet. 

  

Är det politiska systemet redo för en förändring? Och hur ska det implementeras i det 

politiska systemet? Hur ser politikerna på att släppa ifrån sig en del av makten? Detta är 

frågor som vi inte har hunnit undersöka men de behöver besvaras för att det ska vara relevant 

att genomföra ett G1000 möte. Så det blir en av den nya projektgruppens viktigaste arbeten.   

 

Självreflektion 

Utformningen av eventet och valet av lokal påverkade säkerligen vårt resultat. Vi var länge 

inne på att göra mer uppsökande verksamhet som att åka ut till skolor, sätta upp 

informationsbord på torg och bibliotek och liknande. Detta hade kunnat ge större bredd och 

tyngd till den framtida projektgruppens sammansättning men vi valde bort det pga tidsbrist. 

Frilagret har en mycket specifik och bestämd målgrupp. Det är möjligt att en mer neutral 

plats för eventet hade kunnat locka fler och/ eller en bredare grupp. 

 

Vidare hade vi stundtals problem med struktur inom gruppen som gjorde oss ineffektiva. Vi 

är en grupp individer med starka viljor och ibland har ansvarsfördelningen varit otydlig och 

det har funnits en ängslighet kring att lämna ifrån sig arbetsuppgifter och beslut. Det ser vi bl 

a som ett resultat av att rollen som projektledare roterade varannan vecka. För oss hade det 

varit bättre med en längre period för varje projektledare och att vi hade gett denne person 

större auktoritet och beslutanderätt. Vi har fört många diskussioner vilket, även om det 

stundtals varit helt nödvändigt, tenderat att ibland ta överhanden. Det är möjligt att en 

tydligare och tidigare arbetsdelning hade underlättat. 

 

Fokus skiftade även under arbetets gång, framförallt från arbetet med portfolion som vi först 

hade som huvudmål men som kom att hamna i skuggan av arbetet med eventet. 
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7. Bilagor 

Intervjuer: 

https://goteborg.etc.se/nyheter/medborgarnas-toppmote-g1000-bjuder-till-dialog 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/planerar-for-medborgartoppmote 

 

https://drive.google.com/open?id=1g1QdFkl2sTJFvhurm54t3nkXNkj1T58c 

Innehåll: 

Bilder från event 

Föreläsning Yago Bermejo Abati 

Affish 

Broshyr 

Kontakter & samarbetspartners 
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