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Inledning  
Det finns olika former av medborgardialog, beroende på syfte och behov. 

Den här handboken har en arbetsgrupp tagit fram för att skapa en standard 

för ett arbetssätt på tjänstemannanivå och den beskriver arbetet inför, under 

och efter en genomförd medborgardialog. 

 

Till grund för denna handbok ligger de riktlinjer för medborgardialog som 

kommunstyrelsen tog beslut om 2010.1 Eftersom de riktlinjerna är en 

handbok för förtroendevalda har Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad 

kompletterat med denna handbok för tjänstemän. Ur handboken för 

förtroendevalda hämtar vi nedanstående citat som utgör en grund även för 

denna handbok: 

 

”Medborgardialog är ett verktyg i berednings- och beslutsprocessen. 

Medborgare ska erbjudas en dialog som är av god kvalité och likvärdig 

oavsett vilken kommunal verksamhet som genomför den. Avsikten är att 

på sikt finna struktur för att alla större beslut ska föregås av 

medborgardialog. Kommunen ska speciellt beakta ungdomars och barns 

perspektiv.” 

 

”Medborgardialog i Örebro kommun innebär i detta sammanhang 

kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda. 

Medborgardialogen kompletterar den representativa demokratin. Den 

ska ge möjlighet för förtroendevalda och kommuninvånare att mötas i 

samtal om inriktningar och prioriteringar av den kommunala 

verksamheten. Begreppet medborgardialog används här som ett 

samlingsbegrepp för kommunikationens olika former.” 

 

Denna handbok innehåller en kortare beskrivning av medborgardialogens 

grunder, olika metoder, praktiskt genomförande och en checklista. 

Handboken ska vara ett levande dokument som vid behov ska utvärderas 

och utvecklas.  

 

Medborgardialog i praktiken 
 
Det ska vara viktigt och på riktigt 

Att bjuda in till medborgardialog väcker olika förväntningar. Det är viktigt 

att vara tydlig med vilken påverkansmöjlighet som finns. Att dialogen sker i 

ett tidigt skede har visat sig vara en framgångsfaktor. ”Medborgardialogen 

måste ske tidigt inför beslut så att det finns möjlighet att ta hänsyn till 

åsikter som kommer fram.”2 En annan framgångsfaktor handlar om att 

medborgardialogen måste upplevas som meningsfull. Medborgarna måste 

                                                 
1 Riktlinjer för medborgardialog – handbok för förtroendevalda. 
2 11 tankar om medborgardialog i styrningen, skrift från SKL 
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uppfatta frågan som viktig. Är det möjligt att påverka frågan och är 

beslutsfattarna påverkansbara? Eller handlar det om att medborgarna ska få 

ta del av information? Olika former av delaktighet behöver fyllas med ett 

relevant och engagerande innehåll.  

 
Medborgardialog kräver resurser och samverkan 

Olika metoder är olika resurskrävande. Valet av metod ska göras utifrån 

tillgången till resurser i termer av tid, personal, pengar, kunskap, kompetens, 

teknik osv. Det är viktigt att medverkande politiker och tjänstemän känner 

sig informerade och bekväma med vald metod samt att det finns ett 

gemensamt mål och syfte med medborgardialogen.  

 
Vanliga dialogdilemman 

Att förbereda sig noga kan göra det lättare att hantera de hinder som kan 

dyka upp. Nedan följer tre olika situationer.  

 

1. Det långsiktiga perspektivet 

Det kan många gånger vara svårt att föra dialog om framtidsvisioner och 

långsiktiga förändringar. Medborgarna vill ofta diskutera konkreta problem 

och lösningar som ligger nära i tiden. För att inte fastna i konkreta frågor i 

ett nära tidsperspektiv kan det vara bra att fånga upp denna typ av frågor, för 

att sedan komma vidare till huvudfrågan. Det är därför viktigt att kunna 

bemöta och besvara frågor och synpunkter även i det korta perspektivet.  

Ett sätt kan vara att hänvisa till ”Synpunkter och felanmälan” på orebro.se.  

 

2. Olika aktörer – olika ansvar 

Ett vanligt problem är att medborgare sällan skiljer på olika 

samhällsaktörers ansvarsområden. Det kan innebära att man får ta emot 

synpunkter som berör även andras ansvarsområden. Det är viktigt att vara 

tydlig med vilka aktörer som ansvarar för den aktuella medborgardialogen. 

Se till att föra synpunkter vidare till de aktörer som äger frågorna, om det 

finns möjlighet till det. 

