
Örebro universitet 

HumUS-institutionen 

Kulturgeografi 

 

 

 

  

Den digitala medborgardialogen,  
framtiden inom kommunal planering? 

 

 

 

 

 

Pontus Edvinsson & Samuel Hambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kandidatuppsats i kulturgeografi 

       Vårterminen 2018 

Handledare: Eva Gustavsson 

 

 



1 

 

Förord 
 

Detta kandidatexamensarbete är skriven vid Örebro universitet under våren 2018. Det 

har varit ett lärorikt och intressant arbete som stärkt vårt intresse för hur digitali-

seringen påverkar arbetet med medborgardialoger.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de tjänstemän på Malmö kommun och Örebro kommun som 

ställde upp på att bli intervjuade och informationen och erfarenheten de bidrog med 

för att vi skulle kunna få till vårt arbete på ett bra sätt.  

 

Vi vill även tacka Eva Gustavsson, som under arbetets gång gett värdefull handled-

ning.  

 

 

 

Örebro 2018-05-18  

 
Pontus Edvinsson & Samuel Hambre 
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Sammanfattning 

 
Medborgardialogen blir allt viktigare som ett komplement till den representativa demo-

kratin. Syfte i denna uppsats är att studera hur digitaliseringen påverkar medborgardi-

alogen. Våra frågeställningar kretsar kring vilka förväntningar som finns på den digita-

liserade medborgardialogen och specifikt hur delaktigheten och användbarheten på-

verkas. 

 

För att utvärdera och analysera nya digitala verktyg studerar vi bevekelsegrunderna 

för kommunikation inom samhällsplanering. Förutsättningen för utveckling av digitala 

verktyg är intresset för kommunikation i planeringen. Vi ser att de digitala verktygen 

fungerar som den kommunikativa planeringens förlängda arm. Vi har valt att studera 

Örebro kommun och Malmö kommun som arbetat aktivt med digitalisering av medbor-

gardialogen. Vi har studerat dessa kommuners strategier och verktyg för digitalisering.  

 

För att skapa en djupare förståelse har vi valt att intervjua tjänstemän i respektive 

kommun. Vidare kompletterade vi fallstudierna med material i från Sveriges kommuner 

och landsting och demokratiutredningen och ställer vi dem i relation till varandra.  

 

I resultatet ser vi att digitala verktygen bidrar till ökat deltagandet och öppnar upp ka-

naler för att nå ut till fler målgrupper i samhället. Vidare bidrar den digitala informat-

ionen till att kommunerna mer effektivt kan använda sig av den i sin planering. Det 

skapas stora möjligheter digitalt men risken finns också att det är svårt att analysera 

en stor mängd data, att medborgarna bjuds in till dialog utan att verkligt påverka sam-

hällsplaneringen. Behovet av analysverktyg och utvärdering är stort.     
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Medborgardialog, digitalisering, E-demokrati, kommunikativ planering, 

samhällsplanering  
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1. Inledning  
Att samhället utvecklas, utmanas och att nya möjligheter skapas via den digitala revo-

lutionen som de sista 25 åren har sköljt som en våg över oss är vedertaget. Inom en 

lång rad olika branscher skapas omvälvande förändringar. Hur samhällsplaneringen 

tar del av denna möjliga digitala revolution är spännande. Vilka är möjligheter att nyttja 

de nya digitala kanalerna för att uppnå en enligt Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) rekommendationer och demokratiutredningens ambitioner till dialog med med-

borgarna. 

 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka och om möjligt klargöra vad konsekven-

serna blir av en mer digitaliserad medborgardialog. Skapar digitaliseringen inom med-

borgardialogen en mer eller mindre representativ eller jämlik möjlighet till att spegla 

medborgarnas åsikter och på det viset påverka samhällsplaneringen. 

 

I kontrast till det minskade engagemanget i våra politiska partier vilket visar sig både i 

minskat medlemsantal i våra politiska partier och minskat deltagande i våra val vart 

fjärde år så finns det ett ökat intresse i samhällsfrågor. Den representativa demokratin 

har stora utmaningar genom minskat förtroende för politiker vilket resulterar i att poli-

tiken minskar förankringen hos medborgarna och ger ett ökat behov av lokalt och mer 

direkt deltagande. (Rydh 2012, s. 2) SKL (Sveriges kommuner och landsting) konsta-

terar att människor kommunicerar idag på nya arenor och engagerar sig via sociala 

medier. I takt med den digitala utvecklingen så har den kommunikativa planeringen 

flyttats från traditionella fysiska arenor till mer digitala plattformar. Sverige har ett rela-

tivt generellt högt valdeltagande i jämförelse med andra länder men utmaningen ligger 

i de variationer som finns inom valdeltagandet. Valdeltagandet kan skilja upp till 50% 

mellan olika valkretsar i samma region (SKL 2010a).   

 

Det är idag en utmaning för politiker och samhällsplanerare att engagera medborgarna 

i dagens planering inom kommunerna. Detta bidrar i sin tur till att deltagandet är lågt 

vid samrådsmöten och att representation från medborgarna blir lågt för framtida pro-

jekt. Denna uppsats har för avsikt att beröra detta ämne och att undersöka ifall en 

digitalisering av medborgardialoger kan öka deltagandet och engagemanget inom 

Malmö och Örebro kommun.  

 

Malmö kommun var tidiga med att använda digitala verktyg med avsikt att främja med-

borgardeltagandet inom den kommunala planeringsprocessen. Malmö kommun star-

tade 2008 med projektet malmöinitiativet som är ett e-petitions system som de var 

först i Sverige med att använda där många kommuner senare har tagit efter. Vidare 

så är Örebro kommun i slutskedet av att presentera en helt digital översiktsplan med, 

även den förra översiktsplanen från 2010 var digital och där är Örebro kommun ganska 
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ensamma om att ha arbetat med digitala översiktsplaner så pass lång tid. Örebro kom-

mun har även använt sig av flera digitala verktyg för att samla åsikter från kommunin-

vånarna.  

 

Malmö kommun och Örebro kommun har även en digitaliseringsstrategi som ligger till 

grund för hur dessa kommuner vill utveckla digitaliseringen av deras verksamheter. 

Dessa strategier och digitala verktyg ger oss en bra grund att vidare undersöka ifall 

detta i praktiken engagerar fler medborgare i planeringsprocessen.  

1.1 Syfte/ Frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur en mer digitaliserad medborgardialog 

påverkar medborgarnas deltagande inom samhällsplaneringen och om resultatet av 

detta underlättar för planeringen inom kommunerna. 

Följande frågeställningar definierar syftet: 

 

Frågeställning 1: Vilka problem förväntas digitaliseringen av den kommunikativa pla-

neringen lösa? 

 

Frågeställning 2: Hur påverkar den digitaliserade medborgardialogen delaktigheten 

inom samhällsplaneringen? 

 

Frågeställning 3: Hur har digitaliseringen påverkat medborgardialogens användbar-

het inom samhällsplaneringen?  

1.2 Avgränsningar  
Vi har valt att fokusera på hur Örebro och Malmö kommun arbetar med digitaliseringen 

av medborgardialoger och hur detta påverkar deras samhällsplanering. Malmö kom-

mun är pionjärer när det gäller användandet av e-petitioner där många kommuner har 

tagit efter. Örebro kommun håller på att presentera en ny översiktsplan som är helt 

digital där även den förra översiktsplanen från 2010 var digital vilket de är ganska 

ensamma om i Sverige vilket ger oss en bra grund för vidare analys.  

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats kretsar kring deltagandet och använ-

dandet kommunikativ planering, Arnsteins deltagandestege och begreppet e-demo-

krati. De teoretiska utgångspunkterna för medborgardialog skulle kunna vara mer om-

fattande men vi ser att det är ett område där det råder mer eller mindre konsensus 

kring ambitionen att jobba med kommunikativ planering och att låta medborgarna in-

teragera i bristen av den representativa demokratin. Vi har valt att lämna historieskriv-

ningen som för oss fram till det kommunikativa planerings idealet för att till största 

delen fokusera på och ta avstamp i nuvarande verktyg och begrepp.  
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Ambitionen är att besvara våra frågeställningar, inte att värdera om huruvida dialogen 

blir mer demokratisk. Utan mer värdera vad den digitaliserade dialogen förväntas lösa, 

om de digitala verktygen bidrar till mer delaktighet på ett representativt och jämlikt sätt 

och blir mer användbar inom samhällsplaneringen. 

 

Vi ser ingen relevans i att göra en tydlig avgränsning mellan fysisk planering och sam-

hällsplanering med anledning av att den digitala arenan av IT-verktyg inte innefattar 

någon tydlig gräns. Uppsatsen spänner därmed över både den fysiska planeringen 

och samhällsplanering i stort.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens inledning, inkluderar innehållsförteckning, inledning som en introduktion 

till ämnet, varför vi valt att studera Örebro och Malmö kommun och avgränsningar. 

Detta leder fram till syfte och frågeställningar. I vår metoddel, beskrivs hur vi har gått 

tillväga, hur vi utformat våra intervjuer, vilka källor och sökord vi valt att använda och 

hur vi valt vårt empiriska material.   

  

Vidare i vårt teoretiska material redogör vi för delar av historien bakom medborgardi-

alog, Arnsteins trappa och kommunikativ planeringsteori. Den redogör också för ut-

vecklingen av begreppet e-demokrati och relevanta begrepp. I avslutningen så finns 

uppsatsens teoretiska analysram.  

 

I vår empiriska del presenteras material som innefattar en beskrivning av  

demokratiutredningen och dessa ansatser för digital medborgardialog. SKL:s utgångs-

punkter för medborgardialog och dess arbete för att följa med samhällsutvecklingen 

och bidra till verktyg för digitalisering. För att närmare förstå ansatsen för digitalisering 

studerar vi också digitaliseringstrategier för Malmö och Örebro kommun och två ex-

empel på digital dialog från vardera kommunen. Den innefattar också intervjuer med 

en person från vardera kommunen som har varit med och arbetat med digitalisering i 

respektive kommun.  

 

I slutet av uppsatsen så analyserar vi det empiriska materialet i relation till de teore-

tiska utgångspunkterna och vår analysram. Vidare i resultatet besvarar vi våra fråge-

ställningar med hjälp av vår analysmodell.  

 

2. Metod 

Den digitala medborgardialogen som vi kommer att belysa finns i många olika varian-

ter och utformningar. Medan det kommunikativa planeringsidéalet är ett väl utforskat 

område sedan 80–90 talet. Vad det gäller medborgardialogen och dess ansatser finns 

det en stor bredd av forskning vilket gör detta område möjligt att utforska med hjälp av 

dokumentanalys. Den teoretiska litteratur vi stödjer oss på̊ avhandlar både kommuni-
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kativ planering, Arnsteins deltagandestege och begreppet E-demokrati. Dessa teore-

tiska utgångspunkter ligger till grund för vår analys av det empiriska materialet. En del 

av vårt arbete består av en dokumentanalys, vilket analyseras i sin helhet och ligger 

till grund för att besvara våra frågeställningar (Holme & Solvang 1997, s.141–142).  

 

Mycket av den litteratur som användes inhämtas från tidigare studier och med hjälp 

av referenslistor från relevanta artiklar. Örebro universitetsbiblioteks databas DiVA har 

varit till stor hjälp. Viktiga sökord har varit: medborgardialog, deltagande, e-demokrati, 

digital medborgardialog, planeringsideal, kommunikativ planering. 

 

Den digitaliserade medborgardialogen är fortfarande ett relativt outforskat område och 

utveckling tenderar från kommuner, landsting och politiker att vara trevande, experi-

mentell och ny. Kommuner, landsting, politiker och tjänstemän testar sig fram med 

olika verktyg och metoder. Det är ett område där det krävs mer av en helhetsanalys 

och en kvalitativ ansats. Genom att studera två fall och sedan fördjupa dessa med 

hjälp av respondentintervjuer av semistrukturerad karaktär har vi för avsikt att kunna 

genomlysa vårt studieobjekt.  

 

Vi har valt att fokusera på två olika fall och att använda fallstudier som metod, de två 

fallen är Malmö kommun och Örebro kommun. Dessa två kommuner har ett antal 

mindre projekt som vi även har valt att fördjupa oss inom där deras respektive digita-

liseringsstrategier ligger till grund för hur dessa kommuner arbetar med att digitalisera 

sina verksamheter. Fallstudier ger en möjlighet till att analysera en situation och är av 

en kvalitativ karaktär. Genom att använda sig av fallstudier så möjliggör det att forska-

ren kan ha fokus på enskilda fall och fördjupa sig inom dessa för att ge en större 

helhetssyn för att förstå samhällsföreteelser. (Denscombe 2014)  

 

Örebro och Malmö kommun jobbar inom ramen för SKL:s arbete med strategi för di-

gitala medborgardialoger. För att kunna använda intervjuer och vår fallstudie i ett sam-

manhang har vi valt att kompletterat med empiriskt material från Demokratiutred-

ningen 2016, SKL:s arbete med medborgardialog och specifikt den digitala medbor-

gardialogen, samt SOU som relaterar till det digital i demokratiutredningen. 

