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”Invånar- och kundorientering är ett av Åbo 
stads verksamhetslöften och vi har mål-
medvetet utvecklat invånarnas möjligheter 
att delta. Användningen av en delibera-
tiv (nedan överläggande) medborgarpanel 
gav flera olika aktörer möjlighet att uppnå 
sina mål: staden beredde för trafikarrang-
emangen i centrum en plan som högst 
direkt påverkar invånarnas vardag, och vi 
hade möjlighet att tillvarata Åbo Akademis 
och Tammerfors universitets spetskom-
petens i medborgardeltagande. Projektet 
var också en lämplig del av Åbo stads och 
de åboländska högskolornas stadsforsk-
ningsprogram. Erfarenheterna av panelen 
var synnerligen nyttiga för både deltagarna 
och staden, och vi kommer säkerligen att 
ta tillvara ett liknande invånardeltagande i 
fortsättningen”.
Minna Arve, borgmästare i Åbo

Varför ordna medborgar- 
paneler?
Kommunen är den arena för demokratiskt besluts-
fattande som finns allra närmast medborgarna. I 
kommunerna fattas beslut som direkt berör invå-
narnas vardag. Kommuninvånarnas intresse för den 
kommunala demokratin har ändå avtagit. Antalet 
kandidater i kommunalvalet och valdeltagandet 
har nämligen under lång tid minskat.

Kan kommuninvånarnas  
direkta deltagande i beslutsfattandet 
stimulera den kommunala 
demokratin? 

Kommunallagen (22 §) ålägger kommunerna att 
sörja för att invånarna är delaktiga i besluts-
fattandet. En modell för direkt deltagande är 
medborgarpaneler som förenar direkt medbor-
gardeltagande och deliberativ demokrati (nedan 
samtalsdemokrati). I en samtalsdemokrati föregås 
det politiska beslutsfattandet av en jämbördig och 
faktabaserad diskussion. I diskussionen bemöter 
man övriga deltagare med respekt, motiverar de 
egna ståndpunkterna och lyssnar på varandra.
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Bred deltagargrupp

En överläggande medborgarpanel baserar sig på 
ett slumpmässigt urval, och då är sannolikheten 
lika stor för alla kommuninvånare att bli kallade till 
panelen. Därmed kommer deltagargruppen att be-
stå av många olika slags människor och inte bara 
av medborgare som redan är aktiva. 

En genomtänkt medborgaropinion som stöd 
för beslutsfattandet 

Med hjälp av en medborgarpanel klarläggs vad 
kommuninvånarna skulle tänka om ett ämne om 
de alla hade haft möjlighet att grundligt sätta sig 
in i bakgrundsfakta och lyssna på invånare som har 
en annan åsikt. I medborgarpanelen mäts alltså en 
mer upplyst invånaropinion än exempelvis i gallu-
par eller öppna enkäter.

Mer information till kommuninvånare och 
beslutsfattare

Medborgarpaneler kan ge kommunala beslutsfatta-
re viktig information på gräsrotsnivå om kommun-
invånarnas synsätt. Hurdana beslut kan invånarna 
godkänna och hurdana motsätter de sig? Hurdana 
lösningar är fungerande ur invånarnas perspektiv? 
Medborgarpaneler hjälper invånare att vid sidan av 
sitt eget perspektiv uppfatta också andra perspek-
tiv. Invånarna förstår sig då bättre på de kostnader 
som är förbundna med olika lösningar.

Direkt deltagande kan komplettera 
fullmäktiges arbete

För att en medborgarpanel ska vara lyckad är det 
viktigt att den har en verklig inverkan på besluten. 
Om delaktiggörandet är skenbart kan det ytterliga-
re fjärma medborgare från det politiska beslutsfat-
tandet. Kommunfullmäktige behöver inte överlåta 
den slutgiltiga beslutsmakten till medborgarpane-
len, utan den kan fungera som en tillförlitlig infor-
mationskälla för ledamöterna.

Bättre beslut

En överläggande medborgarpanel bidrar till fakta-
baserade beslut som beaktar alla slags synpunkter.

Godtagbara beslut

Eftersom besluten baserar sig på fakta och på 
grundliga överväganden av olika synpunkter bidrar 
medborgarpanelen till att besluten godtas bland 
alla invånare.

