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Abstract 
During recent years there has been an increased demand for public 
deliberation in planning processes in Sweden. This is due to ideals of 
communicative planning. In reality the citizen participation is low and 
new methods for dialogue are requested. The aim of this study is to 
examine possibilities and challenges with digital public deliberations, 
from a democratic point of view. More specifically this meant defining 
the work with civil dialogue today, conditions for digital dialogue and 
requirements for a tool for digital dialogue. In addition possible effects 
on the democratic aspects of civil dialogue were identified. This was done 
by a literature study in combination with six interviews with persons 
working with civil dialogue. The empirical data were compiled through a 
thematic analysis. Possibilities and challenges with digital civil dialogue 
were found in general tendencies in the society as well as in details with 
the work today. Overall the conclusion is that there are favorable 
circumstances for digital dialogues as a complement to the traditional 
methods. It may lead to more democratic dialogues through increased 
accessibility and accordingly representativeness. On the other hand it 
may hold a risk for digital exclusion and there are qualities with face-to-
face meetings that are considered difficult to replace with digital 
methods. However these challenges could diminish in the years to come, 
in step with the digitalization of the society.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
accessibility, citizen participation, civil dialogue, democracy, 
digitalization, public deliberation, spatial planning, time-space 
convergence 
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1. Inledning 
Att engagera och involvera medborgare i planeringen av morgondagens 
samhälle är en utmaning för dagens samhällsplanerare och andra 
verksamma inom samhällsbyggnad. Uppslutningen på samrådsmöten 
gällande nya projekt är ofta låg och inte representativ för befolkningen i 
allmänhet. Detta är problematiskt både för medborgaren som inte har 
tilltro till processen och för projektören som inte får representativa 
beslutsunderlag (Cars, 2010). I förlängningen är det ett demokrati-
problem och från många håll efterfrågas nya metoder för att uppnå en 
mer effektiv, men framförallt mer omfattande, medborgardialog. Detta 
inte minst i Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! vars 
huvudsakliga budskap handlar om behovet av ökat medborgardeltagande 
(SOU 2016:5).  
 
Ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa medborgarnas rätt till 
deltagande och insyn i olika samhällsbyggnadsprojekt är de lagstadgade 
samråden (Nyström och Tonell, 2012). I denna kontext avser samråd den 
dialog som sker mellan de aktörer som är inblandade i projekten. Det är 
många olika intressen som ska jämkas samman; projektörer, myndig-
heter, särskilt berörda och allmänheten. Samråd genomförs även utöver 
de lagstadgade kraven för att inhämta information om exempelvis 
lokalkännedom och skapa ett bättre underlag i tidiga skeden av projekt 
(Cars, 2010).  
 
I den ovan nämnda Demokratiutredningen lyfts den digitala tekniken 
fram som en möjlighet att utveckla nya verktyg och metoder för samråd 
(SOU 2016:5). Det allt mer utbredda användandet av internet har 
inneburit en förändring av människors tidsrumsliga flexibilitet. Detta 
gäller såväl privatpersoner som företag som har möjlighet att arbeta och 
uträtta sina vardagsbestyr över hela jorden, oavsett tidszon och plats så 
länge de har en fungerande internetuppkoppling och en mobiltelefon, 
läsplatta eller dator. Ett digitalt verktyg för samråd kan ses som en 
naturlig del i utvecklingen mot att allt fler delar av vårt vardagliga liv 
byggs upp med hjälp av internet. Hur detta bäst genomförs och hur det 
kan påverka demokratiska aspekter av medborgardialoger behöver dock 
undersökas mer. Intentionen är att den här studien kan bidra till 
kunskapsbilden om digitala samråd genom att studera ett specifikt fall. 
 
Konsultföretag inom samhällsbyggnad arbetar ofta med hela spektrumet 
av varianter på samråd. De har kunder från både offentlig och privat 
sektor och genomför samråd för många olika typer av verksamheter. I 
dagsläget är det omkring en femtedel av Sveriges kommuner och 
landsting som anlitar konsultföretag för att genomföra medborgar-



	
3 

dialoger (SOU 2016:5). Ett av dessa företag är Sweco. Den här studien 
genomförs i samarbete med Sweco Position i Umeå som är inriktade mot 
IT för samhällsutveckling. Företaget har en vision om ett verktyg för 
digitala samråd, för vilken denna studie utgör ett första steg. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att belysa möjligheter och utmaningar med 
digitala samråd ur ett demokratiskt perspektiv. 
 
Följande frågeställningar definierar syftet: 
 

I) Hur ser förutsättningarna för, och arbetet med, samråd och 
digitala samråd ut idag? 

II) Hur kan digitala samråd påverka medborgardialogen ur en 
demokratisk aspekt? 

III) Vilka krav behöver ett verktyg för digitala samråd uppfylla? 
 

1.2 Disposition 
Studiens inledning, del 1, inkluderar problemformulering, bakgrund och 
en kort introduktion till samarbetet med Sweco. Detta leder fram till 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
I del 2 redovisas studiens teoretiska förankring. Den är uppbyggd kring 
de tre huvudområdena medborgardeltagande, medborgardialog och 
digitalisering av samhället. Det innehåller för ämnet relevanta teorier 
och en genomgång av en del av de tidigare studier som gjorts på området, 
för att visa på hur denna studie kan positionera sig i förhållande till det. 
 
Därefter beskrivs studiens metod i del 3. Det innefattar en beskrivning av 
forskningsansatsen och studiens avgränsningar såväl som insamling, 
bearbetning och tolkning av empirin. Här inkluderas även en kritisk 
metoddiskussion där etiska aspekter tas i beaktande. 
 
I del 4 presenteras studiens resultat med utgångspunkt i studiens 
frågeställningar. Först beskrivs förutsättningarna för, och arbetet med, 
samråd och digitala samråd idag på nationell nivå och inom Sweco. Detta 
inkluderar även hur digitala samråd skulle kunna påverka medborgar-
dialogen ur en demokratisk aspekt. Till sist beskrivs de krav som bör 
ställas på ett verktyg för digitala samråd utifrån förutsättningar och 
respondenternas svar. 
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Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion i del 5. Utgångs-
punkten för denna är tre diskussionsfrågor som relaterar till de 
övergripande frågeställningarna. Resonemanget bygger på resultatet 
relaterat till den teoretiska förankringen. Det hela knyts ihop i ett avsnitt 
med slutsatser som mynnar ut i förslag på vidare studier.  

2. Teori 
Den teoretiska förankringen presenteras nedan utifrån tre för studien 
relevanta teman. Det första temat är medborgardeltagande, som 
behandlas utifrån demokrati- och planeringsteori. Därefter introduceras 
teori om medborgardialog med fokus på olika typer av metoder och 
tillgänglighet. Till sist behandlas digitalisering av samhället och dess 
effekter i form av ändrade levnadsmönster och rumslig konvergens. 

2.1 Medborgardeltagande 
I Demokratiutredningen (SOU 2016:5) föreslås ett nytt mål för 
demokratipolitiken: "En hållbar demokrati som kännetecknas av 
delaktighet och jämlikt inflytande." (SOU 2016:5, 90). Målet har fokus 
på ökat medborgardeltagande och motiveras med att detta stärker 
demokratin. Medborgardialog lyfts fram som en av de formella formerna 
av deltagande, tillsammans med bland annat folkomröstningar vilket bör 
kompletteras med de informella metoderna som exempelvis 
namninsamlingar och demonstrationer (SOU 2016:5). Under de senare 
decennierna finns en utvecklingstendens av att den representativa 
demokratin i Sverige allt mer kompletteras med deltagardemokratiska 
inslag (SOU 2016:5). Exempelvis i demokratiutredningen från 2000 
förordades en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter (SOU 
2000:1). Det deliberativa demokratiidealet har sin utgångspunkt i 
samtalets möjliggörande av en rationell överläggning och att därigenom 
nå konsensus (Öberg och Svensson, 2012).  
 
Även inom planeringsteorin kan en förändring mot ideal av mer 
deltagande skönjas. Enligt dagens synsätt på planering uppnås bästa 
möjliga resultat, som är långsiktigt hållbart, genom att den sker i samspel 
med samhällets användare (Forsberg, 2013). Detta för att det är många 
olika aspekter och intressen som ska föras samman och tas hänsyn till; 
ekonomi, miljö, jämställdhet och integration för att nämna några 
(Forsberg, 2013). I Sverige sker samhällsplaneringen med utgångspunkt i 
den representativa demokratin. Det innebär i många fall ett 
genomförande av beslut som är fattade av folkets representanter men 
också att planeringen ska ske demokratiskt i alla steg (Forsberg, 2013). 
Samrådsförfarandet är en viktig del av det genom att det garanterar 
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medborgarnas juridiska rättighet att ha insyn i och synpunkter på de 
verksamheter som planeras och genomförs. Dessutom innefattar det 
länsstyrelsens granskning av verksamheten vilket också är ett sätt att 
garantera att de beslut som fattats av de folkvalda efterlevs (Nyström och 
Tonell, 2012). Planeringsteorin med fokus på medborgardeltagande 
benämns kommunikativ planering och har på senare tid, i både 
europeisk och amerikansk kontext, vunnit mark gentemot det tidigare 
rådande mer rationella och vetenskapliga synsättet på planering (Healey, 
2012). En förståelse för medborgarnas liv och tänkande blev eftersträv-
ansvärt, vilket i sin tur innebär ett behov av mer interaktion med dessa 
personer i planeringen (Healey, 2012).  
 
Healey (2012) definierar ett antal egenskaper hos den kommunikativa 
planeringen: insikter om människors vitt skilda intressen och behov, om 
makthierarkier både vad gäller materiella tillgångar och underliggande 
sociala strukturer samt om att en strävan efter konsensus i dialoger 
innebär möjlighet till långsiktigt hållbara beslut. Kommunikativ 
planering förespråkas även som en metod som främjar jämställd 
planering då kvinnors och mäns olika upplevelser och behov lyfts fram 
och beaktas av medborgarna själva (Friberg och Larsson, 2002). Att 
socialt marginaliserade grupper i samhället behövde en företrädare var 
en faktor som låg till grund för den kommunikativa planeringens 
framväxt (Healey, 2012). Detsamma har dock ifrågasatts då indelningen 
av dessa grupper ofta grundas på generaliserande förutfattade meningar 
och dessutom tillhör individer ofta flera grupper (Young, 2012). 
 
Trots tendenserna av idealiserande av mer medborgardeltagande inom 
såväl demokrati- som planeringsteori har deltagandet i realiteten sjunkit 
sedan 1960- och 70-talet (Khakee, 2006). Khakee (2006) menar även att 
det pågår en förskjutning från en kollektivistisk till en mer individ-
fokuserad demokratimodell. Det innebär bland annat att medborgare i 
större utsträckning väljer att delta på individnivå och i egenskap av 
brukare än i olika typer av folkrörelser. Vad gäller samhällsplanerares 
inställning till medborgerligt deltagande är den enligt Khakee (2006) 
tudelad mellan krav på effektivitet i planprocesserna och de deliberativa 
idealen. Även Nyström och Tonell (2012) belyser den ambivalensen. Det 
kan ses som något positivt i form av en möjlighet att skapa ett bättre 
beslutsunderlag för verksamheter, förhindra konflikter och bygga 
förtroende mellan medborgare och samhällets beslutsfattare. Men det 
kan också ses som något negativt, ett nödvändigt ont som ska genom-
föras enligt lag men som kostar både tid och pengar och dessutom 
riskerar att komplicera verksamhetens möjlighet till genomförande. 
Frågor som dessa tyder på ovisshet om vad som kan förväntas 
beträffande medborgardeltagandet i framtiden (Khakee, 2006).  
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Medborgarens möjlighet att påverka samhället kan enligt Arnstein 
(1969) rangordnas i olika nivåer av deltagande (se figur 1). Steg 1-2 
innebär inget medborgardeltagande alls utan istället att makthavare styr 
invånarnas åsikter i önskad riktning genom exempelvis utbildning. På 
steg 3-5 har medborgarna möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på 
men det finns inget som garanterar att deras åsikter tas hänsyn till. Först 
på steg 6-8 har medborgarna reell makt; genom förhandlingar eller 
fullständig kontroll genom att vara majoritet i beslutsfattning (Arnstein, 
1969).  
 

 
Figur 1. Stege med olika nivåer av medborgardeltagande. Källa: Arnstein, 1969. 

2.2 Medborgardialog 
Demokratiska överläggningar kräver eftertanke kring praktiska och 
teoretiska aspekter. Forester (2012) menar att det till stor del handlar om 
epistemologiska och teoretiska traditioner, det påverkar vårt sätt att se 
på dialoger genom att analytisk argumentation premieras före förståelse 
för varandra och konsensusskapande. Vidare menar Forester (2012) att 
en viktig del i att komma så nära konsensus som möjligt i dialoger är att 
hitta nytänkande och välfungerande sätt för dialog och på så sätt öka 
medborgardeltagandet. I en fyrfältsmatris (se tabell 1) ges exempel på 
hur olika typer av dialogmetoder fungerar vad gäller förhandlings-
effektivitet och mängd deltagande (Forester, 2012). Det optimala av 
dessa fall är så kallade medlade förhandlingar, som innebär både högt 
deltagande och effektiva förhandlingar. Deltagandet syftar såväl på 
mängd deltagande som på representativitet, att alla olika samhälls-
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grupper kommer till tals. Under medlade förhandlingar får alla chansen 
att under ordnade former uttrycka sin åsikt och siktet är inställt på att nå 
en överenskommelse. Forester (2012) menar att exempelvis public 
hearings är tillfällen med högt deltagande men utan välfungerande 
förhandlingar där det ofta blir höjda röster och argumentationer utan att 
komma överens.  
 
Tabell 1 Förhandlingseffektivitet och deltagande för olika dialogformer. 