 

Nedan tydliggör vi vår analysmodell och på vilket sätt materialet som vi beskrivit i 

denna uppsats sätts i sitt sammanhang. Modellen beskriver hur vi genomlyser materi-

alet från demokratiutredningen och SKL för att utkristallisera gemensamma utgångs-

lägen och avvikelser som vi jämför med fallstudier av Örebro och Malmö Kommun och 

om det finns några avvikelser. Sedan analyseras detta via vår teoretiska analysram 

och skapar ett resultat som utgår ifrån våra initiala frågeställningar.  

 

I modellen försöker med hjälp av pilar tydliggöra och lyfta fram strukturen för vår upp-

sats och visa på det som är väsentligt för vårt resultat och slutsats (Holme & Solvang 

1997, s. 58–59). 
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 Figur 1: Vår analysmodell 1. 

 

Sammanfattningsvis så har vi använt oss av metoderna dokumentanalys, två fallstu-

dier och två respondentintervjuer varav en med Malmö kommun och en med Örebro 

kommun. 

2.1 Intervjuer 
Vi har använt oss av två respondent intervjuer av semistrukturerad karaktär som del 

av vårt empiriska material. Intervjuerna är kvalitativa där den ena intervjun är med 

Malmö kommun och den andra med Örebro kommun för att komma in mer på djupet 

i kommunernas arbete med den digitala medborgardialogen för dessa två kommuner.  

Gällande Malmö kommun så intervjuade vi en tjänsteman via telefon som arbetar på 

kommunikationsavdelningen som är projektansvarig för Malmöpanelen och Malmöini-

tiativet och har varit med i dessa två projekt sen starten 2008. Vilket gav oss god insyn 

i hur dessa verktyg har fungerat och hur Malmö kommun har använt dessa i deras 

kommunala planering. 

 

Gällande Örebro kommun så planerade vi att intervjua en person på stadsbyggnads-

kontoret eftersom vi intervjuade en person på Malmö kommun men det visade sig vid 

intervjutillfället att vi fick möjlighet att intervjua två personer där båda personerna job-
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bar som tjänstemän på stadsbyggnadskontoret där den första personens roll är Kvali-

tets- och årsprocessledare och den andra enhetschef på Avdelning kommunikation 

och samhällsutveckling. Dessa två bidrog med en god insyn i Örebro kommunens ge-

nerella arbeta med digitala medborgardialoger gällande möjligheter, utmaningar och 

användbarhet. Dessa två tjänstemän skickade även under intervjun två mailsvar till 

oss från två direkt ansvariga tjänstemän gällande projekten Bästa platsen och Örebro 

kommuns digitala översiktsplan “vårt framtida Örebro” Vilket har gett oss en bra grund 

att djupare analysera dessa digitala projekt senare i denna uppsats.  

 

Styrkan av att använda sig av kvalitativa intervjuer är att själva intervjusituationen lik-

nar mer av ett vardagligt samtal vilket bidrar till att den intervjuade kan uttrycka sina 

åsikter och tankar mer fritt och inte känna sig för begränsad av strukturen av intervjun. 

Vi förberedde en intervjumanual som så vi hade ett manus att gå efter men lätt inter-

vjun styra lite i vilken ordning och hur djupt vi gick in på vissa frågor (Holme & Solvang 

1997, s. 99–100). 

2.2 Relevanta begrepp 
Här förklaras ett antal återkommande begrepp som kommer att användas i denna 

uppsats som inte tydligt förklaras hur vi har använt dem senare i uppsatsen. Detta för 

att läsaren ska få en bredare förståelse om hur vi har använt dessa begrepp och för 

att förstå hur de är relevanta till frågeställningarna i denna uppsats.  

Digitalisering  

Digitalisering betyder huvudsakligen digital kommunikation och interaktion mellan 

människor, verksamheter och saker blir en del i vardagen. Med digitalisering menas 

även omvandlingen av information från analog till digital representation där till exempel 

informationssystem, e-tjänster och e-lärande ingår. Digitaliseringen är även en viktig 

del av den svenska samhällsbyggnadsprocessen där digitala detaljplaner, ökad de-

mokrati genom förbättrade medborgardialoger och kortare handläggningstider är en 

del av fördelarna (Boverket 2018). 

 

Medborgardialog 

Medborgardialoger är en möjlighet för människor att få vara med och tycka till och dela 

sina åsikter genom inflytande, delaktighet och medbestämmande. Detta kan till exem-

pel ske genom möten där medborgarna får träffa politiker och tjänstemän, enkäter, 

workshops, interaktiva kartor, stadsvandringar och mycket annat (SKL 2012). Med-

borgardialogen kan innefatta både den lagstadgade samrådsprocessen (PBL) och all 

formell eller informell dialog mellan kommuner och medborgare.    

 

Deltagande 

Med deltagande syftar vi på antal personer som faktiskt deltar vid medborgardialoger. 

Deltagandet utvärderas ofta kvantitativt medans de kvalitativa aspekterna som verklig 

påverkansgrad ryms inom ramen för delaktighet. 
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Delaktighet 

Med delaktighet menar vi hur själva deltagandet och informationen som samlas in vid 

digitala medborgardialoger faktiskt påverkar den kommunala planeringen. Samt hur 

kommunen använder den information som samlas in och hur kommunen återkopplar 

detta till personerna som deltagit vid medborgardialogerna.    

3. Tidigare forskning och teoretiska grundvalar 

Samhället står under en omdaning, vi går från en råvaru, kapital och energi baserad 

ekonomi till en kunskapsbaserad. Det innebär att kompetensutveckling, forskning, ut-

veckling och marknadsföring får stort utrymme. Det skapas en IT-baserad revolution 

och en global ekonomi. Detta tar sig olika uttryck genom globala produktionskedjor av 

varor och tjänster eller hur monetära centran och dess uppgång eller fall får betydelse 

för den globala ekonomin (Berger 2000, ss.10–12).  

 

Den fysiska planeringens historiska ansatser har utvecklats samtidigt som denna sam-

hällsomdaning och den rådande paradigmen har landat i ett kommunikativt planerings-

ideal (Khakee 2000, ss. 34–38). I detta avsnitt beskriver vi det kommunikativa plane-

ringsidealet, någon ansats för vidareutveckling och kritik. Samtidigt ser vi hur Arnsteins 

deltagandestege är högaktuell då den refereras till i SKL:s dagliga arbete med Sveri-

ges kommuner och landsting. Vi beskriver det kommunikativa idealet som är en förut-

sättning för vårt studieobjekt. Utan en ansats för kommunikation i den fysiska plane-

ringen finns heller inget behov av digitaliserad kommunikation. Vi tar avstamp i med-

borgardialog, dess relevans, bevekelsegrunder och vidareutvecklar det genom sam-

hällsomdaningen och IT-baserade revolutionen. Ett studieområde som ligger när vårt 

och som vi också studerar i detta kapitel är E-demokrati, hur de digitala arenorna och 

ny informations och kommunikationsteknik används i demokratiska politiska proces-

ser.                     

3.1 Kommunikativa planeringsideal  
Bakgrund  

Planeringsideal har skiftat över tid likt de olika paradigmen inom kulturgeografin. Pla-

neringsideal följer ganska tydligt de vetenskaps traditionella ansatserna inom kultur-

geografin (Nayak & Jeffery 2011)  

Med utgångspunkt i den rationella planeringsmodellen som har för avsikt att vara rent 

professionell, skötas av experter och söka teoretiska utgångspunkter likt den den 

rumsliga analysen. Det kräver också en välplanerad användning av resurser och tyd-

liga målbilder (Khakee 2000 ss. 25–26). Med denna ansats inom planeringen är det 

inte svårt att dra parallellen till det positivistiska vetenskapsidealet och dess strävan 
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efter absolut kunskap. Samhällsvetenskapen sneglade på fysiken och naturveten-

skapen och det nomotetiska lagsökande ansatsen (Thurén 2007 ss.16–22).  

 

Här ser vi den tydliga differensen mellan starten i den rationella planeringsmodellen 

och dess tydliga teoretiska, professionella och expertbaserade avsikt med den kom-

munikativa modellen där processen, legitimiteten och förståelsen är minst lika viktig 

som resultatet. Det kommunikativa planeringsidealet fokuserar både på processen 

som sådan och dess resultat. Kvalitén bedöms inte enbart utifrån dess resultat utan 

också till stor del utifrån hur processen har skapat förståelse, engagemang och legiti-

mitet för de i slutändan fattade besluten (Khakee 2000 ss.34–36).  

 

Kommunikativa vändningen  

Den Kommunikativa vändningen (Healey 1996) inom planeringen följer således den 

kulturella vändningen inom samhällsvetenskapen (Nayak & Jeffery 2011, ss. 97–124). 

Det humanistiska och hermeneutiska vetenskapsidealet med dess tolkningslära och 

kvalitativa ansats att inte bara teoretiskt beskriva och intellektuellt begripa utan också 

förstå. Vetenskapen bygger enligt en hermeneutiker på tolkningar, resultatet av män-

niskors handlande och att tolkningar av sin omgivning skapar verkligheten. Genom 

lager av kunskap, empiri och logik adderas också inom hermeneutiken inkännande, 

tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse och kontext (Thurén 2007 ss. 94–103). 

Denna utveckling, teori och historia är av stor vikt när vi går vidare i denna studie. Att 

se hur IT-verktygen påverkar och skapar möjligheter för denna process av utveckl-

ingen för samhällsplanering.     

 

Den rådande diskursen kommunikativ planering, som beskrivits ovan bygger som det 

låter på kommunikation, öppenhet, förståelse, integritet och legitimitet. Den har som 

ambition att sammanföra de förklarande och teoretiserande samhällsbyggandet med 

dess normativa aspekter. Det skapas i stor utsträckning interaktiv och därmed kom-

munikativt behov i planeringsprocessen. Att kunna sammanföra olika beslut, hand-

lingar och kunskap inom olika processer med kunskaper inhämtade från vardagslivet 

ses som mycket värdefullt inom den kommunikativa planeringen. Den Kommunikativa 

planeringen är ute efter att skapa jämlikhet. Den har också som ambition att över-

brygga och utmana rådande maktstrukturer genom en annan typ av delaktighet 

(Khakee 2000 ss. 34–36). 

 

Flera källor beskriver hur politikers ställning försvagas, medlemsantalet i politiska par-

tier minskar och därmed skapas andra behov (SKL 2010a; Christoferson 2000 s. 359; 

Healey 1996). Healey beskriver i sin artikel om den kommunikativa vändningen inom 

forskningen kring medborgardialog hur behovet uppstår att skapa legitimitet och in-

hämta kunskap från grupper som inte längre representeras i det representativa poli-

tiska systemet. Här skapas grunden till den kommunikativa planeringen (Healey 

1996).  
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Deltagande har blivit ett viktigt sätt att utveckla demokratin och öka kvalitén på de 

beslut som fattas. Ett sätt att också binda ihop den mer fragmenterade och polarise-

rade urbana miljön. Det finns mycket som talar för värdet av deltagande och dialog i 

den offentliga sektorn. Revitalisering av demokratin, informationsutbyte, möjligheten 

till nya relationer och kontaktytor (Monno & Khakee 2012).   
 

Kritik och möjlighet till utveckling av kommunikativ planering  

Samtidigt så uppenbaras också risken för att blickarna vänder sig bort från det repre-

sentativa demokratiska systemet vilket långsiktigt skapar och formar regioner och stä-

der. Risken är att sökandet efter stor del kommunikativ planering förflyttar oss från det 

som verkligen är planeringsteori och hur vi utformar det fysiska rummet till en individ-

baserad kortsiktig planering (Yiftachel & Huxley 2000).  

