
Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00, www.laholm.se

Invånardialog
i Laholms kommun

Stöd för

Politiker såväl som tjänstemän är i grunden till för invånarna. Med  
allmänhetens ökande krav på öppenhet och möjligheter att påverka blir  
därmed invånardialog ett högaktuellt ämne. ”Stöd för invånardialog” har  
tagits fram för att stärka våra beslut och förbättra vårt arbete med att  
leverera rätt tjänster och service.



Allmänhetens krav på öppenhet och möjligheter att påverka ökar, inte minst på kommun- 
politiken och den lokala servicen. Vi ser också att tillgången på information ökar och vi 
utsätts för allt fler intryck som vi påverkas av. 

Behovet av kontakter och dialog med invånarna är centralt för den lokala demokratin och 
ett stöd i politiska beslut. Invånardialog är ett viktigt verktyg i arbetet med olika målgruppers 
delaktighet och möjligheter att kunna påverka politiska beslut rörande samhällsutveckling, 
processer och förändringar. 

För att få en meningsfull och öppen invånardialog är det avgörande hur förtroendevalda 
och tjänstemän ser på invånarna. Är de engagerade och kompetenta personer med egna 
perspektiv, eller besvärliga typer som stör och ställer orimliga krav? 

För oss är valet enkelt. I grunden är vi till för invånarna och ska möta dem med god  
service, respekt och lyhördhet. Och vi förväntar oss att alla i den kommunala  
organisationen delar den uppfattningen.

”Stöd för invånardialog” har tagits fram för att förbättra planering och öka vår kompetens 
i kontakten med invånarna, vilket i sin tur ska stärka oss i våra beslut att leverera rätt  
tjänster och service. 

Informationen vänder sig i första hand till alla kommunens politiker men även till  
tjänstemän som arbetar med utveckling och förändring. 

Vi hoppas att detta stöd ska inspirera och vara till god hjälp.

Elisabet Babic (M), Roland Gottfridsson (C)

Invånardialog
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Metoder för dialog  
Det finns många olika metoder att använda i dialogen med 
invånarna. Beroende på möjligheten att påverka, resurser och 
andra förutsättningar gäller det att välja den metod som bäst 
gagnar syftet. Olika metoder kan också kombineras under 
samma dialog. Dock är det inte metoden som löser uppgif-
ten, metoden är bara ett redskap.  
 

Kontinuerligt förekommande kontaktvägar för 
invånarna till Laholms kommun:
• Direkt, eller via Medborgarservice, med politiker och tjäns-
temän genom brev, mejl, telefon eller i det fysiska mötet.
• Via de politiska partierna.
• Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möten.
• Synpunkter, felanmälan eller frågor via formulär på kom-
munens hemsida.
• Ungdomsforum - minst fyra gånger om året träffas 
gruppens 15 representanter. De utses av elevråden på de tre 
högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt på 
Osbecksgymnasiet. En gång per termin anordnas även ett 
"öppet ungdomsforum".
• Kommunala handikapprådet är ett referensorgan till kom-
munstyrelsen och nämnderna för samråd och informationsut-
byte mellan Laholms kommun och handikapprörelsen. 
• Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 
och Laholms kommun.
• Medborgarundersökning – vartannat år medverkar vi i 
SKL:s stora medborgarenkät.  
• Insikt – vartannat år medverkar vi i SKL:s enkät till företaga-
re som haft kontakt med kommunen i olika myndighetsärende.
• Brukarundersökningar – i kommunens verksamheter görs 
flera olika undersökningar och mätningar om exempelvis 
serviceutbud och kvalitet.
• Till bords med politiken – första måndagen varje månad 
kan företagare äta lunch på Gröna Hästen tillsammans med 
kommunstyrelsens presidium.
• Företagsbesök - en gång i månaden besöker kommunstyrel-
sens presidium, kommunchefen och näringslivschefen före-
tag i kommunen för en fördjupad dialog. En gång i månaden 
besöker även kultur- och utvecklingsnämndens presidium 
tillsammans med näringslivschefen företag i kommunen för 
en fördjupad dialog.
• Offensiva Laholm arrangerar månadsvis frukostmöte och 
lunchmöte där politiker, kommunchef och näringslivs- 
enheten är på plats och träffar företagare. 