 Högt deltagande Lågt deltagande 
Effektiva 
förhandlingar Medlade förhandlingar Deal-skapande 

Svaga förhandlingar Public hearings Byråkratisk procedur 
Källa: Forester, 2012. 
 
En annan svårighet vad gäller kommunikation som belyses av Nyström 
och Tonell (2012) är att det finns en maktstruktur i många samråds-
sammanhang som har inverkan på de beslut som fattas och därmed på 
medborgarinflytandet. Strukturen bygger dels på de olika aktörernas 
juridiska rätt till inflytande över marken och dels på den allt mer om-
fattande privat-offentliga samverkan, som gör privata investerare till en 
viktig spelare (Nyström och Tonell, 2012).  
 
Cars (2010) menar att det finns behov av nya metoder för medborgar-
dialog då dagens metoder har brister gällande exempelvis representativi-
tet och effektivitet. Det som förespråkas är en typ av samråd som 
genomförs i tidiga skeden av ett projekt, innan förslaget är utarbetat i 
detalj. Vidare sker samrådet under en begränsad tidsperiod av ett par 
dagar där berörda aktörer får en genomgång av förslagets förutsättningar 
och därefter följer diskussioner, brainstorming och arbete i mindre 
grupper. Målet är att de olika intressenterna ska komma till en överens-
kommelse om de övergripande målsättningarna för förslaget. Metoden 
benämns ofta Charette och har använts i Sverige såväl som i andra 
länder med goda resultat (Cars, 2010). Även i Demokratiutredningen 
undersöks och föreslås nya metoder för medborgardialog (SOU 2016:5). I 
tabell 2 visas de metoder som Sveriges kommuner och landsting uppgav 
att de använde sig av 2015 (SOU 2016:5). Drygt hälften använde sig av 
olika digitala metoder men traditionella fysiska möten toppar listan.  
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Tabell 2. Metoder för medborgardialog i Sveriges kommuner och landsting, andel i 
procent.  

 
Källa: SOU 2016:5. 
 
En av tre förutsättningar som Nyström och Tonell (2012) definierar för 
ett ökat medborgarinflytande är att det finns forum där de olika 
aktörerna kan föra en dialog, som är tillgängligt för alla. Tillgänglighet 
som en avgörande aspekt för en demokratisk medborgardialog betonas 
även i Demokratiutredningen; dialogerna ska vara tillgängliga för alla 
oavsett bostadsort, arbetstider, språknivå och funktionsförmåga (SOU 
2016:5). För att uppnå det uppmuntras kommuner och landsting att 
använda sig av digital teknik mer då det är tillgängligt för fler (SOU 
2016:5). I en amerikansk studie har skillnader mellan digitala och fysiska 
dialoger undersökts, dessa handlar till stor del om för vilka grupper de 
olika varianterna är tillgängliga (Beak, Wojcieszak och Carpini, 2016). 
Män, vita, unga och heltidsarbetande personer tenderar att vara över-
representerade i dialoger online, vilket innebär att åsikter från dessa 
individer kommer fram i större utsträckning än andra gruppers, vilka i 
många fall även i traditionella dialogformer är underrepresenterade 
(Beak, Wojcieszak och Carpini, 2016).  
 
Tillgänglighet är ett centralt begrepp inom samhällsplanering då en 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle är att det är tillgängligt för 
alla dess invånare. Detta handlar om möjlighet att ta del av samhällets 
funktioner, såväl fysiskt som informationsmässigt (SOU 2016:5). Ett sätt 
att arbeta för tillgänglighet återfinns inom industridesign och konceptet 
Design för alla (Design for All Sverige, 2008). Det används för att 
designa alltifrån ergonomiska köksredskap till gränssnitt. Metoden 
innebär ett arbete nära användarna genom hela processen för att 
säkerställa att alla deras olika behov tillgodoses, och genom att utgå från 
en svagare grupps behov passar slutresultatet så många som möjligt 
(Design for All Sverige, 2008). 
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2.3 Digitalisering av samhället 
Enligt Enström (2013) påverkar det allt mer IT-baserade samhället 
människors vardagsliv, detta främst genom förändrade kommunika-
tionsmöjligheter. Att kunna kommunicera utan tidsrumsliga begränsn-
ingar bäddar för mer flexibla levnadsformer och effektivare sätt att ordna 
verksamheter i det geografiska rummet (Engström, 2013). Exempel på 
aktiviteter som personer i Sverige idag i stor utsträckning utför på 
internet är att köpa saker, boka resor, betala räkningar, upprätthålla 
sociala kontakter, läsa tidningar och läsa kartor (Findahl, 2014). Ur ett 
kulturgeografiskt perspektiv kan denna förändring förstås som en 
tidsrumslig kompression, det påverkar vår uppfattning om tid och rum 
genom att tekniken gör att rumsliga avstånd suddas ut och vi upplever 
oss därmed inte lika styrda av fysiska avstånd (Gren och Hallin, 2003). 
Med andra ord minskar avståndsfriktionen, dock bör poängteras att 
detta endast gäller de som har tillgång till internet (Gren och Hallin, 
2003).  
 
Bradley (2010) har illustrerat detta genom en konvergensmodell (se figur 
2). Modellen bygger på en teori om att det pågår en förändring mot att 
olika delar av samhället smälts samman, konvergerar, samt att 
interaktion mellan sociala och teknologiska världar ökar. I modellen 
finns fyra delar: globalisering, ICT (informations- och kommunikations-
teknologi), livsmiljö och livsroll. Dessa är resultat av konvergens som 
pågår inom respektive del och illustreras av klustren av små cirklarna 
som överlappar varandra. De prickade cirklarna visar på vad det är som 
binder samman de små; nämligen en virtuell verklighet. Den stora 
cirkeln som omsluter modellen och de små dubbelriktade pilarna visar 
på interaktion mellan de fyra klustren. De stora pilarna indikerar 
riktningen för rörelsen. Slutligen har det här en koppling till människan, 
pilarna runt cirkeln i mitten visar på en komplex interaktion där 
individen både påverkar och påverkas av de fyra delarna. För att titta 
närmare på ett exempel blir individens roll allt mer en livsroll istället för 
en professionell, en medborgerlig och en privat. Detta är intressant 
kopplat till denna studie då Bradley (2010) menar på att den 
medborgerliga rollen förändrats i och med internet, civilsamhället stärks 
och glappet mellan gräsrotsrörelser och makthavare kan minska. Ett 
annat exempel är globaliseringen, genom virtuella världar suddas 
rumsliga gränser ut och vårt geografiska perspektiv blir allt mer globalt 
(Bradley, 2010).   
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Figur 2. Konvergensmodell. Källa: Bradley, 2010.  

Fainstein och Campbell (2012) menar att internet och den digitala 
revolutionen kommer ha stor inverkan även på framtida planeringsteori. 
Det innebär nya möjligheter i form av datalagring, kommunikation och 
geografiska informationssystem (GIS) men även frågetecken kring 
planerarens roll i en värld som är allt mindre bunden till tid och rum 
(Fainstein och Campbell, 2012).  
 
Bunyan och Collins (2013) belyser risken för digital exkludering som kan 
drabba och förvärra situationen för redan svaga grupper i samhället. Alla 
fördelar som internet för med sig förenklar livet för de "invigda" vilket 
ökar glappet till dem som inte kan ta del av det (Bunyan och Collins, 
2013). I en studie över digital exkludering i den brittiska staden Ports-
mouth identifieras olika socioekonomiska faktorer som påverkar graden 
av digital exkludering eller inkludering, resultaten går i linje med tidigare 
forskning på temat (Bunyan och Collins, 2013). Vanligt förekommande 
bland digitalt exkluderade är hög ålder, låg inkomst, låg utbildningsnivå 
och funktionsnedsättning medan studenter och hushåll med unga 
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personer tenderar att vara mer digitalt inkluderade (Bunyan och Collins, 
2013). Samma studie visar dock på att andelen som har tillgång till 
internet i Storbritannien ökat kraftigt under senare år och var vid 
studiens genomförande uppe i 77 % (Bunyan och Collins, 2013). Samma 
utveckling ser vi i Sverige, över 90 % av svenskarna har i dagsläget 
tillgång till internet i hemmet (SOU 2016:5).  
 
Med digitaliseringen har studier publicerats om vad som gör att med-
borgare använder sig av olika digitala tjänster. Ett exempel gäller e-
förvaltning där en slutsats är att sådana tjänster ska vara lätta att 
använda och visa på trovärdighet för att medborgarna ska använda dem 
(Carter och Bélanger, 2005).  

3. Metod 
Denna studie genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ 
forskningsansats. Detta för att det ansågs vara mest lämpligt att besvara 
studiens syfte och frågeställningar med kvalitativa data. Fallstudier är 
vidare enligt Denscombe (2009) en lämplig metod för att inhämta 
djupgående information om en specifik företeelse och kan med fördel 
baseras på flera olika källor. Metodvalen gjordes följaktligen med syfte 
att få en fördjupad förståelse för det specifika fallet och innebar 
empiriinsamling i form av en litteraturstudie och intervjuer samt 
tolkning av empirin genom tematisk analys. En del av litteraturstudien 
hänfördes även till teoridelen. Fallstudier kan vara induktiva genom att 
exempelvis en process beskrivs och utforskas eller deduktiva genom att 
använda fallet för att illustrera en teori (Denscombe, 2009). Denna 
studie är både upptäcktsstyrd och teoristyrd då den har en tydlig 
förankring i och härledning av slutsatser från teorin men ger även 
utrymme för att dra nya slutsatser av empirin. I följande avsnitt beskrivs 
och motiveras tillvägagångssättet ytterligare. Avsnittet inkluderar även 
en diskussion om metoden och etiska överväganden.   

3.1 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till fallet Sweco. Sweco är Europas största teknik-
konsultföretag och utgörs av ett flertal bolag med olika inriktning inom 
samhällsbyggnad (Sweco, 2016). Därmed ger fallet en förståelse för vilka 
behov som finns för olika typer av samråd. Detta innebär även att studien 
avgränsas till att undersöka endast en grupp av samrådsaktörer; 
konsulter som på uppdrag av kunder genomför verksamheter och 
samråd. 
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Geografiskt är studien avgränsad till en svensk kontext, detta på grund av 
att det formella samrådsförfarandet regleras av svensk lagstiftning samt 
att respondenterna främst arbetar med verksamheter i Sverige. Fem av 
sex respondenter arbetar på Sweco i Umeå och en i Stockholm. 

3.2 Empiriinsamling 
Litteraturstudien som gjordes för att samla in empiri innefattade läsning 
om samråd och samrådsförfaranden som sker för verksamheter inom 
samhällsbyggnad, exempelvis detaljplaneprocessen och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Förutom att läsa böcker och artiklar 
om detta så studerades även gällande lagstiftning på området samt 
beskrivningar om processerna från berörda myndigheter. Vidare studer-
ades exempel på dokument som tas fram under samrådsprocesser såsom 
samrådsunderlag, samrådshandlingar och samrådsredogörelser. En 
kartläggning av nuvarande användning av digitala samråd gjordes genom 
att studera material om detta från myndigheter och exempel på 
verksamheter där det används.  
 
Resterande empiri samlades in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer en lämplig metod för 
att få fram djupgående data och information om respondenternas 
erfarenhet och prioriteringar.  

3.2.1 Urval av intervjupersoner 
Valet av respondenter gjordes med tanke på att studiens frågeställningar 
bäst skulle besvaras av nyckelpersoner som har erfarenhet och expertis 
inom området. Enligt Denscombe (2009) är det i sådana fall lämpligt att 
göra ett subjektivt icke-sannolikhetsurval. Det innebär att respondent-
erna väljs ut medvetet för att det finns förkunskap om att just dessa 
personer har relevant kunskap om ämnet.  
 
Urvalsramen var till att börja med alla som arbetar med samrådsfrågor 
på Swecos olika bolag i Umeå. En förfrågan gick ut till samtliga anställda 
där personer som ansåg sig inneha relevant information och kunskap 
anmälde sig som deltagare till studien. Detta hade sanktionerats av 
respektive chefer. Detta godkännande är av vikt ur ett etiskt perspektiv 
när intervjuer genomförs med personer som är ansvariga inför ett företag 
eller organisation (Denscombe, 2009). Fem personer anmälde sig. En av 
dessa förmedlade en kontakt till en kollega som hade relevant kunskap 
och arbetade på Sweco i Stockholm. I slutänden var det således sex 
intervjuer som bokades. Respondenterna arbetar på fem olika Sweco-
bolag, två personer jobbar på olika enheter inom samma bolag. Urvalet 
gav en spridning vad gäller vilken typ av verksamheter och samråd 
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respondenterna arbetar med. Detta var av intresse för att kunna uppfylla 
studiens syfte och frågeställningar och få en bredd på information om 
hur det är att arbeta med olika typer av samråd.  

3.2.2 Genomförande av intervjuer 
En frågemanual (se bilaga 1) utformades som har sin utgångspunkt i 
studiens frågeställningar. Manualen delades in i tre avsnitt: arbetet med 
samråd idag, krav på ett digitalt verktyg för samråd och digitala samråd i 
förhållande till demokratiska medborgardialoger. Då intervjuerna var 
semistrukturerade fungerade manualen främst som en utgångspunkt och 
intervjuernas innehåll styrdes till viss del av respondenterna själva och 
deras arbete med, och erfarenhet av, samråd. Detta innebär att alla 
frågor som finns i frågemanualen inte har besvarats av alla respondenter.  
 
