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FÖRORD

Det du nu håller i din hand är resultatet av de avslutande 20 poängen på Programmet för Fysisk planering,
Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen omfattar totalt 180 poäng och leder till teknologie magisterexamen.
När det blev aktuellt att påbörja mitt examensarbete hösten 2003 erbjöds jag att medverka i ett e-demokrati-
projekt som Ronneby kommun hade startat under året. Projektet var dels ett försöksprojekt inom verksamheten
på Samhällsbyggnadskontoret, dels ett forskningsprojekt där flera institutioner på Blekinge Tekniska Högskola
medverkade. Från Fysisk planering deltog docent Anita Larsson som forskare och jag själv som projektassistent.
Vårt uppdrag blev att utvärdera projektet utifrån den fysiska planeringens perspektiv. Delar av detta examens-
arbete baseras på de studier vi genomförde i forskningsprojektet.

Anita Larssons medverkan har alltså sträckt sig till mer än handledare för mitt examensarbete, bl a är
analysmodellens utformning resultatet av gemensamma diskussioner. Inom KomInDu-projektet har Anita
Larsson och jag tillsammans skrivit en avrapportering, vision.ronneby.se – plansamråd via webben, erfaren-
heter från den fysiska planeringens perspektiv. Rapporten utgör emellertid enbart ett preliminärt material.
Avsikten är att publicera en slutrapport under hösten 2004. Medan denna rapport fokuserar på själva plan-
processen har jag i mitt examensarbete valt att sätta in planprocessen i en bredare diskussion om demokrati och
särskilt e-demokrati.

Ursprunglig tidplan för projektet utgick från att såväl samrådsbehandling som politikers behandling av inkomna
synpunkter skulle vara färdigt till årsskiftet 03/04. Detta visade sig emellertid inte genomförbart, så denna aspekt
behandlas inte i mitt examensarbete. Intentionen är att Fysisk planerings slutrapport ska innefatta en diskussion
kring frågan.

Jag vill här tacka min handledare Anita Larsson, universitetslektor på BTH, för en värdefull handlednings-
insats och intressanta diskussioner. Jag passar också på att tacka mina studiekamrater i Fp99, som under dessa
4,5 år bidragit med skolgångens alla höjdpunkter. Tack även till min syster Lisa för den fina framsidan, mamma
för korrekturläsningen och pappa för att du pushat på mig. Sist men inte minst riktas ett särskilt tack till min
Dan som stöttat och hjälpt mig under hektiska perioder.

Tystberga i maj 2004

Ida Olén
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1. INLEDNING

Bakgrund
Kraven har ökat på insyn och inflytande från medborgarna i samhälls-

utvecklingen. Medborgarnas medverkan i planeringsprocessen är viktig av flera
skäl. Arenor där medborgarna ges möjlighet att diskutera och debattera behövs.
Bland annat har tillkomsten av Internet skapat nya möjligheter till dialog mellan
medborgare och myndigheter. Demokrati och IT var för sig skulle man kunna
betrakta som två stora intresseområden i vårt samhälle. Optimisterna tänker att
en förening av dessa ska kunna vara gynnsam för båda ”parter” och skapa
såväl ökad tillgänglighet som delaktighet och därmed en mer livskraftig och
stabil demokrati.

I Ronneby kommun har Samhällsbyggnadskontoret och Informationsenheten
i samarbete genomfört ett projekt inom översiktsplaneringen. Detta faller inom
ramen för ett EU-finansierat e-demokratiprojekt kallat KomInDu (Kommu-
nikation-Inblick-Dialog-Utveckling). Projektet syftar till att lyfta fram nya
former för kommunikation och dialog mellan medborgarna och kommunen.
Ronnebys senaste översiktsplan från 1991 har blivit inaktuell och arbetet har
pågått med att ta fram en ny plan. Denna gång fick översiktsplanen titeln Vision
Ronneby. Det är under samrådsskedet som ett nytt sätt för dialog har prövats.
Förutom det traditionella samrådsförfarandet (där planförslaget i tryckt form
skickas ut till myndigheter, intresseorganisationer, föreningar etc) har hemsidan
vision.ronneby.se skapats. Här har utvalda delar av förslaget till ny översikts-
plan presenterats i populärversion och medborgarna har givits möjlighet att ge
synpunkter genom en ”tyck till”-funktion direkt på hemsidan.

Som bakgrund till initiativ kring e-demokrati anges ofta fyra faktorer i
samhällsutvecklingen. En faktor är ökade kostnader för offentlig service och
därmed ett behov av ökad effektivitet, en annan är ökade krav på offentlig
service och därmed ett behov att höja tjänsternas kvalitet. Även minskat
deltagande i politiska sammanhang och därmed ett behov av att förändra
relationerna mellan politiker och medborgare anges som bakgrundsfaktor och
likaså en risk för ökande klyftor i samhället och därmed ett behov av att få alla
grupper med i samma takt i utvecklingen. Förhoppningarna med projekt som
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vision.ronneby.se är många. Kan metoden med samråd med hjälp av Internet
leda till att nya grupper, som exempelvis ungdomar, lockas till att engagera sig
i sin omgivande miljö och den fysiska planeringen? Kan man därmed nå fler
medborgare eller finns risk för att vissa grupper kan ha svårare att komma till
tals, som exempelvis äldre och invandrare? Påverkas besluten och planernas
slutgiltiga form av ett ökat medborgarinflytande eller är det bara ett sätt för
kommunerna att öka legitimiteten? Formerna för medborgardeltagande och
inflytande tycks vara inne i ett skede då gamla mönster bryts och då det därmed
finns utrymme för innovationer.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att bidra med ökad förståelse för faktorer

som kan underlätta utvecklingen av e-demokrati i planprocessen. Målsättningen
är att synliggöra hinder och förutsättningar vid genomförandet av samråd med
hjälp av hemsida. Detta görs utifrån fallstudien Vision Ronneby, jämförelser
med liknande projekt och diskussion av demokratibegreppet såväl generellt
som utifrån plan- och bygglagens synsätt.

Upplägg
Examensarbetet är upplagt utifrån en teoretisk del baserad på litteratur-

studier och en utforskande del med främst egna iakttagelser och tre fallstudier,
där Ronneby står i centrum.

Den teoretiska delen utgör en kunskapsbas för att underlätta förståelsen av
senare resonemang. Det inledande kapitlet, Demokrati i förändring, beskriver
hur demokratiutvecklingen i Sverige har förändrats och speglar ett samhälle
där tidigare etablerade normer, arbetsformer och dagordningar omprövas.
Här förklaras också den svenska demokratin utifrån mer generella aspekter.
Processen att ta fram en översiktsplan framställs ofta vara en demokratisk arena.
I näst-följande kapitel, PBL, samråd och demokrati, redogörs närmare för
de rådande planeringsideologierna, planeringsprocessen och hur plan- och bygg-
lagen styr medborgarinflytandet. Samrådsplikten i PBL reglerar medborgarnas
insyn och delaktighet i planeringen. Med informationsteknik som redskap i
planeringen finns, som tidigare nämnts, möjligheter att öka medborgar-
inflytandet och därmed stärka demokratin. Kapitel tre, E-government, tar

INLEDNING
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upp dessa möjligheter och även problemen med att nå alla medborgargrupper.
Vidare redogörs i kapitlet för det nya sättet att tänka kring utvecklingen av IT
i samspel med olika förvaltningars verksamheter. En diskussion förs närmare
kring komponenterna i e-government; e-demokrati, e-service och e-förvaltning.

I kapitel fyra, Fallstudier, redogörs för den huvudsakliga fallstudien
vision.ronneby.se. Här beskrivs projektets målsättningar, genomförande och
resultat. När detta examensarbete skrivs är samrådet avslutat men har ännu ej
behandlats politiskt. Därför är studien begränsad och tar inte upp hur metoden
eventuellt påverkar beslut och översiktsplanens slutgiltiga form. Även två
mindre studier har gjorts på e-demokratiprojekt i Kalix och Nynäshamn. Dessa
liknar i många avseenden projektet i Ronneby men visar även på intressanta
skillnader som exempelvis en del andra utgångspunkter och genomförande-
metoder.

Dessa fyra kapitel utgör basen för det fortsatta arbetet. Med avstamp i denna
kunskapsuppbyggnad presenteras kortfattat en analysmodell i kapitlet Analys.
Genom modellen sätts fallstudierna i kontext med de rådande planerings-
ideologierna och med planeringsprocessen. Även kunskaperna från de
föregående kapitlen tillämpas och resultatet från vision.ronneby.se utvärderas
mer ingående i detta kapitel.

INLEDNING
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Vägar till mer demokratisk planprocess utgör det sista kapitlet i examens-
arbetet. Här avslutas med några lärdomar, kring de möjligheter och svårigheter
av samråd med hjälp av hemsida, att ta med in i framtida e-demokratiprojekt.

Avgränsning
Som allt annat har även ett examensarbete en begränsad tidsperiod. Idag

finns ännu inte någon samlad forskning om e-government och e-demokrati i
Sverige. Forskningen är uppdelad mellan flera ämnen, statsvetenskap, medier
och kommunikation, informatik, sociologi osv. För att inte anlägga ett alltför
brett perspektiv och frångå inriktningen på min utbildning fokuseras
examensarbetet på medborgarinflytande och demokratidiskussioner inom den
fysiska planeringen. Arbetet är också avgränsat till översiktsplanering då det
är i detta kommunomfattande perspektiv man kan börja tala om möjligheter att
stärka demokratin. Den begränsade tiden gör det heller inte möjligt att genom-
föra några mer omfattande statistiska undersökningar eller djupintervjuer i de
tre fallstudierna.

Metod
Den teoretiska delen i detta arbete är baserad på studier av aktuell litteratur

inom ämnena demokrati, fysisk planering, IT och e-government. Även fallstudie-
rna Kalix och Nynäshamn är baserade på litteratur, men också på information
från kommunernas hemsidor. Fallstudien vision.ronneby.se baseras främst på
egna iakttagelser under projektets genomförande. Jag har bland annat deltagit
på projektgruppens möten och i diskussioner kring utförandet av
vision.ronneby.se. Forskare från BTH har genomfört ett antal intervjuer med
inblandade i projektet, bl a politiker och kommunens tjänstemän. Jag har
medverkat på flera av dessa. Dessa intervjuer har bandats och sedan
transkriberats. Dessutom har jag utfört telefonintervjuer med medborgare som
via en enkät på vision.ronneby.se anmält intresse för vidare forskarkontakt.
Även dessa intervjuer bandades. Siffror och statistik kring resultatet av
vision.ronneby.se är baserat på ett statistiskt underlag sammanställt av företaget
Your Voice som utvecklat hemsidan.

INLEDNING
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2. DEMOKRATI I FÖRÄNDRING

Representativ och direkt demokrati
Efter den allmänna rösträttens införande har statsskicket i Sverige liksom

på de flesta andra håll byggt på den representativa demokratins princip. Den
representativa demokratin utvecklades huvudsakligen från slutet av 1700-talet
i Europa och Nordamerika och är numera den dominerande formen för politisk
beslutsdemokrati. Enligt Nationalencyklopedin räknas idag mer än hälften av
världens länder som demokratier. Som allmänt politiskt honnörsord är
demokrati numera knappast ifrågasatt och de flesta i västvärlden hävdar att de
är demokrater.

Den representativa demokratin på kommunal nivå kännetecknas av att
medborgarna väljer sina företrädare i allmänna val och att dessa i sin tur fattar
de politiska besluten. Demokratin präglas på detta sätt av en indirekt styrelse-
metod. Alternativet är en direkt demokrati, i vilken samtliga medborgare
tillsammans fattar de politiska besluten. Medborgarnas demokratiska in-
flytande i kommuner kan alltså ske enligt två olika vägar – indirekt eller
direkt. Skillnaderna mellan de båda modellerna ligger främst i deras olika
vikt vid medborgarnas deltagande. I en representativ, indirekt demokrati
framförs medborgarnas åsikter via de förtroendevalda. Resultatet kan bli att
alla frågor inte kommer upp på dagordningen. Tid och resultat är väsentligt
vilket inte alltid leder till en god förankring hos den enskilda medborgaren. I
den direkta demokratin är dialog ett nyckelord. Att föra en dialog och söka
förståelse för den enskilda medborgarens åsikter kan så småningom leda till
enighet eller acceptabel kompromiss. (Gustafsson & Wide 2001)

Den demokratiska utvecklingen
Svensk historia har under de senaste 150 åren varit en tid av omvälvande

demokratisk förändring. Från att ha varit ett land där endast en liten andel av
befolkningen hade någon politiskt makt har Sverige sedan 1921, då till slut
också kvinnorna fick rösträtt, utvecklats till en modern parlamentarisk demo-
krati. Varje tid definierar dock sina demokratiproblem som förändras med
historien. I och med de stora kommunsammanslagningarna 1954-70 minskade

Bild 1: Den representativa
demokratins högborg, riks-
dagshuset i Stockholm.
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antalet demokratiskt förtroendevalda dramatiskt. Avståndet mellan väljare och
valda ökade. Antalet politiker minskade ytterligare sedan kommunerna under
1980-talet fick möjlighet att utforma sin nämndorganisation på ett friare sätt.
Olikheter i fråga om inkomst, utbildning och yrkestillhörigheter har ofta ett

DEMOKRATI I FÖRÄNDRING

Dessa förändringar har medfört att medborgarnas personliga kännedom och
kontakter med politikerna har blivit allt sämre. Det började växa fram ett ”vi-
och-dom”-perspektiv mellan medborgare och politiker. Under 1990-talet blev
snävare ekonomiska ramar för offentlig verksamhet alltmer kännbara och drev
på ett omfattande offentligt förändringsarbete. Förändringsarbetet har haft en
utpräglad ekonomisk karaktär och först under senare år har det fått en tydligare
politisk-demokratisk dimension. Demokratiutredningar har tillsatts och olika
försöksverksamheter i demokratiutveckling pågår. Denna demokratiutveckling
speglar ett samhälle som befinner sig i ett epokskifte, där tidigare etablerade
normer, arbetsformer och dagordningar omprövas (Ds 1997:35).

Medborgerlig vanmakt
Liksom flera gånger tidigare efter demokratins genombrottsperiod finns

både positiva och negativa drag i utvecklingen. Till svårigheterna hör bland
annat att valdeltagandet minskar. Visserligen är andelen röstande i Sverige
fortfarande exceptionellt stor vid en internationell jämförelse, men tendensen
är ändå illavarslande. Dessutom tycks förtroendet för politiker successivt avta.
Människor visar idag en ovilja att engagera sig i föreningsliv, organisationer
och i politiska partiorganisationer, vilket till och med kan ses i form av
politikerförakt. Det tycks som om fler i stället är delaktiga i det politiska livet
på något annat sätt, t ex genom direktkontakter med tjänstemän, politiker,
organisationer, massmedia och rättsväsende, genom manifestationer eller
protester. Den allmänt höjda utbildningsnivån och kontakten med myndigheter
tycks ha stärkt medborgarnas självförtroende. Till de positiva dragen i dagens
situation hör att intresset för samhällsfrågor är stort och att formerna för
organisering och deltagande i samhällsarbetet har breddats. Formerna för
medborgardeltagande och inflytande tycks således vara inne i ett skede då gamla
mönster bryts och då det finns utrymme för innovationer. (Se bl a Gustafsson
& Wide 2001 och Nilsson 2001)

Ökad tonvikt på individen
Den demokratiska utvecklingen tycks vara på väg mot en ökad tonvikt på

individ och lokalsamhälle. I Maktutredningens huvudrapport (SOU 1990:44)
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har man tagit fasta på skillnaderna mellan ett samhällscentrerat och ett
individcentrerat sätt att se på demokrati. I den samhällscentrerade
demokratimodellen sätts det gemensammas bästa i centrum. Den enskilde
förutsätts ta ansvar för både egna och andras intressen genom att delta i
gemenskapen. Idag är den individcentrerade demokratimodellen på frammarsch.
Utgångspunkten är idén om en suverän individ som tar ansvar för sitt eget öde.
Alla ska ha frihet att ordna sina egna förhållanden utifrån egna intressen och
eget samvete, utan för mycket inblandning av andra. Medborgarna väljer att i
ökad utsträckning på egen hand försöka påverka sin situation. Maktutredningen
anser det emellertid viktigt att finna en balans mellan en samhällscentrerad
och individcentrerad demokrati.

Sverige föregångsland för lokal demokrati
Enligt Demokratiutredningen (SOU 1999:12) har Sverige haft ambitionen

att vara ett föregångsland när det gäller att sprida beslutsfattandet och
åstadkomma en institutionell ram som gör det möjligt att lägga besluten allt
närmare människorna. Sverige har tack vare offentlighetsprincipen ett försprång
gentemot andra länder. Här finns en vilja och en tradition av att hålla
medborgarna väl informerade. I många svenska kommuner genomförs olika
former av projekt, aktiviteter och förändringar med syfte att förbättra den lokala
demokratin. Detta inkluderar såväl försök med förändringar i de representativa
organen som olika varianter av medborgarinflytande vid sidan av de
representativa organen.

Gustafsson & Wide (2001) menar att alla försök att stärka den lokala
demokratin givetvis bör ses som något positivt, med syftet att stimulera,
ifrågasätta och utmana traditionella former för medborgarinflytande. En viktig
aspekt att fundera över är emellertid hur den politiska makten förändras genom
olika projekt. Innebär det att de folkvalda politikerna förlorar makt till brukarråd
och projektgrupper? År det lämpligt att de som inte är politiskt valda ska ha
denna makt när de inte kan ställas till ansvar vid mandatperiodens slut såsom
politiker kan? Och hur ser det ut med representativiteten i de lokala projekten?

Hela folkets röst
För att en demokrati ska förverkligas krävs att alla grupper i samhället är

delaktiga och representerade. Innebörden i begreppet representativitet är dock

DEMOKRATI I FÖRÄNDRING
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omtvistad. Enligt Gustafsson & Wide betraktades det i den svenska debatten,
under de första årtiondena efter andra världskrigets slut, som närmast självklart
att representativitet var detsamma som så kallad åsiktsrepresentativitet. Idag
ingår social representativitet på samma självklara sätt när frågan diskuteras.
Med social representativitet menas att de folkvalda avspeglar egenskaper såsom
kön, ålder och etnicitet hos väljarna, medan åsiktsrepresentativa folkvalda
avspeglar väljarnas ståndpunkter i enskilda sakfrågor och ideologier genom
partier.

En skiljelinje går mellan de metoder som bygger på att alla intresserade får
delta och de som bygger på statistiskt representativa urval av befolkningen. Att
myndigheter eller organisationer bjuder in till samråd eller ber om medborgarnas
åsikter i ett specifikt ämne är numera relativt vanligt. Nackdelen med att på
detta sätt låta självutvalda grupper av medborgare spela en aktiv roll i förarbetet
till beslut är dock uppenbar. De blir inte representativa för befolkningen som
helhet. Vissa kategorier av människor brukar dominera, de som inte är bundna
av sådant som arbetstider eller barnpassning, de som har högre utbildning, de
som kan formulera sig väl i skrift och/eller är vana att framträda offentligt. Det
förefaller även vara så att särskilt kvinnor och ungdomar ofta upplever att de
traditionella formerna för partipolitik inte passar. (Se bl a SOU 1999:12)

Könsskillnader
Enligt Gustafsson & Wide ingår numera ett stort antal kvinnogrupper i en

varierad och aktiv kvinnorörelse som försöker påverka samhällsutvecklingen
bl a på lokal nivå. Just kvinnorörelsen har särskilda problem med att bli
accepterad av företrädare för den representativa demokratin. Att ta
kvinnogruppernas krav på allvar och integrera dessa i det lokalpolitiska arbetet
har visat sig vara svårt. Den representativa demokratin visar sig således ha
svårigheter att inkludera båda könen på lika villkor. Demokratiutredningens
slutbetänkande (SOU 2000:1) noterar emellertid vissa positiva trender såsom
att skillnaderna mellan kvinnors och mäns deltagande har minskat.

Olikheter i ”klasser”

starkt genomslag när det gäller möjligheterna att hävda sin rätt och utöva
inflytande. I internationellt perspektiv framstår den ekonomiska jämlikheten i

Olikheter i fråga om inkomst, utbildning och yrkestillhörigheter har ofta
ett

DEMOKRATI I FÖRÄNDRING
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Sverige som relativt god. Utvecklingen mot ökad utjämning under 1980-talet har
dock hejdats och återigen ses ökade skillnader (se bl a SOU 1990:44).
Betydelsen av inkomst- och förmögenhetsfördelningen i samhället ökar när
marknadsprincipen vinner terräng.