 

Monno & Khakee beskriver den ambivalens som planerare känner inför medborgardi-

alog och delaktighet i planprocessen, hur den minoritet som uttrycker sina åsikter skall 

ställas emot den stora massa som har valt våra beslutande politiker i den representa-

tiva demokratin. I utmaningen att belysa alla gruppers intressen så finns det en grupp 

som till stor del ledande i kraften av utvecklingen. Det är marknadskrafterna som på-

verkar planeringen (Monno & Khakee 2012). Stadens intresse av att vara attraktiv och 

konkurrenskraftig mot andra regioner ställs ofta mot medborgarnas intressen. Mark-

nadsledd planeringen blir mer vanlig i Sverige. Hur marknadskrafterna påverkar mar-

kanvändningen, att skapa utrymme för nyetableringar av företag ställs mot naturvär-

den, kulturvärden och utrymmen så som rekreationsområden för medborgaren. “Place 

marketing” att skapa en attraktiv region som attraherar den ständigt rörliga delen av 

kapital, företag och människor blir viktigare än att se till den enskilda medborgaren 

(Knox & Marston 2004 s.238). Medborgaren reduceras till att vara en konsument istäl-

let för ägare av samhällsplaneringen (Monno & Khakee 2012).  

 

Stenberg beskriver hur advokatplanering kan vara framtiden för samhällsplanerare. 

Advokatplaneringsteorin som grundades av forskaren Davidoff på 1960-talet som byg-

ger på att planeraren har svårt att vara neutral och detta medför en påverkan på pla-

neringen. Detta kan avhjälpas genom en tydlig process där planeraren tar en tydlig 

ställning och genom att övervaka processen så att alla grupper får sin representation. 

Det är viktigt att alla grupper får sina tydliga representanter, sina advokater (Stenberg, 

2013). Det är extra viktigt att de resurssvaga som inte är representerade på den nor-

mala politiska arenan får sina representanter som försvarar dess perspektiv (Khakee 

2000 ss. 27–28). Stenberg beskriver hur planerarens roll kan komma att förändras. 

Det enda sättet att förändra utsatta områden är att skapa engagerade tjänstemän som 

tar ställning och engagerar sig i områdets förändring och utveckling gemensamt med 

dess medborgare. Det skulle kunna komma till uttryck genom lokalkontor för planerare 

i olika stadsdelar eller att planeraren under ett projekt får i uppdrag att representera 

en viss grupp av medborgare och på detta vis skapa en gruppdynamik och en utveck-

lande samhällsplanering. Stenbergs idé om advokatplanering bygger på att tjänste-
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män och planerare tar ställning för medborgare och att kommunikationen sköts i ord-

nad form inom ramen för varje projekt och inom ramen för den tilldelade planeraren 

som är satt att representera denna intressegrupp. Advokatplanering skapar kommu-

nikativ planering men i ett mer ordnat forum. Likt ett rollspel där planeraren är en aktiv 

kommunikatör för att i dialog med medborgare och med planerare som har andra grup-

pers perspektiv skapa dynamik i samhällsplaneringen (Stenberg 2013).   

 

Även om det finns viss kritik mot och ansatser för utveckling av den kommunikativa 

planeringen så vänder man oftast tillbaka till detta ideal. Deltagandet är en avgörande 

faktor för framtida utveckling (Monno, Khakee 2012). Innes och Booher (2004) landar 

i fem anledningar till människors deltagande i planering. Dessa är vikten av deltagan-

det för att samla allmänhetens åsikter och preferenser, integrera vardaglig kunskap 

för att skapa bättre beslut, att skapa rättvisa och jämlikhet mellan olika intressegrup-

per, att skapa legitimitet för beslut och ge ökad kunskap bland allmänheten och femte 

är att det är lagstadgat, att staten har beslutat och historiskt utrett att det är viktigt för 

processen med kommunikation i planeringen.   

                        

Healy (2000) bemöter kritiken mot den kommunikativa planeringen och beskriver hur 

viktig den kommunikativa planeringen är för att skapa rättvisa och jämlikhet. Det är av 

stor vikt att möjlighet till inflytande ges för de grupper som ej är representerade i det 

representativa demokratiska systemet. Hon betonar vikten av att ge dessa grupper en 

verklig respekt och möjlig påverkan på sin fysiska verklighet. 

3.2 Arnsteins deltagandestege  
Arnsteins deltagandestege är en tidig föregångare till den kommunikativa planeringen 

där modellen visar på hur medborgarna i olika steg kan vara med och påverka demo-

kratin. Sherry Arnstein var en nordamerikansk planeringsforskare som var en tidig pi-

onjär inom studier av medborgardeltagande. Hon har varit en tidig inspirationskälla för 

arbete med deltagandet vid medborgardialoger i Sverige där hon har publicerat flera 

artiklar inom ämnet där främst hennes artikel “A Ladder of Citizen Participation” från 

1969 har fått ett stort genomslag (Arnstein 1969). 

Arnstein riktar även en viss kritik till själva processen med att engagera medborgare 

där det kan luras in i att tro att man får möjlighet till att påverka men att man i själva 

verket bara är delaktig i ett spel för gallerierna. Hon skriver vidare att deltagande utan 

att fördela makten är en tom och frustrerande process för de maktlösa vilket i sin tur 

bidrar till en större misstro till politiken och de styrande vilket skulle kunna bidra till att 

färre personer engagerar sig i olika processer för deltagande (Arnstein 1969).  

 

Sherry Arnstein blev ett känt namn inom arbetet med medborgardeltagande och är det 

fortfarande idag och inte minst för hennes modell där hon använder en delaktighets-
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stege som analysverktyg för att förklara hur medborgare påverkar demokratin i åtta-

steg, se bild nedan. 

  
Figur 2: Arnsteins deltagandestege (Arnstein 1969 s.217) 
 

Arnstein delar in stegen i tre segment där det första segmentet kallas för icke-delta-

gande där de två lägsta stegen som är manipulation och terapi ingår. Inom detta seg-

ment så har medborgarna inget inflytande utan istället manipuleras eller påverkas 

medborgarna på ett sådant sätt att de lyfts bort från det aktuella problemet.  

 

Segmentet i mitten kallar Arnstein för symboliskt deltagande och inom detta segment 

så ingår de tre nivåerna information, konsultation och pacificering. Här menar Arnstein 

att genom dessa tre steg så får medborgarna ett visst inflytande genom att de bjuds 

in på möten men att åsikterna medborgarna för fram inte har någon betydelse då man 

inte riktigt lyssnar på dem eller använder deras åsikter i planeringen. Man kan säga 

att medborgarna luras in att tro att det kan påverka men att det i slutändan inte blir så.  

 

Enligt Arnstein så är det inte förrän man kommer upp till steg 6 och uppåt som med-

borgarna faktiskt är med och påverkar besluten som fattas i samhället. Det översta 

segmentet kallar hon för medborgarmakt där stegen partnerskap, delegerad makt och 

medborgarkontroll ingår där medborgarkontrollen är högst upp. I stegen partnerskap 

och delegerad makt så har medborgarna ett formellt inflytande där det är med och 

påverkar beslutsfattande på olika sätt med starka befogenheter. I det högsta steget 

som är delegerad makt så har medborgarna i princip full kontroll i beslutsfattandet 

genom till exempel en demokratisk organisation. (Arnstein 1969)  
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Arbetet med att få mer engagemang och deltagande från medborgarna inom sam-

hällsplaneringen är något som många kommuner arbetar aktivt med idag och där lig-

ger ofta Arnsteins tidigare forskning och modell som grund. Medborgarnas deltagande 

och engagemang inom samhällsplaneringen i kommunerna i Sverige kan stärka de-

mokratin och öka planeringens validitet (Mellanplats 2013). En nyckel i detta är en god 

dialog som stärker förtroendet mellan kommunen och medborgarna som bor där. Del-

tagandet kan leda till ett större engagemang i samhället och politiken (Boverket 2017). 

3.3 E-demokrati  
E-demokrati är ett modernare begrepp som bygger vidare på den kommunikativa pla-

neringen och Arnsteins modell och forskning med mål att öka deltagandet från med-

borgare i politiska processer med hjälp av digitala verktyg. Många kommuner arbetar 

aktivt med att engagera fler kommuninvånare i planeringsprocesser och nå ut till fler 

målgrupper där den generella konsensusen är att digitala verktyg ska bidra med detta. 

Ett av de digitala verktyg Malmö kommun använder idag är malmöinitiativet som är en 

plattform som bygger på e-petitioner där det finns möjlighet att digitalt lägga in förslag 

där andra kan kommentera och även rösta på förslaget där förslaget efter 100 röster 

tas upp i berörd nämnd. Örebro kommun har även de som mål att börja använda e-

petitioner eftersom de anser att medborgarförslag som Örebro kommun inte använder 

sig av längre är för ineffektivt.   

För att vidare förklara mer vad E-demokrati (elektronisk demokrati) är så är det ett 

begrepp som innebär användandet av informations- och kommunikationsteknik i de-

mokratiska politiska processer. Informationstekniken skapar kommunikationskanaler 

mellan politiker och medborgare där ett ökat förtroende och förståelse har möjlighet 

att ta plats. E-demokratin har vuxit fram i takt med att informationsteknologin har ut-

vecklats och tagit mer plats. När e-demokrati diskuteras gällande konkreta exempel 

eller verktyg som används så kan dessa exempelvis vara användandet av sociala me-

dier, möjlighet att rösta på internet och bloggar. E-demokratin associeras med positiva 

möjligheter genom ett större medborgarinflytande där förståelsen för politiska proces-

ser ökar, dock finns det ingen garanti för att detta faktiskt sker i praktiken (Rydh 2012, 

s. 11–13). 

 

Transparens 

En central punkt i e-demokratin är som tidigare nämnts att göra politiska processer 

mer öppna och transparenta för att medborgarna lättare ska få en förståelse för dessa 

processer. Med dagens lättillgängliga teknik så borde detta kunna användas i en större 

grad än vad det gör idag. Ett exempel på ett interaktivt utbyte av e-demokrati där man 

tagit hjälp från internet är från Bollnäs kommun som under tidigt 2000-tal lät medbor-

garna att direkt och i efterhand följa sammanträden på internet för kommunfullmäktige 

där medborgarna fick möjlighet genom e-post att skicka in frågor till mötet som sedan 

togs upp och besvarades från talarstolen. På detta sätt så är medborgarna mer invol-

verade i processen och får möjlighet till en större inblick i hur de direkt kan påverka 

dessa möten (Lidén 2011, s. 51–52).  
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Att medborgarna får vara med tidigt i en process anses viktigt då de får en större 

inblick i processen från början och större möjlighet att påverka och kan följa dess ut-

veckling. Eftersom det är svårt att påverka en process när den redan är långt gången. 

Det är även viktigt att tydligt redovisa resultatet av en digital medborgardialog och hur 

den påverkar hur själva utvecklingen av samhällsprocessen i slutändan. När resulta-

ten har kommit in från de olika digitala verktyg som har använts så ska det vara tydligt 

hur dessa resultat påverkar dagordningen (Rydh 2012, s. 50–51). Detta är en utma-

ning för många kommuner eftersom det kräver mycket arbete samt att det kan vara 

svårt att redovisa resultat snabbt då många processer tar lång tid från start till slutför-

ande.  

 

E-petitioner 

Ett av e-petitioners stora mål är att bidra till ett ökat engagemang i den representativa 

demokratin vilket har hänt i många länder där deltagande har ökat och blivit en stor 

succé. E-petitioner är ett av de mest flitigast använda verktygen inom e-demokrati och 

har växt sig starkare de senaste åren. Dock är det svårt att tyda ifall det politiska del-

tagande har blivit mer jämlik eller om det är de redan aktiva som har ändrat vilka verk-

tyg och kanaler de använder för att få sin röst hörd (Karlsson & Åström 2015, s. 20–

21). 

 

För att få en bättre förståelse för vad detta begrepp är så får man gå tillbaka i historien 

då petitioner är en gammal form av politiskt deltagande som började användas redan 

på 1200-talet som grundar sig i att en enskild medborgare eller grupp skickar in en 

politisk begäran till ett beslutsfattande organ. Den inskickade begärans tyngd baseras 

på hur många signaturer den bär med sig in till det beslutsfattande organet. Dessa 

petitioner var ett sätt att kunna föra fram sina åsikter utan att bli utsatt och riskera 

repressalier. Hur dessa petitioner behandlas har varierat under historiens gång och 

det skiljer idag på hur olika länder behandlar dessa. Men grundtanken är att ju fler 

medborgare som signerar en petition ju större genomslag får den i de beslutande or-

ganen (Karlsson & Åström 2015, s. 6–7). 