Fyra enkla illustrationer skapades för att ha som diskussionsunderlag vid 
intervjusituationerna. Dessa visade aktörer vid samråd, förfarande för 
formella samråd samt två prototyper för det digitala samrådsverktyget. I 
bilaga 2 visas dessa figurer i sin ursprungliga form såsom de var vid 
intervjuerna. De förfinades sedan utifrån den empiri som samlades in 
och inkluderades i en bearbetad form som figurer i studiens resultat. Att 
utforma visionen för det digitala verktyget, och prototyperna för den, var 
en central del av det förberedande arbetet för studien och intervjuerna då 
det var av vikt att kunna presentera detta på ett tydligt sätt för 
respondenterna. Visionen utkristalliserades i samråd med Sweco 
Position i Umeå och prototyperna skapades av författaren utifrån det. 
Denna beskrivs ingående i avsnitt 4.4.1 Verktyget.  
 
I tillägg till detta material studerades intervjutekniker. Det kan 
exempelvis vara att följa upp respondentens resonemang genom att 
återupprepa slutsatsen samt att förbereda följdfrågor för att vid behov 
kunna fördjupa diskussionen (Denscombe, 2009).  
 
Intervjuerna genomfördes i avskilda miljöer. Fem av dem som personliga 
möten och en via Skype med ljud och skärmdelning. De var 60-90 
minuter långa och ljudet spelades in. Intervjuerna var som ovan nämnt 
semistrukturerade. Det innebär att frågemanualen är utgångspunkten 
men respondenterna har även utrymme att utveckla sina svar och att 
behandla teman som inte kommer upp i frågeställningarna (Denscombe, 
2009). På grund av studiens begränsade omfattning kunde ingen 
pilotintervju genomföras. Istället utvärderades den första och andra 
intervjun och små redigeringar i frågemanualen gjordes till de 
kommande intervjuerna vilket även det gav vissa skillnader i respondent-
ernas svar. Utöver detta beaktades etiska aspekter genom att informera 
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respondenterna om att datamaterialet kommer hanteras konfidentiellt, 
att vara överens om att det de säger kommer användas för studien samt 
att informera om hur de kan ta del av resultatet sedan. 

3.3 Bearbetning av empirin 
Litteraturstudien sammanställdes i två avsnitt som svarar mot studiens 
första frågeställning. De visar på förutsättningarna för, och arbetet med, 
samråd idag. Detta genom en sammanfattning av lagstiftningen och en 
beskrivning av nuläget på området. 
 
Datamaterialet från intervjuerna transkriberades med fokus på fakta-
innehållet då det är vad som är av intresse för studiens syfte som inte är 
så känslomässigt relaterat. Sådant som stakningar, harklingar och pauser 
noterades därmed inte. Att transkribera kan enligt Denscombe (2009) 
även vara ett bra första steg i att komma nära datamaterialet. Under 
transkriberingen fördes anteckningar om tankar som uppstått under 
intervjun eller som dök upp vid genomlyssningen. Intervjutranskripten 
tolkades sedan med hjälp av tematisk analys och kodning. Cope (2010) 
menar att detta lämpar sig väl för analys av intervjumaterial på grund av 
dess detaljrikedom och omfattning.  
 
Materialet lästes till att börja med igenom två gånger för att bli 
ytterligare bekant med det och få en överblick. Därefter inleddes arbetet 
med att identifiera koder. Koder av denna typ kallas deskriptiva koder då 
de består av konkret fakta och inte av underliggande betydelser (Cope, 
2010). Koderna sorterades in i kategorier som i sin tur sorterades in i två 
teman: Arbetet idag och Digitala samråd. Under Arbetet idag samlades 
kategorier om respondenternas samrådsarbete som exempelvis 
förarbete, informationsspridning och hantering av synpunkter. Temat 
Digitala samråd innefattar kategorier om deras syn på ett verktyg för 
digitala samråd; vilka funktioner det bör ha samt potentiella möjligheter 
och utmaningar. Dessa övergripande kategorier och teman finns listade i 
bilaga 3. Alla koder inom en kategori samlades i ett dokument som sedan 
kodades ytterligare en gång, dessa koder sammanfördes i under-
kategorier. Dessa slutgiltiga underkategorier sammanställdes genom att 
beskriva tendenser och skillnader i respondenternas svar.  
 
Huvudsakligen sammanställdes resultatet i löpande text då empirin var 
av kvalitativ karaktär och dess djup kunde på så sätt beskrivas i ord. 
Undantaget var två kategorier som ansågs vara bäst lämpade att redovisa 
som tabeller för att få en bättre överblick. Dessa två var en generell 
beskrivning av respondenternas arbete (tabell 3) samt deras 
kravställningar på det digitala verktyget (tabell 4). Sammanställningen 
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av respondenternas krav på verktyget gjordes utifrån praxis för 
kravspecifikationer där kraven delas in i ska- och bör-krav (le Vie, 2010). 
Ska-kraven har högsta prioritet, de är nödvändiga för att verktyget ska 
vara funktionellt medan bör-kraven har något lägre prioritet men vore 
bra för större nytta med verktyget. Denna indelning gjordes genom en 
tolkning av hur pass viktiga olika funktioner var för respondenterna, 
exempelvis genom att flertalet respondenter betonade samma sak eller 
att en respondent påpekade något som är avgörande för hens arbete. 
Vidare är kraven indelade i funktionella krav som svarar på frågan ”vad 
ska systemet klara?” och icke-funktionella krav som svarar på frågan 
”hur ska detta göras?” (le Vie, 2010). I detta bör återigen noteras att på 
grund av att intervjuerna var semistrukturerade har inte alla 
respondenter besvarat precis samma frågor men eftersom intentionen 
med verktyget är att det ska fungera för flera olika typer av samråd har 
alla krav samlats oavsett vilken respondent som sagt vad.  

3.4 Metoddiskussion 
Vad gäller valet av metod hade ett alternativt metodval kunnat vara en 
enkätundersökning för att nå ut till fler personer och få mer bredd i 
empirin, dock hade förmodligen en del av djupet varit svårare att fånga. 
Med tanke på den mängd litteratur och studier som finns på ämnet hade 
det även kunnat genomföras som en renodlad litteraturstudie. Det hade 
vidare varit fördelaktigt att genomföra en mer omfattande intervjustudie 
med fler respondenter för att få en mer heltäckande bild av behov och 
önskemål. Dessa hade kunnat vara fler olika personer som arbetar med 
olika typer av samråd inom Sweco men också andra samrådsaktörer 
såsom myndigheter, organisationer och privatpersoner.  
 
Ett etiskt övervägande som gjorts var att anonymisera respondenterna 
och avkoda deras svar från namn på projekt, kunder och andra 
involverade aktörer. Detta för att inte riskera att en tredje part som inte 
haft möjlighet att godkänna sitt deltagande i studien ska gå att 
identifiera. I sammanställningen av empirin könsneutraliserades även 
respondenterna då detta inte ansågs ha relevans för resultatet. 
 
Vidare har eftertanke lagts vid reflexivitet. Reflexivitet innebär att 
personen som genomför studien kan påverka resultatet genom att 
betrakta saker utifrån nedärvda sociala strukturer och kulturella arv 
(Denscombe, 2009). Detta beaktades dels genom att försöka hålla en 
neutral inställning under intervjusituationerna och dels i tolkningen och 
sammanställning av materialet. Vid intervjusituationer finns det en risk 
att som intervjuare påverka respondenternas svar, exempelvis genom att 
ställa ledande frågor eller lägga värderingar i sin respons. En annan 
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faktor som kan påverka respondentens svar i intervjusammanhang är 
intervjuarens egenskaper i form av exempelvis ålder och kön. Detta gäller 
dock främst intervjuer om privata eller känslomässiga frågor 
(Denscombe, 2009), vilket inte anses förekomma i denna studie. Dessa 
aspekter hölls i åtanke vid intervjuerna. Då tolkningen av empirin främst 
inneburit en sammanställning av deskriptiva koder kan denna påverkan 
anses vara marginell i detta fall.  
 
Empirins tillförlitlighet har beaktats genom att ha ett källkritiskt 
förhållningssätt till litteratur samt genom metodval för insamling och 
bearbetning av intervjumaterialet. Enligt Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2010) är ett sätt att höja validiteten i intervjumaterial att 
utforma frågemanualen utifrån studiens grundläggande frågeställningar. 
Detta gjordes genom de tre övergripande temana i frågemanualen. Att 
intervjua nyckelpersoner med expertis inom området bidrar också till 
hög validitet då det med stor sannolikhet innebär att de kommer med 
korrekt och relevant information (Denscombe, 2009). Ytterligare ett sätt 
att höja validiteten är att kontrollera materialet genom triangulering 
(Denscombe, 2009). Det gjordes dels genom att stämma av det fakta-
mässiga innehållet mot skriftliga källor såsom lagtext och dels genom att 
stämma av de olika intervjuerna mot varandra när tendenser 
definierades. 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras möjligheter och utmaningar med digitala 
samråd. I del 4.1 och 4.2 redovisas förutsättningar för, och en 
nulägesbeskrivning av, samråd och digitala samråd i en nationell 
kontext. De två delarna är baserade på litteraturstudien. Del 4.3 och 4.4 
sammanställer intervjuempirin. Där beskrivs arbetet med samråd på 
Sweco idag, respondenternas syn på möjligheter och utmaningar med 
digitala samråd samt en samling krav på ett verktyg för digitala samråd.  

4.1 Förutsättningar  
Demokratiutredningen föreslår ett utökat användande av digitala verktyg 
i medborgardialoger med hänvisning till att det ger ökad tillgänglighet 
(SOU 2016:5). Utredningen innehåller även ett förslag på lagändring om 
att kungörelse om samråd som i dagsläget sker på kommunens anslags-
tavla ska ske på en digital anslagstavla på kommunernas hemsidor vilket 
går i samma linje. Ytterligare något som tyder på att det finns goda förut-
sättningar för att samråda digitalt är att det enligt en undersökning från 
Sveriges kommuner och landsting är fler medborgare som vill delta i 
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digitala medborgardialoger än vid fysiska möten (Sveriges kommuner 
och landsting, 2014).  
 
Samrådsförfarandet skiljer sig åt för formella och informella samråd. 
Informella samråd genomförs ofta i tidiga skeden av projekt för att samla 
in kunskap om medborgarnas åsikter. Formen för dessa kan variera och 
det finns inga krav på vilka aktörer som ska delta. Det kan exempelvis 
göras i form av en workshop med en viss grupp som det finns intresse av 
att samla in information från. Formella samråd däremot innebär att 
enligt lag samråda med olika aktörer med vissa obligatoriska steg. I figur 
3 redovisas möjliga deltagande aktörer i samrådskretsen.  
 

 
Figur 3. Aktörer formellt samråd. Källa: författarens illustration utifrån SFS 
1998:808 och SFS 2010:900.  

Det formella samrådsförfarandet följer i många fall processen som 
illustreras i figur 4, dock finns variationer beroende på vilken verksamhet 
det gäller. Ofta är samrådsförfarandet sammanvävt med framtagande av 
MKB (Trafikverket, 2016). Processen inleds med att ta fram underlag 
som sammanställs i en samrådshandling som vanligtvis ska innehålla 
information om verksamhetens omfattning, lokalisering, utformning och 
miljöpåverkan (SFS 1998:808). Därefter informeras samrådskretsen 
genom inbjudan till särskilt berörda och myndigheter samt annonsering i 
ortstidning för allmänheten. Sedan samlas synpunkter in och samman-
ställs i en samrådsredogörelse. Den redogörelsen innehåller de inkomna 
synpunkterna och bemötande av dessa. Därtill ingår ofta samråds-
underlaget, samrådsutskick och listor över till vilka det skickats, kopior 
på annonser i lokaltidningar och minnesanteckningar från samråds-
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möten (Svevind, 2010). Samrådsredogörelsen granskas för att göra en 
bedömning att förfarandet gått rätt till (Trafikverket, 2016).  
 

 
Figur 4. Exempel på processen för formellt samrådsförfarande. Källa: författarens 
illustration utifrån SFS 1998:808 och SFS 2010:900. 

Ett digitalt verktyg som ska fungera för både formella och informella 
samråd bör vara förenligt med gällande lagstiftning på området. Den 
lagstiftning som reglerar samrådsförfarandet för samhällsplanerings- och 
samhällsbyggnadsverksamheter är framförallt Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken (MB) (SFS 2010:900; SFS 1998:808). Utöver det finns 
det ett antal lagar som reglerar samråd gällande specifika verksamheter 
såsom Lagen om byggande av järnväg, Väglagen och Ellagen (SFS 1995:1 
649; SFS 1971:948; SFS 1997:857).   
 
Skillnader i krav på hur samråd ska genomföras beror främst på 
verksamhetens förväntade miljöpåverkan och intresse för allmänheten. 
En verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller är 
av intresse för allmänheten har ett mer omfattande samrådsförfarande. 
Det innebär exempelvis en större samrådskrets samt krav på kungörelse 
och samrådsredogörelse. Detta tillämpas bland annat för kommunala 
översiktsplaner, detaljplaner av allmänintresse och verksamheter som 
kräver en MKB (SFS 2010:900; SFS 1998:808). En typ av samråd som är 
vanligt förekommande för vissa av bolagen inom Sweco är 12:6-samråd. 
Dessa regleras i MB 12 kap 6 § och avser sådana verksamheter som kan 
innebära en förändring i naturmiljön men inte regleras någon annan 
stans i balken. Dessa har ofta ett enklare förfarande då det enda kravet är 
att göra en anmälan för samråd hos aktuell tillsynsmyndighet (SFS 
1998:808).  
  
