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”Genom att delta i allmänna val 
och genom aktiviteter mellan valen 
såsom t.ex. demonstrationer, 
medborgardialog, 
namninsamlingar och direkta 
kontakter med politiker kan 
individen både påverka 
samhället och förbättra sin egen 
livssituation.”
/Regeringen, Demokratiminstern



”För oss är god medborgardialog mer än 
bara ett samtal mellan två personer. Vi 
menar att god medborgardialog innebär 
att aktivt ta del av varandras synpunkter 
och perspektiv på en fråga med respekt 
för var och ens åsikter i samtalet”

God medborgardialog bör därför motverka 
politisk exkludering av olika grupper och 
aktivt verka för allas lika rätt till delaktighet 
och inflytande. För oss innebär god 
medborgardialog att involvera människor 
tidigt i en betydelsefull process som syftar 
till att ge resultat för det lokala 
samhällets utveckling.
- Sveriges kommuner och landsting





Varför ska vi ha en 
dialog? Hur 
genomförs en dialog? 
Vad behöver vi för 
kompetens? Hur 
mycket kommer det 
att kosta? Vad kan vi 
vinna? Vad kan vi 
förlora? Vilka metoder 
ska vi använda? Vilka 
ska man bjuda in? 
Tänk om det blir en 
negativ debatt? Hur 
kan vi tänka nytt? Vad 
säger forskningen? 
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Vi har kartlagt ca 100 dialogprocesser och 
nära 700 dialogaktiviteter i 12 kommuner 
2000-2015



Hur väljs deltagarna i dialogen? 
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Hur väljs deltagarna ut? 

• Dialogen är nästan 
aldrig representativa 
för befolkningen. 

• Dialogens utförare 
väljer deltagare.

• Medborgare kan på 
eget initiativ välja att 
delta, men inte alltid. 



Hur sker kommunikationen på mötet? 
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Hur kommunicerar deltagarna? 

Mer 
intensiv

• Medborgardialoger 
handlar sällan om 
dialog utan om 
preferenshantering

• Möten möjliggör 
utrymme för 
diskussion, ibland.

• Resultaten är oftast 
sammanställningar 
av deltagares 
åsikter

• Sammanställningar 
speglar inte vad 
medborgare 
resonerat sig fram 
till tillsammans utan 
någon annans 
tolkningar



Koppling mellan process och policy?
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Connection between process and policyMer 
auktoritet

• Dialoger har en 
otydlig plats i 
beslutssystemet 
eftersom de oftast 
är rådgivande

• Oklart vilka råd 
och hur de 
påverkar 
planeringsbeslut

• Ad-hoc förvaltning: 
koppling till beslut 
beror på 
situationen



Vem vinner på planerings(re)publiken? 

• Samtal om stadens framtid pågår i många offentligheter (publiker): 
medier, politiska debatter, medborgares egna nätverk, 
förvaltningens arbetsmöten osv. 

• Medborgardialoger förvaltas av offentliga myndigheter. Planeringen 
ger medborgare en röst och representerar den vidare i politiska 
processer.  

• Deltagarna i medborgardialoger har mycket sällan kontroll över hur 
deras preferenser hanteras vidare. 

• För att förstå hur medborgardialogen förvaltas i politiken behövs 
analyser av planeringens förutsättningar och prioriteringar i 
växande städer. 

• Om syftet med planeringen är tillväxt och vinstackumulation för 
fastighetsägare snarare än omfördelning av resurser och jämlikhet 
är det svårt att se att medborgardialoger kan stärka planeringens 
legitimitet, effektivitet och rättvisa.
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