En av de mest väsentliga frågorna kring den moderna välfärdsstaten gäller
utbildningens konsekvenser. Utbildning rustar individen med resurser i form av
motivation, kunskaper och färdigheter. Därmed har den stigande utbildningsnivån
bidragit till att höja medborgarnas förmåga att utöva inflytande. Personer som i
jämförelse med andra har hög utbildning har ofta större chans att skaffa sig de
positioner, knyta de kontakter och inta de sociala roller som i förlängningen medför
kunskap och aktivitet. Vissa grupper som ungdomar, långtidsarbetslösa och
personer med utländsk bakgrund tenderar således att hamna utanför de platser där
de demokratiska samtalen förs. Kravet på att situationen för eftersatta grupper i
samhället ska uppmärksammas och förbättras är vanligt i svensk politik.

Vem har rätt att delta
Rätten att rösta och delta i kommunalpolitiskt arbete grundas idag på människornas

permanenta boende, närmare bestämt mantalsskrivningsort. Inom planeringen upp-
kommer en speciell situation. Inom detaljplanering innefattar PBLs sakägarebegrepp
främst fastighetsägare vilket ”går före” mantalsskrivningen. Sakägarebegreppet
upplöses högre upp i planhierarkin, som inom översiktsplaneringen.

För inte så länge sedan förekom det ganska sällan att kvinnor och män regelmässigt
bodde, arbetade och tillbringade sin fritid på mer än en ort. Också beslutsfattare
bodde i regel på den plats där de var verksamma. Det bidrog till att lokalpolitiken
präglades av såväl formella beslut som vardagliga erfarenheter av det samhälle man
var med om att förändra. Det lokala territoriet var den plats där man hade sitt hem
och där man vistades under större delen av sitt liv. Numera förflyttar sig inte
bara information, varor och kapital utan också människor snabbare och billigare än
förut. Det är inte ovanligt att bostaden finns i en kommun, fritidshuset i en annan
och arbetet i en tredje. Kanske tillbringas också avsevärd tid på ytterligare någon
ort inom Sverige eller i något annat land. Gustafsson & Wide menar att hemort
och vistelseort för många har kommit att bli åtskilda delar av normalarbetsveckan
eller årsarbetstiden utan att mantalsskrivningsorten för den skull ändras. En fråga
som kan ställas i denna nya situation är om det inte borde finnas kanaler för
formellt inflytande, som sträcker sig längre än till den kommun eller det land där
man bor permanent eller är medborgare.

DEMOKRATI I FÖRÄNDRING
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3. PBL, SAMRÅD OCH DEMOKRATI

Plan- och bygglagen om översiktsplanering
Samhällsplaneringen så som vi känner den idag har framförallt utvecklats

under 1900-talet. 1947-års Byggnadslag blev ett genomslag för planeringen i
Sverige, då de översiktliga planinstituten regionplan och generalplan lagfästes.
På 1970-talet introducerades den fysiska riksplaneringen, bl a för att behärska
den ökade efterfrågan på mark, främst utanför tätorterna, som bilismen med-
förde. Idag sker den övergripande fysiska planeringen nästan enbart genom de
obligatoriska kommunala översiktsplanerna som plan- och bygglagen (PBL)
föreskriver. (se bl a Blücher et al 2003) Översiktsplanen som ett övergripande
planinstrument tillkom i samband med PBL 1987. Svenska kommunförbundet
(2001a) menar att många kommuner var skeptiska till en obligatorisk översikts-
plan när PBL introducerades. De ansåg att arbetet med detaljplaner var viktigare
och såg inte möjligheten att använda översiktsplanen som politiskt instrument.

PBL hade föregåtts av omfattande utredningar, bl a regeringens proposition
1985/86:1 med förslag till en ny plan- och bygglag. I propositionen framgår
huvudmotiven till den nya lagen. Stor vikt lades vid medborgarinflytandet i
planeringsprocessens olika skeden. Konkret innebar detta att utställningstiden
fördubblades och att kraven på samråd förstärktes. Formerna för deltagande
lämnades öppet för kommunerna att styra. ”I ett samhälle som präglas av en
demokratisk grundsyn och solidaritet människor emellan måste både sam-
hällets organ och de enskilda människorna ha ett ansvar för att den
fysiska miljön utformas, vårdas och används så att goda sociala livsvillkor
kan uppnås…” (Prop., 1985/86:1, s 57). Den formaliserade beslutsprocessen
i bygglagen var ursprungligen till för att tillgodose behovet av rättsäkerhet för
sakägarna, främst då ägare av fastigheter. PBL-utredningen föreslog att
sakägarkretsen skulle vidgas till att omfatta alla boende som berörs av plan-
förslaget. Då var det dock endast frågan om att kommunen skulle informera
om planerade förändringar.

1996 genomfördes en ny omarbetning av PBL. Lydelsen i lagen förändrades
så att de berörda också skulle ha möjlighet att påverka planens utformning.
Ändringarna banade väg för en processinriktad, integrerad och samordnad
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planering med ökad medborgerlig delaktighet. I proposition 1994/95:230
ansågs att det är angeläget att medborgarinflytandet kan göra sig gällande på
samtliga beslutsnivåer. Det är då naturligt att formerna för och syftet med
in-flytandet varierar med hänsyn till beslutsnivå och typ av beslut. Man menade
också att den naturliga nivån för dem som bor eller är verksamma i ett område
ofta ligger mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen.
Emellertid bedömdes det inte finnas några bärande motiv för ytterligare en
planform. Behovet av ett förstärkt medborgarinflytande bör, enligt proposition
1994/95:230, istället tillgodoses främst inom ramen för översiktsplanearbetet.
Det ansågs vara önskvärt att bestämmelserna om översiktsplanen tydliggjordes
och utvidgades för att svara mot bl a kraven på ökat medborgarinflytande. Man
menade att detta behövde säkerställas genom regler för förfarandet då
översiktsplanen upprättas eller ändras.

Översiktsplanering och processen

Den kommunala översiktsplanen
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Minst en gång varje

mandatperiod ska kommunen se över sin översiktplan. Om den bedöms (av
politikerna, t ex kommunfullmäktige) vara aktuell så fortsätter den att gälla, i
annat fall beslutar man att revidera planen. Den ska omfatta hela kommunens
yta. Planen kan fördjupas för delar av kommunen genom att behandla frågorna
med en större detaljeringsgrad. Översiktsplanen visar i stora drag kommunens
syn på hur bebyggelsen kan utvecklas och bevaras, samt hur mark och vatten-
områden bör användas. Planen är inte juridiskt bindande för myndigheter
och enskilda, men är vägledande för efterföljande beslut. Planen är en överens-
kommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag bör
beaktas. (Boverket 1996)

I Boken om översiktsplan (1996) pekar Boverket ut tre uppgifter för den
översiktliga planeringen.
• För det första ska planen vara en vision eller riktningsgivare som anger

politiska strategier.
• För det andra ska planen vara ett förenklings- och effektiviserings-

instrument som kan användas i det dagliga beslutsfattandet.
• För det tredje ska planen vara ett dialoginstrument mellan olika intresse-

grupper.

PBL, SAMRÅD & DEMOKRATI
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Om planeringsprocessen
Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Syftet är att planerings-

arbetet ska ske med öppenhet och insyn och med ett starkt medborgarinflytande.
Motivet för detta är att beslutsunderlaget blir bättre, att besluten får en bättre
förankring samt att det är en självklar rättighet att få påverka den egna närmiljön.

Nedan följer en beskrivning av de skeden som normalt ingår i arbetet:

Program - Ett material tas fram i vilket syftet och utgångspunkterna för plan-
arbetet redovisas. Programmet belyser bakgrunden samt ett antal framtidsfrågor/
områden som bedöms vara viktiga att diskutera i det kommande arbetet.
Programmet har som syfte att tidigt väcka intresse och förankring i det
kommande arbetet.

Samråd - Ett förslag till översiktsplan arbetas fram. Förutom samråd med
länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget
ska övriga myndigheter och sammanslutningar samt enskilda, som har ett
väsentligt intresse av förslaget, beredas tillfälle till samråd. För att kunna
påverka ut-formningen av planen är det viktigt att väcka intresse hos en bred
allmänhet. Därför arrangeras ofta ett antal möten med allmänheten, organisationer,
föreningar, myndigheter med flera. Lång samrådstid kan möjliggöra ett vidgat
medborgarinflytande.

Utställning - Efter samrådet görs ändringar och kompletteringar med anledning
av de synpunkter som kommit fram under samrådet. Därefter ska kommunen
ställa ut översiktsplaneförslaget under minst två månader. Det är brukligt att
planen ställs ut på ett flertal platser i kommunen. Den som vill lämna synpunkter
på förslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden och länsstyrelsen
ska under samma tid avge ett granskningsyttrande över planförslaget.

Antagande - Kommunen sammanställer de synpunkter som inkommit vid
utställningen i ett utlåtande och redovisar sina ändringar. Synpunkter som inte
kan tillgodoses bör motiveras särskilt. Det reviderade planförslaget lämnas till
kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige fattar beslut om
antagande av översiktsplanen.

Laga kraft - Efter kommunfullmäktiges beslut att anta planen har man tre
veckor på sig att överklaga beslutet genom så kallat kommunbesvär. Innehållet
i översiktsplaner kan inte överklagas, utan endast den formella handläggningen

PBL, SAMRÅD & DEMOKRATI
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av planen kan föras talan mot. När överklagandetiden löpt ut utan att någon har
överklagat, eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och
avslagits, fastställs beslutet och planen vinner laga kraft.

Enligt Boverket (1996) bör arbetet med planen följa vissa bestämda regler,
som kräver att
• alla kommunmedborgare ska ha full demokratisk insyn i arbetet och

möjlighet att påverka det
• kommunen måste samråda med särskilt berörda (t ex grannkommuner

och föreningar som kan ha ett särskilt intresse) när man gör planen
• det ska vara lätt att begripa vad planförslaget innebär, varför det ser ut

som det gör och vilka konsekvenser det får
• staten (genom länsstyrelsen) ska ge besked om vilka nationella värden

som finns i kommunen och som bör värnas i alla svenska medborgares
intresse

• översiktsplanen ska vara aktuell, vilket innebär att översiktsplanearbetet
egentligen måste pågå med varierande intensitet hela tiden

Det är lika viktigt att betrakta processen som ett mål i sig som att enbart
fokusera på planens syfte. Wirén (1998) menar att planeringsprocessen ska
fungera som ett debattforum för kommunledning, näringsliv, organisationer,
andra samhällsaktörer och enskilda invånare. Processen har med andra
ord ett pedagogiskt värde, genom att engagera människor och ta in synpunkter
från gemene man. Det är en kontinuerlig process där själva dokumentet, över-
siktsplanen, är en del. En mängd material, från enkla inventeringar till bearbetat
planeringsunderlag, utgör det underlag som används i översiktsplaneprocessen
och ligger till grund för översiktsplanen. Framtagandet av underlagsmaterialet
bör ske såväl på lokal och regional nivå som på central nivå.

Samråd
Den svenska planlagstiftningen lägger stor vikt vid samråd med berörda.

Inom fysisk planering finns flera olika begrepp för samråd, bl a programsamråd,
plansamråd och byggsamråd. Samråd kan även vara en dialog under hela
planprocessen.

Nationalencyklopedin förklarar begreppet samråd som en överläggning för
att enas om gemensamt handlande, ofta i formellare sammanhang. I plan-

PBL, SAMRÅD & DEMOKRATI
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sammanhang förknippas ordet med flera lydelser i PBL, bl a 4 kap. 3 § ”När
förslag till översiktsplan eller till ändring av planen upprättas, skall kommunen
samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs
av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt
som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.”.
Ett samrådsförfarande är alltså obligatoriskt vid upprättande av planförslag.
Enligt PBL är det genom samråd som såväl allmänna som enskilda intressen
ska beaktas. Förslaget ska sändas ut på remiss till myndigheter, politiska partier,
grannkommuner, näringsliv, organisationer och föreningar. Ofta äger en viss
mötesverksamhet rum, bl a med allmänheten. Planförslaget ställs med fördel
ut på väl valda platser i kommunen, t ex i kommunhuset och på bibliotek.

Samråd är en process i sig samtidigt som den är en del av den kommunala
planerings- respektive beslutsprocessen. Det praktiska samrådsförfarandet
består till stor del av personlig kontakt mellan människor med olika erfarenheter
och intressen. Det innebär att samrådsdeltagarna ska få tillfälle att förbereda
och planera sitt agerande. Precis som planerare och politiker tar sig tid att
överväga sina synpunkter behöver övriga samrådsdeltagare tid för att sätta sig
in i planärendet. Det är ett praktiskt problem att göra samrådsprocessen över-
blickbar och att tydliggöra deltagarnas attityder och avsikter. I PBL 4 kap. 4 §
står att ”Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att
ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till
förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd och
konsekvenser redovisas.”.

Efter samrådet ska en så kallad samrådsredogörelse skrivas. Denna ska
redovisa för hur samrådet kring planförslaget gått till, vilka synpunkter som
har anförts samt hur dessa föreslås bli bemötta eller beaktade i den plan som
ställs ut.

Demokratisk arena
Kraven som PBL ställer på planeringsprocessen är inriktade på att planerings-

arbetet ska ske med öppenhet och insyn. De syftar till att garantera att den plan
kommunfullmäktige antar har tillkommit under rättssäkra och demokratiska
former. Boverket menar i Vem bestämmer (1998) att planeringsprocessen som
PBL föreskriver fungerar bra när planeringen tar sikte på ett ökat inflytande
för medborgarna. Inte i någon annan del av den kommunala verksamheten

PBL, SAMRÅD & DEMOKRATI
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finns sådana inflytandemöjligheter för medborgarna som i den fysiska plane-
ringen. Bl a förändras skolor och barnomsorg utan att föräldrar, elever och
barn tillfrågas, hemtjänsten organiseras och genomförs utan de gamla och
funktionshindrades synpunkter.

Översiktsplanen är det enda kommunala strategiska dokument som genom-
går en formell demokratisk process. Översiktsplaneprocessens roll som en
demokratisk arena för ett långsiktigt strategiskt handlingsprogram för
kommunens planering framhålls i Boken om översiktsplan (Boverket 1996).
Där står att processen bl a ska organiseras så
• att medborgarinflytande kan uppnås
• att ta tillvara möjligheterna till förbättrat underlagsmaterial via

medborgarinflytandet
• att bereda olika grupper i samhället reella möjligheter att komma till tals

Även om medborgare, myndigheter m fl garanteras insyn och inflytande
genom lagens processregler är det ändå kommunen som genom sitt planmonopol
har formell rätt att ta initiativ till planläggning, bestämma innehåll och inriktning
samt fatta beslut om planer och lov. Lagen ger inte medborgarna någon rätt att
initiera planering och inte heller något utrymme för att delta i det besluts-
fattande som avser planer. Lagstiftaren har lagt en grundnivå för medborgar-
inflytandet genom reglerna för programarbete, samråd och utställning, men anger
ingen gräns för hur stort medborgarinflytandet kan vara. Graden av medborgar-
inflytande utöver grundnivån blir således en kommunal ambitionsfråga.

Om översiktplanen ska bli en väl förankrad plan för kommunens utveckling
måste den utgå från frågor som angår medborgarna. Samarbete och aktivt
deltagande i planeringsprocessen kräver utgångspunkter som alla kan förstå.
Det är inte säkert att de aspekter som staten vill arbeta in i översiktsplanen
uppfattas som de mest angelägna i kommunen.

Medborgardeltagande = medborgarinflytande?
Byggforskningsrådet (2000) menar att medborgardeltagande och medborgar-

inflytande handlar om
• att låta medborgarviljan slå igenom i besluten
• att få de politiskt valda representanterna att lyssna på medborgarna
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• att skaffa fram relevant kunskap som underlag för att fatta beslut
• att utveckla dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna

Medborgarinflytande och medborgardeltagande är emellertid inte samma
sak. Medborgarinflytande kan uppstå utan att något medborgardeltagande äger
rum och medborgardeltagande kan föreligga utan att medborgarna utövar
något inflytande. Det är dock sannolikt att en medborgare som deltar har
större möjligheter till inflytande än en som inte deltar.

Medborgarinflytande och lokal demokrati har länge varit aktuella begrepp
såväl i den debatt som förts i riksdag och centrala utredningar som i kommunal
politik och medborgarrörelser. Medborgarskapsbegreppet är, liksom demokrati-
begreppet, mångtydigt och omdiskuterat beroende bl a på dess komplexa natur
och på att det används i många olika sammanhang. Boverket (1998) beskriver
medborgarskap som deltagande eller medlemskap i ett samhälle. I Sverige har
begreppet medborgare länge relaterats till enbart den legala betydelsen av att
inneha svenskt medborgarskap. För de politiskt konservativa har begreppet
stått för idéerna om en aktiv medborgarroll och för de vänsterorienterade har
fokus varit synen på rättigheter. Alla medborgare har samma rätt att delta i
samhället, samtidigt som medborgarskapet innefattar både rättigheter och
skyldigheter. Medborgarperspektivet omfattar också rätt till information, insyn
och inflytande.

Nya planeringsformer för att skapa dialog

Rationalistisk planering ovanifrån
Den svenska planeringsprocessen är uppbyggd med rationalistiska förebilder.

Under hela den ”modernistiska” tiden under 1900-talet har en målinriktad,
teknisk rationalitet varit rådande (se bl a Boverket 1998). Den tankemodell
som djupast påverkat det svenska samhället och den svenska planeringen under
vårt århundrade är övertygelsen att det finns en optimal, teknisk lösning på alla
de problem som kan uppstå inom samhällets ram. Under 20- och 30-talen kom
samhällsbyggandet att ses som en rationell process, och det fanns en tro på
vetenskapens möjligheter att skapa ett ordnat och rationellt samhälle. De
vanliga medborgarnas vardagsföreställningar uppfattades som ogrundade och
diffusa i motsats till experternas och politikernas vetenskapligt uppbyggda fakta-
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samlingar. På 1960-talet byggde planeringen ännu på rationell planerings-ideo-
logi, med statistik och prognoser, som kvantitativa planeringsunderlag. Under
större delen av 1960-talet var planerarna engagerade i och upptagna med att
förverkliga ”miljonprogrammet” och en tekniskt rationell planeringsideologi var
dominerande. Med tiden utsattes dock dessa idéer för kritik. Användningen av
ett svårförståeligt fackspråk och otydliga metoder för samhällsplanering och ett
nära samarbete mellan politiker och tjänstemän, förde med sig en skepsis mot
planering och planerare. Idag planerar många kommuner fortfarande på ett
rationalistiskt sätt, men inte så teknokratiskt som under 1960-talet.

Den rationella planeringsformen, med expert- och politikerdominerad
förvaltning, har ett traditionellt ovanifrånperspektiv (eng. top-down) utifrån
den representativa demokratins regler (Nilsson 2001). Ovanifrånperspektivet
står för en planeringsstrategi där både initiativ och genomförande genereras av
de formella instanser som formellt är ansvariga för insatsen. Generaliserat
beskrivet, har planerarna i ett ovanifrånperspektiv uppgiften att hos
kommuninvånarna förankra planeringsförslag upprättade av experter,
intressenter och politiker. Syftet för ökat medborgarinflytande kan alltså
uppfattas som ett sätt att legitimera den fysiska planeringen.

Under senare år har det blivit allt mer uppenbart att den rationalistiska
planeringsprocessen inte svarar mot dagens samhälle. Sverige, liksom andra
länder i Europa, står således idag inför en situation som kännetecknas av att
förutsättningarna för den traditionella samhällsplaneringen förändrats. (se bl a
Cars 2001) Nu ställs stora förhoppningar och förväntningar, bl a på den
kommunikativa planeringsteorin och dess metoder, för att ge en ny legitimitet
åt en försvagad samhällsplanering.

Kommunikativ planering underifrån
En kommunikativ planeringsteori har sin grund i en deltagande demokrati,

vilket innebär att människor tillsammans i en öppen diskussion kan enas om
det som reglerar våra liv i samhället. Genom kommunikativa processer förväntas
allas intressen skyddas. Det förutsätts att kommuninvånarna involveras i
planeringsprocessen i dess inledning och är aktiva under hela processen.
Planerarnas roll som drivande expert i planeringssituationer tonas ned, genom
att betona att fysisk planering inte är ett privilegium för tjänstemän (se bl a
Nilsson 2001). Planerarnas uppgifter i detta underifrånperspektiv (eng. bottom-up)
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blir att sammanställa kommuninvånarnas planeringsunderlag till besluts-un-
derlag för representativa politiska beslut. Det vill säga ett uttryck för di-
rektdemokrati eller deltagardemokrati. Enligt kommunikativa planeringsteorier
anses de boende eller arbetande ha bäst lokalkunskap om ”sitt” område. De
boende/arbetande kan konsulteras för att bidra med väsentliga fakta som underlag.
Allmänheten har sin kunskap från vardagslivet, talar med sitt vardagsspråk och
betraktar sig som en del av den verklighet de beskriver. Planeraren har uppgiften
att samla in allmänhetens vardagskunskap som en del av planeringsunderlaget.
Syftet med ökat medborgarinflytande kan alltså dels handla om att få mer verkligt
inflytande för medborgarna, dels att få en breddad kunskapsbas. Många
planeringsteoretiker framhåller kommunikativ planering också som en lärande-
process för de deltagande parterna. Genom att i gemensamma samtal disku-
tera och föra fram sin syn och sina åsikter om det som avhandlas lär sig alla av
varandras kunskaper.