Det som regleras för lagstadgade samråd är: samrådskretsens 
omfattning, framtagande av samrådsunderlag och att detta hålls 
tillgängligt under samrådstiden, underrättelse om samrådet för de 
berörda, samrådets innehåll, samrådets tidsbegränsningar (kallelse och 
information ska skickas ut i god tid, minimal samrådstid etc.) samt 
information om hur synpunkter lämnas (SFS 1998:808; SFS 2010:9oo). 
Utöver detta tillkommer som ovan nämnt i vissa fall utökade krav på 
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kungörelse, utställning av förslag och samrådsredogörelse (SFS 
2010:900). För samråd om exempelvis detaljplaner regleras det specifikt 
att en kungörelse om samråd ska publiceras i ortstidning och på 
kommunens anslagstavla (SFS 2010:900) medan det för till exempel 
vägplaner endast krävs att förslaget tillgängliggörs (SFS 1971:948). 
Noteras bör att formen för samrådet inte regleras, det finns till exempel 
inget krav på att ha fysiska möten. Lämnande av synpunkter regleras 
genom att det ska informeras om hur synpunkter lämnas eller endast 
genom att berörda ska ges möjlighet att yttra sig. Vidare ska 
synpunkterna lämnas under den definierade samrådstiden, men det 
finns inte krav på identifiering vilket innebär att möjligheten ska finnas 
att lämna anonyma synpunkter (SFS 1971:948; SFS 1998:808; SFS 
2010:900).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det beroende på samrådets omfattning 
finns olika kravställningar och därmed varierande förutsättningar för 
digitala samråd med dagens lagstiftning. Att använda digitala samråd 
som ett komplement är dock möjligt för alla typer av samråd. Det som 
gör att det inte går att använda enbart digitala samråd med dagens 
lagstiftning är att det ska gå att säkerställa att information kan hållas 
tillgänglig för alla. I övrigt skulle det inte innebära någon skillnad att 
genomföra samråd digitalt och traditionellt utifrån gällande lagstiftning. 

4.2 Nulägesbeskrivning 
Det finns många olika metoder för medborgardialog. Vid en utblick kan 
det konstateras att kommuner, myndigheter och företag allt mer 
använder sig av digitala verktyg för detta. Det kan vara kopplat till eller 
fristående från de formella samrådsprocesserna, det tycks dock vara 
vanligast att verktygen används vid informella samråd i tidiga skeden av 
processerna som ett sätt att samla in underlag. Att titta på metoder och 
verktyg för digitala samråd som används i nuläget i en nationell kontext 
ger en bild av hur arbetet med digitala samråd kan se ut och ytterligare 
information om förutsättningarna för desamma.  
 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram fem prototyper som 
stöd för IT-baserade dialoger som kan hyras eller köpas in för egen 
anpassning och vidareutveckling av dem (Sveriges kommuner och 
landsting, 2015a). Verktygen fungerar på olika sätt för att samla in 
medborgares åsikter. Till exempel med Geo-Panelen kan synpunkter 
lämnas kopplade till en punkt i en GIS-karta, med Chatten kan man ha 
en realtidskonversation och i Dialogen kan synpunkter lämnas som text 
eller video (Sveriges kommuner och landsting, 2015a). Nedan följer tre 
genomförda exempel på arbete med digitala verktyg i medborgardialog, 
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samtliga med fokus på insamlande av underlag. 
 
Göteborgs stad har i samarbete med Älvstranden Utveckling skapat en 
arena för dialog om stadens utveckling i ett speciellt hus, Älvrummet. 
Där finns dels en fysisk 3D-modell över staden men även digitala 
hjälpmedel i form av skärmar med 3D-verktygen Min stad och 
Cityplanner där besökare kan få en bild av hur den framtida staden kan 
komma att se ut och skapa egna förslag (Älvrummet, 2016). Det går även 
att ta del av det mesta av materialet genom guidningar med film och text 
på Älvrummets hemsida. Hemsidans besökare uppmuntras att föra 
dialog om stadsutvecklingen via Älvrummets sociala medier (Älvrummet, 
2016). Även Min stad är tillgängligt via internet där medborgare kan 
orientera sig i 3D-modellen över staden, se framtida planförslag och 
lämna egna förslag både visuellt och i text (Göteborgs stad, 2016).  
 
I Hällefors kommun fördes en medborgardialog med syfte att skapa en 
trafikmiljö som var säkrare för barn (Sveriges kommuner och landsting, 
2015b). Studien baserades på intervjuer med hjälp av det digitala 
verktyget Barn-GIS där barnen själva på olika sätt fick markera ut hur de 
upplever trafikmiljön i samhället (Sveriges kommuner och landsting, 
2015b).  
 
Haninge kommun har tagit fram appen Speakapp för att involvera 
kommunens ungdomar mellan 13 och 25 år i samhällsutvecklingen. 
Syftet är inte kopplat till specifika samrådssammanhang utan handlar 
mest om att minska avståndet mellan unga och kommunens besluts-
fattare (Haninge kommun, 2016). Appen har flera funktioner, bland 
annat möjlighet att lämna förslag om förbättringar i Haninge och 
politiker kan ställa en snabbfråga som de vill ha ungdomarnas syn på 
(Haninge kommun, 2016).  

4.3 Arbetet med samråd på Sweco idag 
I tabell 3 redovisas hur respondenterna vanligtvis arbetar med samråd i 
dagsläget. Det visar på en spridning mellan olika typer av verksamheter, 
vägplaner är det vanligast förekommande. Samrådstyperna varierar men 
det är övervägande formella, lagstadgade samråd det rör sig om. 
Samrådskretsen omfattar myndigheter, särskilt berörda och allmänheten 
för alla respondenter utom en som endast samråder med myndigheter 
och särskilt berörda. Dock kan kretsen för respondent 2-5 variera 
beroende på exempelvis projektets förmodade miljöpåverkan eller 
omfattning, och även delas upp i olika skeden av en process. Indelningen 
syftar till att visa på att respondenterna i något fall samråder med alla 
dessa aktörer. 
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Tabell 3. Respondenternas samrådsarbete. 
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1 
Sweco 
Energuide 

Underhåll av 
kraftledning  

12:6  Myndigheter och 
särskilt berörda  
 

2 
Sweco 
Management 

Vägplaner  Informations-  
inhämtande och 
formella   

Myndigheter, särskilt 
berörda och 
allmänheten 

3 
Sweco 
Energuide 

Tillstånd för ny 
kraftledning eller 
omprövning av 
befintlig ledning  

12:6 och 
formella i 
samband med 
MKB  

Myndigheter, särskilt 
berörda och 
allmänheten  

4 
Sweco Society Väg- och 

järnvägsplaner  
Informations-  
inhämtande och 
formella   

Myndigheter, särskilt 
berörda och 
allmänheten  

5 
Sweco 
Environment 

Vindkraft   Formella i 
samband med 
MKB  

Myndigheter, särskilt 
berörda och 
allmänheten 
  

6 
Sweco Civil Vägplaner  Informations-  

inhämtande och 
formella   

Myndigheter, särskilt 
berörda och 
allmänheten 

 

4.3.1 Förarbete 
Förarbetet i ett samrådsförfarande innefattar att ta fram underlag för 
samrådet, ofta benämnt samrådshandling, och att definiera samråds-
kretsen.   
  
Samrådsunderlaget ser olika ut beroende på verksamhet. För 12:6-
samråd om underhåll av kraftledning sammanställs de naturvärden som 
kan komma att påverkas av verksamheten. Detta illustreras i karta och 
text och skickas som en ansökan till länsstyrelsen. Detta beskrivs av 
respondent 1 som ett stundvis besvärligt moment för att de GIS-data som 
behövs inte finns samlad på ett ställe.  
 
För mer omfattande verksamheter, ofta rörande nyetablering av 
exempelvis en väg, vindkraftpark eller kraftledning, använder sig flera av 
respondenterna av tidiga samråd som en del i framtagandet av 
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samrådsunderlaget. Dessa beskrivs som förutsättningslösa möten och att 
förslagen ännu inte är konkreta. De syftar till att samla in information 
och kunskap för att utveckla en så bra samrådshandling som möjligt. 
Vissa respondenter har dessa möten med myndigheter som kommun och 
Länsstyrelse för att ta tillvara deras kännedom om frågan eller platsen 
och förekomma krav på ändringar senare i processen. Andra genomför 
informationsinhämtande samråd med allmänheten eller en viss grupp av 
allmänheten, till exempel skolbarn, för att få en uppfattning om deras 
önskemål och behov. Detta ligger sedan till grund för utvecklingen av det 
konkreta förslaget. Tidiga samrådsmöten kan också avse samråd med 
länsstyrelsen som gör en bedömning om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Det beslutet påverkar sedan 
definitionen av samrådskretsen. Respondent 4 berättar att de har arbetat 
mycket med att försöka ta fram samrådshandlingar som är lättillgängliga 
och som allmänheten kan ta till sig då de tenderar att bli mastiga och 
tekniska dokument. Respondenten menar dock på att deras kunder ofta 
är lite försiktiga med det då vissa av de som lämnar synpunkter lusläser 
handlingen och påpekar tekniska detaljer.  
  
När det gäller att definiera samrådskretsen för formella samråd berättar 
respondent 6 att de myndigheter som det är obligatoriskt att samråda 
med för olika verksamheter finns listade. Något som däremot beskrivs 
som svårt av flera av respondenterna är att göra en avgränsning av vilka 
som är särskilt berörda. Svårigheten ligger dels i själva bedömningen om 
vilka som ska räknas som särskilt berörda och i det praktiska arbetet att 
hitta och sammanställa kontaktuppgifter till dessa.   

4.3.2 Informationsspridning 
Under samråd behöver information spridas till alla i samrådskretsen. Det 
gäller inledande information om att samrådet ska genomföras såväl som 
informationsförmedling under processen.  
 
För alla formella samråd som respondenterna arbetar med krävs någon 
typ av utskick till myndigheter och särskilt berörda. Det innehåller 
information om verksamheten och hur synpunkter kan lämnas. Vissa av 
respondenterna skickar hela samrådshandlingen till myndigheter medan 
särskilt berörda får en sammanfattning och en länk till en hemsida där 
mer information finns tillgänglig. Utskicken till myndigheter och 
organisationer sker hos vissa av respondenterna via e-post men till 
särskilt berörda privatpersoner måste det ske med vanliga fysiska brev. 
Respondent 3 berättar om denna hantering:  
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Ibland när det är stora projekt när det är väldigt många som 
är sakägare och berörda så blir det jätteutskick. Vi gjorde ett 
sådant för ungefär en månad sen och det är sådant som man 
känner att de flesta slänger i papperskorgen. Och det känns 
så otroligt liksom, det känns ju bara onödigt. (Respondent 3) 

 
I de fall där allmänheten är inkluderad i samrådskretsen krävs andra 
metoder för att sprida informationen. De respondenter som arbetar med 
allmänheten informerar genom att annonsera i ortstidning vilket är ett 
lagkrav. Till det kommer exempelvis att sätta upp information på 
anslagstavlor på populära mötesplatser eller att kontakta skolor för att 
sprida information till barn och föräldrar. Respondent 3 säger att 
annonsering även kan ha en funktion som ytterligare ett sätt att nå 
särskilt berörda som också fått utskick. 
 
Informationen presenteras för de flesta respondenter både i pappersform 
och digitalt. Det kan vara att den finns tillgänglig på en hemsida, är 
möjlig att printa ut och för större projekt även utställd i pappersformat 
på exempelvis bibliotek eller kommunhus. Med vilka medel information-
en förmedlas skiljer sig åt men genomgående för alla är att använda sig 
av kartor. Till det kommer text och bilder och i vissa fall även 3D-
visualiseringar och animationer. Respondenterna presenterar vanligtvis 
samma information till alla aktörer, det är samma samrådshandling i 
grunden men aktörerna är intresserade av olika delar vilket kan göra att 
olika information behandlas i samråd med olika aktörer. Respondent 6 
arbetar dock ofta med olika samråd för olika specialområden, exempelvis 
arkeologi eller miljöfrågor. Respondent 5 påpekar även att de ibland 
hanterar sekretessbelagda uppgifter om djurarter som endast läns-
styrelsen ska ha tillgång till. Den informationen skickas då separat till 
dem.  
 
Även de fysiska samrådsmötena är ett forum för att sprida information. 
Alla respondenter utom en arbetar med fysiska möten. Det är inget krav 
att ha fysiska möten och vissa respondenter har för exempelvis mindre 
projekt eller myndighetssamråd endast skriftliga samråd. Mötena kan 
vara för olika grupper inom samrådskretsen eller offentliga. Generellt är 
upplägget för mötena så att någon/några från projektgruppen har en 
presentation om den planerade verksamheten vilket följs av en möjlighet 
för besökarna att ställa frågor och ge synpunkter. Samtliga respondenter 
har med sig fysiska kartor till mötet som diskussionsunderlag, vissa har 
även annat tryckt informationsmaterial. Det kan variera beroende på om 
det är ett formellt eller informationsinhämtande möte.  
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Det ska förberedas mycket inför möten. Trycka broschyrer, 
ta fram papper, boka lokal, annonsera och det ena med det 
andra, kolla att annonslapparna som vi satt upp sitter kvar. 
Så det är en process, mycket arbete. (Respondent 2) 

 
Det finns även andra svårigheter med fysiska möten såsom att inbjudna 
inte kan eller vill närvara av olika skäl. Det kan till exempel bero på att 
tid och plats inte passar, funktionshinder eller att personen inte är 
bekväm i den typen av forum. Några respondenter upplever även att det 
är problematiskt att det är ett fåtal mötesdeltagare som tar över och 
andra får svårt att komma fram. Alla respondenter som arbetar med 
fysiska möten är dock överens om att de har stora värden vad gäller 
informationsförmedling och kontakt mellan aktörerna. Respondent 5 
beskriver detta som att det inte bara är den hårda informationen som 
förmedlas. Det kan handla om att särskilt berörda ska få en känsla för 
projektören och kunna vara lugn med att det är en seriös aktör, eller att 
projektören å sin sida ska få en uppfattning av om det exempelvis finns 
starkt motstånd i bygden. Respondent 6 poängterar att syftet med att 
prata och berätta på de fysiska mötena är att öka förståelsen för 
verksamheten. 
 