 

En E-petition är i huvudsak samma sak som en vanlig petition att medborgarna kan 

skicka in förslag eller ideér till landstinget eller kommunen där förslaget läggs ut på en 

digital plattform som exempelvis kommunens hemsida där medborgarna kan stödja 

förslaget genom att signera e-petitionen. På detta sätt öppnar man upp fler möjligheter 

för att göra dessa petitioner mer tillgängliga för allmänheten med att det går att dela 

och skicka runt dem på sociala medier vilket gör att det blir lättare att nå ut till fler 

människor och snabbare få fler signaturer på sin e-petition. Dessa e-petionsstyem har 

ökat i popularitet de senaste 10 åren och är ett av de digitala verktyg som används 

flitigast för politiskt deltagande. Ett exempel där e-petitionssystem används i Sverige 

som startade redan 2008 är “malmöinitiativet” som kommer behandlas i det empiriska 

materialet i denna uppsats (Karlsson & Åström 2015, s. 14–7). 
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Möjligheter inom e-demokrati 

Thierry Vedel är en fransk forskare vid National Centre for Scientific Research (CNRS) 

i Paris. Som i sin forskning har inriktat sig inom ämnena politisk kommunikation, inter-

net och politik. Vedel menar på i sin forskning att e-demokrati har stor potential om 

den utvecklas och används på ett effektivt sätt. Användningen av internet tillgängliggör 

även för fler medborgare att ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och att lättare få 

information om politiska processer och beslut som rör sig inom samhällsutvecklingen.  

 

Vedel skriver vidare att idén om e-demokratin kan delas in i tre olika axlar där den 

första är Information där medborgarna får direkt tillgång till politiskt relevant innehåll 

som nyheter, åsikter och statistik och data i stora mängder. i denna axel ingår även 

transparens där tanken är att medborgarna lättare ska få en insyn och bättre tillgång 

till dokument om beslut i politiska processer och att staten på så sätt skulle få en större 

ansvarsskyldighet gentemot medborgarna men så har dock inte fallet alltid blivit. 

Mycket av det beror på olika länders lagar för tillgänglighet till information som ibland 

försvårar detta. Den andra huvudaxeln är diskussion där Vedel menar att denna del 

har givits mycket uppmärksamhet för dess stora potential att kunna diskutera olika 

ämnen på internet. Internet har på detta sätt möjliggjort att människor kan dela tankar 

och åsikter samt diskutera ämnen oberoende av hinder som geografiska, sociala eller 

kulturella aspekter och främjar individens rätt att uttrycka sig speciellt då det är lätt att 

vara anonym på internet. Dock visar undersökningar på att få av de som deltar i dis-

kussioner på internet är aktiva och att många diskussionsgrupper på internet kan lik-

nas vid interaktiva monologer. Den sista huvudaxeln är beslutsfattande och delta-

gande på internet och med detta menas exempelvis med att aktivt involvera lokala 

samhällen i konsultationer på internet, skapa fokusgrupper, opinionsundersökningar 

och omröstningar med hjälp av internet (Vedel 2006, s. 6–7).  

 

Många kommuner i Sverige använder sig idag av olika digitala verktyg och plattformar 

för att samla synpunkter och åsikter för att öka delaktigheten i planeringen. Dessa 

digitala verktyg öppnar upp nya kanaler och ökar möjligheterna till att dela med sig av 

sina åsikter. Detta kan ske genom exempelvis chattsystem, e-paneler, bloggar, dis-

kussionsforum och e-post. För att göra dessa digitala verktyg så framgångsrika som 

möjligt så är det viktigt att göra bra reklam och annonsera att dessa verktyg finns ge-

nom så många olika kanaler och ge ett förtroende för att kommunen tar detta på allvar. 

Att öka legitimiteten för politiker och kommun är viktigt vilket betyder att resultaten av 

dialogen tydligt behöver redovisas och hur de påverkar dagordningen (Rydh 2012, s. 

50–51). 

 

Med denna lättillgängliga teknik så kan de flesta människorna göra sin röst hörd och 

vara med och påverka demokratin genom några klicka på datorn eller en telefon. Detta 

ger stora möjligheter för att få fler människor att yttra sina åsikter och även göra det 

lättare för politiker och kommuner att digitalt visa deras visioner och mål genom ex-

empelvis interaktiva kartor eller VR teknik.  
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Utmaningar med E-demokrati 

Vedel lyfter fram en viss kritik mot just e-demokrati eftersom att det just är diskussioner 

och åsikter som förs fram att att utbyta dessa bara är ett steg i en politisk process. 

Efter detta behöver man även komma fram till beslut och där är diskursen om e-de-

mokrati inte helt utvecklad. Vedel lyfter vidare fram problemet med att det kan tillgäng-

liggöras för mycket information genom internet (information overload) för medborgarna 

vilket kan förvirra och skapa mer onytta än nytta och göra medborgarna mer passiva 

för att det är för mycket att ta in (Vedel 2006, s. 8–9). Här är det viktigt att kommunerna 

hittar en balans för att motivera och engagera medborgarna med en lagom mängd 

information och lättanvända verktyg för att delta.  

 

En utmaning för politiker och kommuner är att redovisa tydliga resultat av vad dessa 

digitala dialoger utmynnar i. Det finns en viss tröghet i processer och det kan ta upp 

till flera år från en tidig dialog till att en process blir slutförd vilket kan göra att medbor-

gare inte känner att deras engagemang i en tidig dialog betyder nåt och att de då 

tappar intresset.  

3.4 Teoretisk analysram 
För att analysera vårt empiriska material har vi valt att presentera olika teorier ovan. 

Med anledning av att den digitala medborgardialogen är ett relativt nytt forskningsom-

råde såg vi behovet av att ställa digitaliseringen i relation till de historiska ansatserna 

för medborgardialog och fysisk planering. Vi såg behovet av att studera grunderna i 

den kommunikativa planeringen och vilka ansatser det finns till kritik och utveckling. 

Studier som visar i vilken mån det kommunikativa idealet som diskurs utmanas eller 

lever vidare har stor betydelse för våra vidare studier inom det digitala området.  

Vi ser att den digitala arenan genom kommunikativ planering och begreppet e-demo-

krati kretsar kring transparens, att nå fler målgrupper, legitimitet, mycket information 

att bearbeta, öka deltagandet, skapa legitimitet för beslut och skapa rättvisa mellan 

olika grupper. Vi ser en samhällsomdaning från industri till informationssamhälle som 

medför andra behov. Med dessa resonemang ökar behovet av kommunikation, vilket 

medför behovet av en utvecklad digital arena och ett sökande efter nya användbara 

digitala verktyg.       

 

Vidare ser vi att det finns en viss kritik mot digitalisering av medborgardialoger där det 

skapas för höga förväntningar på delaktighetens resultat med följd att deltagarna kan 

tappa tilltron till de beslutsfattande. Många har uppfattningen att när processer sker 

digitalt så ska det gå fort att få resultat men planeringsprocesser tar tid även ifall själva 

dialogerna är digitala. Kritik riktas även till problemet med att det kan tillgängliggöras 

för mycket information genom internet (information overload) för medborgarna vilket 

kan göra medborgarna förvirrad och passiva då det är för mycket information att ta in.  

Med dessa begrepp och resonemang avser vi att analysera vårt empiriska material 

och svara på våra initiala frågeställningar.       
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4. Digitalisering av medborgardialogen 

I följande avsnitt presenteras regeringens demokratiutredning från 2016 och de delar 

som berör digitalisering. Vidare beskrivs hur SKL arbetar med medborgardialog och 

hur de har valt att vidareutveckla medborgardialogen på den digitala arenan. När vi 

studerat regeringens utredning och SKL:s rekommendationer studerar vi vidare hur 

det ser ut i två konkreta fall. Malmö kommun som varit först i Sverige med verktyg som 

malmöpanelen och malmöinitiativet och som har en väl utarbetat strategi för digitali-

sering. Vi studerar också Örebro som vi är förtrogna med och som jobbat aktivt med 

digitalisering av medborgardialogen och specifikt den senaste översiktsplanen och 

projektet bästa platsen. Örebro har också en väl utarbetad strategi för digitalisering. I 

strategierna för digitalisering studerar vi vad ambitionerna är i förhållande till våra 3 

initiala frågeställningar. Har planen som ambition att bidra till ökad delaktighet, är am-

bitionen att den digitaliserade dialogen blir mer användbar inom samhällsplaneringen 

och vilka frågeställningar förväntas digitaliseringen lösa? Vi ställer detta i en historisk 

kontext om medborgardialog, relation till SKL:s och demokratiutredningens rekom-

mendationer.  

 

Vidare har vi intervjuat tre personer, en som är djupt involverad i arbetet med det digi-

tala Malmö och två som är djupt involverad med arbetet kring digitalisering i Örebro 

kommun. Detta för att skapa en djupare förståelse för planerna och för att kunna ut-

röna hur långt de har kommit och om de kan se några konsekvenser i den fysiska 

planeringen eller i delaktigheten när dialogen blir mer digital.            

4.1 Regeringens ansats för demokrati och digitalisering De-

mokratiutredningen (2016) skriver mycket om digitalisering och har i sin inledning di-

gitaliseringen och globalisering som grundbultar för hur information och därmed makt 

förskjutits närmare människan. De beskriver om det nuvarande demokratiska syste-

met med Karl Poppers glasögon. Hur nuvarande strukturer ses som provisorisk san-

ning och utmanas. (Thurén 2007 s.129) Samhällsbyggandet bör därmed vara i konti-

nuerlig förändring och under konstant debatt.  

Demokratiutredningen konstaterar samtidigt likt många andra (SKL 2010; Berger 

2003; Healey 1996) hur det demokratiska systemet utarmas i antal personer som en-

gagerade i det befintliga demokratiska systemet. Antalet som är engagerade i politiska 

partier har minskat och nya sätt att visa engagemang uppstår. Den allmänna förank-

ringen som är grunden för demokratins legitimitet som partier och det lokala partiar-

betet historisk stått för går förlorat med det minskade engagemanget. Devisen i utred-

ningen är “låt fler forma framtiden”.  

 

Demokratiutredningen är i sammanhanget mycket läsvärd från olika vinklar men vi har 

valt att göra några nedslag där man tydligt skriver om digitalisering och dess möjlig-

heter och konsekvenser. Demokratiutredningen tar pulsen på och föreslår åtgärder för 

ökad demokrati.  Även om vi inte i denna uppsats har för ansats att bedöma volymen 
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av demokrati så ser vi hur medborgardialogen som SKL företräder grundar sig i med-

borgerligt engagemang för sökandet av legitimitet, förståelse för prioriteringar, trans-

parens, dialog och inflytande i samhällsplanering (SKL 2018). Vilket gör det naturligt 

att även studera regeringens strävan efter ökad demokrati och digitaliseringens på-

verkan av detta. 

 

Demokratiutredningen lutar sig till viss del på statens utredning som visar på det ökade 

engagemanget på sociala medier och hur det underlättar att engagera sig i poli-

tiska/samhälleliga frågor när dialogen blir till viss del oberoende av fysiska rummet. 

Bland yngre och högutbildade personer ser man en markant skillnad mellan hur ofta 

man tar del av information eller uttrycker sig via digitala kanaler i förhållande till den 

analoga eller fysiska i debatten. Utredningen föreslår några konkreta åtgärder för att 

att alla skall kunna vara integrerade. De föreslagna åtgärderna för ökad integrering 

och digitalisering är upprättande av kommunala digitala servicecenter, skattereduktion 

för digitala tjänster, en översyn av könsbalansen på IT-utbildningar och kontinuerlig 

kunskapsuppbyggnad av digitalisering inom högre utbildning (SOU 15:28).  

 

Demokratiutredningen föreslår följaktligen att varje kommun skall ha en webbplats där 

alla möjligheter till demokratisk påverkan skall återfinnas. Man ser att över 90 % av 

hushållen har tillgång till internet i hemmet och fler sköter sina myndighetskontakter vi 

webben. Här diskuteras hur ett tillägg till kommunallagen skulle kunna utformas för att 

kommunerna skall var tvungna att tillhandahålla information digitalt (Demokratiutred-

ningen 2016 s.440) 

Utredningen föreslår att en nationell webbplats skall upprättas för insamlandet av folk-

initiativ och folkmotioner. Detta för att säkerställa systemets säkerhet och validitet (De-

mokratiutredningen 2016 s.480).  

 

Ett förslag läggs att försök till e-röstning skall genomföras vid de allmänna valen 2018. 

Detta för ökad tillgänglighet och underlättande av ökat valdeltagande. Detta är dock i 

mycket försiktig skala då vikten av säkerhet skall kunna garanteras. Dock uppmuntrar 

man möjligheten till e-röstning vid kommunala folkomröstningar som inte är bindande 

då säkerheten inte behöver vara på samma nivå (Demokratiutredningen 2016 s. 486).  