Vilken är nyttan med en överläggande medborgarpanel? 
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Centralt i medborgarpanelen

I en medborgarpanel deltar ungefär 100–200 
kommuninvånare. Deltagarna väljs genom ett 
slumpmässigt urvalsförfarande. I det slumpmäs-
siga urvalet kan vikt läggas vid vissa grupper, vilka 
sannolikt annars skulle vara underrepresenterade. 
En enkät kan genomföras bland deltagarna före 
medborgarpanelen och efter att den slutförts. En-
käten ger information om hur deltagarnas åsikter 
ändras till följd av medverkan i medborgarpanelen. 
Deltagarna får på förhand ett sakligt informations-
paket om det ämne som ska behandlas och regler 
för diskussionen. I reglerna betonas saklighet och 
att de egna åsikterna ska motiveras, att övriga 
deltagare ska respekteras, att man ska lyssna 
på varandra och vara beredd att ändra åsikt om 
andras motiveringar är övertygande. Före diskus-
sionerna i smågrupper kan det ordnas en gemen-
sam sammankomst, där deltagarna har möjlighet 
att lyssna på en sakkunnigpanel och ställa frågor 
till den. Deltagarna diskuterar i smågrupper på 
omkring 8–10 personer. Grupperna har en mode-

rator (facilitator) som ska se till att reglerna för 
diskussionen följs, men i övrigt är ordet fritt. Till 
sist röstar deltagarna om beslutet eller formulerar 
ett gemensamt slutgiltigt utlåtande. Kommun-
fullmäktige behandlar medborgarpanelens beslut. 
Ungefär två veckor efter sammankomsten ordnas 
ett informationsmöte. Vid mötet närvarar utöver 
paneldeltagarna också representanter för medi-
erna. Det är viktigt att informationen om medbor-
garpanelen och resultatet av dess arbete även når 
övriga kommuninvånare. 

Vad är en medborgarpanel? 

Former för en överläggande  
medborgardebatt: 
medborgarråd, 
medborgarpanel, 
medborgarmöte, 
överläggande opinionsundersökning 
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SAMTALSDEMOKRATI: 
En demokratiuppfattning som innebär att 
beslut fattas utgående från en faktabase
rad och jämbördig diskussion. Överläggande 
medborgardebatter: olika slags praktiska 
tillämpningar av samtalsdemokrati, såsom 
medborgarpaneler, medborgarråd, medbor
garmöten och överläggande opinionsunder
sökningar.

SLUMPMÄSSIGT URVAL:
Kallelse till en medborgarpanel skickas till 
ett slumpmässigt urval av hela befolkning
en, exempelvis av stadens invånare eller av 
finländarna. Syftet med det slumpmässiga 
urvalet är att säkerställa en bred deltagar
grupp, och alla har likartade möjligheter att 
få en kallelse. 

Medborgarpanelprocessen

KVOTERING:
En urvalsmetod där man använder bakgrunds
fakta om basgruppens indelning i undergrup
per. Syftet med metoden är att uppnå demo
grafisk representativitet och säkerställa att 
grupper som ofta står utanför den samhälleliga 
påverkan är representerade i diskussionerna. 

MODERATOR: 
Moderatorn säkerställer att diskussionerna 
löper smidigt och att inläggen fördelas på lika 
villkor.  

GENOMTÄNKT MEDBORGAROPINION: 
Medborgarnas ställningstagande eller åtgärds
rekommendationer som överläggningarna re
sulterat i och som kan antecknas till exempel i 
panelens gemensamma uttalande. 

Informationsmöte

Kommunens  
invånare

informeras om  
resultatet av  

panelens arbete

Enkät 2

Beslutsfattande 
i smågrupper 
(omröstning/ 
gemensamt 

slutgiltigt uttalande)