När det gäller informationsspridning är det av intresse att veta om 
informationen når ut. På detta svarar flertalet respondenter att de gör 
vad som krävs enligt lagen och vad de kan men att det är svårt för att det 
är många som till exempel inte läser dagstidningen eller går förbi 
bibliotekets anslagstavla. En annan aspekt av att nå ut med information 
är huruvida mottagarna kan ta till sig informationen. Detta belyses av 
flera av respondenterna som säger att materialet kan vara omkring 20-50 
sidor tjocka luntor och att det är ganska ofta som personer hör av sig för 
att de inte förstår delar av innehållet.  

4.3.3 Hantering av frågor och synpunkter 
Att ta emot och hantera frågor och synpunkter är en central del av 
samrådsarbetet. Tiden för att lämna synpunkter varierar för respond-
enternas projekt mellan 2-4 veckor. Även mängden inkommande 
synpunkter varierar beroende på projektets storlek och allmänintresse, 
det kan röra sig om alltifrån 10 synpunkter till 2 000. Respondent 1 
menar att det är många som inte bryr sig om de åtgärder som samrådet 
gäller och uppskattar det till att det är ungefär 5 % av de som fått en 
avisering som lämnar någon synpunkt. I de fall där samrådsförfarandet 
är offentligt kan mängden deltagare på fysiska möten ge en fingervisning 
om responsen. Det varierar för respondenternas projekt från 10 till 250 
besökare på mötena. De respondenter som arbetar med fysiska möten är 
överens om att de som kommer till mötena visar intresse och 
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engagemang, ofta upplevs engagemanget vara större hos deltagare som 
är emot den planerade verksamheten än de som är positivt inställda.  
 
Respondenterna tar emot synpunkter via telefon, e-post, fysiska brev och 
under fysiska möten. Vissa får också in dem från ett formulär på kundens 
hemsida om projektet. Det finns en tendens till att allt fler mailar, såväl 
privatpersoner som myndigheter och organisationer. Respondent 6 
uppskattar att 2/3 av synpunkterna kommer in via e-post och 1/3 via 
fysiska brev eller blanketter från möten. Två av respondenterna arbetar 
för en kund som har som policy att endast ta emot skriftliga synpunkter, 
det motiveras med att det annars kan bli diskussion om vad som 
egentligen sades och att det är otympligt hanteringsmässigt att diarieföra 
telefonsamtal. Om någon ringer eller vill lämna en synpunkt på fysiska 
möten ombeds de att skriva ned sin synpunkt på en blankett, maila eller 
skicka brev. De övriga respondenterna antecknar synpunkter som 
kommer in på telefon och för protokoll under de fysiska mötena. Även 
två av dessa poängterar dock att de uppmuntrar till att synpunkts-
lämnaren själv ska skriva ned sin synpunkt. Flera av respondenterna tar 
upp att myndigheter ofta lämnar sina synpunkter i speciella format, de 
upprättar en handling som är undertecknad och kan mailas som PDF 
eller skickas per post. Synpunkter kan också komma in från olika aktörer 
i form av att rita på en karta eller någon annan typ av ritning.  
 
Det är skillnad på slutliga synpunkter och frågor. Respondenterna 
besvarar frågor under hela samrådstiden, muntligen på möten och 
telefon eller skriftligen. Det varierar om respondenterna dokumenterar 
frågorna eller inte. Frågorna kan handla om sådant som en aktör inte 
förstår i samrådshandlingen eller på kartorna som behöver förklaras för 
att personen ska kunna lämna ett eventuellt yttrande. Respondent 5 
påpekar att det på grund av detta är viktigt att gå igenom synpunkterna 
relativt omgående när de kommer in för att se om de innehåller någon 
fråga som behöver besvaras direkt för att personen ska ha möjlighet att 
yttra sig innan samrådstiden går ut. Vissa av respondenterna publicerar 
vanliga frågor och svar på projektets hemsida för att förekomma frågor 
som många ställer under processen.  
 
För de formella samråd som respondenterna arbetar med exklusive 12:6-
samråd sammanställs de slutliga synpunkterna eller yttrandena i en 
samrådsredogörelse. Respondent 1 som arbetar med 12:6-samråd för in 
synpunkterna i en à jour-lista som är levande under hela projektets gång, 
vilket kan vara många år när det gäller underhåll av kraftledning. 
Synpunkterna knyts till markägaren som har lämnat den så att man 
sedan kan följa upp vad en markägare sagt tidigare. De övriga 
respondenterna samlar på något sätt inkommande synpunkter, det kan 
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vara i en mapp på datorn i kombination med en fysisk pärm. Vissa har en 
dagbok där de diarieför telefonsamtal och anteckningar om samrådet.  
 
Hur synpunkterna ordnas varierar, vissa har dem i den kronologiska 
ordning som de kom in i eller efter fastighetsnummer, vissa sorterar dem 
efter vem i projektet som ska ansvara för att bemöta dem och vissa 
sorterar inom teman såsom exempelvis bullerstörda eller visuellt 
påverkade. Mottagandet innebär också att anteckna datum för när 
synpunkten kom in och ibland att scanna in fysiska dokument. 
Respondent 3 betonar att det arbetet kräver struktur och noggrannhet 
för att inte något ska falla bort på vägen.  
 
Vidare har respondenterna liknande arbetsmetoder: synpunkterna läggs 
in i ett Word- eller Excel-dokument i en kolumn och ett bemötande 
skrivs för varje synpunkt i kolumnen bredvid. Alla aktörers synpunkter 
raddas upp där, privatpersoner såväl som myndigheter och 
organisationer. Vissa respondenter gör detta direkt i samrådsredogörel-
sen som kan grundas på en mall eller en tidigare redogörelse. Detta 
kräver manuellt arbete dels för att det kan krävas sållning i de 
inkommande synpunkterna som ibland är flera sidor långa men endast 
en del är den egentliga synpunkten och dels för att bemötandet måste 
göras av någon i projektet. Handlingar från myndigheter som kommer 
som exempelvis PDF sammanfattas ofta i listan och sedan bifogas själva 
dokumentet till samrådsredogörelsen. Till det kan det även komma 
handpåläggning i form av avkodning av personuppgifter. Bemötandena 
stäms av med kunden då det är i deras namn de står även om det är 
konsulten som författat dem. Respondent 6 anser att bemötandet är ett 
tidskrävande jobb som kräver oerhörd noggrannhet men poängterar 
dock också att svårigheten i arbetet beror på antalet synpunkter som ska 
hanteras. Ingen av respondenterna har något system för ärendehanter-
ing. Sammantaget kan sägas att de är överens om att hanteringen av 
synpunkter är ett tidskrävande arbete men att det är det av förklarliga 
skäl. 
 
Respondent 6 arbetar så att samrådsredogörelsen är aktiv redan från de 
tidiga samråden, där fylls det sedan på under projektets gång. 
Respondent 4 anser att det är en viktig lärprocess i att dokumentera 
synpunkter som kommer in under projektets gång och att det därför inte 
bör gå att ändra sin synpunkt utan då istället skicka en ny. Detta för att 
se hur synpunkterna ändras om de ändrar något i samrådshandlingen.  
 
I samrådsredogörelsen infogas sedan även övrig lagstadgad information 
om hur samrådet gått till och hela handlingen granskas av respektive 
prövande myndighet.   
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4.3.4 Representativitet  
De fem respondenter som arbetar med fysiska möten upplever sned-
fördelning vad gäller representativitet bland deltagarna. Fyra av fem 
menar att äldre personer är överrepresenterade, respondent 4 uppskattar 
snittåldern till 70 år. Respondent 5 beskriver ett samrådsmöte hen höll i 
nyligen:  

Pensionärer är överrepresenterade av de som kom, och då var 
ju mötet ändå på kvällen. Men det är klart det var unga 
människor också. Men väldig överrepresentation av folk över 
70 eller 65 kanske. (Respondent 5) 

 
Följaktligen är det få yngre personer som kommer och även barnfamiljer 
benämns som underrepresenterade. Respondent 4 menar att det här är 
problematiskt då deras verksamheter kan röra unga personers framtid 
men att det är äldre personer som kanske inte ens kommer hinna 
uppleva projektet som lämnar sina synpunkter. Dock är det en 
respondent, respondent 6, som upplever att det är spritt över åldersskal-
an. Respondent 2 ser att fler yngre engagerar sig i vissa typer av projekt, 
som till exempel en cykelväg nära en skola. Vad gäller könsfördelning är 
respondenterna överens om att det är fler män än kvinnor besöker 
samrådsmötena. Respondent 6 uppskattar det till 75 % män och 25 % 
kvinnor. Orsaken till snedfördelningen kan enligt respondent 4 bero på 
att kvinnor kanske inte är lika bekväma som män i den typ av forum som 
mötena är med en större sal, scen, mycket folk och behov att göra sig 
hörd.  
 
Vad gäller representativiteten bland de som lämnar synpunkter per mail, 
telefon och brev anser vissa respondenter att det är mer jämnt fördelat 
medan andra upplever att det är samma grupper som är över- och 
underrepresenterade. 

4.4 Digitala samråd  
I följande del presenteras inledningsvis visionen om verktyget för digitala 
samråd.  Därefter redovisas respondenternas syn på möjligheter och 
utmaningar med digitala samråd och deras krav på verktyget.  

4.4.1 Verktyget 
Visionen om ett verktyg för digitala samråd är uppbyggd av två delar – en 
publik (figur 5) och en intern (figur 6). Den publika delen är en webbsida 
där den information som projektören vill samråda om med 
samrådskretsen publiceras. De synpunkter som kommer in samlas och 
bearbetas i den interna delen av verktyget. Båda delarna är kopplade till 
en karta som gör det möjligt att lägesbestämma synpunkterna. Tanken är 
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att verktyget ska vara flexibelt utifrån verksamhetens behov och fungera 
för både formella och informella samråd. Flexibiliteten ligger dels i att 
kunna välja hur information ska presenteras på den publika sidan och 
dels i möjligheten att välja struktur för dokumentation och 
sammanställning i det interna verktyget. Vidare kan verktyget användas 
på olika typer av digitala enheter.  
 

 
Figur 5. Prototyp av den publika delen av verktyget. Författarens illustration. 
Bildkällor från vänster: 1: Lantmäteriet, 2016; 2: Västerås stad, 2015; 3: Stockholm 
och projekt, 2015. 

	
Figur 6. Prototyp av den interna delen av verktyget. Författarens illustration. 
Bildkälla: 1: Lantmäteriet, 2016. 
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Utvecklingen och implementeringen av verktyget har i visionen två 
huvudsakliga steg. Det första steget är en enklare version med vilken det 
inte är möjligt att lämna synpunkter på den publika sidan, utan dessa 
lämnas på traditionellt sätt via mail, telefon eller post. Det huvudsakliga 
syftet med det första steget är att kunna förmedla information på ett 
tydligt sätt med digital teknik på den publika sidan samt att förenkla 
hantering och dokumentation av synpunkter i den interna delen.  
 
Det andra steget är mer interaktivt, i den versionen finns det möjlighet 
för samrådsdeltagarna att lämna synpunkter direkt på den publika sidan 
via exempelvis ett formulär, och även att själv lägesbestämma sin 
synpunkt genom att klicka i kartan. Dessa synpunkter kommer då direkt 
in i den interna delen av verktyget, vilken i övrigt fungerar på samma sätt 
som för det första steget. I tillägg till dessa två övergripande nivåer 
innebär visionen om verktygets utveckling en kontinuerlig förfining i 
form av mer avancerad visualisering och fler olika sätt att lämna 
synpunkter.  

4.4.2 Möjligheter 
Samtliga respondenter anser att en vinst med digitala samråd kan vara 
att tillgängligheten till samrådsmaterialet ökar för olika grupper. Det 
finns två aspekter av det; för det första att själva informationen kan 
tillgängliggöras för fler genom att presenteras på flera olika sätt (bilder, 
animationer, olika språk, inspelad röst etc.) och för det andra att 
tillgängligheten ökar för att personer kan ta del av samrådet när och var 
som helst så länge de har tillgång till en telefon, surfplatta eller dator. 
Respondent 1 tror att detta kan bidra till att fler nås och lämnar 
synpunkter och att det därmed blir ett bättre samrådsunderlag.  
  

Då kanske man går upp här på den sidan och tar sig den tiden 
och ger sin synpunkt. Annars kanske man struntar i samrådet 
och istället är motvalls senare i projektet. (Respondent 1) 

 
Utöver ökad tillgänglighet ser alla respondenter utom respondent 2 
vinster för projektören i form av tidsbesparing och säker dokumentation. 
Några exempel på vad som kan bidra till det är möjlighet att koppla 
synpunkterna till sändlistan, att kunna söka bland inkommande 
synpunkter, att kunna lägesbestämma synpunkter och att kunna 
automatgenerera samrådsunderlag.   
  
Det finns vissa generella tendenser om vilka möjligheter som 
respondenterna ser för digitala samråd. Framförallt anses möjligheterna 
och vinsterna för digitala samråd vara störst när det gäller samråd med 
allmänheten och särskilt berörda privatpersoner. Detta för att det i de 
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samråden finns svårigheter gällande tidsåtgång, att nå ut och 
representativitet. Exempelvis tror respondent 4 att digitala samråd skulle 
kunna öka andelen yngre samrådsdeltagare.   
 
Respondent 3 anser att det allt mer digitaliserat samhälle banar väg för 
digitala samråd och att även om inte den högsta nivån nås direkt är de 
bra att börja någonstans för att det är i den riktningen samhället är på 
väg. Detta går i linje med att respondent 6 menar att det är väldigt få som 
är intresserade av att titta på förslag i pappersformat som finns utställda 
på till exempel biblioteket, de som är intresserade besöker projektets 
hemsida. Den samhällsförändringen kan ses som en möjlighet och 
förutsättning för digitala samråd.  
 