Det finns emellertid en del svårigheter med de kommunikativa
planeringsmetoderna, t ex skillnader i makt och värderingar som kan orsaka
konflikter. Nilsson (2001) menar att planerare inte arbetar på en neutral arena.
För att medvetna beslut i en kommunikativ planeringsprocess ska kunna bli
demokratiska fordras en ”deltagaretik”. Den innebär en moralisk skyldighet
att se till att alla intressegrupper är representerade och har tillträde till planerings-
arenan på ett sådant sätt att deras synpunkter kan föras fram.

Flera intressanta försök till kommunikativa processer för att bredda
kunskapsunderlaget har gjorts under senare tid. Det har t ex handlat om att
engagerade medborgare medverkat i studiecirklar där planidéer diskuterats fram
parallellt med den formella processen. (se bl a Friberg och Larsson 2002, Cars
2001) Boverkets rapport Vem bestämmer (1998) som just behandlar sådan
verksamhet är väldigt tydlig med att man inte kan åsidosätta den formella
processen. Vidare anses att medborgardeltagande i kommunal planering inte
bör reduceras till en fråga om bättre beslutsunderlag eller ett sätt att undvika
ett överklagande i planeringsprocessen. Det ska ses som det sociala kitt som
kan hålla samman ett samhälle i en långsiktigt hållbar utveckling. En
medborgerlig delaktighet leder till att besluten har större möjligheter att bli
”socialt hållbara” genom att ett ansvarstagande för besluten anses följa med
delaktigheten.

PBL, SAMRÅD & DEMOKRATI
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Planerarens medborgarsyn
De skillnader som finns i kommunernas ambitionsnivåer presenterar Boverket

i Vem bestämmer (1998) genom tre vanliga kommunala organisationsmodeller
för medborgarinflytande. Planerarens olika förhållningssätt att se på medborgaren
kan läggas till dessa modeller.
• I den första modellen är medborgarna remissorgan och lämnar synpunkter

på kommunalt utarbetande förslag. Man planerar för medborgaren. Detta
är typiskt för den rationella planeringen.

• I den andra förhåller sig medborgare och kommunens företrädare som
kommunicerande kärl. Här utvecklar kommunen en dialog med med-
borgarna och gör dem medansvariga i arbetet för att lösa gemensamma
problem. Den kommunikativa planeringen kännetecknas av just detta
att planera med medborgaren.

• I den tredje modellen har medborgarna ett eget definierat ansvar och
egen budget inom ramen för t ex en lokal nämnd eller ett
självförvaltningsråd. Här fattar medborgarna själva beslut om det lokala
samhällets framtid. Här kan sägas att direktdemokratin kan utvecklas,
men även om medborgaren har ett stort egenansvar är det med
medborgaren man planerar.

Ett ökat intresse för samhällsplaneringen?
Idag finns tendenser till ett ökat intresse för samhällsplaneringen. Men det

är inte en samhällsplanering av traditionellt slag som efterfrågas. Samhälls-
planeringen befinner sig i en ny situation.

I takt med att samhällsplaneringen blir mer sektorövergripande och breddad
berör den alltfler områden i människors vardagsliv. Det bidrar till ett ökat
intresse för planeringen. Boverket menar, i Vem bestämmer, att den nya
planeringen måste ha ett tydligt underifrånperspektiv, bygga på en dialog
mellan berörda och vara förankrad i människors vardagsliv. Människor har
helt andra förväntningar på samhället idag jämfört med exempelvis på 1950-
talet. Byggforskningsrådet (2000) refererar i boken Aktiva medborgare till 1990
års Maktutredning (SOU 1990:44) där denna ofta citerade summering finns:

I takt med den ökade utbildningsnivån stiger medborgarnas förväntningar
på personligt inflytande snabbare än det faktiska handlingsutrymmet.
Samhällsutvecklingen präglas av en tilltagande medborglig vanmakt. (sid 4)
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Enligt Byggforskningsrådet (2000) har individcentrerade demokratimodeller
vunnit insteg under senare år på bekostnad av sådana som har sin tyngdpunkt i
samhället och kollektivet. Alltfler självständiga och kompetenta medborgare
försöker att på egen hand påverka de frågor som är viktiga för dem i vardagen.
Medborgarna vänder också i ökad utsträckning ryggen åt samhällets
traditionella påverkanskanaler.

Nya roller - inte självklara
Enligt Boverket i boken Vem bestämmer (1998) håller rollen som medborgare

på att förändras. Det sker en successiv utveckling från efterkrigstidens passiva
mottagare av ovanifrånkonstruerade reformer till 90-talets medborgare som
ställer krav på delaktighet och inflytande i de beslut som berör vardagen
och närmiljön. Medborgarna respekteras i ökad utsträckning för de kunskaper
de kan föra fram som planeringsunderlag, men steget är fortfarande långt till en
roll där de i någon mening blir jämbördiga parter med politiker och planerare.
Det är nödvändigt att politikerna går in i en ny roll i nära kontakt med medborgarna.
De är i mycket liten utsträckning engagerade i lokalt utvecklingsarbete, men
behövs för att driva på, inspirera och peka på alternativa vägar.

Nilsson (2001) menar att planerarna tillsammans med andra tjänstemän ofta
intar en position mellan politikerna och medborgarna, vilket skapar komplexa
maktförhållanden. Planerarna vill gärna utveckla kommunikativa planerings-
processer med ett större inflytande från medborgarna. Samtidigt har planerarna
i rollen som kommunala tjänstemän i uppgift att koordinera politikers och
övriga aktörers intressen. Detta kan skapa otydliga makt- och lojalitets-
förhållanden gentemot de olika aktörsgrupperna. Ansvaret för att operativt
utföra det svåra arbetet med förnyade former av medborgardeltagande anser
Nilsson har lämnats över från politikerna till planerarna. Planerarna anser att
rollfördelningen ofta är otydlig och att det ställs på sin spets när det uppstår
skilda meningar och konflikter mellan aktörerna. Det uppstår ett dilemma
mellan de samverkansförsök som görs, som kan uppfattas som direkt-
demokrati, och den representativa demokratin som har till uppgift att värna
om det allmännas intressen.
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4. E-GOVERNMENT

Informationstekniken som demokratiskt redskap
Informationstekniken (IT) utvecklades kraftigt under 90-talet.

Informationsteknikens användning breddades. Vissa kommuner har även gjort
försök med interaktiv kontakt med invånarna. Under det senaste halva decenniet
har vi sett en mängd hemsidor byggas upp. E-mail har kommit att ersätta
telefonen i allt fler sammanhang. Elektroniska tjänster håller på att utvecklas.
I slutet av 90-talet började utvecklingen av den så kallade 24-timmars-
myndigheten, när regeringen uttalade att Sverige skulle bli ett
informationssamhälle för alla. Även om det varit en snabb utveckling på Internet
under flera år så är det först nu som dessa redskap börjar användas i stor skala.

Debatten om demokratins kris har riktat intresset mot nya metoder och
tekniker för att fördjupa det demokratiska deltagandet. Man ser Internet som
ett möjligt redskap för detta. Den informationstekniska utvecklingen har nu nått
en sådan mognadsgrad att det blivit möjligt att i bred skala praktiskt testa teorier,
metoder och tekniker. Den snabba expansionen av Internet, i kombination med
den pågående bredbandsutbyggnaden, innebär att en teknisk plattform nu
existerar för att kunna utveckla elektroniska tjänster som på olika sätt anses
kunna bredda och fördjupa demokratin.

Goldkuhl & Röstlinger (2001) har identifierat tre delområden för informa-
tionsteknik och demokrati.
• information om politiska beslut (information till väljare om fattade

beslut), t ex exponering av beslut såsom protokoll via Internet
• diskussion inför politiska beslut (samtal och samråd mellan medborgare

och politiker), t ex elektroniska diskussionsforum mellan medborgare
och politiker

• politiskt beslutsfattande (väljarnas röstning), t ex elektroniska lokala
folkomröstningar

De tre områdena sträcker sig fram till det politiska beslutsfattandet. Men
Goldkuhl & Röstlinger menar att viktiga aspekter av politisk demokrati också
är genomförandet av politiskt fattade beslut samt förvaltningens interaktion
med medborgarna i egenskap av brukare.

Informationsteknik (IT) är ett
ganska vagt begrepp, oftast
avses utnyttjandet av datorer
och Internet för informations-
hantering.
(Svenska kommunförbundet 2000)
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Grönlund (2001a) påpekar emellertid att informationstekniken i sig inte
fördjupar demokratin, men utgör ytterligare en möjlighet att stärka människors
delaktighet och vidga kontaktytor mellan beslutsfattare och medborgare.
Informationstekniken har i sig ingen riktning eller påverkande kraft. Den är ett
redskap. Grönlund menar att ännu ett medium ökar möjligheten att få in bra
idéer.

En egenskap hos Internet är att möjliggöra politiska aktiviteter utan hänsyn
till geografiska avstånd och tid. Samtidigt kan olika grupper utöver de direkta
kommunmedborgarna, som turister, potentiella inflyttande eller sommarboende,
dels ha ett behov och intresse av att delta i debatten, dels av att ta del av politisk
information. Internet gör ett sådant deltagande möjligt. Nya tillämpningar och
projekt växer fram såsom 24-timmarsmyndigheter, det offentliga rummet och
e-demokrati, skolarbeten, distansundervisning, distansarbeten osv. Möjligheterna
verkar vara oändliga, förväntningarna är också stora.

Den digitala klyftan
Ilshammar & Åström (2001) anser att en informationsförsörjning som svarar

mot de nya möjligheterna och kraven måste stödjas av en väl utvecklad infra-
struktur. Medborgarnas möjligheter att delta i det nya offentliga rummets
informationsutbyten och samtal är ofrånkomligt sammanflätade med tillgången
till teknisk infrastruktur. Via lagstiftning sätter staten också ramarna för vad
som får publiceras i nya elektroniska medier som Internet. Tillgänglig statistik
visar att det fenomen som på engelska kallas ”The Digital Divide”, den digitala
klyftan, har blivit tydligt urskiljbar även i Sverige (Ilshammar & Åström 2001).
Med den digitala klyftan menas att det finns skillnader i människors
Internetåtkomst och förmåga/intresse att använda IT. Tillgång till och använd-
ning av datorer och Internet varierar med faktorer som etnisk bakgrund, kön
och ålder, men också med utbildning, inkomster och bostadsort. Grovt sett så
har de som är mest ”behövande” i samhället också sämst tillgång till Internet
och kunskapen att använda Internet. Det har redan börjat synas tendenser till
en uppdelning mellan de som har och kan, och de som inte har och inte kan.

Tillgång till dator och Internet
Sommaren 1976 introducerades den första Appledatorn på marknaden

(Blücher et al 2003). Därefter har den tekniska utvecklingen gått fort. 1994 var
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ett genombrottsår för Internet, då olika tekniska framsteg för första gången
gjorde Internet tillgängligt och användbart för en bredare målgrupp. 1995 fanns
i Sverige 107 000 datorer anslutna och betydligt fler användare. Då var inte
Internet för ”surfning” någon stor företeelse, men idag används Internet för en
rad olika syften, privat, på arbetet eller inom utbildningen. Enligt Post och
telestyrelsen fanns det 3 037 000 Internetanvändare i Sverige juni 2002.
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2004) Hur många som idag, år 2004,
använder Internet verkar ingen riktigt veta.

En god tillgång till datorer i allmänhet och Internet i synnerhet är en grund-
läggande förutsättning för att tekniken ska få demokratiserande effekter. Tack
vare informationsteknikens snabba spridning är Sverige idag världens dator-
tätaste land. Även när det gäller antalet Internetanslutningar per capita ligger
Sverige i ledningen internationellt. (Ilshammar & Åström 2001)

Tillgången till service genom ny teknik är betydligt bättre för de boende i
städerna än för dem som bor på landsbygden eller i glesbygden. På landsbygden
är medborgaren hänvisad till egen dator, egen betald telefonledning och egna
kunskaper, medan stadsbon har tillgång till allt detta via särskilda informations-
centraler. Bredbandsutbyggnad och Internetuppkoppling som en naturlig, och
billig, facilitet i varje lägenhet är än så länge i första hand ett stadsfenomen.
Här kan dock förutsättningarna komma att förändras till det bättre, beroende
på vilka beslut som regering och riksdag kommer att fatta. (Grönlund 2001b)

Även klyftor med regionala skillnader skapas (Wiberg & Grönlund 2001).
De som bor centralt får bättre elektronisk service genom att de får tillgång till
bättre och billigare elektroniska förbindelser. De kommer i större grad än människor
i glesare bygd bli deltagare i de elektroniska demokratiska processer som byggs
upp. Internettjänster kommer att utvecklas och användas, och de kommer att
bli normen. De som inte har tillgång till detta blir marginaliserade. Viss manuell
service finns kvar, men den är mindre fullständig eftersom de nya möjligheter
som öppnas på Internet inte låter sig utföras manuellt på ett enkelt sätt. De som
bor centralt får bättre tillgång till den minskade och geografiskt mer
koncentrerade manuella service som kommer att finnas kvar. I stort kan man
säga att tillgängligheten till service med hjälp av distansöverbryggande teknik
tidsmässigt har förbättrats, medan den fysiska tillgängligheten försämrats.

 Ungefär 75 procent av Sveriges befolkning mellan 16-74 år hade 2002
tillgång till en dator i hemmet (diagram 1). Det var knappt någon skillnad

Tabell 1: Internetanslutna
datorer i världen 1969-1999.
Dessa siffror visar tydligt hur
explosionsartad utvecklingen
inom IT och Internet varit.
(Nationalencyklopedin)
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År      Ungefärligt antal
anslutna datorer

1969 4
1977 100
1984 1 000
1987 20 000
1993 2 000 000
1995 5 000 000
1997 25 000 000
1999 60 000 000
2004 ??
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Diagram 1:  Andel med tillgång till dator i hemmet år 2002. Befolkningen i åldern
16-74 år är fördelad på kön, ålder och utbildningsnivå. Källa: SCB, 2002

mellan kvinnor och män. Tillgång till dator var vanligast bland yngre människor
och avtar med stigande ålder. Tillgång till olika typer av datorer är betydligt
vanligare bland människor med eftergymnasial utbildning i jämförelse med
andra typer av utbildningar. Detta är mest markant när det gäller bärbara datorer.
Tre gånger så många bland de med eftergymnasial utbildning hade till exempel
tillgång till bärbar dator som de med förgymnasial utbildning. Tillgång till
dator i hemmet var minst vanligt bland pensionärer1. Drygt en tredjedel i denna
grupp hade tillgång till dator i hemmet. Motsvarande andel för studerande och
förvärvs-arbetande var cirka 80 procent.

Användning av dator och Internet
För det första är tillgång till ny teknik en sak, användning något annat.

Ilshammar & Åström (2001) framhåller att medan tekniken utvecklas i ett
historiskt oöverträffat tempo är människan och hennes vanor mycket trögrörligare.
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1. I denna grupp inkluderas för-
utom ålderspensionärer också an-
dra typer av pensionärer, t ex
förtidspensionärer.
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Politiska satsningar som stannar vid att förse medborgarna med datorer till
förmånliga villkor är en god sak, men kan visa sig förfelade om de inte följs
upp med breda utbildningsinsatser för att underlätta och sprida IT-användningen
bland grupper som annars har svårt att tillgodogöra sig samhällets informations-
och utbildningsutbud. Yngre, socialt och ekonomiskt välbärgade män är starkt
överrepresenterade i användningen av datorer och Internet.

Diagram 2: Andel personer i åldern 16-74 efter hur ofta man använde datorn år 2002,
fördelat på kön, ålder och utbildningsnivå. Källa: SCB, 2002

Tre fjärdedelar av befolkningen i åldern 16-74 år2 använde dator 2002
(diagram 2). Ungdomar var de flitigaste datoranvändarna, i åldern 16-24
år använde praktiskt taget alla dator. I den äldsta åldersgruppen däremot var
andelen datoranvändare bara något mer än en fjärdedel. I gruppen med efter-
gymnasial utbildning uppgick andelen datoranvändare till 93 procent för att
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2. Här visas andel personer av hela
befolkningen 16-74 år inklusive de
som inte har dator. Exempelvis har
få pensionärer dator i hemmet och
kan därför inte använda datorn i lika
hög utsträckning. Många av dessa
använder heller inte dator någon
annanstans, t ex på bibliotek.
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sjunka till 56 procent i gruppen med förgymnasial utbildning. Kvinnor och män
använde dator i ungefär samma utsträckning. Bland kvinnor använde 47 procent
dator varje dag och bland män var andelen 56 procent. 22 procent av männen
och 26 procent av kvinnorna använde inte dator alls.

Diagram 3: Andel personer i åldern 16-74 år efter hur ofta man använde Internet år
2002, fördelat på kön, ålder och utbildningsnivå. Källa: SCB, 2002

Användning av Internet (71 procent av befolkningen i åldern 16-74 år3) var
2002 (diagram 3) nästan lika vanlig som användning av dator (76 procent).
Ungefär en tredjedel använde Internet varje dag. Det var vanligare att män
använde Internet varje dag (42 procent) än att kvinnor gjorde det (30 procent).
Det var ovanligt bland unga och bland studerande att inte använda Internet,
endast 3 procent av ungdomar i åldern 16-24 år och 4 procent bland studerande
använde aldrig Internet. För personer i åldern 65-74 år använde 80 procent
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3. Se resonemang i föregående
fotnot.
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aldrig Internet. Bland både kvinnor och män var det vanligaste användnings-
området informationssökning, därefter kommunikation och sedan köp och
försäljning av varor och tjänster.

Det finns behov av statliga insatser långt utöver de som rör teknik och
lagstiftning om informationstekniken ska kunna bli ett verkligt redskap i
demokratins tjänst, inte minst vad gäller upplysning och utbildning. Ibland
föreslås lösningen att förbjuda Internetanvändning i sammanhang där individen
utövar sina lagliga rättigheter och skyldigheter. Grönlund (2001b) menar
emellertid att denna lösning inte är realistisk, utan andra lösningar där olika
medier kombineras på ett sätt som i största möjliga grad minskar skillnaderna
bör vara mera lämpliga.

Utveckling mot e-government
Sverige ska bli det första landet som är ett informationssamhälle för alla.

Det slog både riksdag och regering fast för tre år sedan genom IT-propositionen,
som är ett grundläggande dokument inom området. Ett år senare började
utvecklingen av den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Men låt oss gå tillbaka
i tiden. Electronic government (e-government) har sitt ursprung i USA, med
start i början av 1990-talet. Idéerna togs mycket snabbt upp av EU, liksom av
Sverige, och har sedan dess drivits i Europa parallellt med utvecklingen i USA.
Förebilder för hur användningen av e-government ska utvecklas finns emellertid
även redan inom den privata sektorn bland de företag som gör affärer på Internet.
(Grönlund 2001b)

Som bakgrund till initiativ kring e-government anges ofta fyra faktorer i samhälls-
utvecklingen. Dessa bakgrundsfaktorer beskriver Grönlund (2001b) som
• ökade kostnader för offentlig service och därmed ett behov av ökad

effektivitet
• ökade krav på offentlig service och därmed ett behov att höja tjänsternas

kvalitet
• minskat deltagande i politiska sammanhang och därmed ett behov av att

förändra relationerna mellan politiker och medborgare
• en risk för ökande klyftor i samhället och därmed ett behov av att få alla

grupper med i samma takt i utvecklingen
Grönlund menar att det för EU finns en mycket tydlig ytterligare drivkraft,
nämligen att minska gapet till USA inom teknisk och ekonomisk utveckling.

E-GOVERNMENT
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Av denna lista kan man se att problembakgrunden handlar om mycket mer än
IT-frågor. Det handlar om en djupgående omstrukturering av myndigheters
verksamhet utifrån nya ekonomiska och sociala villkor.

Enkelt uttryckt står begreppet för en förändring i sättet att se på informations-
teknik i offentlig sektor (Grönlund & Ranerup 2001). Förändringen handlar
inte bara om ökad användning av informationstekniken utan också om försök
att lyfta upp frågorna till en strategisk nivå. Det handlar om institutionell
förändring på två sätt. Dels förändras det interna arbetet när informations-
tekniken används för samarbete och integration mellan myndigheter. Dels
förändras det utåtriktade arbetet när information i allt högre grad blir tillgäng-
ligt via Internet och när myndigheter allt mer inrättar sin verksamhet med
medborgarens självservice som en huvudingrediens.