 

Utredningen lyfter fram möjligheten som också testats i ett antal olika kommuner med 

e-petitioner eller e-förslag. Ett begrepp som Åhström också arbetar mycket med inom 

ramen för E-demokrati. Här beskrivs hur e-petitioner eller e-förslag kan vara ett sätt 

förmedla det som tidigare enligt Kommunallag (2017:725) hanterades som medbor-

garförslag. I detta förslag finns några olika exempel som visar på hur kommuner har 

hanterat detta. Vi belyser detta i några exempel från Örebro och Malmö vidare i denna 

studie (Demokratiutredning 2016, ss. 498).  

 

Demokratiutredningens anda är att det digitala är framtiden men den höjer också ett 

visst varningens finger kring risken till flockmentalitet eller ogenomtänkt klicktivism på 

nätet. Utredningen visar på risken för en osäkerhet hur vi skall värdera delaktigheten 
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från olika IT- baserade verktyg som demokratiska eller ej (Demokratiutredningen 2016 

s.129).                       

4.2 Medborgardialog och digitalisering enligt SKL  
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en medlems och en arbetsgivarorgani-

sation som arbetar för och tillsammans med sveriges kommuner, landsting och reg-

ioner. De har kontinuerligt utbildningar och fortbildningar för att utveckla kommuner-

nas, landstingens och regionernas verksamhet. 

Det känns därför naturligt att studera hur de arbetar för medborgardialog inspirerad av 

Arnsteins deltagandestege och digitalisering av medborgardialogen. SKL:s delaktig-

hetsstege har fått stort genomslag och stor spridning de senaste åren (Castell, 2013).   

 

SKL har ett antal projekt för utvecklad medborgardialog likt Medborgardialog i Kom-

plexa frågor (2018) som beskriver hur processen med medborgardialog kan utvecklas 

och på ett verkligt sätt kan bidra och skapa ökad delaktighet i de kommunala proces-

serna. Eller SKL:s arbete kring IT-verktyg i demokratins tjänst (2010) som vi studerar 

vidare i detta stycke.    

 

Medborgardialog  

Som tidigare nämnts så inspireras kommunerna i Sverige fortfarande av Arnstein när 

det kommer till arbetet med att öka deltagandet från medborgarna. SKL har implemen-

terat Arnsteins delaktighetsstege och modifierat den så att den ska passa för svenska 

förhållande, se bild nedan: 

 

 
 

Figur 3: SKL:s Delaktighetstrappa (Castell, 2013 s.37) 

 

I skl:s delaktighetstrappa så har de använt fem steg för att visa på hur medborgarna 

kan vara med och påverka beslutsfattande. Första steget är information då medbor-

garna måste få lättillgänglig information för att få en förståelse av problemet/möjlighet-

erna för att kunna vara delaktiga. Det andra steget är konsultation som innebär att få 

medborgarnas respons för olika förslag och alternativ som medborgarna tycker är 
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lämpligast att genomföra. Inom detta steg så kan de också handla om att ta emot och 

bearbeta medborgarnas synpunkter. Det tredje steget är Dialog och här är utgångs-

punkten att alla ska få föra fram sina åsikter och få argumentera för sin syn på frågan 

som det ska beslutas om. Dialogen ska ge medborgarna möjligheter att möta andra 

för att ha en dialog om samhällsfrågor och hur samhället ska utvecklas. Inflytande är 

det fjärde steget och i detta steg så ges medborgarna möjlighet att vara delaktiga un-

der en längre period inom ett visst tema och under denna process så får medborgarna 

inflytande som i slutändan blir underlag till politiska beslut. Det femte och sista steget 

är medbeslutande Här kan den representativt valda församlingen delegera ansvar till 

styrelse eller nämnd. Här kan även kommunfullmäktige besluta om att delegera ansvar 

så att medborgarna blir beslutsfattande genom en folkomröstning (Langlet 2013, sid 

17–19). 

 

Digitalisering av medborgardialog enligt SKL 

Våra studieobjekt Örebro och Malmö är två kommuner som jobbar aktivt med med-

borgardialog och en tydlig strategi för en digitaliserad medborgardialog enligt SKL:s 

rekommendationer. Dessa rekommendationer grundar sig i beslut inom SKL från 2003 

om en utvecklad medborgerlig förankring. Detta beslut har vidare givit upphov till ar-

betet kring digital medborgardialog som presenteras i en publikation kring olika IT-

verktyg. Denna publikation presenteras i två delar 2010 och understöds av regeringen 

(SKL 2010a).    

 

SKL konstaterar att Sverige är ett land med goda förutsättningar för en utvecklad digi-

tal medborgardialog. Vi ägnar i snitt 6h/dag med olika former av medier. Den applikat-

ion som används mest för interaktivitet är telefonen och där har vi i snitt 120 telefona-

bonnemang per 100 invånare. 87,8 % av svenskarna använder sig av internet och 3 

milj använder sig av Facebook.  

 

SKL stöttar sina medlemmar i de interaktiva processerna. Det finns ett antal olika di-

gitala verktyg och hjälpmedel rekommenderade av SKL i arbetet med digitala medbor-

gardialog. SKL poängterar vikten av en strategi för de nya medierna och framhåller 

vikten av en strategi för vilka IT- verktyg som väljs och implementeras.   

IT-verktygen från SKL har som mål att bjuda in till dialog och inflytande och en större 

portion relativism och pluralism. SKL ser möjligheten med IT-verktyg att nå de grupper 

som idag sällan kommer till tals i dialogen. SKL ger också möjligheten att anpassa och 

vidareutveckla verktygen utifrån varje kommuns behov.  

Vidare har SKL genom internationell spaning och med stöd av några pilotkommuner 

skapat några konkreta prototyper för IT-verktyg som är utvecklingsbara för kommuner 

och landsting. Dessa verktyg är SMS-panel, dialogen, chatten, budgetsimulator, geo-

panel, e-petitioner och chimpen. Till dessa verktyg så finns också den vanliga arenan 

av sociala medier som många använder sig av idag. Här understryker SKL vikten av 

att skapa strategier och förhållningssätt till hur kommuner/landsting förhåller sig till 

dessa medier och på vilket sätt man deltar i debatten (SKL 2010b).      
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Kommentarer från seminarium med SKL angående medborgardialog i komplexa 

frågor  

SKL beskriver en samhällsomdaning, hur vi går från industrisamhälle till informations-

samhälle och därmed skapas en annan modell för deltagande. De tidigare hierarkiska 

beslutsprocesserna utmanas och medborgarna har möjlighet att komma närmare 

makten och besluten. SKL kommenterar sitt arbete och beskriver då hur viktig verkligt 

deltagande tidigt i processen är för att skapa en effektiv beslutsprocess. Om deltagan-

det inte tas på allvar skapas bromsklossar, misstroende och ineffektivitet. Om delta-

gandet tas på allvar i dialog skapas legitimitet och samförstånd som bildar ett smörj-

medel i beslutsprocessen (SKL 2018).  

 

4.3 Strategi för det digitala Malmö 
Malmö är vårt första fall som vi undersökt genom att studera dess strategi för digitali-

sering och vidare två konkreta verktyg Malmöpanelen och malmöinitiativet. Vi har även 

intervjuat en tjänsteman som är projektledare för dessa digitala verktyg. I texten nedan 

så har vi utgått från dokumentet det digitala Malmö, program för Malmö stads digitali-

sering 2017–2020 (Malmö stad 2016).    

Malmö kommun ser sig som föregångare i Sverige vad det gäller digitala medborgar-

dialog. Genom ett par projekt som som utvecklats med Brighton i England som före-

gångare har man utvecklat det man kallar för malmöpanelen och malmöinitiativet. 

Båda är webbaserade verktyg men malmöpanelen finns också möjlighet att delta i 

analogt (intervju Malmö kommun 2018).  

 

Malmö har parallellt med att man jobbat med dessa verktyg också tagit fram den enligt 

SKL föreslagna digital strategin med den huvudsakliga målsättningen att skapa en 

bättre kommunal service. Programmet är omfattande och tänkt att genomsyra allt 

kommunalt arbete och sträcker sig från 2017 till 2022.  

 

Ansvaret för att följa och utveckla programmet läggs på varje enskild nämnd. Budget 

för att uppfylla målen och analysera dess effekter läggs även det på de enskilda nämn-

derna och vid större verksamhetsspecifika projekt beslutar kommunfullmäktige årligen 

om tilldelning i budgeten. Utöver nämndernas egna ansvar för uppfyllandet av pro-

grammet för digitalisering organiseras arbetet i fyra fokusområden med huvudsakliga 

funktionen att utarbeta årliga handlingsplaner för att uppnå effekterna av programmet. 

Programmet är utformat utifrån fyra övergripande mål och underliggande eftersträ-

vansvärda effekter av dessa övergripande mål. 

 

De fyra övergripande målen är: 

 

● Stärkt demokrati och ökad inkludering 

● Mer ändamålsenlig och tillgänglig service  

● Ökat samspel i staden  

● Verkan i samhällsservicen 
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Stärkt demokrati och ökad inkludering skall bidra till att alla känner sig bekväma 

med hur man använder de digitala verktygen och hur man navigerar i det digitala sam-

hället. Att skapa möjligheten till att ge fler utrymme, att via digitala kanaler göra sina 

röster och önskningar hörda. Det ger också de folkvalda större möjlighet inhämta kun-

skaper från vardagslivet och kunna se medborgarnas behov mer tydligt. Samtidigt ger 

digitalisering utökad tillgänglighet vilket gör att medborgarna har större möjlighet att ta 

del av service på dess egna villkor. En viktig aspekt i målet är också att sörja för den 

personliga integriteten och hantera data på ett tryggt och säkert sätt.  

 

Mer ändamålsenlig och tillgänglig service som alla kan tillgodogöra sig och där 

ingen lämnas utanför är mål nummer 2. Målet är att genom den ändamålsenliga och 

digitalt tillgängliga servicen underlätta livet för medborgarna. Att inkludera alla berörda 

parter kring service som näringsliv, myndigheter och medborgare. Att genom mät-

ningar kunna behovsanpassa och analysera servicen kontinuerligt för att skapa kvali-

tativ service så att alla skall med enkelhet kunna tillgodogöra sig den. Med enkelhet 

och tillgänglighet skapas också förhoppningen att användningen skall bli större. Det 

skall också underlätta navigering mellan olika aktörer i serviceutbudet och behovet.  

 

Mål nummer tre är ökat samspel i staden vilket innebär att försöka sammanföra och 

interagera de olika fysiska rummen, att skapa en stad. Att byggnader, lekplatser, par-

ker, lokaler, gator och stränder också digitaliseras och integreras. 

det digitala skall underlätta rörelser mellan olika fysiska rum och skapa en ökad trygg-

het, ge möjlighet till nya mellanmänskliga möten och skapar en mer kompakt och sam-

manhållen stad. Det tredje målet innefattar också att skapa en smartare stad som ger 

ett mindre ekologiskt fotavtryck.  

 

Det fjärde målet är ökad verkan i samhällsservicen. Att skapa en effektiv samver-

kande förvaltning som ger möjligheten till ökad kvalitativ närvaro och samverkan med 

medborgarna. Mötesplatser skapas digitalt där de ger mesta möjliga utbyte och sam-

verkan vilket skapar ett rationellt och effektivt arbete. Den ökade möjligheten till in-

hämtning av stora mängder information skapar möjligheten till väl underbyggda beslut. 

Möjlighet är stor att skapa en framtid där vi bygger för   medborgarnas behov idag och 

i framtiden. 

                 

 

 

Malmöpanelen  

Malmö har jobbat med två konkreta verktyg digitalt, ett av dem är malmöpanelen som 

är ett initiativ av Malmö stad för ökat deltagande via en enkät som skickas ut digitalt 

eller analogt 2 gånger per år. Målet är att skapa ett mini-Malmö. Frågorna samman-

ställs från Malmös olika nämnder och besvaras av en representativt utvald grupp, sva-

ren viktas med anledning av svarsfrekvens för att uppnå verklig representativitet. 