Eventuell 
sammankomst 

för sakkunniginlägg 
och smågrupps 

diskussioner

Planering
Kallelse och 

enkät 1

Deltagar 
bekräftelse

Informationspaket 
och 

diskussionsregler 
för deltagarna 

Urval
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Åbo stad tog i bruk en överläggande medborgarpa-
nel när trafikarrangemangen i centrum utvecklades 
som en del av den nya generalplaneberedningen 
våren 2020. Kallelse att anmäla sig till medborgar-
panelen och en enkät om trafikattityder skickades 
per post till 12 000 slumpmässigt utvalda åbobor 
i åldern 15–79. Det kom in 2 463 svar och 370 
personer anmälde sig som frivilliga till panelen. 
Slutligen bekräftade 171 åbobor sitt deltagande 
och dessa deltog i smågruppsdiskussioner som 
genomfördes på webben via applikationen Zoom. 
Diskussionerna tog 3 timmar i anspråk. Delta-
garna fick på förhand ett informationspaket om 
trafikarrangemangen och reglerna för den över-
läggande diskussionen. I början av diskussionen 

fick deltagarna ta del av en videopresentation som 
hölls av en tjänsteinnehavare inom stadsmiljö-
sektorn. Därefter diskuterade de i smågrupper på 
5–11 personer utgående från det faktamaterial som 
delats ut, och varje diskussion styrdes av både 
en samtalsmoderator och en teknisk moderator. I 
en del grupper medverkade också ledamöter från 
stadsfullmäktige. Avslutningsvis röstade deltagarna 
om det scenario de upplevde att passade bäst för 
utveckling av centrumtrafiken och besvarade en 
enkät. Resultatet av panelens omröstning sändes 
för kännedom till stadsmiljösektorn och fogades 
till utlåtandematerialet för den nya generalplanen. 
En bredare allmänhet informerades dessutom om 
panelens resultat under två webbinarier år 2020. 
 

Hur fungerar medborgar- 
panelen i praktiken?
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Ledamöter i Åbo stadsfullmäktige kommenterar deltagandet  
i medborgarpanelen 

”Och därför tyckte jag att den här 
medborgarpanelen var ett ganska bra 

format. I den måste de här med- 
borgarna på riktigt sätta sig in i det 

ämne som behandlades. Och delta på 
riktigt i diskussionen. Alltså det var 

inte bara nåt ensidigt klankande eller 
kritik, utan man måste också lyssna 

på vilka andra åsikter det kunde  
finnas om ämnet.”

”Jag tyckte att det var jättegivande att vi 
förde dialogen just på en sån där plattform. 
Det är hemskt annorlunda än ett sånt där, 

exempelvis möte för allmänheten där en talar 
och de andra är publik, en valpanel eller nåt 
liknande eller en diskussion på tumanhand 
med nån väljare som tar kontakt i nån sär-
skild fråga. Så där liksom att alla är jämlika 

och att det inte är en stor grupp eller att man 
är på tumanhand, utan en liten grupp och just 

det är svårt att uppnå. Nog gjorde det  
diskussionen lite bättre än ett sånt där  

nähä-joho-gnabb.” 

”Jag upplevde där att det var en  
jättesmart diskussion på alla sätt och 

vis. Det var en verkligt positiv  
upplevelse. Människorna var jätte- 

öppna, konstruktiva och de lyssnade. 
Ja, det var nog jättebra.” 

 

”Nå kanske, eftersom jag ohjälpligen ser 
på det från ett beslutsfattarperspektiv, 
så får man förstås en bättre uppfattning 
om vad människorna oroar sig för, alltså 
vilka de bekymmer och frågor är som vi 
måste kunna svara på om vi vill främja, 

till exempel ett sånt här snabbt  
alternativ till centrumtrafikplanen. Visst 

fördjupade det den uppfattningen” 



8

OBS! Skedet då deltagarna väljs är 
ytterst kritiskt för uppkomsten av en 
panel där många röster hörs och  
tillräckligt med tid måste reserveras 
för detta. 