I Sverige används begreppet 24-timmarsmyndigheten ofta synonymt med
begreppet e-government. Men vad är då en 24-timmarsmyndighet? När man
idag pratar om 24-timmarsmyndighet kan lika många svar fås som antalet
tillfrågade personer. I Statskontorets kriterier (opubl) beskrivs begreppet
24-timmarsmyndighet som tillgänglig (till myndigheten) oberoende av tid på
dygnet och geografisk belägenhet. Man bör emellertid inte använda sig av just
uttrycket 24-timmarsmyndighet. Det är inte tillgängligheten dygnet om som är
det viktigaste. Det viktiga är att man genom e-tjänster kan underlätta för alla
medborgare att kunna påverka, diskutera och ta del av offentlig verksamhet.
Statskontoret menar dessutom att det som från början kallades 24-timmars-
myndigheten har utvecklats under åren till att omfatta ett större begrepp. Idag
innefattar visionen en utveckling mot en annan typ av förvaltning. I denna kommer
statliga myndigheter, kommuner och landsting att samverka i ett nätverk för att
fullgöra sina uppdrag, såväl medborgare som företag ska sättas i centrum. Den
nya benämningen bör enligt Statskontoret därför vara ”medborgar- och företags-
orienterad nätverksförvaltning”.

Grönlund (2001b) presenterar electronic government som användning av
informationsteknik för att
1. Tillhandahålla enklare tillgång till information och tjänster från myndigheter.
2. Öka kvaliteten på tjänsterna genom t ex snabbhet, fullständighet eller

liknande.
3. Ge medborgare möjligheter till interaktion med myndigheter och demo-

kratiska institutioner och därmed deltagande i demokratiska processer.

E-GOVERNMENT
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Politiken

Civilsamhället

Förvaltningen

Begreppet e-government täcker in både förvaltningens administrativa
arbete och de demokratiska processerna. Målet är effektivisering, lägre
kostnader och bättre service. Man vill gå över från pappersbaserad hantering
till elektronisk samt åstadkomma en kulturell förändring i denna riktning.

E-government och samhällets organisation
E-government kan även beskrivas i termer av den offentliga sektorns

organisation och inriktning med hjälp av tre noder, den formella politiken,
förvaltningen och medborgarna (det civila samhället). Grönlund & Ranerup
beskriver detta med följande figur.

Grönlund & Ranerup framhåller en förenklad bild av ett demokratiskt system
där medborgarna väljer representanter, politiker. Dessa arbetar inom ett
formellt system med vissa institutioner och regler såsom kommunfullmäktige,
partier och majoritetsbeslut. Arbetet resulterar i direktiv till administrationen,
förvaltningen, som utför besluten utan varje form av påverkan på de politiska
besluten. I praktiken är förstås relationerna mer komplicerade. Det finns
relationer av en mängd slag och påverkan sker i alla riktningar mellan noderna
i systemet. Förvaltningen har, genom sin roll som experter, inflytande över
politiska beslut genom att förbereda dem och genom att fylla ut detaljerna för
att beslut av grundläggande karaktär ska kunna verkställas. Genom lobbying
kan medborgare, organisationer och företag undvika de formella demokratiska
tillvägagångssätten. Media spelar dessutom en roll i de flesta relationerna i
figuren och även informationstekniken finns numera med i de flesta relationerna
i figuren. (Grönlund & Ranerup 2001)

Figur 1: Grundläggande element
i ett demokratiskt system. Pilar
anger inflytande, ringar domäner.
Överlappande ringar indikerar
transaktionszoner, dvs
”gråzoner” där reglerna kan
förändras under påverkan av
olika aktörer. (Grönlund &
Ranerup 2001)
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De tre delarna hänger ihop som kommunicerande kärl, dvs förändringar i en
del av systemet påverkar en eller flera av de övriga delarna. Både medborgarens
möjlighet att välja service och möjligheten att mer kontinuerligt medverka och
ge synpunkter på verksamheten minskar rollen för den formella politiken som
styrinstrument. På så sätt påverkas villkoren och förhållandena inom den
formella politiken (styrmöjligheterna minskar), administrationen (direkt
styrning av medborgare utan mellanhänder) och det civila samhället (ökad
möjlighet till direkt styrning). (Grönlund 2001b)

E-förvaltning, e-service och e-demokrati
Medan vissa ger e-government en vid innebörd översätter andra begreppet

som blott e-förvaltning med innebörd ”förvaltning on-line”. Inom TANGO-
projektet, där vision.ronneby.se ingår, delas e-government upp i tre företeelser:
e-förvaltning, e-service och e-demokrati, samtliga med informations- och
kommunikationssystem som möjliggörare. Genom att koppla dessa tre företeelser
till figuren bredvid  (figur 1) får man följande bild.

E-service
E-service innebär att medborgare och näringsliv (det civila samhället) ges

möjlighet att nå tjänster och service över elektroniska kanaler, i första hand
Internet. När medborgare enkelt kan skaffa sig information, följa ett ärende
och lättare få kontakt med den personal som hanterar ärendet, kan medborgarens
roll stärkas. En ökad tillgänglighet till service och information eftersträvas,
som är oberoende av tid på dygnet och geografisk plats. Medborgarna ska med
denna möjlighet kunna använda sig av den kanal som passar dem bäst.

Figur 2: Mellan de tre
aspekterna finns inga vattentäta
skott. E-service har den
tydligaste distinktionen, infor-
mationen mellan kommunen och
medborgaren. E-demokrati
förhåller sig däremot mellan alla
tre aktörerna i triangeln, och på
olika sätt.
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På nationell nivå har ett par satsningar gjorts när det gäller information till
medborgarna via Internet. En sådan är hemsidan SverigeDirekt, öppnad 1997,
som är tänkt som medborgarens huvudingång till all offentlig information.
Härifrån kan man nå alla myndigheter, kommuner etc Informationen i
SverigeDirekt är bred men grund, själva innehållet finns på respektive myndighets
webbställe. En annan informationssatsning som går mer på djupet är Sam-
hällsguiden, på Internet sedan 1995. Den bygger på boken med samma namn,
som funnits sedan slutet av 1970-talet, och den är organiserad efter ett antal
temaområden av typen Skola, Barnomsorg, Skaffa bostad osv. Båda dessa
informationssatsningar har begränsningen att de ”lever ett eget liv”. De är inte
tekniskt integrerade med de webbställen där den information finns som
medborgaren egentligen är ute efter. (Se bl a Grönlund 2001b)

De flesta kommuner har numera olika typer av samhällsinformation utlagt på
Internet. Fortfarande handlar det emellertid mer om statisk information än dynamisk
sådan, och i ännu mindre grad om interaktiva tjänster. Det är ofta inte ens enkelt att
söka i informationen eftersom den inte är upplagd ur ett medborgarperspektiv utan
kommer direkt från varje enskild förvaltnings informationsmaterial.

E-förvaltning
Med hjälp av informations- och kommunikationssystem kan kommunens

interna processer digitaliseras vilket leder till minskat behov av pappersbunden
information, minskad tid för åtkomst, eftersökning och kvalitetssäkring, samt
minskad risk för felkällor. E-förvaltning handlar i mångt och mycket om att
effektivisera det interna samarbetet, men även att underlätta för medborgaren i
orientering av information, att skapa en överblickbarhet. Sådana fördelar kan bl a
nås genom samordning inom såväl den egna verksamheten som utomstående
organisationer som t ex näringsliv, stat och landsting. Ur ekonomisk synvinkel
kan e-förvaltning alltså öka effektiviteten och kvaliteten hos verksamheten,
medan vinsterna ur ett samhälleligt perspektiv är att medborgarna ges möjlighet
att se in i verksamheten och förstå vad som där sker.

E-demokrati
Den representativa demokratin förutsätter ett levande samspel mellan

medborgare och politiker. De traditionella formerna för dialog dessa emellan
har hittills utgått från det personliga mötet, telefon eller brev. Med e-demokrati
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kan kontakten ytterligare utvecklas och förenklas genom att nya kontaktmöjligheter
skapas. E-demokrati handlar om att med hjälp av IT skapa elektroniska mötes-
platser och dialog mellan medborgare och politiker. Det ger därmed med-
borgarna en möjlighet att delta i och även påverka den politiska processen.
Ofta används begreppet dock mycket snävare syftande på elektroniska
omröstningar, vanligen i ett direktdemokratiskt perspektiv.

Elektroniska omröstningar
Elektroniska omröstningar finns i många olika slag med en spännvidd

mellan politiska val, folkomröstningar och ”tycka till”-frågor på t ex ett
företags hemsida. Elektroniska omröstningar i politiska val, där medborgarna
röstar på parti och politiker, är en mycket omdiskuterad men hittills inte realiserad
möjlighet. Det pågår en del utvecklingsprojekt, men dessa berör främst de
tekniska frågorna kring ett traditionellt val. Just nu arbetar den så kallade
valtekniska utredningen med att kartlägga förutsättningarna för röstning via
Internet (Grönlund 2001b). Valsystemet måste uppfylla högt ställda krav på
tillförlitlighet, valhemligheten måste garanteras och valförfarandet måste vara
enkelt och smidigt.

Svenska kommunförbundet (2000) anser att det är poänglöst med
omröstningar på Internet av det slag där medborgarna ska trycka ja eller nej.
Det viktiga är att få kvalitet i medborgarnas synpunkter. Argument och
synpunkter snarare än bara ja eller nej. Därför behöver former för dialogen
fortsätta att utvecklas. Ett synsätt är att krav på folkomröstningar egentligen är
ett rop på dialog med politikerna. De som skriver under exempelvis en
namninsamling vill göra politiker uppmärksamma på att en sakfråga bör
diskuteras och att de ordinarie demokratiska kanalerna och processerna inte är
tillräckliga. Folkomröstningar är ofta endast rådgivande. Här avspeglas den
representativa demokratin.

Mellan spännvidden av elektroniska politiska val och ”tyck till”-frågor finns
även en ”mellanform” av elektroniska omröstningar. Inom den fysiska planeringen
har t ex kommunerna Kalix och Nynäshamn genomfört omröstning på hemsidan
(läs mer om detta i kapitlet Fallstudier). Här var omröstningen i enkätform,
med olika svarsalternativ på en flergradig skala. I Nynäshamn pågick röstningen
i flera steg, där möjlighet fanns att under tiden se hur andra hade svarat.

E-GOVERNMENT



40

Elektroniska diskussioner
Under rubriken elektroniska diskussioner ryms en mängd tekniska lösningar

för att föra elektroniska diskussioner, alltifrån vanlig e-mail till ganska
komplicerade system. Enkel teknik, som e-maillistor och chatt, räcker dock
inte långt om man vill komma längre än till prat, dvs också forma en gemensam
mening och också fatta beslut. Utöver själva den teknik som används vid
elektroniska diskussioner är förstås viktiga dimensioner vilka som deltar, vilket
syftet med diskussionerna är och hur deltagandet är organiserat. Är det
diskussioner medborgare emellan? Är det horisontella kontakter mellan
medborgare och politiker? Eller är det någon slags blandning?

Ranerup (2001) menar att om ett elektroniskt debattforum ska ha relevans
för den demokratiska utvecklingen ska medborgarna kunna göra debattinlägg
i forumen direkt via Internet, men även kunna ta del av andras inlägg. Möjligheten
att ta del av andras inlägg bör finnas under en längre tid än under några enstaka
timmar. En speciell styrka hos elektroniska debattforum är just att de, till skillnad
från exempelvis kortvariga chattar, kan användas till en öppen och reflekterande
dialog mellan människor.

Enligt det samrådsdemokratiska idealet är en omfattande och långvarig
diskussion mellan exempelvis medborgare och politiker både nödvändig och
värdefull. Ranerup påpekar att det därför är viktigt att debattdeltagarna får
möjlighet att ta del av andras åsikter, reflektera och delge övriga deltagare sina
synpunkter. Detta ses i motsats till en situation där man enbart delger andra
sina synpunkter utan att föra en dialog med övriga deltagare. En verklig dialog
kan definieras som ett samtal där man, som jämlika parter, gemensamt kommer
fram till något som har förändrat båda parternas synsätt. Detta tillstånd existerar
sällan i praktiken. Medborgarna befinner sig oftast i ett underläge gentemot
den offentliga förvaltningen. Exempelvis i ett plansamråd är det kommunen
som informerar om sitt material och sorterar lyssnandet utifrån sina tankebanor.
Ranerup menar att lyssnandet blir begränsat.

I forskning om e-demokrati (se bl a Ranerup 2001) betonas det faktum att
en debatt där medborgarna själva får välja ämnen för diskussion innehåller en
speciell kvalitet. Medborgarnas möjlighet att välja ämnen är ett sätt att få bort
den mellanhand i debatten i form av en debattredaktör eller moderator som i
hög grad styr diskussionen på t ex tidningarnas insändarsidor. Det fria valet
kan ur demokratisk synvinkel vara positivt, men kan samtidigt ha den negativa
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bieffekten att debatten får en mindre stark koppling till den kommunala besluts-
processen och de frågor som behandlas där.

Förväntningar på e-demokrati
Begreppet e-demokrati är allt flitigare använt både i massmedia och i den

politiska debatten. Grönlund (2001a) anser att begreppet knappast är något
exakt vetenskapligt uttryck. Inte heller att det motsvaras av någon specifik
teknisk lösning utan snarare står för ett allmänt koncept för fördjupad demokrati
och ökad medborgerlig insyn med hjälp av informationsteknik. Ordet
e-demokrati är nytt, men försök att förbättra kommunikationen mellan med-
borgare och politiska representanter har pågått länge. Ibland har det varit med
hjälp av olika tekniska medier, telefon, TV, radio, och under det senaste dryga
halva decenniet med hjälp av Internet. Ibland har inget särskilt tekniskt stöd
förekommit, utan fokus varit på att skapa engagemang och eftertanke genom
att anordna nya mötesformer.

E-demokrati är inte en ny slags demokratimodell som representativ demo-
krati, deltagardemokrati eller direktdemokrati. Internet är ett medium och som
sådant ett verktyg som kan användas på olika sätt precis som TV, telefon
eller tidningar. Nya medier öppnar upp för nya vägar och lösningar. Det skulle
med informationsteknologins hjälp vara möjligt att införa en direktdemokrati.
Bjurström (2002) förklarar det som att en principfråga för e-demokratin är i
vilken utsträckning man vill ha deltagardemokrati också inom demokratins
område. Detta skulle innebära en förskjutning från ovanifrånperspektivet till
perspektivet att interaktion mellan medborgare och förvaltning ska leda till att
medborgarna har inflytande över beslutsfattandet, dvs i praktiken kunna
förändra detta. E-demokrati är alltså ett sätt att fördjupa demokratin.

Bland kommunpolitiker finns det ganska stora förväntningar på e-demokratin.
Drygt 80 procent av 225 kommunstyrelseordföranden ansåg våren 2000 att
den nya informationstekniken har potential att redan nu utveckla den lokala
demokratin, eller är ett viktigt medium som på sikt kan utveckla den lokala
demokratin. Bland de aktörer som ligger bakom e-demokratiprojekten är det
däremot ofta andra än politiker som är de mest drivande. Det kan vara tjänstemän,
företag eller medborgargrupper. Ibland är det EU-initiativ. (Montin 2002)
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Enligt Svenska kommunförbundet (2000) är stadsbyggnad den vanligaste
frågan för e-demokrati. Det har visat sig att konkreta frågor lämpar sig bäst för
dialog på Internet. Dessutom är kommunerna skyldiga att anordna samråd när
det gäller just planfrågor. Intresset för e-demokrati har fokuserats på den lokala
nivån. Dels är den lokala nivån ett mindre sammanhang, dels är det på den
lokala nivån som man lättare kan hitta små frågor med karaktär av lokal demokrati.
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5. FALLSTUDIER

Översiktsplanen på Internet
Det finns ett flertal exempel på kommuner i Sverige som numer presenterar

sin översiktsplan på Internet. Vanligast tycks fortfarande vara att dessa behandlas
på traditionellt sätt, dvs översiktsplanen finns att läsa i sin helhet på kommunens
hemsida och allmänheten har möjlighet att ge synpunkter på traditionellt sätt
med brev eller e-mail. De svenska e-demokratiprojekten vad gäller plansamråd
är ännu bara krusningar på ytan. I detta kapitel presenteras e-demokratiprojektet
i Ronneby, som jag har följt under hösten 2003 då förslaget till ny översiktsplan
varit på samråd. Två andra e-demokratiprojekt presenteras också, Internetbaserat
rådslag i Kalix och dialog med Internet i Nynäshamn. Dessa projekt liknar i
många avseenden projektet i Ronneby men visar även på intressanta skillnader
som exempelvis lite andra utgångspunkter och genomförandemetoder.

Vision.ronneby.se i plansamrådet
Ronnebys senaste översiktsplan från 1991 har blivit inaktuell och arbetet

har pågått sedan 1998 med att ta fram en ny plan. Under samrådsskedet för den
nya planen har ett nytt sätt för dialog prövats. Utvalda delar av förslaget till
översiktsplanen har presenterats i populärversion på hemsidan vision.ronneby.se
och medborgarna har bl a givits möjlighet att ge synpunkter genom en ”tyck
till”-funktion, relaterad till ett antal teman, direkt på hemsidan.

Bakgrund till KomInDu-projektet och vision.ronneby.se
I Ronneby kommun har frågor om demokrati och IT länge varit aktuella

och olika försöksprojekt har genomförts. Som exempel kan nämnas att det
inför valet 2002 genomfördes ett projekt, Val2002, där man använde kommunens
hemsida för att pröva nya former för information, frågor och debatt. Projektet
skulle inbjuda både allmänheten och lokala politiker att medverka aktivt. Syftet
var att stimulera intresset för den lokala politiken och det kommande valet,
inte minst bland unga väljare. Informationsenheten fick uppdraget att praktiskt
leda och administrera projektet. I utvärderingen av Val2002 diskuterades olika
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Målsättningar och förväntat resultat
En avsikt med KomInDu-projektet har varit att pröva hur Internet kan öppna

kontaktvägar mellan kommunen och allmänheten och på så sätt förbättra
underlaget för politiska beslut. Enligt projektbeskrivningen för KomInDu var
det övergripande målet att förkorta avståndet mellan politiskt styrda verksamheter
och målgrupperna. Till projektet hörde även att lyfta fram nya arbetsrutiner,
liksom att möjliggöra kompetensutveckling hos personal, politiker och användare.

Enligt projektbeskrivningen skulle man tidigt i processen formulera
framgångsmått. Projektledningen diskuterade återkommande vilken
användaraktivitet som skulle förväntas på vision.ronneby.se. Vad kunde ett bra
resultat rent kvalitativt vara? När frågan ställdes av en journalist till
informationschefen svarade den senare att i genomsnitt ett inlägg per dag skulle
ses som ett bra utfall. Givetvis måste antalet besök på hemsidan vara avsevärt
fler. Hundra gånger så många talade man om som ett riktmärke, dvs 100 besökare
i snitt per dag som går in på någon av vision.ronneby.se-sidorna. Några
preciserade kvalitativa målformuleringar utöver detta togs inte fram.

De inblandade på kommunen uppfattade webbsatsningen som något av ett
experiment eftersom man då kunde tillåta sig att pröva olika metoder utan att
behöva vara alltför försiktig. Ambitionerna med vision.ronneby.se sträcker sig
utöver vad plan- och bygglagen kräver i ett samråd av ett förslag till översikts-

möjligheter t i l l  andra e-demokratiprojekt  i  kommunen. En av
möjligheterna ansågs vara att organisera ett debattforum för att kunna diskutera
kommunens översiktsplan. (Val2002)

Den nu aktuella hemsidan vision.ronneby.se togs fram inom projektet
KomInDu. Projektet har genomförts av Samhällsbyggnadskontoret och
Informationsenheten på Ronneby kommun i samarbete med företaget Your Voice
och forskare från Blekinge Tekniska Högskola. Projektgruppen har alltså
bestått av personer från dessa olika områden, inga politiker har ingått. Projektet
har delfinansierats av TANGO (Thematic Arenas Nourish Growth
Opportunities), ett EU-program för innovativa åtgärder i Sydsverige.
KomInDu-projektet startade i början av 2003 och skulle ursprungligen vara
avslutat den 31 december 2003. Emellertid förlängdes det till 31 mars 2004
med förhoppningen att kommunen skulle hinna behandla inkomna synpunkter
i en samrådsredogörelse innan projekttidens slut.
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plan. Här eftersträvades att både möjliggöra samråd i formell mening och att
experimentera utöver kravet på samråd.