Svarsfrekvensen hösten 2017 var 47%, av 1730 utskick så svarade 809 personer. 
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Malmö har bestämt att utöka panelens storlek och kommer göra ett utskicka till 5000 

personer under 2018. Målsättningen är att nämnderna skall känna att svaren i enkäten 

skall ge en rådgivande funktion. Exempel på frågeställningar är: hur stort förtroendet 

är för Malmös gymnasieskolor, nöjdhet med stadens grönytor eller hur man upplever 

besök på Malmös bibliotek. Frågorna som kommer från varje nämnd granskas för att 

passa in i formatet men varje nämnd är fri att ställa frågor utan något visst tema eller 

överbyggnad. Av de som svarade på den senaste enkäten var det 10% som valde att 

svara analogt. (Malmö Kommun 2017a)               

 

Malmöinitiativet 

Är en webbportal där medborgare kan lämna förslag likt medborgarförslag men för att 

de skall tas upp i nämnd så bör förslaget få hundra röster. Portalen bygger på att man 

anmäler sig med namn och adress för att sedan ha möjlighet att rösta på andras för-

slag eller lägga egna förslag. Det är öppet även för politiker att följa förslagen, lägga 

egna förslag eller rösta på andras. Portalen är öppen för alla att ta del av och se hur 

många röster ett förslag har fått. Förslaget formas och beskrivs av den enskilda med-

borgaren med möjligheter att länka till sociala medier för att på så vis nå ut och skapa 

engagemang. Förslagen som kommer in har stor spridning och sträcker sig allt ifrån 

att ersätta fyrverkerierna på valborg med en lasershow eller anlägga en ny cykelbana 

mellan Skumparp och Klagshamn  

(Malmö kommun 2017b). 

 

Kommentar från tjänsteman  

Det finns en ambition hos tjänstemän som arbetar med digitalisering av medborgardi-

alogen att fortsätta att utveckla arbetet med exempelvis medborgarbudget, men detta 

har ännu inte fått gehör hos politiker. Det finns också en önskan om att politiker skall 

var mer delaktiga i den digitala dialogen och på de plattformar som ger denna möjlig-

het. Efter att ha jobbat med digitala plattformar i snart 10 år så kan man utkristallisera 

både positiva och negativa konsekvenser. Det finns en risk att de förslag som kommer 

in och som skapar stort engagemang tar lång tid att bereda och genomför vilket får till 

konsekvens att medborgaren hinner tappa engagemanget och får en otydlig bild av 

förslag och resultat. Återkopplingen i besluten är inte heller alltid så tydliga. Förtroen-

det riskerar då att sjunka både för politiker och för de webbaserade verktygen. Det 

finns också fall där det skapats stark opinion digitalt på olika plattformar men beslu-

tande politiker valt att inte ge opinionen gehör, vilket kan ha lett till viss uppgivenhet 

och undergrävt förtroendet för beslutande politiker (Intervju Malmö Kommun 2018).   

 

Det finns samtidigt positiva konsekvenser som lyfts fram. Den transparens som finns 

på webben. Hur förslag syns direkt på plattformar och ges möjlighet att kommentera 

och rösta för. Alla har också en möjlighet att på ett enkelt sätt framföra sin åsikt. Det 

kan genom enkelhet och tydlighet skapa en effektiv och snabb process för att enga-

gerade medborgare (ibid).       
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4.4 Strategi för digitalisering Örebro 
Örebro kommun har arbetat fram ett dokument som heter Digitaliseringsstrategi för 

Örebro kommun År 2017–2020 - Örebro kommun – med digitala förtecken som är 

utgångspunkt för texten nedan (Örebro kommun 2017). Syftet med strategin är att 

vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter och ge vägledning i att nå 

kommunens mål med hjälp av digitalisering. Till grund för denna digitala strategi så 

har Örebro kommun utgått från regeringens förväntan på offentlig verksamhet -Digitalt 

först- samt dokumenten ”Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en 

digitalt samverkande förvaltning”, SKL:s ”Strategi för e-samhället”, ”Utvecklingsstra-

tegi för Örebroregionen”, ”Örebro läns regionala digitala agenda 2014–2020” och 

”Övergripande strategier och budget för Örebro kommun” 

I denna digitala strategi så utgår kommunens fokus inom fyra huvudsakliga strategier 

och dessa är:  

 

• Digital service och tillgänglighet  

• Den digitala staden  

• Digital välfärd med individen i centrum  

• Den digitala skolan 

 

Örebro kommun vill ta vara på digitaliseringens möjligheter och skapa en förvaltning 

som stödjer och stärker innovation och mer delaktighet i samhället.   

 

Digital service och tillgänglighet 

Individens behov är den centrala utgångspunkten för Örebro kommuns digitalisering 

och att digitala tjänster och service ska underlätta vardagen för medborgare, besökare 

och företag i Örebro kommun. Genom innovativa digitala lösningar så skapas nya are-

nor och nätverk för att på nya sätt öppna möjligheter för att ta del av samhällets in-

formation, service och tjänster. Digitaliseringen ska även ge stöd till ökad delaktighet 

för medborgarna i Örebro kommun genom att underlätta kontakten med kommunen 

och på så sätt få lättare att vara delaktig i planeringen och utvecklingen av kommunen. 

Kommunens ambition är att möta medborgarna där de finns och kommer att behöva 

ge medborgarna service på fler platser och tidpunkter än tidigare och där anser kom-

munen att digitaliseringen ska ligga som grund för att kunna uppnå detta.  

 

Den digitala staden 

Inom kommunens vision om den digitala staden så ses digitaliseringen som en möj-

lighet att förbättra människors upplevelse av staden och det fysiska rummet. Smarta 

digitala lösningar och innovationer ska öka känslan av trygghet och underlätta för rö-

relsemönster i staden. Detta perspektiv ska bidra till en mer hållbar stad där nya inno-

vationer och ny teknik ska ligga till grund för en mer klimatsmart kommun. Digitali-

sering ska användas som ett verktyg för att minska de ekologiska fotavtrycken och 

utsläppen. Detta kan exempelvis ske genom att digitala tjänster på sikt kan ersätta 

resor och att det på så sätt blir mindre utsläpp.  
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Örebro kommun ska även vara den “Kommunikativa staden” med en väl utbyggd in-

frastruktur där data samlas in med hjälp av olika sensorer där kommunen kan kom-

municera med sin omvärld för att på så sätt göra vardagen enklare för människor och 

företag i kommunen. Med hjälp av detta så ska det bli lättare för medborgarna att till 

exempel få samhällsinformation, information om trafikflöden och få en bättre förståelse 

och visualisering av kommunens idéer om hur de vill utveckla staden.   

 

Digital välfärd med individen i centrum 

För Örebro kommun så är området och den fortsatta utvecklingen inom E-hälsa viktig 

och inte minst för att det är en viktig faktor för en växande hållbar stad. Inom detta är 

själva kärnan att varje individ ska ha tillgång till sina egna uppgifter och aktivt kunna 

medverka i sin egen vård och omsorg. Detta bidrar till en större delaktighet och frihet 

inom kommunen. Ett ledord som kommunen strävar efter inom detta område är en 

god och jämlik hälsa för att stärka delaktigheten för sin egen vård.  

Örebro kommun som så många andra kommuner står för utmaningen med en åld-

rande befolkning och för att kunna hantera denna utmaning på ett bra sätt samtidigt 

som medborgarnas höga förväntningar på vård och omsorgen tillgodoses så kommer 

det bli allt viktigare att utnyttja digitaliseringens möjligheter.  

 

Den digitala skolan 

Idag är digitala verktyg en självklar del inom skolor och förskolor i Örebro kommun. 

Detta vill kommunen jobba vidare med så att alla barn och elever får möjlighet till en 

bra digital kompetens samtidigt som pedagogerna ska lära sig att använda de digitala 

verktygen i undervisningen på ett effektivt sätt med hjälp av en pedagogisk plan. De 

digitala verktygen ska även ligga till grund för att förbättra skolresultaten och effektivi-

sera verksamheten. Kommunen förklarar vidare genom ett exempel på hur dessa di-

gitala verktyg skulle kunna användas ”för att hantera det egna arbetet, för elevinform-

ation, planering och administration av elevernas arbete, för analys av elevernas lä-

rande och den digitala miljö som undervisningen bedrivs i”  

(Örebro kommun 2017). 

 

Örebro kommuns digitala översiktsplan 

Örebro kommuns nya översiktsplan heter “Vårt framtida Örebro” som kommunen har 

arbetat med mellan 2015–2018. Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäk-

tige den 25 april 2018. Örebro kommuns nya översiktsplan är ett strategiskt dokument 

med syfte att reglera mark och vattenanvändningen och visar på var exempelvis nya 

vägar och bostadsområden ska byggas. Den visar också på vilka naturområden kom-

munen ska skydda och ger en bild av hur kommunen vill att Örebro ska växa och se 

ut i framtiden. Ett övergripande mål för översiktsplanen är att den ska bidra till ett håll-

bart samhälle för Örebro kommun. 
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Något som är anmärkningsvärt med den här översiktsplanen är att den är helt digital 

vilket inte är helt vanligt i Sverige. Översiktsplanen finns tillgänglig på Örebro kom-

muns hemsida och har en karta med 58 olika kartskikt. Det finns även en film som 

visar hur man kan använda översiktsplanen (Örebro kommun 2018). 

 

Kommentarer från tjänstemän angående Örebro kommuns översiktsplan.  

Involverade tjänstemän på stadsbyggnadskontoret i Örebro kan konstatera under ar-

betet med den nya översiktsplanen är att fler personer har varit inne på webbsidan 

under samrådet jämfört med samrådet för Örebro kommuns förra översiktsplan. 

Örebro kommun fick in många fler synpunkter (drygt 700 under samrådet + ca 50 

under utställningen) vilket är mer än det dubbla mot förra gången. Med detta underlag 

så är det enligt Örebro kommun väldigt tydligt att de digitala kanalerna har bidragit till 

en ökat deltagande där de har kunnat nå en bredare målgrupp och fler åldersgrupper.  

 

Örebro kommuns tidigare översiktsplan som var från 2010 var även den digital, dock 

så har den nya översiktsplanen nya funktioner och består av en webbsida på ett annat 

sätt än den gamla översiktsplanen. Den största skillnaden på den nya översiktsplanen 

är att Örebro kommun har informerat mer om den på sociala medier och fått en större 

respons. Enligt intervjuade tjänstemän så är den stora fördelen med en digital över-

siktsplan att jämfört med en PDF är att det är lätt att ta tillsig kartorna. Man kan på ett 

enkelt sätt tända och släcka olika kartlager och kombinera dem efter behov. Det finns 

länkar mellan karta och textdokument och vice versa vilket gör det lätt att hitta. I den 

digitala kartan går det att zooma, söka sig fram till en specifik adress eller fastighet 

och man kan enkelt få information om en yta i kartan genom att klicka på den.  

 

Några för och nackdelar som privatpersoner och företag har uttryckt är dessa: 

+ Snygg 

+ Roligt att klicka sig runt i ÖP och se vad man hittar 

+ Lätt att hitta just det man är intresserad av 

+ Inte behov av att läsa allt. 

+ Många fler personer har läst lite i ÖP detta samråd än tidigare 

 

- De som inte är datorvana tycker att den är svår att förstå 

- Kartorna går inte att skriva ut 

- Man vill kunna skriva ut hela texten i ett svep 

- Datorerna på biblioteken är inte alltid lediga 

- Vill kunna skriva kommentarer i PDF-fil 

 

På frågan om den digitala översiktsplanen blir mer användbar för de tjänstemän som 

jobbar med den så var svaret ja, eftersom den finns inlagd i vår intranätkarta så kan vi 

enkelt se om översiktsplanens ställningstaganden förhåller sig till annat planeringsun-

derlag (Intervju Örebro kommun 2018). 
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Bästa platsen 

Var ett projekt som pågick under 2016 där kommuninvånarna fick möjlighet att genom 

en webbenkät och en interaktiv karta tycka till om grönområden i Örebro kommun. 

Syfte med projektet var att ta reda på vad Örebroarna tyckte om de olika grönområ-

dena. Syftet med enkäten var att få en översiktlig bild av vilka grönområden som kom-

muninvånarna uppskattar och varför de uppskattar dem. Med hjälp av denna enkät så 

ville Örebro kommun samla in önskemål och synpunkter för att förbättra upplevelse-

värdet för olika grönområden. Svaren som sen samlades in användes som underlag 

för kommunens arbete med att utveckla parker och grönområden och blev en viktig 

pusselbit i Örebro kommuns grönstrategi.  

 

Webbenkäten marknadsfördes genom ett antal olika kanaler och dessa var genom 

Örebro kommuns hemsida(orebro.se), ett sponsrat inlägg på Facebook, genom ett 

pressmeddelande vilket senare resulterade i en annons i tidning Nerikes allehanda 

och ett inslag på radio P4 samt en annons i tidningen Örebroarn. Det har även funnits 

möjlighet att besöka kommunens bibliotek för att fylla i enkäten på bibliotekets datorer.  