En annan möjlighet identifieras av respondent 4 i att hen tror att även de 
fysiska mötena kommer bli allt mer digitala framöver. Materialet på 
mötena kan presenteras på exempelvis digitala bord och synpunkter kan 
lämnas genom att skriva med en penna på en digital skärm. Detta kan 
vara en möjlighet för att det underlag som tas fram kan användas i flera 
olika sammanhang istället för att som idag även hantera tryckt material i 
form av exempelvis kartor och planscher.  
 
Respondent 4 ser även möjligheter demokratimässigt genom att 
medborgare kan vara med och påverka även om de inte är från det 
aktuella området, till exempel genom att få en notis om att det finns ett 
pågående samråd för allmänheten i sin telefon. Detta istället för att 
endast inhämta information från exempelvis de som är direkt berörda på 
något negativt sätt.  
 
Ytterligare en möjlighet ligger i något som respondent 6 påpekar: den 
kund hen arbetar med har system och mallar som respondenten inte alls 
är nöjd med. Exempelvis att det är mycket krångligt att uppdatera 
projekthemsidan och att mallar för samrådsredogörelser inte fungerar. 
Det kan tyda på att det finns utrymme för att utveckla bättre varianter. 
Samma respondent tror även att det interna verktyget skulle vara av stort 
intresse för kunden i dagsläget. Specifikt betonas att det skulle vara en 
vinst att kunna göra en koppling mellan synpunkten och en position på 
kartan.  
 
Sammanfattningsvis finns möjligheterna för digitala samråd i 
demokratiska aspekter såsom ökad tillgänglighet, ökat medborgar-
deltagande och därmed bättre representativitet. Dessutom finns det 
möjligheter i form av tidsbesparing för användare av både den publika 
och interna delen av verktyget. 
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4.4.3 Utmaningar 
Vad gäller utmaningar med digitala samråd kan ett antal tendenser 
urskiljas bland respondenternas svar. Samtliga respondenter utom 
respondent 4 tar upp risken för digital exkludering. De uttrycker att de 
tvivlar på att alla kan ta till sig informationen på en digital samrådsportal 
av tre skäl; att alla inte har en dator, att alla inte hittar till hemsidan och 
att vissa kan ha svårt att förstå innehållet. Respondent 5 menar att det 
kan vara svårt för deltagare att alls hitta in på hemsidan och om de gör 
det kan det vara svårt att ta till sig informationen, därför betonas att 
informationen bör vara mycket lättförståelig om det alls ska accepteras 
av länsstyrelsen som ett sätt att sprida information, när de granskar den 
slutliga samrådsredogörelsen. Flera av respondenterna betonar att det är 
den äldre generationen som riskerar att exkluderas.   
 

Vi får ju kritik från en del för att vi har hänvisat till en 
hemsida: jag som inte har någon datorvana då, hur ska jag 
kunna begripa vad som är där? (Respondent 6) 

  
En annan aspekt som kan vara en utmaning med att implementera 
digitala samråd är att de respondenter som arbetar med fysiska möten är 
överens om att de fysiska mötena har vissa kvaliteter som inte går att 
genomföra digitalt. De menar att de inte vill släppa det fysiska mötet, 
dock kan digitala vara som ett komplement. Det kan vara intressant att 
belysa de egenskaper som de värdesätter med fysiska möten för att få en 
bild av hur pass stor den bristen är hos de digitala. Det handlar främst 
om subtila saker som gäller kommunikationen människa till människa. 
Från båda parters håll, projektören och mötesdeltagarna, menar de på att 
det är lättare att förstå varandra och undvika missförstånd. Respondent 5 
anser att en viktig funktion med de fysiska mötena är att projektören får 
möjlighet att förankra projektet och att känna av stämningen. Det kan 
handla om att få en bild om det finns ett starkt motstånd och risk för 
överklagan. Respondent 2 föredrar fysiska möten för att hen upplever att 
personer har lättare att uttrycka sig, de vågar staka sig och det går lättare 
att få en känsla för vad personen menar och om det finns trovärdighet i 
det. Vidare upplever respondent 2 att det är lättare att stå runt ett bord 
med en papperskarta och diskutera och rita på den. Respondent 3 menar 
att det finns de som blir stressade av att få informationen digitalt och 
behöver någon som förklarar för dem. På samma linje menar respondent 
5 och 6 att missförstånd kan leda till starka känslor som oro och ilska och 
att de genom fysiska möten eller per telefon får möjlighet att förklara och 
lugna personerna.  
 
Något som också poängteras av respondent 5 och 6 är risken för näthat, 
respondent 6 upplever att personer har en tendens att vara mer elaka i 
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skriftliga kommentarer än vid ett fysiskt möte. Dock poängterar 
respondent 5 att det inte är något formellt krav att ha fysiska möten och 
respondent 6 spekulerar i att det kanske finns yngre personer som är 
benägna att endast kommunicera digitalt även om hen inte känner så 
själv. Även respondent 4 påpekar att den här frågan kan komma att 
förändras över tid, på 5 års sikt tror hen inte att de fysiska mötena 
kommer överges men kanske längre fram i tiden. Sammanfattningsvis 
kan sägas att utmaningen dels ligger i att flera av respondenterna själva 
föredrar fysiska möten, det kan innebära ett motstånd i 
implementeringen av ett digitalt verktyg, och dels i att det finns kvaliteter 
vad gäller kommunikation som kan vara svåra att få till digitalt. Dock är 
respondenterna överens om att digitala samråd skulle kunna fungera 
som ett komplement.  
  
Nästa utmaning ligger i att säkerställa att verktyget faktiskt innebär en 
nytta. Detta gäller både en samhällsnytta och en vinst för bolagen som 
skulle arbeta med det. Exempelvis är respondent 2 i dagsläget nöjd med 
hur alla steg i samrådsarbetet fungerar då respondentens kund beskrivs 
som proffsig och har riktlinjer för allt. I förhållande till det kan det vara 
svårt att motivera ett annat arbetssätt. Respondent 5 betonar att det bör 
innebära tillräckligt hög effektivisering och/eller mervärde för att vara 
värt att implementeras. Detta gäller för samrådsdeltagarna som ska ta till 
sig informationen men framförallt för dem som jobbar med systemet.  
 
Respondent 1, 2, 3 och 5 uttrycker tveksamhet till om det interna 
verktyget skulle innebära någon vinst i form av tidsbesparing. Detta för 
att flera av respondenterna menar att dokumentationen och bemötandet 
av synpunkter kräver manuellt arbete ändå och skillnaden mot hur de 
arbetar idag upplevs inte så stor. Respondent 1 funderar kring hur pass 
mycket man skulle tjäna på att ha en automatgenerering av samråds-
underlag eftersom att även det skulle kräva viss handpåläggning. Flera av 
respondenterna anser att den första nivån av visionen inte har så stor 
nytta, utan att den skulle komma först när samrådsdeltagarana kan 
lämna synpunkter direkt i det publika verktyget. Det gäller även att 
lägesbestämma synpunkterna, med undantag för respondent 6 anser alla 
att detta innebär en vinst främst om deltagarna själva kan markera 
positionen i kartan. Respondent 5 motiverar det med att det kan vara 
svårt att markera positionen i det interna verktyget utifrån skriftlig 
information för att den informationen kan referera till platser som är 
vedertagna lokalt men som projektören inte känner till om hen inte är 
hemmastadd i det aktuella området.  
  
Några av respondenterna ser svårigheter med verktyget i förhållande till 
deras kunder. Det kan vara att kunden har krav på att informationen ska 
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ligga på deras hemsida eller presenteras på ett visst sätt enligt deras 
mallar. Respondent 6 betonar att den kund hen arbetar med har mycket 
strikta krav på hur information ska förmedlas exempelvis vad gäller 
layout, färger och säkerhet. Respondenten menar att det krävs mycket 
arbete för att implementera det publika verktyget hos den kunden. 
Vidare anser respondent 4 att det finns en utmaning i att motivera 
användande av ytterligare ett system som kostar för kunden då lagkraven 
för samråd redan uppfylls. Enligt respondenten kan kostnaden vara svår 
att motivera, exempelvis informationsspridning på flera olika sätt såsom 
att skapa ljudfiler eller filma teckenspråk. Respondent 5 betonar även här 
att det är viktigt att nyttan är tydlig för att kunden i slutänden ska vara 
beredd att betala för det.   
  
En annan utmaning är att samhället kanske inte är helt redo för digitala 
samråd utifrån två återkommande aspekter i respondenternas svar. Det 
första är att de inte tror att myndigheter vill samråda digitalt. Detta dels 
för att de i många fall skickar handlingar i specifika format och i viss 
utsträckning per vanlig post. Dessutom påpekar respondent 5 att de ofta 
har system för ärendehantering och dokumentation av utgående 
handlingar vilket bör tas i beaktande för den högre nivån av visionen där 
synpunktslämning sker direkt på den publika sidan. Den andra aspekten 
belyses av respondent 1 och 5 som anser att det vore bra om inbjudan och 
avisering kunde ske digitalt istället för med vanlig post. 
 
Till sist uttrycker respondent 2, 5 och 6 oro för att systemet ska vara 
tillräckligt säkert. Det syftar på säkerhet för sekretessbelagda och 
känsliga uppgifter såväl som att det ska gå att lita på att dokumentation-
en av synpunkter är säker. Respondent 2 och 5 funderar även kring 
frågor om integritet och anonymitet. Det kopplas till att respondent 4 
anser att det på den högre nivån i visionen kan finnas en risk att 
synpunkter sänds in många gånger, antingen för att lobba för en viss 
fråga eller för att sabotera.  
 
Utmaningarna kan således sammanfattas till att gälla risk för digital 
exkludering, värden med fysiska möten som är svåra att uppnå digitalt, 
att det verkligen ska innebära en nytta, implementering i förhållande till 
kunder samt frågor om säkerhet, integritet och anonymitet. 

4.4.4 Kravspecifikation för verktyget  
I tabell 4 presenteras ett urval av de krav på ett verktyg för digitala 
samråd som kommit fram av respondenternas svar. Kraven är baserade 
på vad som fungerar bra och mindre bra i deras samrådsarbete idag samt 
på deras syn på digitala samråd. Urvalet presenteras sammantaget för 
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alla respondenter och belyser behov som är genomgående för 
respondenterna såväl som specifika behov för vissa typer av samråd. 
Detta för att verktyget ska fungera för flera olika slags samråd.  
 
Tabellen är indelad i krav för den publika delen av verktyget och för den 
interna. För den publika delen av verktyget finns även en indelning av 
krav för den första och andra utvecklingsnivån, där den högre nivån 
innefattar synpunktslämning direkt på sidan. Vidare är tabellen indelad i 
funktionella- och icke-funktionella krav. Kravens prioritet specificeras 
genom att skrivas som ska- eller bör-krav. För mer information om 
innebörden i detta se del 3.2 Bearbetning av empirin.  
 
Av tabellen framgår att det finns en del konkreta, funktionella krav som 
är nödvändiga för både den publika och interna delen för att verktyget 
ska vara användbart i respondenternas arbete. Det rör exempelvis 
åtkomst, informationsförmedling och dokumentation. Gällande de icke-
funktionella kraven är genomgående tendenser sådant som lättillgänglig-
het, tydlighet, flexibilitet och effektivitet. 
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Tabell 4. Kravställning på verktyget utifrån respondenternas svar. 
 Funktionella krav Icke-funktionella krav 

P
U

B
LI

K
A

 

Information ska kunna presenteras i text, bild 
och karta. 

Möjligheten att presentera information ska 
vara flexibel. 

Sidan ska vara offentlig. Verktyget ska ha kapacitet för samråd med 
allmänheten. 

Det ska gå att presentera hela 
samrådshandlingen. Sidan bör vara lättillgänglig. 

Det ska gå att skriva ut samrådshandlingen. Sidan bör vara lätt att förstå. 
Det ska gå att dokumentera ändringar. Kartan bör vara tydlig och lättförståelig. 
Information bör kunna presenteras med 
animationer och ljud. 

Verktyget bör vara tidsbesparande för 
samrådsdeltagare. 

Information bör kunna presenteras som 
inspelat tal. Det bör vara lätt att uppdatera sidan. 

Det bör gå att begränsa åtkomsten till viss 
information. 

Sidan bör vara säker för sekretessbelagda 
uppgifter som endast vissa ska ha åtkomst 
till. 

Det bör gå att söka på fastighetsbeteckning och 
adress i kartan.  

 
Högre nivån: 

Varje person ska kunna lämna en egen 
synpunkt 

Skillnaden mellan att ställa en fråga och ge 
en slutgiltig synpunkt bör vara tydlig. 

Det ska gå att lämna synpunkter i fritext. 

 

Samma person ska kunna lämna flera 
synpunkter. 
Det ska gå att lämna synpunkter anonymt. 
Det bör gå att identifiera sig och lämna 
kontaktuppgifter. 
Det bör gå att rita linje, punkt och polygon i 
kartan och bifoga det till synpunkten. 
Det bör gå att rita en skiss och bifoga till 
synpunkten. 
Det bör gå att ställa frågor. 

IN
TE

R
N

A
 

Det ska gå att koppla synpunkter till en position 
i kartan. 

Administrationen av inkommande 
synpunkter bör vara så pass smidig att det 
innebär en tidsvinst. 

Det ska gå att lägga in synpunkter utan att 
koppla dem till kartan. 

Automatgenerering av underlagsrapport bör 
vara flexibel så att den går att justera 
manuellt vid behov. 

Det ska gå att ladda upp filer. Strukturen för samrådsredogörelsen bör 
vara flexibel. 