 

3. När dialog blir politisk debatt 

När politiker från olika partier deltar kan det uppstå politisk debatt. Det kan 

medföra att politikerna ”tar över” samtalet, medan medborgarnas röster 

hamnar i skymundan. Inför dialogen kan det vara bra att poängtera för de 

politiker som deltar, att utmaningen är att lyssna in medborgarnas åsikter.  

 
Betydelsen av kommunikation 

Medborgardialogen är en process i tre faser – förarbete, genomförande och 

efterarbete – som alla kräver effektiv kommunikation. Som tjänsteman kan 

du ta hjälp av en informationsstrateg på Kommunikationsavdelningen för att 

välja rätt kanaler och göra en plan för informations- och 

kommunikationsinsatser. Mall för kommunikationsplan finns på intranätet. 
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Allt eftersom arbetet fortskrider upptäcker man ofta att det krävs andra 

insatser än de som planerats från början. Därför bör kommunikationsplanen 

ses över och uppdateras med jämna mellanrum. 

 

En väl fungerande kommunikation är en nyckel till framgång. Att informera 

om syfte, tidpunkter och spelregler före, under och efter dialogen är viktigt. 

Genom återkoppling visar vi medborgarna att vi värdesätter deras bidrag, 

samtidigt som vi håller engagemanget och intresset för den aktuella frågan 

levande. Slutligen handlar det om att synliggöra och sprida resultatet av 

dialogen. Det kan ha en avgörande betydelse för medborgarnas upplevelse 

av mening och viljan att delta i framtiden. 

 
Hur mycket ska medborgarna få påverka? 

Olika former av medborgardialog passar vid olika tillfällen. 

Medborgardialogens former är information, dialog, konsultation, delaktighet 

och medbeslutande. Välj form utifrån vilken påverkansgrad medborgarna 

ska få. Vilken metod som används beror på budskap, målgrupp och 

tidpunkt. Ju mer påverkan medborgarna ska få desto fler och mer direkta 

kanaler kan passa. Välj den form som passar! 

 



 

 

Medborgardialogens 
former 

Information  Dialog  Konsultation  Delaktighet  Medbeslutande  

Kännetecken  Enkelriktad information  

Grunden för alla delar av 

medborgardialogen  

Samtal för att förstå 

varandras tankar, tolkningar 

och perspektiv.  

Behöver ej vara överens.  

Rådgivande  

Inhämta synpunkter på redan 

förberett förslag.  

Samråd i längre process från det 

att en fråga väcks till förslag till 

beslut  

Gemensamt beslutsfattande  

Förtroendevald,  

ansvar och roll  

- Informera  

- Beakta och ge uppdrag för 

den fortsatta hanteringen av 

frågan  

- Samtala, lyssna  

- Beakta, ge uppdrag för den 

fortsatta hanteringen av 

frågan  

- Godkänna alternativ som ska 

kommuniceras med 

medborgarna  

- Beakta och besluta om 

alternativ  

- Medverka i en 

utvecklingsprocess med 

medborgare för att tillsammans 

arbeta fram ett förslag till beslut.  

- Besluta  

- Beakta  

- Delegera beslut  

- Medverka till beslut  

Medborgare,  

ansvar och roll  

Medborgaren får veta 
- Ta del av information  

- Ställa frågor  

- Lämna synpunkter  

Medborgaren får resonera 
- Idégivare  

- Rådgivare  

- Inspiratör  

Medborgaren får tycka 
- Lämna synpunkter och ta 

ställning till alternativ  

Medborgaren får genomföra 
- Idégivare  

- Rådgivare  

- Sakkunnig  

Medborgaren får bestämma 
- Medverka till beslut  

- Besluta  

Tjänsteman,  

ansvar och roll  

- Sakkunnig  

- Ta fram underlag och 

informationsmaterial  

- Sakkunnig  

- Ta fram underlag och det 

informationsmaterial som 

behövs för dialogens 

genomförande (moderator)  

- Bereda förslag,  

- Ta fram underlag och 

informera om vilka 

frågor/alternativ som 

medborgarna ska ta ställning 

till  

- Samla in och bearbeta inför 

beslut  

- Sakkunnig  

- Ta fram underlag och det 

informationsmaterial som behövs 

för allas delaktighet i processen.  

- Sakkunnig  

- Ta fram underlag och det 

informations- material som 

behövs för att beslut ska 

kunna fattas  

Metoder/arbetssätt 

 
Flera av metoderna kan 

användas i mer än en av 

formerna. 