En strävan bland Ronnebys politiker är att vara en transparent, genomskinlig
kommun. Ändock fanns det från politiskt håll ingen diskussion kring utökat
medborgardeltagande i översiktsplaneringen före starten av projektet.
Vision.ronneby.se växte fram främst på tjänstemannanivå och ledningsgruppen
för översiktsplanarbetet gav sitt medgivande och ansåg det vara en bra idé.

I samrådsrapporten Förslag till översiktsplan. Samrådshandling september
– december 2003. www.ronneby.se står i avsnittet Konsekvenser under rubriken
Sociala aspekter följande formulering, en formulering som både skapar
förväntningar hos medborgarna och kräver lyhördhet från politikernas/tjänste-
männens sida i slutförandet av planen:

”Möjligheten att påverka sitt liv och delta aktivt i att forma samhället
är viktiga faktorer. Processen kring framtagande av denna plan
har och ska till den antas av kommunfullmäktige medvetet präglas
av brett deltagande och stor insyn. Ett särskilt projekt har formats
tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och företaget Your
Voice för att skapa en bra plattform för deltagande och utbyte av
synpunkter.” (sid 114)

Målgrupper
Målgrupperna enligt projektbeskrivningen var den enskilda kommuninvånaren,

lokala företag och andra organisationer och projektet vände sig även till tjänste-
män i kommunala verksamheter och till lokala politiker. Denna formulering gällde
dock fler delprojekt än vision.ronneby.se. Vidare framhåller projektbeskrivningen
att särskild uppmärksamhet skulle riktas till personer som inte är datorvana
eller som har bristfälliga språkmässiga färdigheter, t ex invandrare. I projekt-
gruppen diskuterades om ungdomar skulle kunna bli mer intresserade av
planering genom ett forum som Internet.

Arbetet med översiktsplanen
1991 antogs den senaste översiktplanen för Ronneby kommun (ÖP-91).

Frågan om omarbetning av denna togs upp redan 1998. Då inleddes planprocessen
med en genomgång av ÖP-91 som gjordes av kommunens förvaltningar. Det
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Bild 2: Översiktsplanen var ute
på samråd från september till
november 2003.
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konstaterades att en rad planeringsbeslut fattats som innebar behov av en
förändring av planen. Några tankar på en hemsida för samråd hade kommunen
inte vid den tidpunkten utan arbetet följde etablerade rutiner. En ledningsgrupp
och en arbetsgrupp tillsattes 1999 för att utveckla ett programförslag. Lednings-
gruppen bestod av representanter från varje parti, från Byggnadsnämnden, nämnden
för miljö och hälsa samt från presidiet. Tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret
utgjorde arbetsgruppen. Denna har utarbetat underlag och förslag. Lednings-
gruppen har fungerat som en referensgrupp för detta och granskat och förordat
justeringar.

VISION 2010

Ronneby är en attraktiv kommun speciellt
för barnfamiljer. Barn och ungdomars
behov av en trygg uppväxtmiljö och ut-
vecklingsmöjligheter är väl tillgodosedda.

Ronneby kommun erbjuder attraktiva
boendemiljöer för alla. Välutvecklade
kommunikationer ger bl a goda pendlings-
möjligheter.

Ronneby kommun präglas av social och
etnisk integration samt demokrati och
jämlikhet.

Ronneby kommun har en välutvecklad och
ändamålsenlig infrastruktur. Den har en
tydlig miljöprofilering och ingår också i en
större regional helhet.

Ronneby kommun är ett
kunskapssamhälle. Näringslivet inkl turism
är fortsatt fram-gångsrikt och kännetecknas
av mångfald, kvalitet och spetskompetens.
Den goda ekonomiska utvecklingen präglas
också av begreppet ekologisk hållbarhet.

Hela kommunen utvecklas och servicen är
god i våra olika kommundelar.

Vi är ca 30 000 invånare i kommunen.

För arbetet med programmet gav
kommunstyrelsen 2000 en målbild för
10 år framåt. Den fick beteckningen
VISION 2010. Reell befolknings-
minskning och framförallt en prognos
från SCB om en demograf isk
sammansättning med mindre andel
unga, kvinnor och arbetsför befolk-
ning var en del av bakgrunden till
visionen. Ambitionen var att Ronneby
inom en tioårsperiod skulle öka sin
befolkningsmängd till 30 000 invånare
och då med en annan demografisk
sammansättning än idag. De andra
målen sattes upp för att kunna
medverka till att vara en attraktiv
kommun, framförallt för yngre kvinnor
och barnfamiljer. Visionen redovisades
för länsstyrelsen. Den behandlades
även under 2002 på lokal nivå vid ett
antal informations- och diskussions-
träffar i de olika kommundelarna.
Under dessa träffar bjöds allmänheten
in, dels för att få information om de
övergripande målsättningarna, dels för
att delta i utarbetandet av SWOT-
analyser4 för de mindre tätorterna.

FALLSTUDIER

______________________________

4. Begreppet SWOT-analys är en för-
kortning som står för Strenghts
Weaknesses Opportunities Threats
och används för att analysera en orts
eller ett områdes styrkor, svagheter,
möjligheter och hot.
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Under 2002 genomfördes arbetet med att ta fram själva samrådsmaterialet
för den nya översiktsplanen och under våren 2003 gjordes samrådsrapporten
klar. Det är detta förslag som under hösten dels skickats ut på traditionellt
samråd till remissinstanser och andra berörda och dels omvandlades till den
populariserade hemsidan vision.ronneby.se. Den officiella samrådstiden för
översiktsplanen var 2 september till den 30 november 2003. Planen beräknas
efter sammanställning av inkomna synpunkter och utställning att antas i slutet
av 2004.

Det traditionella dokumentets innehåll
Översiktsplanen beskriver relativt utförligt nuläget vad gäller frågor relaterade

till användning av mark och vatten i Ronneby kommun, med betoning på
Ronneby och de övriga tätorterna. De övergripande målen Vision 2010
presenteras tillsammans med övergripande mål för bl a befolkningsutveckling,
näringsliv och kommunikationer. Däremot är konkreta förslag på förändrad
användning av mark och vatten begränsade. De tydligaste ställningstagandena
finns för gång- och cykelvägnätet i Ronneby och Kallinge, för placering av

FALLSTUDIER

Bild 3: Ronneby stadshus.
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vindkraft och telemaster, för förbifarter i Hallabro och Backaryd samt för nya
verksamhetsområden i Ronneby stad. Det är dock inte alltid att dessa ställnings-
taganden finns samlade under en rubrik utan informationen finns på flera ställen
i texten, som t ex för vindkraftverk. Dessutom föreslås ett fåtal områden för
bebyggelse i Ronneby, Listerby och Bräkne-Hoby. I övrigt hänvisas som regel
till redan gjorda planer och program, t ex Naturvårdsplan, Kulturminnesvårds-

FALLSTUDIER

Bild 4: På    vision.ronneby.se
uppmanades medborgarna att
tycka till om Ronnebys
översiktsplan.
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program och Länstransportplanen, eller till arbeten som är på gång att utföras
som t ex flera fördjupade översiktsplaner, närmare studier på störda områden
och plan för kustzonen. I översiktsplanen finns således inte många förslag och
ställningstaganden inför framtidens markanvändning och därmed inte mycket
för kommuninvånarna att ta ställning till. Det kan alltså vara svårt för allmänheten
att ge synpunkter på denna plan och kanske att överhuvudtaget bli intresserad
av den.

Anonym rapport
Vanligtvis anges i en översiktsplan vilka som varit med och skrivit/tagit

fram planen, projektgrupp, medverkande eller liknande. Även vilka som
beslutar, som t ex Byggnämnden, anges normalt. Redogörs inte för dessa
uppgifter upplevs rapporten/planen som väldigt anonym. Vem har ansvar och
ser till att det föreslagna genomförs? Medborgarna vill veta vem de för en
dialog med.

Ronnebys samrådsrapport har ingen/inga tydlig/tydliga författare i form av
enskilda tjänstemän, förvaltning eller politikergrupp. Inte heller presenteras i
rapporten arbetets uppläggning med ledningsgrupp mm. Kungörelsen för
samrådet är emellertid undertecknad av dåvarande stadsarkitekten med
formuleringen ”På uppdrag av ledningsgruppen för Ronnebys översiktsplan.”.

Utformningen av vision.ronneby.se
Reklambyrån Sirius Kommunikation i Karlskrona fick uppdraget att utifrån

det framtagna samrådsmaterialet ta fram populariserade texter för att användas
på Internet. Sirius fick inga speciella direktiv angående målgrupp, utan
arbetade utifrån den breda allmänheten vid utformningen av texterna. Ingen
skulle bli avskräckt, men alla lockade.

Vid utformningen av vision.ronneby.se valde man att lyfta fram vissa områden
eller frågeställningar, dvs inte heltäckande information om den framtagna
planen. Samhällsbyggnadskontoret tog fram de avsnitt som från kommunens
synpunkt kunde vara intressanta att få in synpunkter på, bl a för att få ett
bredare kunskapsunderlag. Urvalet gjordes också utifrån vad som sannolikt
skulle vara särskilt intressant för allmänheten att ge synpunkter på. Den fokus
man valde bedömdes ha anknytning till den politiska debatten i kommunen,
till aktuella frågor.

FALLSTUDIER
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De teman som slutligen valdes var Cykelstaden Ronneby, Kvarteret Kilen
(området kring järnvägstationen i Ronneby) med frågor om bl a kommunikationer
och byggnation, Småorterna (alla tätorter i kommunen utom Ronneby och,
inledningsvis, Kallinge) samt Annat i översiktsplanen. Tanken var att fokusera
på några frågor till en början för att efterhand ta fram fler teman, när synpunkter
och frågor kom in som visade vad som intresserade. Under samrådstiden gjordes
dock endast en förändring, synpunkter om varför Kallinge inte fanns med
bemöttes med att efter någon månad även lägga upp denna ort som SWOT-
analys på Internet.

Reklambyrån Sirius Kommunikation valde dessutom att formulera ett antal
frågeställningar, eller knäckfrågor, som de ansåg fanns underförstått i rapporten.
Dessa var:

Hur ska vi få fler unga kvinnor i Ronneby?
Hur ska vi fylla de små tätorternas skolor?
Hur ska vi bebygga – och bevara – kusten?
Hur ska vi erbjuda en bättre kollektivtrafik?
Hur ska vi locka med fler attraktiva bostäder?

Vidare lades hela översiktsplanen ut som pdf-filer, uppdelat på 17 stycken
(den största på knappt 2 Mb), efter kapitelindelningen i den tryckta översikts-
planen. Exempel på rubriker är Befolkning, Kommunal verksamhet och
Omvärldsfrågor. Kapitlet Bebyggelsestruktur var uppdelat på två pdf-filer, en
generell och en för orterna. Något erbjudande på Internet om att beställa
rapporten från kommunen i tryckt form, till en kostnad eller gratis, fanns inte.

Forskare från BTH framhöll att det var viktigt att kunna få en uppfattning
om vem som utnyttjade möjligheten att diskutera översiktsplanen på Internet.
Det förslogs därför att när ett inlägg gjorts skulle man få uppmaningen att ange
ålder, kön, bostadsort samt hur man fått kännedom om hemsidan. Man skulle
också kunna uppge namn och telefon alternativt e-mailadress för att kunna
kontaktas för intervju. Möjligheten att skapa ett sådant formulär i direkt
anslutning till inskickad synpunkt gick ej av tekniska skäl, istället tillkom den
30 september (ca 1 månad efter start) en banner med uppmaningen ”Vill du
vara med … Hjälp oss att utvärdera…”. 21 personer fyllde i uppgifter om kön
etc, 9 angav intresse för intervju.

FALLSTUDIER
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Samrådsförfarandet via Internet
Samtidigt som hemsidan vision.ronneby.se fanns tillgänglig för allmänheten

ägde det traditionella samrådsförfarandet rum där planförslaget i tryckt form
skickades ut till myndigheter, intresseorganisationer och föreningar med
uppmaning att komma med synpunkter. Den officiella samrådstiden var 2
september till 30 november5. Förutom att framföra sina synpunkter via Internet
har medborgarna givetvis kunnat ringa och skicka e-mail och vanlig post till
Samhällsbyggnadskontoret. Man vände sig till medborgarna med följande
inbjudan:

”Dina åsikter är viktiga. Möten och samtal med invånarna är det bästa
sättet att planera en kommuns framtid. Genom att presentera viktiga
delar av planförslaget på Internet, hoppas vi få in synpunkter som kan
göra planen ännu bättre. Vi kommer att läsa alla inlägg noggrant, och
tar med dem i den fortsatta diskussionen om översiktsplanens utformning.”

På hemsidan bjöds medborgarna speciellt in att ”tycka till” och framföra
sina synpunkter på de utvalda frågeställningarna. Två olika sätt för dialogen
har prövats. För Cykelstaden, Kilen och Annat i översiktplanen fick användarna
”tycka till” på ett sätt som är normalt i diskussionsforum med andra syften;
man skulle kunna skapa egna inlägg och också kommentera varandras. Inläggen
publicerades direkt på Internet så alla skulle kunna följa diskussionen, utan att
passera en redaktör eller moderator. Några dialogfönster med diskussionsforum
för ”knäckfrågorna” skapades emellertid inte.

Bild 5: I diskussionsforumet för
bl a Cykelstaden kommenterade
medborgarna varandras inlägg.

FALLSTUDIER

_____________________________

5. Några remissinstanser önskade få
längre tid till att lämna in yttranden
så samrådstiden förlängdes sedan till
den 31 december. Under denna
extratid var det dock inte längre
möjligt att lämna synpunkter via
Internet. Här fanns inte heller någon
information om den förlängda
samrådstiden.
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Småorterna lyftes fram på ett något annorlunda sätt. Det fanns för varje
mindre ort en SWOT-analys. Allmänheten gavs här möjlighet att bygga vidare
på för orten dittills konstaterade styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Bild 6 och 7: SWOT-analyserna
för småorterna kunde med-
borgarna kommentera och
komplettera utifrån egna
erfarenheter. Synpunkterna
publicerades på Internet direkt så
andra kunde ta del av dem.

FALLSTUDIER
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Alla har kunnat lämna synpunkter om Ronnebys översiktsplan oavsett ålder,
boendekommun och arbetsort. Det har heller inte funnits krav på att lämna
namn eller andra personliga uppgifter i samband med inläggen. De enda
reglerna som funnits är att inläggen måste uppfylla ”allmän nätetikett och god
publicitet” samt handla om Vision Ronneby. Har inte dessa krav uppfyllts har
Samhällsbyggnadskontoret haft möjlighet att ta bort sådana inlägg.
Samhällsbyggnadskontoret, politiker eller annan tjänsteman från kommunen
hade också möjligheten att svara på eller kommentera något som skrivits. Detta
gjordes emellertid endast för två inlägg.

För dem som ville lämna ett mer omfattande yttrande om översiktsplanen
fanns ett speciellt formulär för att skicka synpunkter direkt till
Samhällsbyggnadskontoret. Det kunde också användas om man av någon
anledning inte ville att inlägget skulle bli synligt på Internet.

Arbetet med vision.ronneby.se introducerades på Samhällsbyggnadskontoret
under en tid med stora förändringar gällande personal. Antalet anställda var
färre än vanligt, även vid början av projektet. Under tiden som projektet pågick
slutade två nyckelpersoner, inom projektet, på Samhällsbyggnadskontoret. Detta
har naturligtvis skapat konsekvenser för genomförandet av vision.ronneby.se
och, i kombination med annat, lett till brist på tid och resurser för att producera
material och arbeta med hemsidan.

Det var överenskommet att Samhällsbyggnadskontoret skulle ta hand om
de inkomna synpunkterna på hemsidan och svara eller kommentera inläggen
t ex vid oklarheter. På detta sätt skulle dialogen med medborgarna uppmuntras.
Detta aktiva deltagande har inte ägt rum, istället har det dagliga planeringsarbetet
prioriterats.

Från och med natten till den 1 december var det inte längre möjligt att
lämna synpunkter via vision.ronneby.se. Information om detta finns nu (maj
2004) högst upp på alla sidor. När detta examensarbete skrivs finns emellertid
alla inlägg kvar i sitt ursprung så att man kan se vad andra har skrivit. Förstasidan
har bytts ut med information angående fortsättningen. Här finns även möjligheten
att åter ”tycka till” men denna gång på hur man uppfattat Internets möjligheter
att kommunicera med kommunen kring översiktsplanen. Hittills har endast ett
(1) inlägg gjorts angående denna fråga.

FALLSTUDIER
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”Bra att man får tycka till och säga sin mening. Tycker att någon
ansvarig skulle kunna svara eller kommentera det inlägg man
lämnat. Man vill ha ett svar på det man skrev.”

Marknadsföring
Eftersom syftet var att nå en ny krets medborgare använde kommunen en

rad medel för att upplysa om vision.ronneby.se. Förhoppningen fanns att media-
publicitet skulle bidra till användningen av vision.ronneby.se, men även att
fler skulle lockas till att säga sin mening i det formella samrådet. I början av
september kallade projektledningen till presskonferens och kunde för reportrarna
visa den hemsida om översiktsplanen som nästa dag skulle läggas ut för
allmänheten på Internet. Under de följande veckorna annonserades om hemsidan
i dagspressen. Den 3 september fanns artiklar om projektet i Sydöstran och
Blekinge läns tidning (BLT). Den 5, 12 och 17 september publicerades annonser
om vision.ronneby.se på Ronnebysidan i Sydöstran, BLT och Blekinge-Posten.
De hade något olika utseende varje gång. Också den formella kungörelsen
(2003-09-26) innehöll upplysning om hemsidan vision.ronneby.se.

FALLSTUDIER

Bild 8: Den 2 september 2003
hölls presskonferens inför
starten av vision.ronneby.se. Här
syns några av de medverkande
från Ronneby kommun och
högskolan.
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På Ronneby kommuns förstasida av sin hemsida placerades vid starten en
banner som länkade till vision.ronneby.se. Under de första veckorna kom den
bara upp vid var fjärde inloggning, men detta åtgärdades sedan till att låta
bannern ständigt ligga framme.

Översiktplanen skickades denna gång också till föreningar i kommunen
tillsammans med ett följebrev, för att föreningarna skulle uppmana sina
medlemmar att lämna synpunkter på planen via vision.ronneby.se.

Rektorer inom kommunen fick ett informationsbrev om vision.ronneby.se
med uppmaning att låta lärare arbeta med hemsidan i undervisningen.

Under veckan från 6 till 10 oktober satte de medlemmar i projektgruppen,
som bodde inom kommunens gränser, upp affischer om vision.ronneby.se på
lämpliga ställen runt om i kommunen. Affischerna hade samma utformning
som löpsedlarna på hemsidan. Morgondagens Ronneby var titeln på dessa
avbildade löpsedlar som, för att väcka intresse, hade något tillspetsade rubriker.

Under två veckor, mellan den 10 och 22 november, hördes en reklamröst i
Radio Match, som påminde om möjligheten att tycka till om översiktsplanen
på Ronneby kommuns hemsida. Två olika budskap användes omväxlande: ”Ska
kvarteret Kilen i Ronneby bli snickarglatt industriområde eller trendigt sjöstads-
kvarter? Tyck till om översiktsplanen på www.vision.ronneby.se” och ”Vilken
livskvalitet ska vi ha i Ronneby? Missa inte den ultimata chansen att påverka!
Tyck till om översiktsplanen på www.vision.ronneby.se”.

FALLSTUDIER

Bild 9: Några exempel på hur
affischerna var utformade.
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Vem och hur många svarade?
Kommunikation med medborgarna i plansammanhang är inget nytt, vad som

är nytt är mediet. Därför är det lämpligt med någon form av jämförelsematerial.
En jämförelse med Ronnebys förra översiktplan från 1991 är begränsad efter-
som många andra faktorer vid sidan om samrådsprocessen förändrats sedan
dess. Därför har översiktplanen för Karlskrona valts som jämförelse, planen är
ungefär lika omfattande till innehåll och volym som Ronnebys. Våren 2001 var
Karlskronaplanen ute på samråd. I den mån jämförelser går att göra med Kalix
och Nynäshamn har material därifrån tagits med. Nedanstående jämförelser
och analyser ger dock endast en grov fingervisning och tolkningar bör göras
med försiktighet.

Projektbeskrivningen framhöll vikten av att man nådde ut till nya grupper,
som t ex datorovana personer och de som har bristfälliga språkmässiga
färdigheter, t ex invandrare. Däremot tog den inte upp önskemål om jämnare
fördelning beträffande ålder och kön, trots att erfarenhet pekar på att män
dominerar bland de aktiva i samrådsprocesser (se t ex Friberg och Larsson 2002).