Exempel på metoder/kanaler av tillfällig karak-
tär som Laholms kommun använt i dialog och 
kontakt med invånarna:
• Enkäter.
• Samrådsmöte, till exempel planärenden.
• Ortsmöte, till exempel  möten med byalag.
• Utställning/monter på evenemang, ex Stadsfesten, Parkens 
dag, Knäredsdagen och Mellbystrandskalaset.
• Områdesvandring, till exempel Apotekarlunden, Stadsparken.
• Framtidsverkstad, till exempel tätortsmiljonen.

Titta gärna på andra metoder, exempelvis de som SKL 
presenterar på sin hemsida skl.se/demokratiledningstyrning/
medborgardialogdelaktighet/medborgardialog
 
 Invånardialog
Med invånardialog menar vi en systematisk dialog mellan 
invånare, politiker och den kommunala organisationen. I 
en dialog är åsiktsutbytet centralt - att lyssna och dela med 
sig, att respektera olika uppfattningar. Genom dialog fogar 
vi samman de värderingar som råder bland invånarna med 
fakta som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Medborgar-
dialog syftar till att skapa ökat engagemang och ansvar hos 
invånarna men även att öka möjligheten för förståelse och 
genomförande av prioriterade insatser.

Invånardialog är i princip detsamma som medborgardialog 
med den skillnaden att det omfattar alla som bor i kommunen 
oavsett om man är svensk medborgare eller inte.  För vi vill att 
alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att delta i dialogen.
  
 

Invånardialog och 
brukardialog
Vi skiljer på det vi kallar invånardialog och det vi kallar 
brukardialog. Brukardialog utgår från den service eller tjänst 
som kommunen levererar, och är i första hand kommunika-
tion mellan tjänstemän och mottagare av servicen. Brukar- 
dialog kallas ibland brukarinflytande.

Skillnaden mellan invånardialog och brukardialog är 
inte alltid glasklar men båda handlar om delaktighet och 
samverkan. Förenklat handlar invånardialog om övergripan-
de frågor kring samhällsutveckling och förändringar i den 
offentliga miljön och styrs oftast av politikerna. Brukar-
dialog behandlar frågor som gäller relationen och tjänster 
mellan verksamheten och brukaren. Brukardialog styrs oftast 
av tjänstemännen.
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Krav på påverkbarhet 
För att nå framgång i invånardialogen krävs att frågan är 
påverkbar. Vi måste fundera kring när invånarna kan påverka 
och hur vi som politiker, och även tjänstemän, ska låta oss 
påverkas. Därför är det viktigt att planera för hur påverkan 
ska hanteras. 

Det sparar mycket energi och minskar frustrationen hos 
både politiker, tjänstemän och invånare.
 

Invånardialog när då?
I en kommun fattas en mängd olika beslut och det är förstås 
omöjligt att föra invånardialog inför varje beslut. Frågan är 
då kring vilka frågor vi ska ha dialog? Viktigast är att frågan 
känns angelägen och att du som medverkar i beslutfattandet 
är påverkbar. Sedan måste vi i varje enskilt fall ta ställning 
till om det är lämpligt med invånardialog. Det kan göras med 
vägledning av fyra frågor:
• Är vi som beslutsfattare påverkbara?
• Är det troligt att invånarna vill engagera sig och 
vara med och påverka i frågan? 
• Behöver vi som beslutsfattare mer kunskap om 
invånarnas värderingar, prioriteringar och åsikter 
kring frågan för att kunna fatta det bästa beslutet?
• Kan en invånardialog i frågan ge invånarna större 
kunskaper om kommunens ansvar och behov av 
prioriteringar?

Det är ett gemensamt ansvar för nämnder och verksamhe-
ter att vara lyhörda och uppmärksamma när det finns anled-
ning till invånardialog inom sina respektive ansvarsområden 
och ta erforderligt initiativ.