Planering 
 
Planeringen av en medborgarpanel inleds med 
att ämnet och en preliminär uppgiftsutdelning 
definieras: I vilken fråga behövs det en medbor-
garopinion? Medborgarpanelerna passar särskilt 
för ämnen som berör en stor grupp invånare och 
som väcker starka värderings- eller intressekon-
flikter. Initiativ till en medborgarpanel kan tas av 
fullmäktige, myndighetspersoner eller kommun-
invånare. Vid planeringen av medborgarpanelen 
behövs en styrgrupp som ska bestå av både prak-
tiska organisatörer och kommunala tjänsteinne-
havare, vilkas förvaltningsområde panelens ämne 
gäller. I inledningsskedet ska man också komma 
överens om hur ämnet avgränsas, i vilket skede 
av besluts processen panelen genomförs och hur 
utfallet kommer att implementeras i besluten. Det 

utfall som förväntas av panelen bör också defi-
nieras  eftersom det påverkar längden på panelens 
arbetsperiod. Vill man att panelen ska rösta om 
någon fråga kan en dag vara tillräcklig, men om 
förväntningen är att arbetet ska resultera i ett 
enhälligt gemensamt uttalande behövs det minst 
tre dagar. I ett tidigt skede ska också deltagarar-
vode och genomförandesätt fastställas, dvs. om 
medborgarpanelen ska genomföras som en fysisk 
sammankomst eller via nätet. 
 

Rekryteringar

Rekryteringen av deltagare hör till de första faser-
na. En rekrytering kan göras före varje panel eller 
så kan en grupp av frivilliga sättas samman som en 
engångsföreteelse. Deltagare från den här grup-
pen kan sedan rekryteras till andra paneler. Det 
slumpmässiga urval som används vid rekryteringen 
kan beställas från Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata (eller från kommunens egen 
dataenhet). Till de utvalda i det slumpmässiga 
urvalet sänds ett tydligt och förtroendegivande 
kallelsebrev. Med brevet kan följa en kort enkät, 
vars syfte är att utreda de bakgrundsfakta som är 
viktiga vid valet av deltagare. Möjligen kan också 
en påminnelse sändas till de utvalda efter ungefär 
en vecka. När den tid som fastställts i kallelsen lö-

Hur ordnas en  
medborgarpanel?
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per ut väljs deltagarna till medborgarpanelen bland 
dem som anmält sig som frivilliga genom kvotering 
i fråga om ålder, kön, modersmål, bostadsort och/
eller utbildning. Till dessa sänds en bekräftelse av 
valet. Rekryteringen av moderatorer och behöv-
liga sakkunniga för diskussionerna i smågrupper, 
liksom också arrangemangen kring paneldeltagar-
nas arvoden och resor kan med fördel inledas vid 
samma tid.

Teknik och logistik 

Om panelen ordnas på nätet fastställs vilken 
applikation för videomöten som ska användas och 
de tekniska begränsningarna utreds. Handlar det 
emellertid om fysiska möten reserverar man be-

hövliga lokaler och planerar logistiken och serve-
ringen på platsen. 

Introduktion

För deltagarna i medborgarpanelen sammanställs 
på förhand ett sakligt och lättillgängligt informa-
tionspaket om det ämne som ska behandlas och 
deltagaranvisningar som sänds senast en vecka 
före panelens sammankomst. På förhand bereds 
också detaljerade anvisningar, med andra ord ett 
manuskript för moderatorerna, som vägledning för 

Förhands 
material och  
introduktion

Information om  
resultaten

12 mån.             8 mån.             6 mån.             5–3 mån.    2 mån.          1 vecka  +2–5 dag  +1–6 mån.

Offentliggörande
av ställningstagandet 

eller omröstnings 
resultatet och

beslutsförloppet

Beslut om  
urvalskriterier

och beställning av  
urvalet

Inrättande av  
styrgruppen

och planering

Utskick av kallelser, 
rekrytering  

av sakkunniga  
och moderatorer

Val av  
deltagare 

(inkl.  
påminnelser)

MEDBORGAR 
PANELENS  

SAMMANKOMSTER

Introduktion  
i beredningen 
av material
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välstrukturerade diskussioner i såväl hela panelen 
som smågrupperna. Moderatorerna introduceras 
på förhand i sina uppgifter och deltagarna erbjuds 
möjlighet att delta i en testsession som gäller an-
vändningen av webbapplikationen. De sakkunniga 
som bidrar med inlägg i panelen ges anvisningar 
om hur inledningsanföranden hålls.

Kommunikation 
 
När medborgarpanelen ordnas bör man beakta 
att det finns många samarbetspartner som det är 
viktigt att ge information till under hela proces-
sen. I styrgruppen bestäms ansvarsfördelningen, 
vem som sköter kommunikationen till deltagarna, 
moderatorerna och de sakkunniga och vem som 
informerar den breda allmänheten via medierna 
och projektets egna kommunikationskanaler. 