Samma person ska kunna lämna flera 
synpunkter. Verktyget bör ge ett mervärde. 

Flera personer i projektgruppen ska kunna 
arbeta i verktyget. 

Dokumentationen av synpunkter bör vara 
säker. 

Det ska gå att sammanställa en 
samrådsredogörelse. 
Kunden bör ha åtkomst till verktyget. 

Verktyget bör innebära tidsvinst i arbetet. 

Det bör gå att söka bland synpunkterna med 
exempelvis aktörsnamn eller nummer.  
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5. Diskussion  
Syftet med denna studie var att belysa möjligheter och utmaningar med 
digitala samråd ur ett demokratiskt perspektiv. Överlag finns det goda 
förutsättningar för digitala samråd som ett komplement till traditionella 
metoder. Möjligheterna består av mer tillgängliga och därmed mer 
demokratiska medborgardialoger samt effektivisering av arbetet. 
Utmaningarna ligger främst i risk för digital exkludering och att fysiska 
möten har kvaliteter som kan vara svåra att få till digitalt. 
 
I följande avsnitt förs en sammanfattande diskussion om studiens 
resultat i förhållande till den teoretiska grunden. Diskussionen avslutas 
med ett avsnitt där studiens slutsatser redovisas samlade och därefter en 
blick framåt på möjliga vidare studier.  

5.1 Är vi mogna för digitala samråd? 
Denna fråga besvaras av de slutsatser som kan dras utifrån resultatet om 
förutsättningarna för, och arbetet med, samråd och digitala samråd. De 
huvudsakliga delarna av svaret är: det juridiska utrymmet för digitala 
samråd, arbetet med samråd idag på nationell nivå och på Sweco samt 
inställning till digitala samråd på samhälls- och individnivå. 

5.1.1 Det juridiska utrymmet 
Av sammanställningen av lagstiftning om samråd kunde konstateras att 
det juridiska utrymmet finns för digitala samråd som ett komplement till 
de traditionella förfarandena men inte som enda metod för formella 
samråd. Detta på grund av kraven på att nå ut. Mindre samråd som vissa 
respondenter arbetar med som endast genomförs skriftligen kan tyckas 
ha större potential att ersättas med digitala då det skulle vara möjligt att 
säkerställa att det fåtalet aktörer har nåtts. Det kan även gälla samråd 
mellan endast projektörer och myndigheter då det är praktiskt hanter-
bart att kontrollera att alla aktörer får del av informationen. Dock fanns 
vissa tvivel hos respondenterna vad gällde exempelvis myndigheters 
anpassningsförmåga för att de har så pass väl utarbetade metoder i 
dagsläget. När det gäller att säkerställa att allmänheten har tillgång till 
informationen blir det troligen en tid framöver då digitala samråd endast 
kan fungera som komplement till traditionella.  

5.1.2 Arbetet med samråd idag 
I arbetet med samråd idag har sådant som fungerar bra och mindre bra 
preciserats. Av nulägesbeskrivningen framgår att digitala verktyg i 
dagsläget främst används för informella, underlagsinhämtande samråd 
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och ofta som en metod för att nå specifika målgrupper, exempelvis 
Haninge kommuns app för att nå ungdomar (Haninge kommun, 2016). 
Detta går i linje med Healeys (2012) syn på den kommunikativa 
planeringen som en metod för att få förståelse för medborgarnas, och i 
synnerhet marginaliserade gruppers, behov.   
 
Vad gäller respondenternas arbete med samråd idag finns svårigheterna 
bland annat i att definiera samrådskretsen, sammanställa sändlistor, ta 
fram underlag, skicka ut inbjudningar, förbereda fysiska möten, att nå ut, 
att tillgängliggöra materialet och att administrera inkommande 
synpunkter. För vissa av dessa skulle ett digitalt verktyg kunna 
underlätta, till exempel att automatgenerera underlagsrapporter och 
samrådsredogörelser. För andra handlar det om manuellt arbete som 
kommer behöva vara det även fortsättningsvis såsom att definiera 
samrådskretsen och bemöta synpunkter. Det är en balansgång som 
relaterar till Khakees (2006) syn på samråd som en dragkamp mellan 
krav på effektiva planprocesser och ideal om kommunikativ planering. 
Att hanteringen av synpunkter enligt respondent 3 är ett så pass 
krävande arbete gällande struktur och noggrannhet skulle kunna 
motivera digitala samråd. 

5.1.3 Inställning 
Inställningen till digitala samråd kan betraktas dels på samhällsnivå och 
dels på individnivå. Den stora efterfrågan på utökad medborgardialog 
som ses i rådande ideal om kommunikativ planering är en samhälls-
tendens som kan sägas bädda för digitala samråd. Så även efterfrågan på 
nya metoder för dialog. Å andra sidan finns tendensen av minskat 
medborgardeltagande vilket även bekräftas av respondenternas 
upplevelser av relativt låg respons på deras projekt. Trots det är 
respondenterna överens om att samrådsprocessen är av stor vikt för dem 
för att få in underlag. Detta går i linje med Khakees (2006)  och Nyström 
och Tonells (2012) resonemang om att samråd kan upplevas som både 
positivt och negativt av samhällsplanerare och projektörer.  
 
Även digitaliseringen kan anses motivera användande av digitala 
samråd. Bradleys (2010) modell över digitaliseringens påverkan på 
människan (figur 2) bekräftas av respondenternas resonemang om att 
människor vill kunna ta del av samrådsinformation var och när som 
helst, såsom de gör med många andra aktiviteter i livet. Dock finns det 
även tveksamhet hos respondenterna, exempelvis i att de inte vill släppa 
de fysiska mötena och att de betonar att digitala samråd endast kan vara 
ett komplement till traditionella på grund av risken för digital 
exkludering. Även detta kan relateras till Bradleys (2010) modell genom 
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att den illustrerar en pågående process där de olika delarna driver 
varandra, ett tidsperspektiv som även nämns av respondenterna. Ett 
konkret exempel på denna utveckling som kan vara en god förutsättning 
för digitala samråd är att respondenterna menar att allt fler mailar sina 
synpunkter, det tyder på att mycket av dialogen redan sker digitalt. 
Relateras till detta kan även Fainsteins och Campbells (2012) 
resonemang om att det finns en förestående förändring i arbetet för 
samhällsplanerare och andra verksamma inom samhällsbyggnad med 
avseende på nya digitala tekniker som kommer med den digitala 
revolutionen. 
 
Bland respondenterna är inställningen till digitala samråd tudelad, vissa 
av dem ser mer möjligheter och andra mer utmaningar. Möjligheterna 
finns i sådant som mer flexibel informationsspridning och mer effektiv 
och säker dokumentation. Utmaningarna är bland annat oro för digital 
exkludering att kunden inte ska vara med på noterna. Skillnaderna i 
inställning skulle kunna bero på vilka verksamheter, samrådsdeltagare 
och kunder respondenterna arbetar med genom att detta kan innebära 
olika svårigheter i processerna och att kunderna är mer eller mindre 
förändringsbenägna. Enligt respondenterna kan kundernas eventuella 
motsträvighet bero på att kraven för samråd redan uppfylls och att det då 
kan vara svårt att motivera en ytterligare kostnad som det inledningsvis 
skulle kunna innebära med ett digitalt verktyg. Här återkommer 
motsättningen i omfattande medborgardialoger och effektiva processer 
vad gäller tid och kostnad. Kanske finns det en skillnad i prioritering i 
denna fråga beroende på om kunden representerar privat eller offentlig 
sektor. Vidare kan skillnaden i inställning till att samråda digitalt även 
tänkas bero på personliga åsikter och erfarenheter som gör att 
respondenterna är mer eller mindre lockade av att arbeta med digitala 
verktyg. När det kommer till medborgarnas inställning till digitala 
samråd är den enligt SKL’s undersökning positiv. Fler föredrar att delta 
digitalt än att gå på fysiska möten (Sveriges kommuner och landsting, 
2014) vilket kan sägas bädda för digitala samråd. 
 

5.2 Hur ska det digitala samrådet fungera?  
Kravställningen på ett verktyg för digitala samråd innehåller möjligheter 
och utmaningar för såväl den publika som den interna delen. Generellt 
kan sägas att verktyget bör uppfylla de juridiska kraven för att kunna 
fungera för både formella och informella samråd. Det kan till exempel 
gälla sådant som offentlig åtkomst, tillgänglighet och möjlighet att lämna 
anonyma synpunkter.  
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Att kunna dra nytta av digitala fördelar med informationsförmedling 
såsom animationer och ljud eller att tydliggöra informationen på olika 
sätt för olika behov är en möjlighet med att samråda digitalt. Det finns 
också möjligheter i form av hur arbetet med inkomna synpunkter 
hanteras. Dessa aspekter kan kopplas till Cars (2010) resonemang om att 
det finns ett behov av nya metoder för medborgardialog då dagens 
metoder har brister i form av både lågt deltagande och ineffektivitet. För 
att återkoppla till Foresters (2012) fyrfältsmatris vore det bra om digitala 
samråd skulle kunna fungera som medlade förhandlingar, det optimala 
av de fyra varianterna på dialog. Det skulle då innebära både högt 
deltagande och effektiva förhandlingar. Hur detta skulle fungera i 
praktiken kan behöva undersökas ytterligare.  
 
Vidare är en aspekt som belyses av respondenterna att det är en poäng 
att genom digitala samråd kunna passa in samrådsdeltagande i en 
flexibel livsstil, exempelvis att kunna delta när som helst på dygnet. Detta 
bekräftar Gren och Hallins (2003) och Engströms (2013) teorier om att 
människans vardagsliv och kommunikation blir allt mindre styrt av tid 
och rum i och med digitaliseringen av samhället. 
 
Utmaningar ligger i att göra detta på ett tydligt sätt som är tillgängligt för 
alla. Kraven på tillgänglighet bör förslagsvis beaktas utifrån de grupper 
som löper större risk för digital exkludering som Bunyan och Collins 
(2013) preciserar: hög ålder, låg inkomst, låg utbildningsnivå och 
funktionsnedsättning. I utformning av verktyget kan därmed metoder 
som Design för alla vara användbara såväl som att beakta de krav på e-
förvaltningstjänster som Carter och Bélanger (2005) identifierar för att 
personer ska använda dem. Vidare kan utmaningar också finnas i att 
utforma verktyget så pass flexibelt så att det passar för olika typer av 
samråd och verksamheter och accepteras av olika kunder.  
 
Något som också kommit fram av kravställningarna på verktyget är att 
nyttan verkar bli påtaglig först på den högre nivån av visionen, när 
synpunkter kan lämnas direkt på den publika sidan. Det gäller såväl 
samhällsnyttan som för de som arbetar med verktyget. Detta för att 
interaktiviteten gör det mer tillgängligt och mer tidsbesparande vilket 
kan ge såväl ökat medborgardeltagande som mer effektiva processer. 
Främst gäller det här pappershantering då respondenterna är överens 
om de stora fördelarna med fysiska möten. Däremot att kunna 
annonsera, avisera, bjuda in, dokumentera, och sprida information 
digitalt är något som de ser potential i att kunna göra med ett digitalt 
verktyg. 



	
40 

5.3 Mer demokratiska medborgardialoger? 
De demokratiska aspekterna på digitala samråd är genomgående 
framträdande i studiens resultat. Huruvida digitala samråd gör 
medborgardialogen mer eller mindre demokratisk är tudelat i såväl 
resultatet som i den teoretiska grunden. Respondenternas svar indikerar 
dels att tillgängligheten kan öka och representativiteten bli bättre och 
dels att det finns risk för digital exkludering.  
 
Resonemangen om ökad tillgänglighet och därmed deltagande för vissa 
grupper går i linje med Demokratiutredningens uppmuntran av digitala 
metoder för medborgardialog för ökat deltagande (SOU 2016:5). Detta 
styrks även av tendenserna mot mer kommunikativa planeringsideal som 
till stor del handlar om att möta samhällets användare på deras villkor. I 
ett allt mer digitaliserat samhälle kanske det forumet är ett virtuellt 
istället för fysiskt rum. Det här relaterar även till att Forsberg (2012) 
menar att bästa möjliga resultat i samhällsplanering uppnås genom ett 
nära samspel med samhällets användare för att uppfylla behovet av att 
föra samman olika gruppers intressen. Kopplat till Arnsteins (1969) stege 
med nivåer av medborgardeltagande kan det anses att digitala samråd 
kan vara en plattform och metod som är lämplig för deltagande på de 
högsta nivåerna av stegen. Där har medborgarna reell makt i sitt 
deltagande genom välfungerande dialoger, vilket även efterfrågas utifrån 
de rådande planerings- och demokratiidealen (SOU 2016:5). En slutsats 
som kan dras ur detta resonemang är att ökad tillgänglighet är en vinst 
såväl för samrådsdeltagare som för projektören och i förlängningen 
demokratin. 
 
Risken för digital exkludering och försämring för redan marginaliserade 
grupper som Bunyan och Collins (2013) beskriver bekräftas till viss del 
av respondenternas svar. Främst genom att ifrågasätta hur personer som 
inte har kunskap om, eller tillgång till, dator och internet ska kunna 
delta. På så vis kan hävdas att det är i någon mån samma del av 
befolkningen som kommer göra sin röst hörd på digitala samråd som på 
traditionella, nämligen redan starka grupper i samhället. Detta kan även 
kopplas till den juridiska genomgången som tydliggör vikten av att 
samråden är tillgängliga för alla. Å andra sidan anser vissa respondenter 
att chansen är stor att involvera och nå grupper som inte nås idag såsom 
exempelvis barn och unga. Detta belyses även av exemplen från 
nulägesbeskrivningen där digitala verktyg använts framgångsrikt för att 
nå just dessa grupper som kanske inte har vana av att läsa ortstidning 
och gå på samrådsmöten. Kanske kan digitala samråd vara en mer jämlik 
plattform för dialog, vilket efterfrågas av Cars (2010). Detta då det 
innebär att användarna kan delta på en tid och plats de själva väljer 
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istället för att vara låst till ett fysiskt möte vars ramar kanske inte passar 
deltagarens behov, livsstil eller förutsättningar. Detta skulle kunna 
hänvisas till respondent 4 som resonerar kring att kvinnor i större 
utsträckning känner sig obekväma i den typ av forum som samrådsmöten 
är idag. Här kan dock ifrågasättas huruvida detta ska lösas genom att 
”avidentifiera” sig genom att lämna sina synpunkter bakom en 
datorskärm eller genom att ta itu med de underliggande sociala 
strukturerna.  