Olika roller
Politikerna har huvudansvaret för invånardialogen. Innehåll, 
fokus och påverkansnivå bör hanteras av politikerna. De 
förtroendevalda kan dock behöva stöd vad gäller utformning, 
metod och målgruppsanalys. Ofta är det en uppgift för tjänste- 
männen att vara detta stöd.

Det är politikerna som ska lyssna på invånarna och ta till 
sig invånardialogens resultat. Brukardialog är däremot till 
största delen en fråga för tjänstemännen.

Invånardialog och  
partipolitik 
Som förtroendevald har man olika uppgifter och roller. I 
invånardialogen ska vi ha en lyssnande och mottagande 
uppgift, och i första hand representera kommunen eller den 
berörda nämnden. Det politiska ställningstagandet kommer 
i beslutsfasen när intryck och information från dialogen ska 
analyseras och utvärderas.

För att skapa en riktigt bra process 
bör man sätta gränser för frågan 
genom att mejsla ut det som är på-
verkbart och det som inte är påverk-
bart men som ändå är nödvändigt att 
förhålla sig till. 
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Politikern i invånardialog  
- fokusera på att:
• Lyssna på behov, värdering-
ar och fokus 
• Fråga och lyssna till svaren
• Lyssna tidigt i processen 
innan det blir partipolitik av 
frågan
• Förstå olika versioner och 
perspektiv av vad som är 
viktigast för invånarna
• Skapa intresse för samhället 
i stort
• Dokumentera för att förstå 
och sprida kunskap 

Politikern i partiet 
- fokusera på att:
• Sända budskap
• Svara på frågor om varför
• Tydliggöra sin version av 
vad som är viktigast
• Värva röster till partiet
• Skapa intresse för partimed-
lemskap

Ju tidigare i beslutsprocessen man genomför dialogen desto bättre engagemang och resultat blir det, och kommunen får bättre 
förutsättningar och underlag för att fatta beslut. Kommer dialogen sent möts förändringen oftare av starkare protester.
Illustrationsmodell: Sveriges Kommuner och Landsting

Kommun Kommun

Medborgare Medborgare

Utredningar m.m. Utredningar m.m.

Paneler, råd m.m.

Förslag

Förslag
Protest Dialog Genomförande



Delaktighetstrappan
Beroende på hur mycket invånarna ska få lov att påverka 
väljer du metod. Delaktighetstrappan hjälper dig att planera 
och utforma dialogen på rätt sätt. 

Högre upp på trappan kräver mer engagemang och 
kompetens hos deltagarna. Om vi vill att invånarna ska ha en 
hög kompetens i frågan måste vi också ge dem möjlighet att 
skaffa sig det.

På det första steget finns det varken möjligheter att påver-
ka eller någon vilja att bli påverkad. Då blir det information. 

Det är viktigt att aldrig kalla något 
som egentligen är information för  
något annat, då minskar förtroendet 
för arbetet med invånardialogen.

Illustrationsmodell:  
Sveriges Kommuner och Landsting

Modell för värdering och val av målgrupper

Intressentanalys och  
målgrupp
I intressentanalysen definierar du de grupper som är direkt eller 
indirekt berörda av och har intresse i frågan. Bland de grupper 
du definierar väljs den målgrupp eller de målgrupper som du 
aktivt ska ha invånardialogen med. Du bör även ta ställning till 
vilken kommunikation du ska ha med övriga grupper.

Se först till att få med dem som är mycket berörda men lite 
aktiva, då de inte automatiskt engagerar sig som gruppen myck-
et berörda och mycket aktiva gör.
Gruppen som är aktiv men inte berörd äger ofta specifik kun-
skap eller har av olika anledningar ett stort intresse i frågan. 
Det är en utmaning att använda den på rätt sätt och ge den 
rätt nivå av inflytande. 

Beroende på vilket syfte du har bör kommunikationen 
anpassas efter de olika målgrupperna.