Evenemang

Förberedelserna inför medborgarpanelen kulmi-
nerar i sammankomster som kan delas upp på 
flera dagar. För sammankomsterna utarbetas 
ett  noggrant program. I programmet fastställs 
tidpunkterna för de sakkunnigas inlägg, tid-
punkten för arbetet i smågrupper, hela panelens 
 gemensamma diskussioner och målen för de olika 
 delarna. Att färdigställa ett eventuellt gemen-
samt uttalande eller genomföra en omröstning är 
kritiska skeden i medborgarpanelens samman-
komster. När medborgarpanelen slutförts kan man 
med fördel samla in direkt respons av deltagarna 
genom en kort enkät som beroende på genomför-
andesätt kan fyllas i antingen på pappersformulär 
eller på nätet. Efter medborgarpanelen ordnas 
snarast möjligt ett informationsmöte för deltagar-

na och eventuellt för en bredare allmänhet om hur 
resultaten behandlas. 

Behandling av resultat

Resultatet av medborgarpanelens arbete kan 
föras för behandling direkt till stadsfullmäktige 
eller berörda nämnder. Viktigast är att det 
beaktas i beredningen inom alla de sektorer 
och hos alla de aktörer som kommuninvånarnas 
rekommendationer berör. I medborgarpanelens 
resultat ingår ofta sektoröverskridande åtgärder, 
och styrgruppen har i uppgift att förmedla dessa 
till rätta aktörer. God praxis är till exempel att 
behandla åtgärderna i nämndens möte som en 
del av den officiella föredragningslistan, publicera 
ett skriftligt genmäle till medborgarpanelen, 
inrätta en beredningsgrupp för att föra vidare 
rekommendationerna eller ordna ett öppet möte 
om hur rekommendationerna ska vidareförmedlas.

Uppföljning och forskning 

För att utvärdera hur medborgarpanelen lyck-
ats och vidareutveckla metoden så att den kan 
anpassas till den egna kommunen är det viktigt 
att formulera också en skriftlig slutrapport om pa-
nelen. I slutrapporten beskrivs medborgarpanelens 
bakgrund samt uppgiftsutdelningen, resultaten, 
panelens sammansättning och representativitet i 
förhållande till kommunens invånare, deltagarnas 
respons och de sektorer och aktörer som varit 
med i processen. Utvärderingen kan stödjas genom 
insamling av material via deltagarenkäter före och 
efter panelens insatser, respons från moderatorer-
na och intervjuer med de tjänsteinnehavare inom 
kommunförvaltningen som medverkat. 
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 • Överläggande medborgardebatter kan komplet-
tera beslutsfattandet. Det är viktigt att upprik-
tigt lyssna på medborgarna och inte involvera   
dem för att legitimera beslut som redan  tagits 
eller ta med dem i ett skede av besluts-
processen som är gynnsamt för de politiska 
beslutsfattarna.

 • Det slumpmässiga urvalet kan göras i början av 
fullmäktigeperioden och då kan en stor grupp 
frivilliga deltagare engageras i medborgarpane-
lerna. Från denna grupp kan deltagare genom 
kvotering kallas till medborgarpaneler som ord-
nas om olika ämnen. 

 • En medborgarpanel kan ordnas alltid då en 
genomtänkt invånaropinion behövs om någon 
sakfråga eller helhet.

 • Medborgarpaneler kan också användas för att 
bedöma och producera saklig information eller 
rekommendationer till andra kommuninvånare, 
exempelvis före en kommunal folkomröstning. 

 • För att en medborgarpanel ska användas i bety-
delsefulla frågor som i hög grad berör kommu-
nerna kunde invånarna beviljas initiativrätt till 
att ordna medborgarpaneler. 

 • Också politikerna kunde i skedet med smågrup-
per delta i diskussioner med medborgarna. Då 

skulle sambandet mellan valdemokrati och 
kommuninvånare stärkas på ett nytt sätt, och 
det demokratiska beslutsfattandet kunde vara 
mer responsivt i förhållande till en genomtänkt 
medborgaropinion.

Hur borde medborgar- 
panelerna kopplas till  
kommunens beslutsfattande? 
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