Tabell 2: Svarsfrekvens bland
enskilda medborgare utifrån kön
och ålder.
* avser traditionella samrådet,
**siffran anger inlägg, en person
kan ha gjort flera inlägg
*** även en skolklass svarade,
**** av dessa deltog 60 via Internet.

FALLSTUDIER
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Vad gäller ungdomar så skulle just deras datorvana kunna utgöra en tillgång om
Internet ses som ett sätt att locka dessa att engagera sig i planeringsfrågor.

Det är inte orimligt att tolka värdena vad gäller antalet som deltog i
samråden så att vision.ronneby.se inneburit ett ökat intresse för översikts-
planen. Det är emellertid tydligt att Kalix med sina ambitiösa kringaktiviteter och
information lyckats betydligt bättre.

Det kan också finnas visst fog för att anta att man når fler kvinnor via
Internet. Andra tolkningar är också möjliga, t ex att höga värden på kvinnligt
deltagande i vision.ronneby.se samt i Kalix visar på ett generellt större intresse
hos kvinnor idag än tidigare (alternativt minskat intresse hos män).

Vad gäller ungdomar finns inte mycket som tyder på att man nått ungdomar
under 19 år. Inte någon i enkätsvaren tillhör denna grupp, inte heller tyder de
inkomna svarens innehåll eller språk på att ungdomar funnit anledning att delta.
Andelen deltagande ungdomar mellan 11-25 år var i Kalix överrepresenterade
i förhållande till befolkningsstrukturen. Det höga antalet visar också här på
betydelsen av riktade insatser. Brevet till rektorerna i Ronneby måste betraktas
som en alldeles för försynt åtgärd. Inte heller verkar inslagen i radion haft
någon märkbar effekt.

Åldersgruppen 26 till 40 år är förhållandevis lågt respresenterad i förhållande
till grupperna över 40 år och 19 till 25 år. Det är säkert befogat att anta att
denna grupp domineras av barnfamiljer med allt vad det innebär i familjeansvar.
Tid för samhällsengagemang vare sig i den ena eller andra formen saknas.

Utifrån synpunkten att ett (1) inlägg per dag kunde vara ett bra resultat, kan
projektet anses vara lyckat då totalt 93 inlägg gjordes under samrådstidens 91
dagar. Framförallt togs möjligheten till SWOT-analys tillvara. Här gjordes totalt
40 inlägg. För de tre temana med diskussionsforum gjordes totalt 53 inlägg.

Flest inlägg av småorterna fick Johannishus och Bräkne-Hoby. För Bräkne-
Hoby har kommunen presenterat ett förslag med planerade bostäder och
verksamheter, vilket kan ha fått fler att bli intresserade och ge synpunkter.
Orten har också flera aktiva föreningar. Även Johannishus har en aktiv
samhällsförening vilket framkommer av inläggen. Flera har tagit upp förenings-
verksamheten som en av ortens styrkor.

FALLSTUDIER

Bild 10: I Bränke-Hoby finns en
utbredd föreningsverksamhet
och vi-känsla.

Bild 11: Ett förslag med
planerade bostäder och
verksamheter presenterades för
Bräkne-Hoby.
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Förväntningar har inte uttryckts i vilken mån människor tar del av debatten
utan att göra egna inlägg, men i antalet besökare på hemsidan sattes 100 besökare
per dag upp som riktvärde. Ur statistik för hemsidan kan utläsas att 2073 unika
besökare besökt vision.ronneby.se under samrådstiden vilket i genomsnitt är 71
besökare per dag. Siffran får dock tolkas med försiktighet. Fler besökare kan
ha använt samma dator, t ex på biblioteket eller i skolor, men det registreras
endast som en (1) unik besökare6. Dessutom räknas även projektdeltagarnas
(tjänstemän och forskare) besök in. Dessa har sannolikt förhöjt antalet besök
och besökens längd. Utav de 2073 besökarna besökte 24 procent hemsidan
mer än en gång. Detta kan tyda på att intresse fanns att följa upp vad som
hände och se vad andra lämnat för synpunkter. Statistiken visar också att antalet
besök var störst under vardagarna, men ändå relativt jämnt fördelade över
veckan. Även om aktiviteten alltså är mindre under helger är det tydligt att
vision.ronneby.se påtagligt ökat tillgängligheten till informationen kring över-
siktsplanen.  Mer än var fjärde kontakt sker på veckodagar då kommunens
traditionella kontaktkanaler är stängda.

Diagram 4: Så här fördelade sig inläggen för de olika temana på vision.ronneby.se

FALLSTUDIER

______________________________

6. Varje dator tilldelas inte alltid
samma ip-nummer, vilket talar för
att fler personer kan ha besökt hem-
sidan. Men flera datorer på ett nät-
verk delar ibland på samma ip-
nummer, vilket kan ge en effekt i
motsatt riktning.
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Enligt statistiken besöks vision.ronneby.se större delen av dygnet. Från
kl. 07 stiger besöksfrekvensen mycket snabbt fram till kl. 12, då den börjar
plana ut. Nedtrappningen börjar inte förrän efter kl. 23, och det är fortfarande
vid midnatt en inte obetydlig besöksaktivitet. Av den samlade besöksvolymen
äger omkring en tredjedel rum på tider utanför traditionella öppettider inom
kommunen. Om man till detta lägger att ca 25 procent av alla besök sker under
veckosluten får man bilden av att vision.ronneby.se påtagligt har ökat
tillgängligheten till information och medborgarnas möjlighet att lämna syn-
punkter om planering på de tider som passar dem själva bäst.

Synpunkternas innehåll
Utöver antalet inlägg och deltagare vid elektroniska diskussioner är förstås

viktiga dimensioner vilka som deltar, vilket syftet med diskussionerna är och
hur deltagandet är organiserat. Är det diskussioner medborgare emellan? Är
det horisontella kontakter mellan medborgare och politiker? Eller är det någon
slags blandning? I de fall där medborgarna kunnat ”diskuterat” med varandra
har de faktiskt gjort det. Främst genom att ”hålla med/instämma i” de andras
synpunkter.

Diagram 5: Antalet besök under
hela samrådsperioden, fördelat
på veckodagarna. Samrådet
startade en onsdag och slutade
en söndag. Därför var antalet
måndagar och tisdagar en färre
än övriga dagar. Den onsdag
samrådet startade var den dag
som fick flest besök under hela
samrådstiden.

Diagram 6: Diagrammet visar på
att medborgarna fört en dialog
med varandra genom att svara
på varandras inlägg i de tre
diskussionsforumen.

FALLSTUDIER
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Någon dialog mellan medborgare och kommunens tjänstemän förkom inte.
Endast i två inlägg svarade kommunen, varav det ena handlade om projektets
marknadsföring. I ett fall gjordes en konkret åtgärd som ett svar på flera inlägg.
Inlägg på hemsidan efterfrågade möjlighet till att göra en SWOT-analys för
Kallinge i likhet med vad som erbjöds övriga småtätorter. En Kallinge-sida
publicerades i slutet av oktober, dock utan att tydliggöra, t ex på Ronnebys
hemsida, att ändring gjorts.

Har de olika temana ”följts” eller har annat diskuterats? Vid analys av
inläggen kan man konstatera att diskussionen har breddats jämfört med förslaget.
Ämnen som medborgarna diskuterat kring under Kilen är bl a olika
markanvändning, men även järnvägens vara eller inte vara, önskan om tydligare
koppling till östra Ronneby, bättre tillgänglighet med exempelvis tunnel under
järnväg och promenadstråk längs med ån har argumenterats för.

De ämnen som spontant givits synpunkter kring under Annat i översikts-
planen har främst handlat om kulturlivet såsom ungdomars aktiviteter, turism-
evenemang, ”levande centrum” och nya mötesplatser. Även ämnet rekreation
såsom badplatser och lekparker har diskuterats bland inläggen samt frågor kring
hela regionens utveckling.

Jämför man dessa ämnen, som Ronnebyborna funnit intressanta, med
inkomna synpunkter på Karlskronas översiktsplan kan konstateras att något
annorlunda synpunkter tagits upp på vision.ronneby.se. De vanligaste syn-

FALLSTUDIER

Bild 12: Frågan om kvarteret
Kilens framtid gav upphov till en
breddad diskussion.
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punkterna på Karlskronaplanen gällde önskan om bevarande av kulturvärden
och oro för förändrad markanvändning. I denna plan fanns mer förslag och
ställningstaganden att ta fasta på vilket kan ha bidragit till denna fokusering.
Liksom för Ronneby upplevdes rekreation och gång- och cykelvägar som
intressanta i Karlskronas översiktplan. Dessa typer av frågor är vanliga att
allmänheten har åsikter kring, de ligger nära vardagen.

En synpunkt kring översiktsplanen för Karlskrona var av mer formell
karaktär, man ansåg att ett sakfel gjorts. Några sådana inlägg fanns inte för
Ronnebys planförslag. Intressant är också att en person efterfrågat information
om Karlskronaplanen via Internet!

Ser man på de två synpunkterna om Ronnebys översiktsplan som inkommit
traditionell väg med brev kan även här konstateras att de ämnen som kommunen
tagit fram som mest intressanta avviker från de ämnen som allmänheten valt
att ta upp. Cykelvägar och småorternas utveckling återfanns visserligen även
här men andra synpunkter gällde miljön och ekologiskt hållbart samhälle, något
kommunen inte alls fokuserat på i detta planförslag.

För småorterna gjordes inlägg enligt en SWOT-analys. Det fanns alltså inte
utrymme för en mer allmän diskussion kring spontant valda ämnen. De slutsat-
ser som ändå kan utläsas är att man även här behandlade de mer vanliga frå-
gorna såsom gång- och cykelvägar, rekreation, turism och kulturvärden. Men
här togs även upp önskan om ändring av äldre och ”förlegade” detaljplaner.
Eftersom det för småorterna handlade om att ta fram styrkor, svagheter, hot och
möjligheter fanns även bland inläggen uttryckelse kring ”vi-känsla”, aktiva
samhällsföreningar och besvikelse över att kommunen verkar glömma bort de
boende i dessa småorter. En intressant reflektion är att man valde att skriva om
gång- och cykelvägar i dessa SWOT-analyser, trots att detta ämne hade ett eget
diskussionsforum. En anledning till detta kan vara att man uppfattade ämnet
Cykelstaden som ett forum endast för stadsborna i Ronneby.

Behandling av synpunkterna
När detta examensarbete skrivs är samrådet avslutat men har ännu ej

behandlats politiskt. Därför är studien begränsad och tar inte upp hur metoden
eventuellt påverkar beslut och översiktsplanens slutgiltiga form, t ex genom
att nya kunskaper eller idéer inlemmats. På vision.ronneby.se har

FALLSTUDIER
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Samhällsbyggnadskontoret aviserat att alla synpunkter kommer att tas med i den
fortsatta diskussionen om översiktsplanens utformning. Under möten inom
projektgruppen och genom samtal med politikerna i ledningsgruppen för
översiktsplanen har det dock framkommit att det är osäkert hur synpunkterna
ska behandlas. Kommer synpunkterna ges olika värde beroende på hur de
inkommit, via Internet, med post, telefon etc, och om fullständigt namn funnits
eller endast signatur? Ett sätt som diskuterats är att alla synpunkter från
vision.ronneby.se ska läggas i en ”gemensam säck” för att underlätta för
tjänstemännen att skriva samrådsredogörelsen. Kommer då medborgarna anse
att deras synpunkter har tagits på allvar?

Internetbaserat rådslag i Kalix
I Kalix kommun hölls, under hösten 2000, det som beskrivs som världens

första Internetbaserade kommunala rådslag7. Syftet kan sägas vara dubbelt.
Dels skulle en helt ny metod, e-demokrati, testas för att öka engagemanget
bland kommuninvånarna. Dels inbjöds invånarna att uttrycka sina åsikter om
hur Kalix framtida centrum skulle utformas. I ett av Kalix kommunfullmäktiges
över-gripande mål står det: Vi ska arbeta för att ständigt stärka medborgarnas
möjligheter till insyn och inflytande över beslutsprocessen.

Diskussion kring frågan om centrums utformning skedde därför i ett tidigt
skede av planprocessen. Medborgarna bjöds in att komma med sina önskemål
och synpunkter innan Plan- och miljökontoret utarbetade ett förslag till ny
plan för centrum. Rådslaget skedde på idéstadiet och skulle ge politikerna en
riktning för planarbetet.

FALLSTUDIER

______________________________

7. Beskrivningen här bygger infor-
mation kring rådslaget på Kalix
hemsida.

Bild 14: Kalix centrum.

Bild 13: På Kalix hemsida kunde
innvånarna i Kalix tycka till om
centrum.
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Metod
Själva rådslaget var öppet i fjorton dagar och omgärdades av diverse

aktiviteter som skulle påminna medborgarna att det var just nu som de hade
chansen att tycka till. Rådslaget invigdes med kungaparet på plats i Kalix,
kommunen annonserade i tidningar och byalag och skolpersonal hade engagerats
för att göra folk uppmärksamma på rådslaget. Ett rådslag kan äga rum på
många olika arenor, alltså inte bara via Internet, utan olika forum är tänkta att
komplettera varandra. Rådslag beskrivs av Svenska kommunförbundet (2000)
som ett samlingsnamn för flera olika sätt att samla in synpunkter och är alltså
inte en metod för samråd med medborgarna. I Kalix kunde man delta via brev,
telefon och e-mail när det gällde enkäten. Frågorna var dels av typen ”Hur
trivsamt tycker du att Kalix centrum är?” på en sjugradig skala från Mycket
trivsamt till Inte alls trivsamt och dels av typen med öppna svarsalternativ, t ex
”Vad, om något, saknar du i Kalix centrum?”. Medborgarna gavs också
möjlighet att under en dag chatta med politiker och stadsplanerare. Detta chatt-
samtal skedde under överinseende av en moderator som hade till uppgift att se
till att debatten höll sig till sakfrågan. Under perioden som rådslaget pågick
ordnades även ett möte med politiker på torget. För att ge fler personer möjlighet
att svara via Internet fanns tillgång till datorer med Internet i kommunhuset, på
biblioteket med dess filialer, på servicecentra och på några av kommunens skolor.
På vissa av dessa platser fanns guider som kunde hjälpa den teknikovane att
delta via Internet.

Rådslaget var upplagt så att alla röstberättigade invånare samt alla skol-
ungdomar från och med årskurs fem fick ett brev som dels innehöll rådslagets
frågor i tryckt form, dels ett lösenord som behövdes för att kunna lämna sina
synpunkter via Internet, telefon och brev. Inläggen gjordes anonymt, men
genom att det krävdes lösenord fick bara den som var behörig möjlighet att
delta och var och en kunde bara delta en gång. I Kalix har man varit noga med
att se till att bara behöriga har kunnat delta i rådslaget. Sommargäster och
människor som arbetar i Kalix men bor någon annanstans har inte fått vara
med. Projektledarna menar att det här är en angelägenhet för dem som bor i
Kalix och betalar skatt där (Svenska kommunförbundet 2000). Att det ska finnas
en koppling mellan ansvar och makt och det tillkommer dem som ska bo i
Kalix.

FALLSTUDIER
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Resultat
Projektet anses ha varit framgångsrikt. Drygt 1 200 av Kalix 15 000

invånare, åtta procent, deltog i rådslaget. Av dem som deltog använde sig 86
procent av Internet, 13 procent av telefon och en procent av brev. De projekt-
ansvariga menar att detta visar att tiden är mogen för att använda nya
kommunikationskanaler såsom Internet. I en fråga om huruvida synpunkterna
i rådslaget var representativa för hela Kalix befolkning finns inget entydigt
svar. Lika många män som kvinnor deltog. Utvärderingen visade att arbetslösa
och pensionärer var underrepresenterade medan studenter var
överrepresenterade. Personer mellan 11-25 år var också överrepresenterade
vilket tyder på att kommunens satsning på att även få med ungdomarna givit
resultat. Däremot fanns inga stora skillnader kopplade till var man var bosatt i
Kalix kommun. Av dem som deltog upplevde 72 procent rådslaget som en
möjlighet att framföra synpunkter på centrums framtid. Av dem ansåg 69 procent
dessutom att rådslaget kommer att ha mycket eller ganska stor betydelse när de
styrande i kommunen kommer att fatta beslut. Endast fem procent trodde att
rådslaget inte kommer ha någon betydelse alls i beslutsprocessen. Emellertid
saknas information om vad de som inte deltog i rådslaget tyckte om metoden.

I en analys av processen i Kalix framhåller Ranerup (2001) att en positiv
aspekt är rådslagets fokus på en bestämd frågeställning med en tillsynes klar
koppling till den kommunala beslutsprocessen. Det faktum att rådslaget
berörde en viss frågeställning (förnyelse av Kalix centrum) gör att styrningen
av inriktningen på rådslaget var avsevärt större än vad gäller elektroniska debatt-
forum i svenska kommuner i allmänhet. Rådslagets fokus, engagemanget från
ledande politiker, liksom den uppmärksamhet som rådslaget och dess resultat
fått i media skulle kunna tala för att det faktiskt får betydelse för den kommunala
beslutsprocessen. Samtidigt är det intressant att konstatera att även vid en så
sen tidpunkt som cirka två månader efter rådslaget återstod en mer detaljerad
diskussion om hur resultatet skulle användas i den kommunala beslutsprocessen.
Även ett jämförelsevis väl genomfört experiment med inriktning på elektronisk
demokrati innehåller alltså en oklarhet vad gäller på vilket sätt dess resultat
ska tillåtas påverka den kommunala beslutsprocessen.

FALLSTUDIER
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Dialog med Internet i Nynäshamn
Nynäshamns kommun var bland de första att söka kontakt med medborgarna

med hjälp av Internet8. I två omgångar har man testat om användning av Internet
är en möjlig väg att gå för att få medborgarna mer engagerade i att samråda
kring planeringsfrågor. Den första omgången startade 1997 då drivande tjänste-
män på Samhällsbyggnadskontoret önskade få större del av medborgarnas syn-
punkter på sina planer än vad som vanligt görs. Under våren 1998 kunde med-
borgarna delta i en Internetbaserad dialog på kommunens hemsida. Denna
behandlade en ny infartsled till Nynäshamns centrum och hamn - dels en
centruminfart och dels en tvärled som förbinder den nya infartsleden med
befintlig led, samt Nynäshamn och framtiden med olika utvecklingsscenarier.

Metod
För publicering av samrådsmaterialet på Internet användes fyra olika

metoder av vilka två var interaktiva. Den enklaste metoden utgjordes av en
översättning av det traditionella text- och kartmaterialet till html-format vilket
gjorde materialet sökbart från karta till text. Detta material kompletterades
med fotografier och illustrationsmaterial som inte ingick i den upptryckta
versionen av samrådsförslaget. Att de traditionella planhandlingarna anpassades
till Internet medförde en ökande överskådlighet och förbättring av förslagets
illustrationer. Ett bearbetat förslag presenterades också i form av ett fotoalbum

FALLSTUDIER

_____________________________

8. Beskrivningen här bygger på
Sundberg 2001 och Sundberg - PM.

Bild 15: I Nynäshamn fick
medborgarna möjlighet att ge
synpunkter på bl a ny infartsled
till centrum.
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där även ett alternativt planförslag presenterades. Interaktivitet erbjöds med-
borgarna genom möjligheten att utforma egna planförslag med hjälp av symbo-
ler för t ex badhus och dansbanor som kunde placeras inom ett avgränsat
geografiskt område. Tekniskt sett var det också möjligt att se andra medborgares
förslag innan man skickade in sitt eget. I praktiken var det emellertid ingen
som lyckades använda denna form av medborgardialog med kommunen. Bättre
gick det med möjligheten att via ett röstförfarande lämna synpunkter om förslaget
i dess helhet och delar.

Olika tekniker tillämpades parallellt, skriftliga synpunkter via brev, e-mail
och Internet. På Internet användes dialogmetoden ODDS4Change (utformat
av konsultföretaget Sysforma). Metoden ODDS4Change bygger på Delfi-
metoden, som är en avancerad metod för att skapa konsensus i diskussioner
genom att diskutera och hålla omröstningar i flera omgångar med systematisk
feedback till deltagarna. (Grönlund 2001b) Metoden har följande steg:
1. Enkätformulär
2. Svarssammanställning + enkätformulär med samma frågor
3. Svarssammanställning + argumentrapport + enkätformulär med samma

frågor

För den fördjupade översiktsplanen valdes ett antal frågeställningar ut
rörande trafikfrågor och framtidsvisioner. Diskussionen var upplagd på 13
frågor med svarsalternativ där förslagen värderades på en femgradig skala från
”Mycket positiv” till ”Mycket negativ”. Resultaten sammanställdes med jämna
tidsmellanrum och visades alla deltagare. En gruppindelning användes,
Nynäshamnsbor, Planeringssakkunniga, Politiker och Övriga. I samman-
ställningarna gjordes möjligt att se hur den grupp man själv tillhörde hade
röstat och hur den eventuellt skiljde sig från andra grupper.