Riskanalys och 
kommunikationsplan
Det kan var till stor hjälp att göra en riskanalys och en kom-
munikationsplan för invånardialogen. Mallar och stöd finns i 
kommunens projektstyrningsmodell.
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Deltar ofta eller alltid
Utmaning att använda dem på rätt sätt

Inte lika viktiga att nå Viktigast att engagera
Deltar inte automatiskt

Mycket

Hur aktiva

Lite

Lite MycketHur berörda

Deltar ofta eller alltid
Lätta att engagera

Intresserade

Konsultation

Inflytande

Medbeslutande

Information

Dialog



Planera invånardialogen 
Att genomföra en väl fungerande invånardialog kräver nog-
grann planering. Tänk på att tilldela tillräcklig tid för berörd 
personal och medel till informationsmaterial, annons, lokal, 
spetskompetens, mat & dryck, utrustning eller vad som den 
nu valda metoden och processen kan behöva.

Utse tidigt en ansvarig person för uppgiften att leda och 
samordna arbetet med invånardialogen.

Framgångsfaktorer för 
invånardialog
Invånardialog blir bäst om det sker på ett strukturerat och 
systematiskt vis. Det handlar ofta om förändringar som tar 
tid och kräver ett långsiktigt engagemang. 

Tips för framgångsrik invånardialog:                      
• Välj frågor som berör.
• Är frågan sådan att målgruppen vill engagera sig? 
Invånarna bestämmer själva när de vill engagera sig.
• Skapa engagemang tidigt i frågan medan det är störst möj-
lighet för påverkan. Bjud bara in när det finns möjlighet att 
påverka. Var tydlig med vad som går att påverka och inte.
• Utse tidigt en ansvarig person.
• Se till att ha ekonomiska medel och anpassade resurser.
• Återkoppla kontinuerligt.
• Visa för dem som engagerar sig vilket värde dialogen ska-
par för beslutsprocessen. Hjälp invånarna att följa vad som 
händer med deras bidrag till beslutet.
• Dialog på invånarnas villkor. Anpassa sammankomster och 
kommunikationskanaler efter invånarnas förutsättningar. 
Undersök nya möjligheter att bjuda in till engagemang.
• Tänk på att du som politiker har olika roller, du sysslar 
både med partipolitik och invånardialogspolitik. De olika 
rollerna kompletterar varandra.
• Identifiera målgrupperna och de som ingår i respektive 
målgrupp. Fokusera extra på de som berörs mest och normalt 
inte kommer till tals.
• Arbeta systematiskt. Säkra en systematisk process som 

omfattar målgrupper, metodval, genomförande, återkoppling 
och beslutsfattande. 
• Invånardialog kräver att vi förändrar våra sätt att tänka och 
arbeta, oavsett om vi är förtroendevalda, tjänstemän eller 
invånare.
• Låt dialogen påverka dig och ta intryck av det du hör. 
Annars var det ingen idé att lyssna från början.
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Använd INTE invånardialog:
• För att förankra redan klara beslut.
• För att skapa ensidig opinion i en fråga.
• För att skapa engagemang i en fråga som inte är 
påverkbar.
• När endast en målgrupp har inflytande på resultatet.
• När frågan ska beslutas inom en alldeles för snar 
framtid.
• Om det inte finns resurser för att återkoppla resul-
tatet både till involverade målgrupper och invånarna 
i stort.
• Om det inte finns tillräckligt med tjänstemannastöd 
för att utforma och genomföra dialogen på ett bra sätt.
• Om det nyligen genomförts en dialog med motsva-
rande fråga men där invånarna gett “fel” svar.
• För att ställa frågor som är omöjliga att svara på 
eller där svaret är omöjligt att leva upp till.
• För att ställa frågor där det bara finns ambition att 
“se bra ut” istället för att verkligen ta intryck.
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Delaktighetstrappan tillsammans med ett urval av strategier och metoder kan beskrivas 
enligt modellen nedan. 