Fokus på envägsinformation 

 Enkelriktad webbnyhet 

 Spridning av 

informationsmaterial 

 Informationsmöten/ 

         Stormöten 

 Öppet hus 

 

 

Fokus på tvåvägs-

kommunikation och 

återkoppling i slutet: 

 Enkelriktad webbnyhet 

t.ex. inbjudan 

 Open space 

 Cafémetoden 

 Områdesvandring 

 Diskussionsforum  

 Workshop 

Fokus på tvåvägs-

kommunikation och 

återkoppling i slutet: 

 Webbenkät där synpunkter 

kan samlas in 

 Samråd och granskning 

(enligt PBL) 

 Fokusgrupper 

 SWOT-analys  

 Medborgarråd/panel 

Fokus på tvåvägs-

kommunikation, upprepning och 

återkoppling i flera kanaler: 

 Webbenkät där synpunkter 

kan samlas in 

 Samråd och granskning 

(enligt PBL) 

 Arbetsgrupper 

 Fokusgrupper 

 Framtidsverkstad  

 

Fokus på tvåvägs-

kommunikation, upprepning 

och återkoppling flera kanaler: 

 Webbenkät där röstning 

kan ske 

 Rådslag 

 Medborgarbudget 

 Folkomröstning 

Kanaler  Orebro.se  

 Sociala medier 

 Servicecenter 

 Utställning  

 Annonser i press/media 

 Pressmeddelande 

 Trycksaker 

 Orebro.se  

 Sociala medier 

 Servicecenter 

 Utställning  

 Annonser i press/media  

 Pressmeddelande 

 Trycksaker 

 Orebro.se  

 Sociala medier 

 Servicecenter 

 Annonser i press/media  

 Pressmeddelande 

 Trycksaker 

 Orebro.se  

 Sociala medier 

 Servicecenter 

 E-postkontakt med 

fokusgrupp 

 Utställning  

 Annonser i press/media  

 Trycksaker 

 Pressmeddelande 

 Orebro.se  

 Sociala medier 

 Servicecenter 

 E-postkontakt med 

deltagare 

 Utställning  

 Annonser i press/media  

 Trycksaker 

 Pressmeddelande 
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Metoder för medborgardialog 

Cafémetoden En dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella frågor i en informell och bekväm miljö. Lokalen utformas så 

inbjudande som möjlig, t t.ex. som ett café där man sitter runt små bord. 

Diskussionsforum En metod för att möjliggöra dialog genom att använda sig av någon form av webbaserat dialogverktyg. Ett sådant verktyg kan användas för helt 

öppna diskussioner där alla är välkomna att delta. Ett annat sätt är att koppla det till en mindre grupp t.ex. en medborgarpanel. 

Fokusgrupper En enkel och snabb metod som skapar delaktighet. Metoden kan användas som ett kartläggningsverktyg där man utgår från gruppens bedömning om 

vad som är viktiga faktorer i en viss fråga. 

Framtidsverkstad En pedagogisk metod/arbetssätt för att få fram konkreta idéer och visioner. Metoden bygger på att man har ett övergripande tema, ett ämne eller ett 

tillstånd som man vill förändra eller utveckla. Detta tema bearbetas sedan på olika sätt i faser som går från probleminventeringar till konkreta beslut i 

handlingsplaner om vad som behöver göras.  

Informationsmöte/ 

stormöte 

En metod att informera många människor samtidigt om ett viktigt tema/ämne. Ett informationsmöte/stormöte är i huvudsak envägskommunikation 

och skall inte förväxlas med dialog. Ett stormöte ställer mycket höga krav på den som ska leda mötet. Syftet och dagordningen för mötet måste vara 

tydlig för alla.  

Medborgarbudget En metod där man bjuder in medborgare att ge sin syn på frågor relaterade till ekonomiska beslut. Medborgarbudget följer den ordinarie 

budgetprocessen. 

Medborgarpanel En grupp medborgare bjuds in att delta i en panel för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut genom att de ombeds att svara på frågor, 

lämna synpunkter och komma med förslag och idéer. 

Medborgarråd En kvalitativ metod där en grupp medborgare bjuds in för att diskutera frågeställningar inom ett visst område, exempelvis politisk utveckling eller 

samhällsplanering.  

Områdesvandring En metod för att få boende och verksamma i ett område att träffas och samtala om hur området kan bli bättre, tryggare och mer trivsamt.  

Open space Utifrån en tydlig struktur är det deltagarna som sätter agendan genom sina egna idéer och frågeställningar. På så sätt fokuserar samtalen på de frågor 

som är allra viktigast för deltagarna.  