Feedback var ett nyckelord i Nynäshamn och tanken var att deltagaren
genom att ta del av andras åsikter och tankar skulle ges förutsättningar att
ompröva sina egna ståndpunkter. Återkopplingen skedde genom att en
diskussionsordförande/webbmaster ansvarade för att lägga ut svars-
sammanställningen med jämna mellanrum. Metoden är relativt tidskrävande,
den kräver att samma personer deltar i debatten under en ganska lång tid för att
idén med systematisk återkoppling ska fungera. Metoden kräver därför också
god ledning. Å andra sidan ger metoden ett tydligt resultat, vilket allmänna
diskussioner tenderar att inte göra.

FALLSTUDIER

Bild 16: En karta för utvecklings-
områden i Nynäshamn togs
fram.
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Resultat
Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen löpte från oktober 1998 till

februari 1999. Under denna tid skedde omröstningen i tre omgångar om var-
dera cirka fyra veckor. 100 medborgare deltog och 90 procent av dem var
inloggade mer än en gång, vilket kan tyda på att intresse fanns att följa upp vad
som hände och vad andra ansåg (Bjurström 2002). Ett 30-tal diskussionsinlägg
och ett 30-tal förslag kom in. Svarsfrekvensen var lägre på långsiktiga frågor.
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnades på traditionellt sätt av 60 personer
och via e-mail av två. Under samrådstiden anordnades även fem traditionella
samrådsmöten med en av översiktsplanens huvudfrågeställningar vid varje till-
fälle. Vid dessa möten varierade antalet deltagare mellan 20 och 100 personer.
Dessa lockade fler än vanligt, menar projektledaren Agneta Sundberg, som
tror att ryktet om att man sen kunde vara med och göra sin röst hörd via datorn
kan ha lockat fler även till mötena. Från kommunens sida menar man också att
problematiken blev mer belyst än den blir i normalfallet (Bjurström 2002).

I sammanställningen av svaren och ute på hemsidan har man varit noga
med att tala om att processen är rådgivande och att det fortfarande är genom
den representativa demokratin som besluten fattas om vilka vägval som ska
göras.

FALLSTUDIER
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6. ANALYS

Analysmodell
Av vikt vid en analys av dialogen med medborgarna är när och hur i processen

medborgarna tillåts delta, men också hur politiker och tjänstemän förhåller sig
konkret till mer övergripande målsättningar. Inledningsvis presenteras en modell
för att kunna fördjupa denna analys.

Den praktiska tillämpningen av dagens lydelse av plan- och bygglagen
varierar från att betona samrådets roll att främst informera medborgarna till att
genom nya arbetssätt verkligen tillåta medverkan genom kommunikativa
processer med medborgare. Det senare synsättet illustreras tydligt av beskrivna
processer av planarbeten i Nynäshamn och Kalix. Ronneby kommuns tjänste-
män och politiker har inte haft samma tydliga ambitioner vid beslutet om och
utformningen av hemsidan vision.ronneby.se.

De olika synsätten kan något förenklat beskrivas som positioner utmed en
skala med en rationell, ovanifrån-planering på ena änden och en kommunikativ,
underifrån-planering på den andra. Skalan illustrerar olika sätt att förstå nöd-
vändig kunskap som behövs för att utforma en plan, planerarens olika roller
och olika synsätt på medborgaren. (Detta diskuterades utförligare kring i ett
tidigare avsnitt i denna rapport under rubriken Nya planeringsformer för att
skapa dialog.) I den rationella planeringen är planeraren expert och planerar
för medborgaren. Syftet bakom medborgarinflytande är huvudsakligen att
övertyga medborgaren att den pågående planeringen är i det allmännas intresse.
Dvs för att få legitimitet för den pågående processen. I en kommunikativ process
skapar planeraren möjligheter för en dialog och planerar med medborgaren.
Syftet med medborgarinflytande kan här sägas vara två, det ena för att få bredare
kunskap där medborgaren bidrar med sina vardagskunskaper, det andra för att
öka direktdemokratin. Till skalan kan också tillföras tidsaspekten i
planprocessen. Ju tidigare skede som medborgarna deltar desto bredare kunskap
och mer underifrån-planering.
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Rationell 
planering

Ovanifrån

Planera för 
medborgarna

Kommunikativ 
planering

Underifrån

Planera med 
medborgarna

1) Bredare
kunskap

Ökad
legitimitet

Planeringsform

Syftet med 
medborgarinfl.

2) Direkt-
demokrati

Idé/programskede Samrådsfas Utställning

Planprocessen

Figur 3: Modellen beskriver arbetsmetoden inom fysisk planering och dess koppling
till medborgarinflytandet.

Planprocessen enligt PBL från 1987 ansluter till ovanifrån-modellen snarare
än till underifrån-modellen. Vid jämna mellanrum, genom ett eventuellt plan-
program följt av en eller flera samrådsförslag föreläggs de berörda, såsom
fastighetsägare och eventuellt övriga medborgare, ett förslag som dessa kan ge
synpunkter på. Därefter görs nytt förslag på basis av inkomna synpunkter
tillsammans med synpunkter från länsstyrelsen, andra kommunala förvaltningar
etc. För ansvariga politiker gäller det att få gehör för framtaget förslag, ju färre
inkomna synpunkter desto bättre resultat av samrådet. Önskemål från allmän-
heten och kunskaper om deras behov förväntas i denna typ av process ske via
den representativa demokratin. När syftet har varit att ge medborgarna en
möjlighet att påverka i själva planprocessen utgör detta ett exempel på direkt-
demokrati. Dessutom kan man säga att antalet inlägg utgör en av flera mätare
på resultatet, ju fler inlägg desto bättre.

ANALYS
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Fallstudierna placerade i analysmodellen

I modellen har de tre fallstudierna placerats in. För arbetet med översiktsplanen
för Ronneby kommun hölls de tidiga informationsmötena, med SWOT-
analyserna ute i småtätorterna, innan ett konkret förslag till plan fanns. Mötena
kan därför placeras in i modellens vänstra del. Syftet var att få in kunskaper
från medborgarna baserat på deras lokala erfarenheter och vardagskunskaper
inför fortsatt planarbete.

Vision.ronneby.se är emellertid baserat på ett färdigt samrådsmaterial, även
om delar av materialet genom sin presentation på Internet öppnar upp för en
dialog. Det är därför placerat till höger i modellen. Både politiker och tjänste-
män har varit kluvna eller kanske snarare osäkra på vad det nya samråds-
förfarandet skulle innebära. Deras uttalanden tyder emellertid på att det snarare
är legitimitet än kunskapsinsamling och/eller direktdemokrati som varit syftet (se
nästa avsnitt). En sådan slutsats stärks av att nästa steg i processen, efter genom-

Figur 4: De tre fallstudiernas placering i modellen. Även det numera vanliga sättet att
förmedla översiktsplanen i kommunerna har här placerats in.
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gång av inkomna synpunkter, är utställning och antagande av planen någon
gång under 2004.

Om man uppfattar hela den formella planprocessen från start till antagande
som en dialog mellan kommun och medborgare, är det anmärkningsvärt att
samrådsmaterialet på Internet innehåller förnyade möjligheter till SWOT-
analys av småtätorterna. Ett alternativ hade varit att kommunen, utifrån den
första omgångens synpunkter, tagit fram förslag för småtätorterna som med-
borgarna i samrådet kunde framföra synpunkter på och eventuellt komma med
alternativa lösningar.

I Kalix deltog medborgarna redan på idéstadiet, innan förslag fanns presenterat.
Där var just syftet att planera med medborgaren och öka direktdemokratin.
Endast de som var boende i Kalix fick ge synpunkter. Projektledarna motiverade
detta med att det ska finnas en koppling mellan ansvar och makt och det
tillkommer dem som bor i Kalix. Maktdiskussionen tyder på viljan att stärka
medborgarnas inflytande över besluten och därmed öka direktdemokratin.

I Nynäshamn eftersträvades ett brett kunskapsunderlag. Det presenterade
förslaget ingick inom plansamrådet men möjligheten fanns att utforma egna
planförslag och ett alternativt planförslag som inte ingick i de ursprungliga
samrådshandlingarna presenterades av kommunen. Man kan därför säga att
Nynäshamnsprojektet befinner sig mellan idé- och samrådsskedet. Man har
varit noga med att tala om att synpunkterna och förslagen från medborgarna
endast är rådgivande. Det är fortfarande genom den representativa demokratin
som besluten fattas.

Många kommuner lägger ut förslaget till översiktsplan i sin helhet på
hemsidan, som ett eller flera pdf-dokument. Medborgarna ges ibland möjlighet
att ge synpunkter på planen på vanligt traditionellt sätt. Ofta sker detta inte
förrän efter planen varit på remiss och samrådsfasen alltså är över.

Obeslutsamma politiker och tjänstemän
I Ronneby rådde under hela projekttiden oklara meningar om syftet, och

målsättningarna var endast svävande. De fastställdes aldrig i ett dokument.
Detta gjorde att man i projektgruppen jobbade åt delvis olika håll. Dessa olika
uppfattningar9 om syftet med ett e-demokratiprojekt som vision.ronneby.se tyder
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på viss osäkerhet. Tyngdpunkten ligger snarare på att skapa legitimitet än att
bredda kunskapsunderlaget, men även syften som att lära sig något om ny
teknik framfördes. Man framhöll också vision.ronneby.se som ett komplement
till vad man annars skulle gjort under samrådet, liksom att samrådsprocessen
ska ha sina traditionella och formella procedurer.

En synpunkt som framförs av flera är att man måste lära sig vad den nya
tekniken innebär. Det gäller, som en tjänsteman uttrycker saken, att ”hålla
samma steg som omvärlden”.

”Ska vi blanda in IT-teknik? Det är ett tryck, ett sätt att liksom inte stå
utanför. Det är liksom evolution. Man kan inte säga bra eller dåligt om
det. Det är bara att inse, man måste vara hyfsat med iallafall.” (tjänste-
man i Ronneby)

Men vad den nya tekniken ska medföra är kanske inte så självklart. Handlar
det om nya former för planering och kunskapsinhämtning, eller är det främst
att skapa legitimitet. Följande uttalanden belyser detta.

”Det är ju inte meningen att det här projektet ska ersätta någonting,
utan man ska ju ändå lägga till något. Man hoppas nå fler människor.”
(tjänsteman i Ronneby)

”Att ha god information som är tillgänglig för alla. Det tycker jag är ett
mål i sig.” (tjänsteman i Ronneby)

”Medborgarna tycker det är viktigt om de känner att det är en dialog.
Inte bara en envägskommunikation där man lämnar sina åsikter.”
(tjänsteman i Ronneby)

“Om projektet, om det kallas KomInDu, och det är kommunikation och
dialog som är målsättningarna… så, kanske man behöver stödja, och
uppmuntra, faktiskt försöka forma det till en dialog och inte till envägs-
kommunikation, som det är för tillfället.” (politiker i Ronneby)

”Målet med projektet för vår del är ju givetvis att få en tydlig indikation
på att om vi arbetar på det här sättet så får vi också en bättre dialog
med den allmänna delen av samhället.” (tjänsteman i Ronneby)
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Hur har då dialogen varit på hemsidan? Och mellan vilka? Medborgare och
medborgare emellan eller medborgare och kommun emellan, dvs tjänstemän
och politiker?

Hur relationen mellan politiker och tjänstemän ser ut är inte självklar när
man öppnar upp för en dialog, vilket dessa uttalanden visar.

”Vi kan inte ha den avgörande rollen i den här processen, det måste
vara politikernas ansvar.” (tjänsteman i Ronneby)

”Om politikerna deltar i debatten riskerar det att debatten blir en rent
etablerad politisk debatt. Att människorna som skriver, ja, är första
inspelet och sen sköts debatten av proffsen.” (tjänsteman i Ronneby)

Intervjuerna hänvisade ofta till det traditionella förfarandet i samrådet, dvs
att inkomna synpunkter sammanvägs efter avslutat samråd och det är i det
skedet politikerna tar ställning. Ingen politiker deltog heller i diskussionen på
Internet. Många anser dock att det är viktigt för medborgarna att politiker deltar
eftersom de då får möjlighet att diskutera framtiden direkt med dem som har
makt att påverka den. Från flera håll anser medborgarna att förtroendet för
politikerna är svagt. De engagerar sig för lite. Därför hade det varit lämpligt att
informera om det var tänkt att politiker och tjänstemän skulle delta, så att
allmänheten inte kan bekräfta en brist i engagemang. I Nynäshamn var man
noga med att tala om att processen är rådgivande och att det fortfarande är den
representativa demokratin, dvs politikerna, som fattar besluten. I Kalix valde
man att ha det politiska deltagandet, bl a var det möjligt för Kalixborna att
chatta med politikerna och även att träffa dem under en informationsdag på
torget.

Någon dialog mellan medborgare och kommunens tjänstemän förkom inte
heller. Endast i två inlägg svarade kommunen, varav det ena handlade om
projektets marknadsföring. I ett fall gjordes en konkret åtgärd som ett svar på
flera inlägg. Inlägg på hemsidan efterfrågade möjlighet till att göra en SWOT-
analys för Kallinge i likhet med vad som erbjöds övriga småtätorter. En
Kallinge-sida publicerades i slutet av oktober, dock utan att tydliggöra, t ex på
Ronnebys hemsida, att ändring gjorts.

En orsak till begränsade möjligheter för tjänstemännen att upprätthålla en
dialog med medborgarna kan vara personalbrist eller otillräcklig marknadsföring.
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”För vår del handlar projektet om att försöka förmedla översikts-
planen till lite fler människor än vad vi kunde ha förmedlat den till
annars. Rent praktiskt innebär det faktiskt merarbete.… Det som
saknas är, man skulle behöva vara en person till liksom. Att man
hade en person som sa, jag ansvarar för det här projektet, nu
kör vi.” (tjänsteman i Ronneby)

”De som tittar i en översiktsplan, de har ju en anledning till att
göra det. De vet att den finns. Men kan man snubbla över den på
nätet till exempel så kan det ju väcka intresse hos en oinvigd också
på något sätt.” (tjänsteman i Ronneby)

”Hade vi fått Lunarstorm att sätta ut en länk till kommunens över-
siktsplan så hade du fått alla tolv till sjuttonåringar att plötsligt
besöka en sida som de aldrig någonsin hade hittat. Eller Aftonbla-
det. Ja, då hade du fångat halva svenska befolkningen. Ett nät-
projekt kan inte lyckas om det inte syns.” (tjänsteman i Ronneby)

Dialogen har istället varit mellan medborgarna. I de fall där medborgarna
kunnat ”diskutera” med varandra har de faktiskt gjort det. Främst genom att
”hålla med/instämma i” de andras synpunkter. Diskussionen om området Kilen
i anslutning till stationen i Ronneby visar på hur en diskussion på hemsidan
kan utvecklas.
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Ord från medborgarna om vision.ronneby.se
Sammanlagt nio personer hade lämnat kontaktuppgifter på enkäten ”Vill du

vara med… Hjälp oss att utvärdera…”. Av dessa kunde telefonintervjuer
genomföras med sex personer, fyra män och två kvinnor i åldern 35-75 år. Alla
är bosatta i Ronneby kommun, de flesta i någon av småorterna.

Flertalet är eller har tidigare varit engagerade eller mycket engagerade i
frågor kring kommunens utveckling. Flera är aktiva i någon av småorternas
samhällsföreningar. Däremot hade flertalet av de intervjuade aldrig lämnat
någon synpunkt på vare sig översiktsplanering eller annat inom kommunal
verksamhet. De ansåg sig heller inte ha kunskap om översiktsplanering eller
vad en översiktsplan är. En kvinna menade att hemsidan inte hjälpte till med
att öka förståelsen för översiktsplanering.

”Bra presentation men, det var svårt, många som inte visste riktigt vad
man kunde skriva, vad det berörde. Vad de kunde skriva om, om det var
allt möjligt eller bara om samhällsfrågor.” (kvinna 35 år)

Endast en av de intervjuade hade varit på ett av de informationsmöten som
kommunen anordnade i småorterna. Några uttryckte förvåning över dessa
möten, de hade ingen vetskap om att dessa hade hållits, men hade gärna deltagit.

”Hade det skett ett möte då som ligger i anslutning till de här fyra
samhällsföreningarna häruppe hade jag definitivt varit på
informationen.” (man 64 år)

Däremot bedömde de intervjuade att detta projekt kunde bidra till att
förbättra dialogen mellan medborgarna och kommunen.

”Bara folk får upp ögonen, och det måste vara enkelt. Folk är lite för
bekväma idag. Man går inte in på stadshuset och letar upp folk, utan då
är ju det här med Internet helt fantastiskt alltså. Absolut ett jättebra sätt
att kommunicera med kommunen. Som kan kännas stor och opersonlig
och man inte riktigt vet var man ska i korridorerna. Och just kunna nå
via en hemsida. Jättebra.” (kvinna 35 år)
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Hemsidans utformning
Alla sex intervjupersoner tyckte det var lätt att orientera sig på

vision.ronneby.se och enkelt att lämna synpunkter.

”Antagligen var det lättförståeligt eftersom jag tog mig tid att ge
synpunkter.” (man 60 år)

De flesta var sedan tidigare mycket vana vid datorn och Internet. Flertalet
ansåg att bild- och kartmaterialet var bra även om någon sakande bilder på
vissa saker. Däremot tyckte några att texterna på hemsidan kunde ha varit mer
informativa.

”Texterna innehöll för mycket metaforer, inte så konkret och startsidan
var inte så informativ som man skulle kunna önska.” (man 44 år)

En av de intervjuade ansåg att det var lättare att läsa översiktsplanen i
pappersform istället.

”Jag skaffade mig den i pappersversion, det är något enklare. Då får
man snyggare bilder, färg och fint tryck. Jag drog ut en karta från Hoby
vill jag minnas. Jag har kanske ingen bra skrivare, en gammal svartvit
skrivare. Det blev lite grötigt. Det var mycket tydligare att läsa den på
pappersversion.” (man 60 år)

Inte alla intervjuade hade uppfattat att hela översiktsplanen fanns att ladda
ner som pdf-filer, men de hade gärna gjort det om de hade hittat dessa filer. En
man menade dock att det var en nackdel att översiktsplanen inte fanns som en
enda fil utan bara uppdelad.

En kvinna påpekade att hon inte gillade namnet Vision Ronneby utan istället
kanske Vision Ronneby kommun. Hon menade att många kanske inte riktigt
förstod innan de besökt hemsidan att det även berörde småorterna, ”Många
ryggade för namnet, trodde inte att detta berörde dem.”.

Liknande missnöje uttrycktes även av en annan intervjuad som ansåg att
det var ”Ronneby för hela slanten”. Här syftade kritiken antagligen mer på
hela förslaget av översiktsplanen eftersom vision.ronneby.se hade en inriktning
på just småorterna. Kritik kring själva översiktsplanen uttrycktes av ett antal
personer till, bl a ansåg en person att förslaget var alltför allmänt hållet.

ANALYS



77

”Det kunde vara mer uttömmande. Det var för kort och allmänt.
Men det är klart, till en bred allmänhet så. Annars blir det för tjockt
och man orkar inte med det. Det kanske är en tanke, inte vet jag. …
Jag hade förväntat mig att man skulle få ut mer information så man
kunde ta ställning till det!” (man 60 år)

Marknadsföring
Vilken form av marknadsföring hade mest genomslag? Av de 21 personer

som svarade på enkäten hade ca 40 procent fått kännedom om vision.ronneby.se
genom kommunens egen hemsida. Att det var många som hittade
vision.ronneby.se just via Internet kan tyda på att det är de som redan är aktiva
på Internet som nappar på detta. Men också andra sätt har varit av betydelse,
ca 20 procent av de tillfrågade i enkäten har uppgett att de fått ett muntligt tips
om projektet. Ingen hade sett annonserna i dagstidningen trots att flera av de
intervjuade uppgav att de läser någon av tidningarna varje dag.

De tillspetsade löpsedlarna gav lite olika reaktioner. Två av de intervjuade
hade sett dessa men tyckte inte helt om dem.

”Oförståeliga, helt oförståeliga. Blev nyfiken för det stod någonting om
Hallabro centrum på dem, men det var ju totalt, det. Jag drog över-
huvudtaget ingen som helst slutsats att det skulle ha med någon
översiktsplan att göra. Absolut inte. Det var helt missriktat på det viset.”
(man 64 år)

Kommunens utskick av översiktsplanen till olika föreningar verkar inte ha
gjorts i den omfattningen som behövdes. Det fanns samhällsföreningar i små-
orterna som inte erhöll samrådsmaterialet utan som själva fick skaffa sig den
information och det material som efterfrågades. En av de intervjuade fick
vetskap om att översiktsplanearbete var på gång genom besök på kommunens
hemsida och på så sätt fick den lokala partiavdelningen information om detta,
”Då började vi agera.”.