Illustrationsmodell: Sveriges Kommuner och Landsting

Mall för nivå- och metodval inför invånardialog  

Former av delaktighet Kännetecken

Envägskommunikation
Frågor och svar

Utbyte av tankar
Ofta flera tillfällen

Inhämta synpunkter
Ofta punktinsats

Aktiviteter planeras
och genomförs

Gemensamt 
beslutsfattande

Veta

Resonera

Tycka

Genomföra

Bestämma

Tidning
Webb

Trycksak
Stormöte

Dialogseminarium
Dialoggrupp

Enkät
Fokusgrupp

Samråd
Områdesvandring

Arbetsgrupp
Framtidsverkstad

Rådslag

Målgruppen får Exempel på metoder

Information

Konsultation

Dialog

Samarbete

Medbestämmande

Så skapar vi bra 
förutsättningar och 
får fler att medverka i 
invånardialogen.

VAR?
Välj en tillgänglig och 
attraktiv mötesplats.

NÄR?
Anpassa tidpunkten 
till den viktigaste 
målgruppen.

HUR?
Använd rätt 
informationsvägar för 
målgrupperna.

TÄNK  
VÄLKOMNANDE!
Riv hindren - gör det 
möjligt för alla att vara 
med.



 Kvalitetssäkra fråga,
definiera påverkbarhet

Genomför dialogen

Sammanställ resultat

Målgruppsanalys

Bjud in till dialog

Styreffekt

Metodval

Detaljplanering

 Återkoppla till
deltagare

 Återkoppla till
invånare

 Processtöd och
politikernärvaro

Kommunikationsplan

 Identifiera fråga,
 planera och

utforma

 Beslut att
 genomföra

dialogen

Gemensamt
 lärande,

utvärdering

Återkoppla

Invånardialog är 
en process 
Grundläggande steg för all invånardialog är planering,  
genomförande och återkoppling av dialogens resultat.  
Använd gärna kommunens projektstyrningsmodell som stöd.

Illustrationsmodell: Kungsbacka kommun

Mer information
Det finns mängder av information och tips om invånardialog 
på nätet, inte minst på SKL:s hemsida skl.se/demokratiled-
ningstyrning/medborgardialogdelaktighet 
Hör av dig till kommunikationsenheten om du undrar något.  
                    
Bilagor:                      
• Lathund - frågor att tänka på vid nämnds- och andra möten 
• Checklista och kallelse för kontinuerligt återkommande dialog

Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00, www.laholm.se



Delaktighetstrappan tillsammans med ett urval av strategier och metoder kan beskrivas 
enligt modellen nedan. 

Illustrationsmodell: Sveriges Kommuner och Landsting

Mall för nivå- och metodval inför invånardialog  

Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon: 0430-150 00, www.laholm.se

Lathund 

Frågor att tänka på vid nämnds- och andra möten
I anslutning till olika ärenden eller i slutet av 
mötet kan det vara bra att göra en kontroll av:

1. Finns det någon punkt eller ärende som vi ska överväga 
att genomföra en invånardialog om?
• Är vi som beslutsfattare påverkbara?
• Är det troligt att invånarna vill engagera sig och vara med 
och påverka i frågan? 
• Behöver vi som beslutsfattare mer kunskap om invånarnas 
värderingar, prioriteringar och åsikter kring frågan för att 
kunna fatta det bästa beslutet?

• Kan en invånardialog i frågan ge invånarna större 
kunskaper om kommunens ansvar och behov av 
prioriteringar?

2. Finns det något ärende eller (kommande) beslut som kan 
väcka starka reaktioner, vara extra uppseendeväckande eller 
intressant för någon målgrupp eller media där extra insatser 
behövs i kommunikationen? 
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Ofta flera tillfällen

Inhämta synpunkter
Ofta punktinsats
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och genomförs
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beslutsfattande
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Bestämma
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Arbetsgrupp
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Rådslag

Målgruppen får Exempel på metoder

Information

Konsultation

Dialog

Samarbete

Medbestämmande

Så skapar vi bra 
förutsättningar och 
får fler att medverka i 
invånardialogen.

VAR?
Välj en tillgänglig och 
attraktiv mötesplats.

NÄR?
Anpassa tidpunkten 
till den viktigaste 
målgruppen.

HUR?
Använd rätt 
informationsvägar för 
målgrupperna.

TÄNK  
VÄLKOMNANDE!
Riv hindren - gör det 
möjligt för alla att vara 
med.