 

Det kom in 1730 platsbeskrivningar under 16 veckor och i rapporten som Örebro kom-

mun sammanställde så efterfrågade Örebroarna främst mer belysning, fler sittplatser, 

mer blommor och planteringar samt grillmöjligheter. Kommunen riktade även specifika 

frågor till verksamheter som förskolor och vårdboenden för att kartlägga hur de använ-

der Örebro kommuns grönområden och parker för sin verksamhet (Bästa platsen 

2016). 

 

Här nedan visas hur webbenkäten för bästa platsen var utformad där de flesta av 

frågorna var alternativ där man kunde välja mellan ett antal alternativ. Dock fanns 

det möjlighet vid fråga 3 och 5 uttrycka sina synpunkter och åsikter fritt. 
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Figur 4: webbenkät för bästa platsen (Bästa platsen 2016 s.5) 

 

Kommentarer från tjänstemän angående bästa platsen 

Enligt ansvarig tjänsteman för bästa platsen så var Örebro kommun nöjda med den 

digitala lösningen och själva plattformen. Företaget Spacescape levererade en välfun-

gerande lösning som tidigare hade använts med bra resultat i andra kommuner. Att få 

själva resultatet från enkäten digitalt var även mycket värdefullt då det förenklade ar-

betet med att göra en analys samtidigt som informationen var geografiskt förankrad 

så var det smidigt att använda och analysera i ett GIS program. (Intervju Örebro kom-

mun 2018)  

 

Vidare så skriver ansvarig tjänsteman att “mycket av själva arbetet med bästa platsen 

inte var digitalt då mycket tid går åt till att justera upplägget på enkäten (vilka frågor 

som skulle ställas och på vilket sätt), på att försöka få ut info om enkäten i olika kana-

ler, och också på att skriva ihop en bra rapport av resultaten. Så är det ju alltid. Det är 

lätt att luras att 

tro att saker ska vara enkla och tidseffektiva bara för att man jobbar med ett digitalt 

verktyg. Men processen och arbetet är väldigt mycket större än just verktyget.” (Ibid). 
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På frågan om vad Örebro kommun fick för respons från allmänheten gällande bästa 

platsen så nämner ansvarig tjänsteman att de misslyckades att nå ut via deras kom-

munala kanaler där kommunen ville engagera fler förskolor, skolor och vårdboenden. 

Dock var responsen dålig och det räckte inte med att maila dessa verksamheter upp-

repade gånger. En lösning hade möjligtvis varit att få höga chefer att gå ut med in-

formationen med en tydlig uppmaning att svara. Enligt ansvarig tjänsteman så är detta 

“bara ett exempel på att det är lätt att överskatta de 

digitala kanalerna”(Ibid). 

 

Avslutningsvis nämner ansvarig tjänsteman att de är nöjda med resultatet då de hade 

en begränsad budget och tid för projektet samt att det fick 1730 svar som visade vilka 

värden som uppskattas gällande Örebro kommuns grönområden och parker. Med att 

med en större budget och mer tid hade de kunnat utvecklas och marknadsföra pro-

jektet för att engagera ännu mer människor inom Örebro kommun(Ibid).  

5. Analys av empiriskt material 

SKL och demokratiutredning 

SKL och demokratiutredningen har olika roller och därmed lite olika utgångslägen för 

förslag på den digitala arenan. Demokratiutredningen har ett antal lagförslag för att 

stärka den digital arena och SKL har ett antal konkreta verktyg för att stötta sina med-

lemmar i det konkreta arbetet med digitalisering (SKL 2010a; Demokratiutredningen 

2016)  

 

Det finns inte några större skillnader eller motsättningar mellan SKL:s arbete mot kom-

munerna och demokratiutredningens ambition. Båda har som mål att låta fler forma 

framtiden. De tar båda upp ett antal förslag för att utveckla dialogen med medborgarna 

och ser den digitala arenan som en stor möjlighet för framtida utveckling. Det råder en 

konsensus kring medborgardialog, kommunikativ planering och att använda den digi-

tala arenan för detta ändamål inom både SKL och demokratiutredningen (Healey 

1996; Innes & Booher 2004). Vi ser hur SKL arbetar för att medborgardialogen inte 

bara skall bli någon chimär utan ansträngningen är att skapa en verklig påverkande 

dialog mellan medborgare och politiker. De digitala verktygen ses som en viktig del i 

detta arbete.  

 

Både SKL och demokratiutredningen arbetar med begrepp inom digitalisering som 

återfinns i vårt teoretiska material både inom e-demokrati och kommunikativ planering. 

De ser att digitaliseringen förväntas ge en ökad möjlighet till transparens, att nå nya 

målgrupper, ökad dialog och arbete med e-petitioner som ett verktyg för att skapa 

interaktivitet med medborgarna. Den digitala arenan skapar stora förväntningar.     

 

Det som inte framkommer i SKL eller demokratiutredningen men som Åhström och 

våra respondenter i våra intervjuer beskriver, är hur den stora mängd av information 
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och data som tenderar att komma in digitalt skall hanteras. Det blir tidskrävande och 

svårt att värdera mängden data. Behovet av någon form av analysverktyg för att göra 

informationen användbar är av stor vikt. Det som också belyses från våra responden-

ter är vikten av tydlighet, återkoppling av beslut och hur dessa förmedlas med god 

transparens och tillgänglighet. Detta ses som mycket viktigt då hela processen blir mer 

transparant digitalt. 

De tre axlarna som Vedel beskriver som information, dialog och beslut och hur den 

sistnämnda inte är fullt utvecklad digitalt belyses här av våra respondenter. Att hantera 

information och dialog via olika IT-verktyg eller hemsidor är hanterbart. Men hur man 

tar och förmedlar beslut är fortsatt ett område som kräver utveckling.     

 

Det som skiljer mellan SKL och demokratiutredningen är att demokratiutredning har 

en liten ansats till kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen. De belyser begreppet 

klicktivism och visar på en viss flockmentalitet på den digitala arenan (Demokratiut-

redningen 2016). Denna del av kritiskt förhållningssätt går inte att finna i SKL:s 

material. Den kritiska hållningen som vi kan utkristallisera i vårt teoretiska material, så 

som att frågorna i medborgardialogen tenderar att rikta blicken mot trivialiteter eller 

som Arnstein beskriver, att risken finns att det byggs upp en pacificering av deltagande 

saknas till stor del både i SKL och demokratiutredningen. Utvecklingen av medborgar-

dialogen sker idag via framtagandet av nya digitala verktyg. Intresset för att se hur 

medborgardialogen som sådant utvecklar sig i takt med digitala verktyg likt mellan-

platsprojektets ansats till utveckling genom advokatplanering saknas. En diskussion 

om vikten av att tjänstemännen tar tydlig ställning, är närvarande och engagerade för 

att representera underrepresenterade grupper i den representativa demokratin sak-

nas. 

 

Utvecklingen av digitalisering för Malmö och Örebro kommun 

Malmö och Örebro kommuns digitaliseringsstrategier går överlag i linje med varandra 

och båda har som övergripande mål att skapa bättre och effektivare kommunal sam-

hällsservice och öka möjligheterna för medborgarna att inkluderas i den kommunala 

planeringen. Gemensamt är också att skapa ett mer hållbart samhälle och minska det 

ekologiska fotavtrycket. Här nämns exempelvis minskad behov av fysisk rörlighet och 

oberoendet av det fysiska rummet som en positiv effekt. Där digitala lösningar och 

innovationer ska minska behovet av resor och på så sätt minska utsläppen.  

 

En del i arbetet med att inkludera medborgarna mer är att göra de politiska proces-

serna mer transparenta och lättare att förstå och sätta sig in i. Detta är en av de cen-

trala punkterna av E-demokratin vilket också är centrala delar i digitaliseringsstrategin 

för både Örebro och Malmö kommun. De digitala verktygen som läggs fram i digitali-

seringsstrategierna ska underlätta för medborgarna att få en bredare förståelse för 

samhällsutvecklingen och på så sätt stärka demokratin och delaktigheten från med-

borgarna.  
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De digitala strategierna nämner inte så mycket konkret om den faktiska medborgardi-

alogen men de nämner att med hjälp av digitala verktyg exempelvis kunna styra mer 

över sin personliga vård och omsorg och att genom att servicen från kommunen blir 

mer digital kunna bli mer tillgängliga fler timmar av dygnet och att den fysiska platsen 

där kommunens kontor är inte blir lika viktiga.  

 

Våra intervjuer visar på en viss skillnad där tjänstemän i Malmö kommun, som jobbat 

med e-petitioner en längre tid efterfrågar ökat engagemang och önskar att de politiska 

företrädarna också skall vara delaktiga i den digitala debatten vilket saknas. Vår re-

spondent i Malmö kommun beskriver också hur tjänstemännen vill utveckla den digi-

tala arenan med exempelvis medborgarbudget men att politikerna är restriktiva. I Öre-

bro kommun som inte har samma utvecklade digitala dialog finns ett stort intresse, 

och politiker som driver på för utveckling.  

 

Vi har under arbetet med denna uppsats valt att undersöka och fördjupa oss i fyra 

digitala verktyg för att få en djupare förståelse för hur dessa verktyg påverkar delak-

tigheten och användbarheten inom samhällsplaneringen. Dessa fyra digitala verktyg 

visas i tabellen nedan.  

Digitala verktyg  Utvärdering av 
funktion   

Bidrar till delaktig-
het  

Skapar förändring i 
den kommunala 
planeringen   

Malmöpanelen 2017  kvantitativt Inhäm-
tande av kunskap 
från medborgarna 
genom digital enkät   

Initiativ från kommu-
nen med 1730 in-
bjudna och svarsfre-
kvens på 47%    

Upp till varje enskild 
politiker att påverkas 
och vägledas i beslut 

Malmöinitiativet  Portal för förslag från 
medborgare till be-
rörda politiska före-
trädare     

Ökad volym förslag i 
förhållande till tradit-
ionella medborgar-
förslag    

Vid 100 röster tas 
frågan direkt upp i 
berörd nämnd  

Digital översiktsplan 
Örebro  

Ett strategiskt doku-
ment som tillgänglig-
göra kommunens 
framtida utveckling 
inom mark och vat-
tenanvändning digi-
talt   

Fördubblat antal 
kommentarer i för-
hållande till tidigare 
analoga översikts-
plan, når fler mål-
grupper     

Mer användarvänligt 
och fler medborgare 
har tagit möjligheten 
att påverka planen 
under de två  
remisstillfällena. 

Bästa platsen  
Örebro  

En webbenkät med 
syfte att skapa för-
ståelse för hur män-
niskor upplever och 
använder grönområ-
den i Örebro kom-
mun.  

Hög svarsfrekvens i 
förhållande till tidi-
gare undersökningar 
och god representat-
ion gällande olika 
målgrupper   

Har varit en självklar 
pusselbit för parkför-
valtningen, grönstra-
tegin och rådgivande 
i andra utvecklings-
projekt   

Figur 5: Vår modell för digitala verktyg 
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Dessa digitala verktyg är utformade på olika sätt men med ett gemensamt mål att 

fånga människors uppmärksamhet och samla deras åsikter för att bidra till ett underlag 

för planeringen inom Malmö och och Örebro kommun. Det gemensamma för dessa 

verktyg är att det är webbaserade och faller inom ramen för e-demokrati där det har 

funnits en viss övertro på att de digitaliseringen ska lösa ett minskande politiskt enga-

gemang bland medborgarna och öka delaktigheten bland olika målgrupper i samhället. 

E-demokrati associeras med ett större medborgarinflytande där förståelsen för poli-

tiska processer ökar, dock är det svårt att hitta garantier på att detta faktiskt sker i 

praktiken (Rydh 2012, s. 11–13). 

 

Det som går att urskilja efter att ha studerat dessa digitala verktyg är att de har öppnat 

upp nya kanaler för Malmö och Örebro kommun för att nå ut till en bredare målgrupp. 

Gällande Örebro kommuns projekt bästa platsen så redovisas det i rapporten att den 

största målgruppen som svarade var i åldern 30–39 år och att det var 43% män och 

54% kvinnor som svarade på enkäten. (Bästa platsen 2016) Under vår intervju med 

tjänstemän från örebro kommun så var den generella bilden att det var äldre män som 

deltog på medborgardialogerna och som oftast vädrade sina åsikter starkast. Detta 

blev dock inte resultatet från bästa platsen där kommunen fick en mycket större sprid-

ning på svaren från flera olika åldersgrupper vilket betyder att kommunen får ett bre-

dare perspektiv då det kan vara så att människor i olika åldersgrupper ser olika värden 

i omgivningen omkring oss beroende på olika livssituationer. Enligt intervjuad tjänste-

man för Örebro kommun så var de tydliga med att underlaget de fick in var en viktig 

pusselbit i Örebro kommuns grönstrategi och utvecklandet av parker och grönområ-

den i Örebro kommun. Detta redovisades även i det sammanställda dokumentet som 

ligger på Örebro kommuns hemsida vilket är positivt då det visar på att kommunen har 

tagit till sig av medborgarnas åsikter.   