Rådslag Grundtanken med metoden är att låta människor komma tillsammans och diskutera olika alternativa problemställningar med dess fördelar, nackdelar 

och konsekvenser.  

SWOT-analys En metod för att analysera en verksamhets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, som ett led i strategiarbetet.  

Workshop Workshop i samtalsform möjliggör en fördjupad diskussion om ett specifikt ämne med ett fåtal personer under ett par timmar. 

Öppet hus En verksamhet kan på en förbestämd tid hålla tillfälligt öppet för allmänheten, i syfte att visa upp och marknadsföra sig. 



 

 

Det praktiska genomförandet av en medborgardialog 
Det finns en mängd praktiska saker att tänka på inför en medborgardialog.  
 
1. Planering av aktiviteter 

Börja gärna med att skapa en kommunikationsplan där olika uppgifter läggs 

in tillsammans med bl.a. tidpunkter och vem som ansvarar för vad. Det är 

ett bra sätt att få överblick och struktur. Här kan informationsstrategen på 

Kommunikationsavdelningen vara ett stöd. 

 

Frågor som bör besvaras i det förberedande planeringsarbetet: 

 Vad är målet med medborgardialogen? 

 Vilka är våra målgrupper? Behöver någon målgrupp prioriteras? 

 Vad är vårt budskap? 

 Vilka kanaler kan vi använda oss av? Kan modern 

kommunikationsteknik och sociala medier användas? 

 Vad behöver göras och när ska det ske? 

 Vilken roll ska de förtroendevalda/nämnden respektive förvaltningen 

ha? 

 Vilken roll ska Servicecenter ha? 

 Vem ansvarar för vad? Vem är ytterst ansvarig? 

 Vilken budget finns? 

 Hur ska resultatet bearbetas, hanteras och användas? 

 Hur och när ska återkoppling till medborgarna ske? 

 

Det är bra att i god tid tänka på följande: 

 Ansöka om markupplåtelse hos polisen för exempelvis 

utställningstält eller skyltar. 

 Beställa skyltar av Skyltverkstaden, Tekniska förvaltningen. 

 Göra beställningar (exempelvis utställningstält, ballonger och annat 

kampanjmaterial). 

 Beställa annonser, pressinformation, affischer och informationsblad 

av Kommunikationsavdelningen. Faktaunderlag behöver bifogas.  

 Informera externa grupper, exempelvis områdesgrupper och 

föreningar. 

 

Med god tid avses som grundregel minst fyra veckor.  

 
2. Val av metod 

Fundera över hur medborgardialogen ska utformas. Ska det vara ett stort 

öppet möte, en mindre grupp eller ska dialogen kanske ske via internet? Om 

du väljer att bjuda in till fysiska möten finns flera metoder att välja mellan. 

Välj den metod som passar bäst utifrån syfte, målgrupp och antal deltagare. 

Exempel på olika metoder finns listade i tabellen på sidan 6.  
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3. Inbjudan in till aktiviteter 

Bjud in till aktiviteter i god tid. Var tydlig med tid, plats, syfte och vilka 

frågor som ska behandlas. Vid behov, var tydlig med vilka frågor som inte 

ska behandlas. Ibland kan det även vara bra att ge en kortfattad bakgrund till 

frågorna. Tänk på att behov av tekniska hjälpmedel eller tolk kan finnas. 

 

Här följer några tips för att bättre nå ut med information om aktiviteter: 

 En personlig inbjudan är ofta mer effektiv än mer allmän 

information, antingen den görs muntligt eller skriftligt. 

 Upprepa informationen och skicka påminnelser. 

 Sprid information via nyckelpersoner med stora kontaktytor, t.ex. via 

områdesgrupper eller föreningar.  

 Istället för att bjuda in – sök upp de personer eller grupper du vill nå 

på fritidsgårdar, öppna förskolor, föreningslokaler etc. 

 Arrangera möten och evenemang på offentliga och för målgruppen 

tillgängliga platser. Platser där människor rör sig dagligen, t.ex. torg 

eller köpcentrum kan vara att föredra.  

 

Tidpunkten för aktiviteten är viktig. Tänk därför på följande: 

 Genomför aktiviteten utanför normal arbetstid, d.v.s. under lunch, på 

kvällar eller helger.  

 Det kan vara bra att ha samma typ av aktivitet vid flera tillfällen. 

 Ta reda på om andra viktiga händelser sker samtidigt. Konkurrerar 

de om uppmärksamheten eller går det att nyttja situationen? 