5.4 Slutsatser 
Genom denna studie har ett antal slutsatser kommit fram som samlas i 
en övergripande slutsats. Dessa är: 
 
Vissa av de svårigheter som finns i arbetet med samråd idag skulle kunna 
underlättas med ett digitalt verktyg medan andra även fortsättningsvis 
kommer behöva utföras manuellt. 
 
Förutsättningarna för digitala samråd är tudelat både på samhälls- och 
individnivå. Detta för att det finns samhällstendenser som å ena sidan 
innebär ideal av utökad medborgardialog, efterfrågan på digital 
medborgardialog samt digitalisering av samhället och å andra sidan ett 
minskat medborgardeltagande generellt. På individnivå visar sig de 
skilda förutsättningarna genom att vissa av respondenterna ser mest 
möjligheter och fördelar medan andra ser fler utmaningar och risker.  
 
Gällande krav för ett verktyg för digitala samråd är det på samma gång 
en utmaning och möjlighet att genom digital teknik skapa ett verktyg 
som är tillgängligt för så många som möjligt och passar in i vår allt mer 
flexibla livsstil. 
 
Även de demokratiska aspekterna av digitala samråd är tudelade. Det 
skulle kunna innebära ökad tillgänglighet och en mer jämlik plattform 
för medborgardialog. Men det skulle också kunna innebära digital 
exkludering av redan marginaliserade grupper. 
 
Möjligheterna kontra utmaningarna med digitala samråd kan utifrån 
detta sägas väga någorlunda jämnt. Förmodas kan även att ju längre 
digitaliseringen av samhället fortgår desto mer kommer möjligheterna 
öka.  
 
Den övergripande slutsatsen är att digitala samråd i dagsläget kan 
fungera som ett komplement till traditionella samråd. Detta både av 
juridiska skäl och av tillgänglighetsskäl. På så vis behålls de tidigare 
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metoderna för att inte stänga ute vissa samtidigt som tillgängligheten 
kan öka för andra. I inledningen av denna studie formulerades en 
hypotes om att digitala samråd kan ses som en naturlig del i utvecklingen 
mot att allt fler av våra vardagliga aktiviteter utförs med hjälp av 
internet. De möjligheter och utmaningar med digitala samråd som 
belysts genom det studerade fallet tyder på att denna hypotes åtminstone 
på sikt kan bekräftas. Kanske kan digitala samråd bidra till ett högre och 
mer representativt medborgardeltagande, till att låta fler forma 
framtiden och till en mer demokratisk medborgardialog. 

5.5 Vidare studier 
Kravspecifikationen är ett första steg i framtagande av ett verktyg för 
digitala samråd. Den kan förslagsvis fungera som ett diskussions-
underlag för fortsatt utveckling av verktyget, exempelvis genom 
workshops och brainstorming. Fler krav kan identifieras genom fortsatta 
intervjuer, både med fler personer som jobbar med samråd inom Sweco 
och även med andra involverade aktörer. 
 
Vidare vore det av intresse att göra en nyttoanalys för att ytterligare 
specificera de eventuella vinster verktyget skulle kunna innebära. Detta 
både för samhället i stort i form av demokratiska aspekter på 
medborgardialog och också i form av möjlig effektivisering för de som 
arbetar med verktyget. Det skulle till exempel kunna innebära en 
undersökning av hur stor risken för digital exkludering är kontra 
möjligheten för ökad tillgänglighet och en utökad medborgardialog.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Frågemanual för intervjuer. 
 

- Tacka för att de tar sig tid.  
- Fråga om det går bra att jag spelar in ljud och informera om att materialet 

kommer hanteras konfidentiellt.  
- Presentera mig och mitt examensarbete, beskriv studiens syfte och 

omfattning. 
- Kortfattad info om intervjuns upplägg: det kommer ta ungefär en timma. Vi 

inleder med att prata om hur ni arbetar med samråd idag, sedan går vi in på 
vilka krav ni skulle vilja ställa på en plattform för webbsamråd och 
avslutningsvis kommer vi in på möjligheter, risker och utmaningar som 
webbsamråd kan innebära för era projekt och för en demokratisk 
medborgardialog. 

- Om det är något som är otydligt är det bara att avbryta och fråga. Brodera 
gärna ut svaren.  

 
Introfrågor 

- Skulle du kunna ge några exempel på verksamheter eller projekt där ni på XX 
arbetar med samråd? 
 

1. Samrådsförfarandet idag 
a) Utifrån aktörsschemat: vilka aktörer är involverade vanligtvis i de samråd ni 
arbetar med? 
b) Utifrån aktivitetsschemat: hur arbetar ni med de olika stegen idag?  

- Är du nöjd med hur de olika stegen fungerar? 
- Vad är det svåraste med arbetet idag? 
- Hur fungerar hanteringen av att ta emot och dokumentera 

telefonsamtal/brev/mail? 
- Fysiska möten: hur bjuder ni in? Hur dokumenterar ni?  
- Har ni mallar för att ta emot synpunkter och skapa samrådsredogörelser? 

Fungerar de bra? 
- Skulle det hjälpa er med ett verktyg för att föra in synpunkter, underlag och 

allt annat som ska ingå i en samrådsredogörelse och automatiskt generera 
samrådsredogörelser? 

c) Aktörerna. 
- Upplever ni att ni når ut med informationen till aktörerna? 

o Kan de ta till sig informationen? 
o Representativitet på fysiska möten? Har de möjlighet att delta på 

fysiska möten? 
o Några grupper över- eller underrepresenterade i lämnande av 

synpunkter generellt, även per brev och telefon? 
o Får ni gensvar och engagemang från medborgarna?  
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o Hur tror du att de aktörer ni arbetar med skulle uppleva att ta till sig 
samrådsinformation på en digital plattform? 

 
2. Verktyget 
Presentation av visionstrappan, initialt är det steg 1 som är fokus för att 
genomföra. På längre sikt är visionen att verktyget ska nå de högre stegen. Det här 
första steget innebär ett verktyg i form av två webbapplikationer: en publik och en 
intern. Den publika för att sprida information till alla aktörer och den interna för 
att sammanställa inkommande synpunkter. I båda finns en karta vilket gör det 
möjligt att lägesbestämma synpunkter när de förs in i sammanställningen. Utifrån 
det interna verktyget kan en samrådsredogörelse genereras. Initialt är detta tänkt 
som ett komplement till traditionella samråd. 
Eftersom tanken är att endast steg 1 kommer implementeras inledningsvis skulle 
jag vilja att du fokuserar på att beskriva era krav utifrån det steget. 
 
a) Vilka krav skulle ni vilja ställa på ett sådant verktyg utifrån de aktörer ni arbetar 
med? 

- Be dem sätta sig in i de olika aktörernas behov, förslagsvis genom att tänka sig 
olika användarfall. Exempel: konsulten är en användare och har behov att 
kunna skapa och administrera sidan. 

- Krav för informationsförmedling? 
o Bilder? Text? Animationer? Ljud? Kartor? 
o Vill kunden ha portalen på sin hemsida? 
o Möjlighet att koppla till ett digitalt bord? 
o Format för mobiltelefon? 

- Krav för inloggning?  
o Vilka aktörer skulle behöva identifiera sig? (Steg 1 för att kunna få ta del 

av informationen.) 
- Krav på det interna verktyget för synpunkter?  

o T.ex. möjlighet att koppla synpunkter geografiskt? 
o Krav på insyn för olika parter i detta verktyg? 

§ Ex. för sökanden. 
- Behov av en admin? Eller vill konsulten göra det själv för bäst insyn? 

b) Finns det något du saknar i förslaget utifrån era behov?  
c) Vilka vinster skulle det innebära för just er – skulle det innebära vinster eller är det 
först på de högre nivåerna det skulle göra det?  

- Effektivisering? Tidsbesparande? Billigare? 
- Kommunikation? Endast en väg men möjligen ändå resursbesparande för att 

det i viss mån överbryggar fysiska avstånd? 
- Bättre teknik för att visa information? 

d) Ser du några risker och utmaningar med att applicera ett sådant här verktyg i era 
arbetsprocesser? 
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3. Framtida möjligheter, utmaningar och risker för webbsamråd i 
förhållande till en demokratisk medborgardialog 
Dialog om de högre nivåerna och tillgänglighet i medborgardialogen, således med 
utgångspunkt i att de högre nivåerna verkställs och det sker mer av en dialog på 
plattformen. 
 

- Hur tror du att de olika aktörerna i era samråd skulle se på att föra dialogen 
online istället för på en fysisk plats eller via brev/telefon? 

 
a) Vilka utmaningar, risker och möjligheter ser du med ett webbsamråd i förhållande 
till ett traditionellt? Hur skulle det till exempel påverka: 

- Tillgänglighet – minskar/ökar för vissa grupper? (T.ex. som saknar dator.) 
- Representativitet – fler svar och synpunkter och därmed bättre 

beslutsunderlag? 
- Flexibilitet – tidsrumsligt oberoende. 
- Kommunikation – skillnad från fysiskt möte? 
- Effektivisering – digitalisering och mindre pappersarbete? Eller kanske: 
- Invänjnings-fas för de olika aktörerna? Dubbelarbete under den tiden? 
- Finns det något i det traditionella sättet som är omöjligt att genomföra i digital 

version? 
- Vinsten kanske uppstår först när det finns möjlighet att helt avsäga sig det 

traditionella förfarandet och endast ha det på webben. 
b) Kravspecificering för de högre visionerna? (Möjligtvis lite kring steg 2)  

- Vilka rättigheter ska de olika användarna ha i verktyget?  
o T.ex. owner och admin kan redigera, projektledare och sökanden kan ha 

läsrättighet men ej redigera etc. 
o Har era användare behov av att få tillgång till olika information? 

- Krav på hur synpunkter ska kunna lämnas? 
o Fritext, flervalsfrågor, rita, markera koordinater etc. 
o Behov av ett chattrum där medborgare kan få svar på frågor men också 

diskutera med varandra? Specifika tider när en grupp från projektet 
sitter och kan besvara frågorna? 

o Behov av specifika formulär att lämna synpunkter i för myndigheter?  
o Möjlighet att gå in och ändra synpunkt? 
o Hushåll med flera personer, krav kring det? 
o Hur viktigt är det att identiteten säkerställs? 
o Risk/möjlighet att det blir en stor mängd synpunkter som lämnas 

anonymt?  
- Önskemål om andra funktioner? 

o Olika templates? Lager? Tända och släcka lager? 
o Möjlighet att göra uppföljning i efterhand? Till exempel om den 

sökande då kan ta över som owner för att föra vidare 
medborgardialogen (Nyström och Tonell, 2012, 328). 
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Avsluta intervjun. Förvissa mig om att informanten fått säga allt hen vill, kanske 
något som inte kommit upp i frågeställningarna som personen vill tillägga. Fråga 
om det är okej att jag återkopplar vid behov. Tacka så mycket för att informanten 
tagit sig tid. 
 
Bra följdfrågor genom hela intervjun: 
Hur många...  
Vad har ni... 
Är du nöjd med... 
Vad är det svåraste... 
Ökar det här problemet... 
Vad ger det för effekter på... 
 
Påverkar det problemet många? 
Hur ofta uppkommer problemet? 
 
Intervjuknep (Denscombe, 2009) 
Fortsätt att vara tyst (sufflera) 
Upprepa frågan (sufflera) 
Upprepa informantens senaste ord (sufflera) 
Erbjud några exempel (sufflera) 
Be om exempel (följa upp) 
Be om fler detaljer (följa upp) 
Sammanfatta tankegången ”om jag förstår dig rätt...” (följa upp) 
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Bilaga 2. Diskussionsunderlag till intervjuerna. 
 

 
Aktörer formellt samråd. 

	
	

 
Formellt samrådsförfarande. 
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Prototyp av den publika delen av verktyget. 
 
 
 
 
 

 
 
Prototyp av den interna delen av verktyget. 
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Bilaga 3. Kodning av empiri. 
 
A) Arbetet idag 
	
Generellt om samrådsarbetet	

- aktörer 
- verksamheter 
- typ av samråd	

	
Förarbete 

- samrådshandling/underlag 
- sändlista/markägarförteckning/bestämma krets 
- tidigt samråd 

 
Informationsspridning   

- inbjudan/kungörelse/kallelse 
- avisering 
- fysiska möten 
- papper 
- hemsida 
- olika för olika aktörer 

 
Synpunkter (inkommande och hantering)  

- mottagande 
- sortering och dokumentation 
- besvara frågor 
- skapa samrådsredogörelse 

 
Representativitet  

- ålder-/könsfördelning 
- ”positivt/negativt” projekt 
- särskilt berörda  

 
B) Digitala samråd 
 
Funktioner 

- detaljerat, t.ex. kunna se frågor och svar  
- generellt, t.ex. användarvänligt 

 
Utmaningar och risker 

- digital exkludering 
- nytta? 

 
Möjligheter och vinster  

- tillgänglighet ökar för vissa 
- effektivitet 
- administration 

	