”Vi (samhällsföreningen, min anm.) ansåg att det var lämpligt att vi
skulle ta ställning, men vi tog väl också beslut om att var och en också
skulle tycka och säga någonting.” (man 64 år)
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Även bland inläggen på vision.ronneby.se uttrycktes kritik mot marknads-
föringen av projektet.

Flera ansåg att kommunen borde ha gjort mer för att marknadsföra projektet.

”Kompletterande sätt att nå ut behövs. Man kanske skulle skicka ut
i lådorna och tala om att -Titta nu på den här sidan- och så lämna ut
adressen. Och tala om att den finns där. Man får nog använda den gamla
metoden och skicka brev och sen kombinera det med en bra hemsida.”
(man 75 år)

Vid september månads utgång hade 46 inlägg publicerats om översiktsplanen.
Ungefär hälften av alla inlägg gjordes under en första tredjedel av samråds-
tiden. Detta visar på att kontinuerlig marknadsföring behövs under hela projekt-
/samrådstiden.

Hur tas synpunkterna omhand?
Inte bara politiker och tjänstemän har varit villrådiga när det gäller hur man

ska behandla inkomna synpunkter. Också de Ronnebybor som intervjuades
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ansåg att de inte fått tillräckliga besked om vad som kommer hända med syn-
punkterna. Flera av dem har heller inte haft några direkta förväntningar kring
detta. Man hoppas att bli positivt överraskad. Många trodde att översikts-
planen kan bli bättre med hjälp av allmänhetens synpunkter. Man hoppades
därför att kommunen skulle ta dessa inlägg på allvar och ta hänsyn till dem.

”Det är nog många som inte lämnar synpunkter för att de inte tror
de ska få gehör för dem. Det tror jag det är många som tänker så.
Men det är sämst att inte säga någonting. Har man då gett syn-
punkter har man ju i alla fall gjort det ju.” (man 60 år)

”Om man verkligen nu följer upp det hela. För jag menar, en sak är
ju om man låter gräsrötterna säga vad man tycker och sen är det ju
upp till Jan-Anders (kommunalrådet i Ronneby, min anm.) och kompani
att ladda hem de åsikterna, eller överhuvudtaget ägna sig åt dem
någon sekund ibland.” (man 64 år)

Det ansågs även vara otydligt om och när synpunkterna blir registrerade
som inkomna handlingar och om detta gällde alla synpunkter eller endast de
som skickats via brev eller via e-mail.

”Jag vet inte vilket som väger tyngst, men det är klart det väger tyngst
om vi har gjort ett remissvar på två A4 sidor, vår partiavdelning. Det
väger ju mycket tyngre än mitt svar som var 10 ord eller nåt sånt där.”
(man 60 år)

De flesta av de intervjuade tyckte emellertid att projekt som detta verkar
vara ett bra sätt för medborgarna att kommunicera med kommunen.

”Roligt att man gjorde en sådan här grej där man kunde få uttrycka sig.
Det är så många som säger, det är så svårt, vart ska man vända sig. Ja
men nu finns det ett sånt forum man kan tycka någonting, positivt och
negativt.” (kvinna 35 år)

”Det är en bra början, skulle jag vilja säga. Fortfarande är det då
frågan vad man gör av materialet. Jag menar, när det då blir en
sammanställning och det närmar sig beslut så hade det varit trevligt
att ytterligare en gång få studera planen och se hur den eventuellt
har förändrats och utvecklats innan beslut tas. Kanske skulle
även utställningen kunna ske på liknande sätt, med en hemsida.”
(man 64 år)
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E-government och fallstudierna
Den tidigare beskrivna analysmodellen fokuserar främst på skedet med

plansamråd. För en mer övergripande diskussion av fallstudierna sätts de här
in i en kontext med e-government. Har projekten i Ronneby, Kalix och
Nynäshamn utgjort exempel på utveckling av demokratiska processer, dvs
e-demokratiprojekt, eller är det e-service eller e-förvaltning som framförallt
varit i fokus?

E-demokrati var det begrepp man använde sig av för att beskriva projektet
vision.ronneby.se. Utifrån den diskussion som fördes i kapitlet E-government
och som delar upp e-government i e-demokrati, e-förvaltning och e-service
blir det tydligt att vision.ronneby.se framförallt handlar om e-service.
Medborgarna fick information om pågående samråd och hela översiktsplanen
fanns att tillgå som pdf-filer. Informationen fanns dessutom tillgänglig 24 timmar
om dygnet. Diskussionsforumet innebar visserligen en sorts demokratisk
process men dialogen fanns endast mellan medborgarna, inga politiker deltog.

E-service präglar projekten i Kalix och Nynäshamn, men här fanns också
tydligare koppling till e-demokrati. Genom röstningsförfaranden och att tidigt
samla in medborgarnas synpunkter har Kalix och Nynäshamn öppnat upp för
en otraditionell direkt koppling mellan civilsamhället och politiken.

Inte i något av de tre projekten har e-förvaltning med utveckling av intern
kommunikation mellan politiker och tjänstemän varit relevant. E-förvaltning
är dock viktigt att behandla om kommunerna vill gå mot en utveckling
med e-government, inte minst viktig är det för en effektiv förvaltning, för
offentlighetsprincipen och för medborgarnas tilltro till den demokratiska
handläggningen av ärenden i enlighet med t ex plan- och bygglagen.
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Det är emellertid viktigt att fråga sig vilken demokrati som vi vill att
informationstekniken ska främja. Demokratiutredningen vill öka medborgarnas
möjligheter att påverka samhället men hittills har informationstekniken främst
använts till att öka informationen från politiska institutioners sida. Satsningen
har alltså främst funnits inom e-service.
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Den genomförda analysen visar på en rad frågor som man måste upp-
märksamma när en process inom ramen för PBL:s krav på information och
påverkan ska genomföras. Eftersom erfarenheterna av att använda Internet i
samband med plansamråd är begränsade är det också viktigt att processen
redovisas så att många kan ta del och dra nytta av en enskilds kommuns
utvecklingsarbete.

Strategi- och målredovisning
Syfte och mål kan dels vara kvantitativa (antal personer som deltar, ”nya”

grupper som blir engagerade), dels kvalitativa av karaktären ”bättre kunskaps-
underlag”.

Det är viktigt att tjänstemän och politiker tillsammans tar ställning till vad
den planerade ”dialogen” syftar till i själva planeringsprocessen, på vilket sätt
förändras den i förhållande till det traditionella, dvs vad som diskuteras i
samband med presentationen av analysmodellen. Frågor som man bör ställa
sig i det enskilda fallet är bl a om det handlar om kunskapsinhämtning eller om
att skapa legitimitet för ett upprättat förslag, eller om någonting ”mittemellan”?
Vidare bör man fråga sig om tyngdpunkten ska ligga, på e-service, e-demokrati
eller e-förvaltning. Vad gäller samrådsprocessen bör man fråga sig vilken roll
dialogprocessen har i relation till det traditionella samrådet. Svaret påverkar t
ex om tjänstemän och/eller politiker ska medverka i själva dialogen. Vem får
delta i dialogen? Får man vara anonym? Har det konsekvenser för hur svaren
behandlas? Har svaren i dialogprocessen en annan status än de som kommer in
formellt? Hur ser relationen ut mellan direktdemokrati och representativ demo-
krati?

Om det finns ett uttalat syfte att nå fler medborgare, nya medborgargrupper
eller dylikt, är det viktigt att man preciserar detta för att möjliggöra en utvärdering
och ta med sig erfarenheterna till liknande uppgifter i framtiden. Likaså
kan det vara viktigt att precisera kvalitativa mål t ex hur dialogen förväntas
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påverka planens utformning liksom den kommunala demokratin generellt, t ex i
form av mindre politikerförakt.

Viktigt med utvärdering
Utan uttalade målformuleringar för projekt med medborgardeltagande via

Internet blir en självkritisk utvärdering på kommunnivå svår att genomföra.
Vidare behöver uppgifter av olika slag samlas in kontinuerligt för att kunna
diskutera vilka förändringar, positiva som negativa, som skett. Att
vision.ronneby.se i vissa avseenden formats allteftersom projektet fortskridit
och frågor rörande nästa steg dykt upp kan delvis tillskrivas dess experiment-
karaktär men också på grund av tidsbrist och omfattande personalförändringar.

Resultaten från det nuvarande projektet måste användas både som input i
den pågående planprocessen och för utveckling av nya processer, där man så
småningom kommer till en fas av institutionalisering, dvs de ska löpa vidare
utan speciellt projektstöd. Att göra en engångssatsning eller ett försök är en
sak, att utforma en permanent arbetsmodell är en annan sak.

Nödvändigt med strategidokument
Kommunernas arbete med en ökad delaktighet för medborgarna är ofta

trevande och har en bräcklig uppbyggnad. Det är sällan det finns en långsiktig
strategi som har förankring i kommunfullmäktige och som genomsyrar hela
den kommunala verksamheten. Detta medverkar till att försöken med ett vidgat
medborgarinflytande ofta får en projektliknande utformning med få kommunala
aktörer och med en oviss framtid. När kommunen inte lämnar tydliga ramar
och riktlinjer så öppnar det upp för orealistiska förväntningar och besvikelser.
Det är därför noga att precisera spelreglerna. För att råda bot på de nackdelar
som tillfälliga projekt innebär, behövs ett strategidokument som innehåller
kommunens ambitioner med demokratiutveckling, medborgarinflytande och sam-
verkan för utveckling såväl med hjälp av Internet som i mer traditionella former.

Som man ropar får man svar

Tidigt medborgarinflytande
När i beslutskedjan ska medborgaren tillåtas komma in? Vilka tolkningar,

begränsningar, sammanfattningar har redan gjorts då? Ofta kommer medbor-
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garnas engagemang in för sent. För att medborgarna ska känna att de bidrar
med något bör de ges möjlighet till inflytande i god tid innan viktiga beslut tas.
Det kan emellertid vara lättare för medborgarna att engagera sig och ge syn-
punkter när ett konkret exempel eller förslag presenterats att ta ställning till.

Planens innehåll
Vad har planen att erbjuda? Är det frågor som medborgarna är intresserade

av? Om materialet på Internet presenteras sent i planprocessen (utställning och
antagande kommer att följa direkt efter) är det viktigt att just konkreta förslag
kring förändringar finns att skapa en dialog kring. Ronnebys översiktsplan,
såsom den presenterades i samrådet, innehåller förhållandevis få
ställnings-taganden vilket kan ha minskat intresset att delta.

Översiktsplanen anses av många vara en planform som det är svårt att väcka
intresse för hos allmänheten, dess innehåll är för abstrakt och angår inte vardags-
livet såsom det gestaltar sig för kommunens invånare. Påståendet kan kontras
med att det kanske är fel på hur planen presenteras, diskussionerna som förs i
planhandlingarna har ofta ett ovanifrånperspektiv som många människor inte
känner igen sig i. Trots detta visar många människor intresse för övergripande
frågor i kommunen, t ex miljöfrågor, hur kollektivtrafik fungerar, var nya
bostadsområden planeras osv. För att skapa en dialog kring sådana frågor krävs
att hitta ett ”språk” som de inblandade delar och en samtalston som upplevs
inbjudande för alla parter.

Ronneby kommun har valt att ta upp kommuninvånarnas vardagssituation
genom SWOT-analyserna för tätorterna och temat Cykelstaden, men också att
presentera de ”stora” frågorna genom att göra det möjligt att ladda ner och läsa
hela den formella planen. Presentationen av Kilen kan, vad gäller planerings-
nivå, placeras någonstans mittemellan dessa ytterligheter. Alla teman har lett
till respons från medborgarna men intresset för Småorterna och Cykelvägar
dominerar (55 inlägg) över Kilen och Annat i översiktsplanen (34 inlägg).

Stora och små frågor
SWOT-analyserna inbjuder till att ta upp förhållandevis detaljerade syn-

punkter. När sådana kommer in i samband med översiktlig planering lämnas
de ofta vidare till andra instanser som ansvarar för genomförandefrågor, med
hänvisning till att de inte hör hemma på översiktsplane-nivån. Men det finns
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andra förhållningssätt. Kommunen kan istället lyfta en detaljfråga till den över-
siktliga nivån såsom följande exempel visar.

Synpunkter om gång- och cykelvägarnas beläggning såsom höga kantstenar
och ojämn asfalt kan, istället för att förmedlas vidare till gatukontoret, behandlas
i översiktsplanen under ämnen som säkerhet och tillgänglighet. Även diskussioner
om lokaliseringen av gång- och cykelvägar anses ibland som endast en
detaljplanefråga. Här handlar det ju i ett översiktligt perspektiv egentligen om
folkhälsan, om att förändra våra kommunikationsmönster, och detta är i högsta
grad en fråga för den översiktliga planeringen.

Det sätt att förhålla sig till inkomna synpunkter som beskrivs ovan är
speciellt angeläget för Ronnebys kommun då kommunen så tydligt efterfrågat
synpunkter kring vardagslivet i småorterna – som man ropar får man svar!

Ett annat problem kan vara den makt som vanans roll spelar. De politiker
och tjänstemän som ska åskådliggöra synpunkterna i en samrådsredogörelse
har erfarenhet av hur arbetet traditionellt har drivits. Det är möjligt att de, utan
att vara medvetna om det, hänvisar vidare sådana aspekter som tidigare normalt
inte ingått i en översiktsplan.

Återkoppling och förtroende
Översiktsplaneringen är ett unikt tillfälle till en allmän diskussion om

kommunens framtid som möjliggörs genom PBL:s krav på att kommunens
invånare ska kunna påverka planens innehåll. Om man ger medborgarna stort
inflytande måste man vara beredd på att få mycket synpunkter. Det är då
angeläget att medborgarna kan uppfatta om och hur deras synpunkter behandlats,
exempelvis genom förändringar av planen eller genom kommentarer i samråds-
redogörelsen. I Ronneby är samrådsbehandlingen ännu inte slutförd och hur
inläggen via Internet kommer att behandlas är alltså fortfarande en öppen fråga.
Något beslut om nästa steg i planprocessen, dvs kommunens respons på gjorda
inlägg, har inte tagits, t ex hur man underrättar dem som gjort inlägg och vilka
ställningstaganden kommunen gjort. Att skicka ut en tryckt samrådsredogörelse
ansågs emellertid av en del i projektgruppen vara för omfattande och kostnads-
krävande.
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Den fortsatta behandlingen av planen är synnerligen viktig för att upprätt-
hålla ett förtroende mellan medborgare och kommunen, inte bara i det aktuella
fallet utan fortsättningsvis för uppslutningen kring och resultatet av framtida
demokratiprojekt, med eller utan Internet. Vad gör medborgarna om den utlovade
e-demokratin visar sig vara en skendemokrati, ytterligare ett forum där alla har
rätt att prata men där ingen lyssnar? Det kan lätt uppstå en svekdebatt. Ett
misslyckat projekt kan snarare stjälpa än hjälpa.

Tillvaratagandet av medborgarnas synpunkter bygger på förtroende i flera
led. Först måste engagerade medborgare lita på att deras åsikter blir upp-
märksammade och beaktade vid framställningen av planen, därefter att andan
i översiktsplanen på något sätt blir moraliskt förpliktigande för politikerna även
på lite längre sikt. Om det råder misstänksamhet och motsättningar mellan
kommun och medborgare blir dialog och samarbete mycket mer komplicerat
eller till och med uteblir. Av vikt här är även den tidigare diskussionen kring
anonym rapport. Vem har ansvar och ser till att det föreslagna genomförs?
Medborgarna vill veta vem de för en dialog med.

Inte bara Internet

Kontinuerlig marknadsföring
Hemsidan är ett bra komplement till den direkta dialogen med medborgarna

men den behöver marknadsföras bättre för att kunna utnyttjas fullt ut under
samrådet. En erfarenhet är att debattens intensitet mattas av när man slutar att
göra reklam för debattforumet. Projekten i Kalix och Nynäshamn visar också
att det krävs oerhört omfattande information kring nya sätt för dialog, för att
antalet aktiva ska öka i sådan omfattning att man kan beskriva projektet som
ett sätt att utveckla demokratin.

Komplement behövs
Projekt liknande dessa innebär ofta att ett nytt sätt för medborgarinflytande

ersätter andra sätt. Behovet av olika typer av arenor är en förutsättning för
effektivitet i kommunikation och förhandlingar. De arenor som finns idag kan
vara ändamålsenliga och förmånliga för vissa aktörer, för andra kan de dock
upplevas som främmande och vara ofördelaktiga. Det kan till exempel vara så
att man känner sig främmande för den valda formen för samverkan och av det

VÄGAR TILL MER DEMOKRATISK PLANPROCESS



87

skälet avstår från att delta. E-demokrati får inte bli en fråga om att enbart
rationalisera arbetet inom den kommunala förvaltningen. Nya metoder utesluter
inte att de gamla finns kvar, snarare ökar chanserna för ett större antal deltagare
och ett ökat intresse hos allmänheten eller en specifik målgrupp med flera
olika metoder.

Hemsidan behöver därför komplement såsom traditionella informations-
möten som stimulerar medborgarna till egna reflektioner och som sedan kan
lämnas in t ex via Internet. Likaså borde det vara självklart att hela rapporten
finns tillgänglig i tryckt form på t ex bibliotek och kommunhus, där den
tillhandahålls gratis eller utskriven till självkostnadspris. Ronneby kommun
har inte varit särskilt aktiv inom ramen för den traditionella samrådsformen.
Genom att lägga ut översiktsplanen på Internet har den i princip blivit tillgänglig
för alla, men arbete och kostnader flyttas över från kommunen till
medborgarna. Vill medborgarna verkligen sätta sig in ordentligt i materialet
måste de skriva ut och läsa 17 pdf-filer. Också avsaknaden av informationsmöten
som komplement till hemsidan kan uppfattas som en besparingsåtgärd snarare
än effekten av nya former för demokrati.

Istället bör både fysiska och elektroniska möten ingå i ett tydligt samman-
hang. Erfarenheter har visat att den demokratiska processen väcker ett betydligt
starkare engagemang och laddas med så mycket större energi, genom det
mänskliga mötet (SOU 1999:12). Benägenhet att lyssna till människor med
annorlunda erfarenheter ökar, liksom respekten för andras åsikter. Men människor
kan vid personliga möten känna sig hämmade av flera skäl, vanlig blygsel,
känslomässig störning eller stamning för att nämna några. I en rent virtuell,
textbaserad diskussionsmiljö finns därför möjlighet att dessa både skulle kunna
tänka och uttrycka sig bättre än vid ett personligt möte.

Kvalitet eller kvantitet?
Som tidigare nämnts anser Boverket i Vem bestämmer (1998) att medborgar-

deltagande i kommunal planering även handlar om att skapa ett socialt kitt.
Kan detta sociala nätverk utvecklas om medborgarna sitter själva var och en
framför datorn. Hur hemsidan är utformad kan möjligen påverka, t ex kan formen
diskussionsforum tänkas bidra till en samhörighet medborgarna emellan. En
sak är i alla fall säker. Utvecklingen mot individcentreringen leder inte till att
skapa ett socialt kitt.

VÄGAR TILL MER DEMOKRATISK PLANPROCESS



88

Det finns en del personer som påpekat att den digitala klyftan inte alls är
digital. Snarare är det så att samma skillnader som funnits tidigare
”digitaliserats”, dvs blir uppenbara när man tittar på vilka som använder t ex
Internet, och hur det används. Det är nog rimligt att se det så. Däremot är det
inte säkert att det handlar om precis samma grupper som tidigare. Man kan t ex
förmoda att Internetanvändning i demokratiska processer omfördelar inflytande
från äldre, som traditionellt engagerar sig inom politik och kommunfrågor, till
yngre.

När man talar om digitala klyftor avses oftast den fysiska tillgången till
mediet. Denna aspekt är förstås en avgörande faktor, men även kunskapen om
hur mediet används är av betydelse. Åtgärder för att öka medvetenheten,
informationsspridning, användarvänlighet och vilja att använda Internet och
dess tjänster är lika viktigt som tillgängligheten. Kanske finns både tillgång
och kunskap men motiv till att använda Internet saknas. Att tjänster finns på
Internet betyder heller inte nödvändigtvis att de är bra. Medborgarnas vilja och
intresse att använda Internet påverkas av kvaliteten och vad medborgaren anser
sig ha för nytta av informationen/tjänsten. Vi lever idag i ett
informationssamhälle. För att fånga medborgarnas intresse behöver hemsidan
tränga igenom det ökade informationsbruset.

Internet kommer numera alltid att vara ett redskap för att skapa delaktighet
och engagera medborgarna. Men man får inte förlita sig på att Internet
automatiskt lockar till engagemang.
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