 
4. Lokaler och utrustning 

Platsen där dialogen äger rum har betydelse. Tänk därför på att 

 platsen ska finnas i närområdet, så att det är lätt att ta sig dit 

 platsen ska vara välkänd, t.ex. en skola eller ett bibliotek 

 platsen ska vara ideologiskt och religiöst neutral 

 lokalen ska vara tillgänglig för målgruppen.  

 

Välj om möjligt en lokal med hörselslinga. Vid större möten är det bra att ha 

en ljudanläggning med minst en trådlös mikrofon. Gå också igenom vilken 

övrig utrustning som kan behövas i form av blädderblock, notislappar, 

tuschpennor, tejp och övrig teknisk utrustning. Kontrollera att den tekniska 

utrustningen fungerar innan mötet. 

 

Hur en lokal möbleras har betydelse för vilken typ av dialog man vill uppnå. 

Att välja kafémöblering vid småbord eller stolar i cirkel främjar dialog. Vid 

rena informationsmöten kan biosittning användas.  
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5. Dokumentation och återkoppling 

Bestäm hur medborgardialogen och eventuella synpunkter ska 

dokumenteras och redovisas. Ett webbformulär på orebro.se ska kopplas till 

W3D3 eller motsvarande. Ta kontakt med Kommunikationsavdelningen för 

genomförande. Minnesanteckningarna kan kompletteras med foto, film eller 

annat bildmaterial. Det är viktigt att informera deltagarna om att bilder 

kommer tas under aktiviteten och om hur de ska användas. Återkoppling bör 

ske så snart som möjligt efter medborgardialogen. Beroende på metod kan 

även återkoppling ske under pågående medborgardialog.  

 

6. Hantering av resultat 

Några punkter att tänka på när det gäller hantering av resultat: 

 Besluta innan genomförandet av medborgardialogen hur resultatet 

ska hanteras. Hantering av protestlistor? Behöver svar viktas? 

 Behövs beredskap för att hantera ett stort antal synpunkter?  

 Samla in synpunkter så att olika typer av statistikuttag är möjlig.  

 Vad gör vi om vi inte når målet med medborgardialogen?  

 Frågor som rör annan verksamhet bör föras över till berörd aktör. 

 

Utvärdering av medborgardialog 
Allt kan utvecklas och förbättras. Därför bör analys och utvärdering vara ett 

kontinuerligt inslag i dialogarbetet. En viktig fråga handlar om hur 

medborgarna upplevt det hela. Ett bra sätt att ta reda på detta är att vid varje 

dialogtillfälle be deltagarna besvara en kortfattad enkät. Några centrala 

frågor till deltagarna är: 

 

 Tycker du att syftet med dialogen kommunicerats på ett tydligt sätt? 

 Har du upplevt att dialogen gett alla möjlighet att komma till tals? 

 Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt? Vad beror det på? 

 Finns det något som du uppskattat särskilt mycket? 

 Vad skulle kunna förbättras? 

 

Deltagarna kan antingen ta ställning till frågorna genom poängsättning, 

skriftliga kommentarer eller en kombination av båda. Enkätsvaren ska vara 

möjliga att dela upp på kön3. Slutligen är det viktigt att lärdomar från 

utvärderingen används som utgångspunkt för förbättringar i det fortsatta 

arbetet. 

 

Ta ställning till om det är aktuellt med en utvärdering innan dialogen eller 

vid dialogens början för att få ett utgångsläge för de mål som finns för 

medborgardialogen.  

                                                 
3 Statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. 
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Checklista 
medborgardialog 

Arbetsanteckningar 

Syfte  

Formulera ett tydligt syfte för 

dialogen. Vad är det man vill 

uppnå? Hur ska resultatet 

användas? 

 

Form  

Vilken form av delaktighet kan 

erbjudas deltagarna? 

 

Spelregler  

Hur ska dialogen gå till? Vad 

förväntas av deltagarna? 

Vilka möjligheter och 

begränsningar finns? 

 

Deltagare  

Vilken är målgruppen? Ska alla 

ges möjlighet att delta? Tänk 

på perspektiven genus, barn, 

mångfald, klimat och 

folkhälsa. 

 

Metoder 

Välj lämpliga metoder med 

utgångspunkt i syfte och form 

av delaktighet. 

 

Förbered  

Planera och förbered varje 

aktivitet noga. När, var och hur 

ska olika aktiviteter ske? Ta 

fram en tidplan. 

 

Ansvar och roller 

Vem som ansvarar för vad? 

 

Återkoppla 

Hur och när ska återkoppling 

ske? 

 

Utvärdera 

Analysera, utvärdera och 

dokumentera hela 

dialogprocessen. 

 

 

 
 