 

I alla dessa fyra digitala verktyg så har möjligheten att följa processen och resultaten 

varit bra vilket har bidragit till en god transparens vilket i sin tur kan leda till ett ökat 

förtroende för de som deltar i processerna ifall kommunen redovisar och kontinuerligt 

uppdaterar resultatet på ett tydligt sätt. Det är viktigt att medborgarna involveras i pro-

cessen tidigt, och när resultaten har kommit in från de olika digitala verktyg som har 

använts så ska det vara tydligt hur dessa resultat påverkar dagordningen (Rydh 2012, 

s. 50-51). Att ha möjlighet att redovisa resultaten digitalt underlättar för kommunerna 

att flera gånger under en planeringsprocess redovisa hur arbetet fortskrider.  

 

Gällande själva processen med att engagera medborgare så skriver Arnstein om att 

många gånger så luras medborgarna in i processer där de tror att det har möjlighet att 

påverka, men att de i själva verket inte alls har det utan att det bara är ett spel för att 

få medborgarna att tro att de påverkar (Arnstein 1969). Därför är det mycket viktigt att 

tidigt engagera medborgarna och låta de vara med under hela processen där kommu-

nen kontinuerligt uppdaterar hur processen går framåt. Gällande Örebro kommuns 

nya digitala översiktsplan så skriver de på sin hemsida att de har fått in många åsikter 
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och förslag under remisstillfällena där även politiker har närvarat. Enligt intervjuad 

tjänsteman på Örebro kommun så nämns det att det har kommit in mer än dubbelt så 

många förslag som mot den tidigare översiktsplanen. En av anledningarna tros vara 

att den har marknadsförts på fler digitala kanaler än tidigare och att det på så sätt har 

varit lättare att yttra sig då det har gått att göra det digitalt. Vidare skriver Örebro kom-

mun på sin hemsida att en del av synpunkterna som har fått genomslag i planen och 

att andra inte. Örebro kommun redovisar även de ändringar som de har gjort efter 

utställningen i en rapport vilket visar på en tydlig transparens och ett tydligt resultat av 

hur synpunkterna har påverkat planen.  

  

Det dessa fyra digitala verktyg har gemensamt är att det är smidigt att vara med och 

följa hur processen har gått till. Och där resultaten tydligt har redovisats i samman-

ställda rapporter. Dock så är det svårt att urskilja vad som händer efter detta. Hur 

implementeras resultaten i den faktiska planeringen och vad händer efter förslagen 

har gått upp i nämnderna? 

 

Det som går att urskilja från exempelvis malmöinitiativet och malmöpanelen är att 

dessa verktyg öppnar upp nya kanaler för människor att yttra sig och komma med 

förslag som sedan tas upp i berörda nämnder. Dessa verktyg har bidragit med att 

möjliggöra att nå ut till fler målgrupper och få en mer representativ svarsfrekvens vilket 

ger ett mer varierat underlag för den kommunala planeringen. Det finns mycket positivt 

med dessa verktyg och inte minst att de är enkla och effektiva att använda sig av. Det 

som går att eftersöka är en tydligare utvärdering av resultaten av dessa verktyg och 

hur den insamlade informationen faktiskt påverkar den kommunala planeringen. Enligt 

intervjuad tjänsteman på Malmö kommun så är detta något som efterfrågas, att med 

statistik kunna visa på att dessa digitala verktyg ökar deltagandet generellt och att 

faktiskt fler målgrupper blir mer delaktiga i planeringen. Som det är idag så är det svårt 

att konkret kunna bevisa detta. 

 

Sammanfattningsvis så är den generella uppfattningen från kommunerna vi har un-

dersökt att dessa digitala verktyg har bidragit till ett ökat engagemang och deltagande 

samt underlättat för fler målgrupper att framföra sina synpunkter. Dock betyder det 

inte alltid att fler människor engagerar sig även om de digitala verktygen öppnar upp 

fler kanaler för deltagande. Det vi kan urskilja är att kommunerna med hjälp av de 

digitala verktygen samlar in mer information av deras kommuninvånare än tidigare, 

dock finns det ingen garanti på att kvaliteten på den insamlade digitala informationen 

är bättre än tidigare. De intervjuade personerna nämner vikten av att ha effektiva ana-

lysverktyg då det är mycket arbete för kommunerna att sammanställa och bearbeta all 

information de får in från sina digitala verktyg. Det efterfrågas även mer utredningar 

på hur all information som samlas in påverkar resultaten i planeringen i slutändan och 

mer effektiva sätt att visa på statistik att faktiskt fler deltar i digitala medborgardialoger 

och att fler målgrupper i samhället engagerar sig. Överlag verkar det vara lättare att 

redovisa resultatet av deltagandet och vilka målgrupper som engagerar sig gällande 
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en webbenkät än en utvärdering av ett e-petitionssystem, vilket ter sig mer komplice-

rat. 

En generell uppfattning gällande de personer vi intervjuade var att digitaliseringen av 

medborgardialoger kommer att fortsätta öka men att detta inte helt kan ta bort vikten 

av fysiska möten. Vidare kunde vi utröna från intervjuerna att informationen som sam-

las in digitalt är mer effektivt och användbart för planeringen i kommunerna då det 

ändå skulle ha behövt digitalisera informationen de fick in ifall den inte hade varit digital 

från början (Intervju Malmö och Örebro kommun 2018)   

 

6. Slutsatser 

Avslutningsvis återkommer vi till vår analysmodell där vi har samlat information och 

slutsatser som framkommit under processen av vår studie av den digitaliserade med-

borgardialogen. Vi vill i vår analysmodell förtydliga två begrepp där det första är ökat 

deltagande vilket menas med det faktiska antalet personer som deltar i digitala med-

borgardialoger och där det andra är ökad delaktighet vilket menas med hur resultatet 

av dessa personers deltagande i medborgardialoger faktiskt påverkar samhällsplane-

ringen inom dessa kommuner. 

 

Analysmodellen nedan ger oss en förenklad bild och en översikt av process och re-

sultat av denna studie. Den besvarar även våra initiala frågeställningar och förtydligar 

svaren på dessa.  

 
 Figur 6: Vår analysmodell 2. 
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Frågeställning 1: Vilka problem förväntas digitaliseringen av den kommunikativa pla-

neringen lösa? 

 

Digitaliseringen förväntas vara lösningen på den dåliga representationen inom det re-

presentativa politiska systemet. Möjligheten till ökat deltagande förväntas bidra till 

ökad dialog med medborgarna och att legitimera beslut på kommunal nivå. Digitali-

seringen förväntas även öppna upp fler kanaler för att nå ut och engagera fler mål-

grupper i samhället.  

 

Frågeställning 2: Hur påverkar den digitaliserade medborgardialogen delaktigheten 

inom samhällsplaneringen? 

 

När vi analyserat digitala verktyg ser vi att de ger upphov till större engagemang och 

deltagande än tidigare analoga liknande projekt. Det är svårt att utvärdera om det är 

med anledning av att dessa digitala verktyg är mer tillgängliga och oberoende av fysisk 

plats eller om anledningen är att tjänstemän engagerat sig extra för att marknadsföra 

dessa nya digitala plattformar. Oavsett anledning så samlar dessa digitala verktyg 

större mängd vardaglig information, statistik och åsikter vilket bör vara till hjälp när 

beslut skall fattas i samhällsplaneringen. Tillgängligheten och transparensen ökar när 

alla kan se och kommentera de förslag som kommit in. Vi ser dock behovet av att 

utvärdera vilken typ av beslut medborgarna deltar i digitalt och på vilket sätt deltagan-

det påverkat besluten inom varje enskild kommunal nämnd.         

 

Frågeställning 3: Hur har digitaliseringen påverkat medborgardialogens användbar-

het inom samhällsplaneringen? 

 

När information, dialog, åsikter och kommentarer blir digitalt underlättar det för tjäns-

temän och beslutsfattande politiker att ta del av den, användarvänligheten ökar. Dub-

belarbetet med att konvertera och analysera analog information försvinner vilket gör 

att kommunen direkt kan använda sig av den digitala informationen i analysen, sam-

manställningar av rapporter och GIS program. Det blir enklare att ställa olika plane-

ringsunderlag i relation till varandra när underlaget blir digitalt.   

 

Den digitala arenan har bidragit till att stor mängd digital information samlas in, dock 

är det inte alltid tydligt ifall kvaliteten på den insamlade datan är sådant som påverkar 

kommunernas långsiktiga planering. Hur denna används, analyseras och vilka beslut 

som påverkas är en utmaning för kommunerna där mer effektiva analysverktyg efter-

frågas.    
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7. Vidare forskning 

För att få en djupare förståelse inom ämnet så skulle det vara intressant att vidare 

undersöka vad det finns för möjligheter till att använda och utveckla effektiva analys-

verktyg för att samla informationen från de digitala medborgardialogerna. Samt att 

göra en djupare studie på hur kommunerna använder den digitala informationen i sin 

planering och utveckling.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för Malmö kommun  

Nedan följer ett skelett för denna intervju. Dessa frågor har vi utgått från, men svaren 

har ofta utvecklat fler följdfrågor, och de finns inte med i denna guide.  

 

1. Introduktion 

● syfte med intervjun 

● vad är din titel/ansvarsområde/utbildning 

● Vad är din roll i utvecklandet av malmöpanelen och malmö initiativet 

● Hur relaterar du till Malmös digitaliseringsstrategi/Malmöinitiativet/malmö-

panelen? 

  

2. Malmöinitiativet 

● Vad var anledningen till att ni började arbeta med Malmöinitiativet? 

● Har Malmö inspirerats av någon speciell teori/exempel? 

● Vilka fördelar ser du inom Malmöinitiativet? 

● Vilka nackdelar ser du inom Malmöinitiativet? 

  

3. Delaktighet 

● Bidrar Malmöinitiativet till ökad delaktighet i planeringen? 

● Vilka grupper engagerar sig digitalt? 

● Blir resultatet av den digitaliserade dialogen mer användbar inom samhälls-

planeringen? 

  

4. Malmöpanelen 

● Hur sker urvalet till Malmöpanelen? Är det representativt? 

●  Vem sätter agendan för frågeställningarna? 

● Hur ser du på utvecklingen av malmöpanelen från 2008–2018 

  

5. Digitalisering 

● Vad tror du om den digitala medborgardialogen i framtiden? 

● Har ni använt några av SKL:s rekommenderade it-verktyg? 

● Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för Örebro kommun  
Nedan följer ett skelett för denna intervju. Dessa frågor har vi utgått från, men svaren 

har ofta utvecklat fler följdfrågor, och de finns inte med i denna guide.  

 

Intervjufrågor inför möte med Örebro kommun 

 

● Vad är din titel/ansvarsområde/utbildning? 

● På vilket sätt relaterar du till det digitala arbetet med medborgardialog i Öre-

bro Kommun? 

 

Digital medborgardialog 

 

● Vilka verktyg använder ni för digital medborgardialog? (har ni använt några av 

SKL:s rekommenderade IT-verktyg) 

● Hur har utvecklingen varit inom den digitala medborgardialogen? Hur har erat 

arbete med medborgardialoger förändrats? 

● Ökar delaktigheten med digitala medborgardialoger? 

● Hur använder ni resultatet av digitala medborgardialoger i den fysiska plane-

ringen? 

 

● Vilka utmaningar/problem ser ni med digitala medborgardialoger? 

 

Örebro kommuns nya översiktsplan “Vårt framtida Örebro”. 

 

● Skapar den digitala översiktsplanen mer delaktighet, jämför med tidigare över-

siktsplaner?  

● Var politiker med vid remisstillfällena för den nya översiktsplanen “Vårt fram-

tida Örebro”? 

● På vilket sätt är den nya digitala översiktsplanen mer användbar för allmän-

heten? 

● Blir den digitala planen mer användbar för er som tjänstemän?  

 

Bästa platsen 

 

● Hur upplevde ni som tjänstemän processen och arbetet med bästa platsen? 

● Vad fick ni för respons från allmänheten gällande detta projekt? 

● På vilket sätt skapade projektet en djupare förståelse för allmänhetens upp-

fattning om platsen? hur används denna förståelse?     

● Har du något mer att tillägga?   

 


