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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar ämnet E-demokrati. Detta är ett relativt nytt begrepp, speciellt i Sverige 
och det befinner sig i en utvecklingsfas. E-demokrati handlar om ett nytt sätt att arbeta med 
demokrati, med hjälp av dagens tekniska hjälpmedel som Internet, e-post och olika 
datorprogram. Det är inte en ny form av demokrati utan möjligheten till nya infallsvinklar i 
arbetet att jobba gentemot medborgarna. 
 
Uppsatsen är kopplad till Lessebo Kommun där en fältstudie utförts i samband med en 
praktik. Kommunen är i uppstarten av etablering av ny och utveckling av gammal teknik. 
Därför är det intressant att undersöka om den demokratiska frågan finns med i kommunens 
arbete när den nya tekniken implementeras. Då uppsatsen görs på en kulturgeografisk kurs har 
studien inriktats på Plankontoret på kommunen och specifikt på deras nyinköpta GIS-
program. Därför är mycket av den nya tekniken relaterad till GIS och hur kommunen kan 
använda detta för att utvecklas internt och i sin kontakt med medborgarna.  
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Metod och syfte                                                         
 
 
1 Syfte 
  
Syftet är att undersöka hur IT-utvecklingen i Lessebo kommun påverkara det interna arbete 
och kontakten med medborgarna och hur det i förlängningen påverkar den kommunala 
demokratin. 
 
 
2 Frågeställningar  
 

• Vad är E-demokrati? 
• Hur arbetar kommunen för att utveckla tekniken inom sina olika förvaltningsområden? 
• Hur utnyttjar kommunen och hur skulle kommunen kunna utnyttja den nya tekniken i 

sin kontakt med medborgarna? 
• Leder detta arbete till en fungerande form av e-demokrati? 

 
 
3 Avgränsningar  
 
Uppsatsen kommer endast att behandla Lessebo kommun för den fördjupade delen av arbete. 
Lessebo kommun valdes för att det är en liten kommun som just är i uppstarten av att anamma 
sitt arbete med GIS. I och med uppstarten av teknisk kan det anses intressant att koppla det till 
de demokratiska arbetet och hur det kan utvecklas i takt med ny teknik. För att få en överblick 
på demokratiarbetet och användningen av GIS i länet har två andra kommuner, Alvesta och 
Ämhult, undersökts i jämförande syfte. Dessa kommuner vet jag på förhand jobbar med 
samma system som Lessebo Kommun och är därför passande att göra en jämförelse med. En 
avgränsning är även att inte ta kontakt med medborgarna i kommunen utan att endast utgå 
från hur arbetet sker på kommunhuset.  
 
I avsnittet om demokrati har en avgränsning skett gentemot de demokratiska teorierna vilka i 
texten endast berör den offentliga förvaltningen och hur demokrati kan användas inom detta 
område. Då demokratibegreppet är så stort och kan diskuteras från många olika synvinklar 
gjordes valet att ge en kort förklaring till grunderna i en demokratisk stat för att sedan ge en 
inriktning mot det demokratiska arbetet mot medborgarna och utifrån en offentlig 
organisation.  
 
Avgränsningar har även skett i valet av intervjupersoner. Utifrån litteraturen valdes vilka 
områden på kommunen som behövdes för att få fram rätt information till intervjuerna. 
Plankontoret var ett givet val eftersom uppsatsen riktar sig mot samhällsplanering. Det är 
även på Plankontoret som min praktik tagit plats. Att intervjua IT-avdelningen och 
informatören ansågs också vara ett givet val då E-demokrati handlar mycket om den nya 
tekniken och vad den kan användas till. Politiker är en stor del av den kommunala 
verksamheten och därför ha intervjuer skett med politiker inom alla nivåer på kommunhuset: 
kommunfullmäktige, plan- och miljönämnden och kommunledningen. Det sista valet av 
intervjuperson är kommunchefen eftersom hon tar hand om personalen och budgeten och det 
är hon som ger riktlinjer för arbetet. Jag har även valt att titta på förändringar i ny teknik som 
berör den samlade kommunen och mer specifikt det som berör Plankontoret. 



 

 
 

5

 
4 Metod  
 
Uppsatsen är en fältstudie med källor från de intervjuer som utförs med berörda i Lessebo 
Kommun och de teorier som framkommer från litteraturen. Fördelen med att jobba med en 
fältstudie är användningen av förstahandskällor. Den informationen som samlas in är baserad 
på direkt information och har inte tolkats eller förändrats av någon annan. (Denscombe 
2000:165) Litteraturen har erhållits genom olika sökmotorer på Växjö Universitetsbiblioteks 
hemsida. Då det ämne jag skriver om är relativt nyetablerat så finns det inte så mycket böcker 
i ämnet utan materialet finns i form av artiklar. Artiklarna finns att hämta på hemsidor och 
behöver inte läsas direkt i en tidskrift. Detta underlättar då materialet kan fås direkt i hand 
utan dröjsmål. Jag har även fått en PowerPoint presentation från GIS-leverantörerna vilken 
ger mig information om vad Geosecma kan göra.  
 
  
4.1 Semistrukturerade frågor 
 
Mina intervjuer är utförda med hjälp av semistrukturerade frågor. De två vanligaste 
tillvägagångssätten att genomföra intervjuer är med hjälp av semistrukturerade frågor eller 
med strukturerade frågor. Dessa skiljer sig en del från varandra. De strukturerade frågorna är 
uppbyggda efter en mall där den intervjuade endast får välja mellan ett visst antal svar, 
exempelvis ja eller nej. Alla som intervjuas följer samma mall och då svaren alltid kommer att 
vara efter mallen är det relativ enkelt att sammanställa svaren. (Denscombe 2000:134) Den 
semistrukturerade intervjun å andra sidan har mer öppna frågor. Frågorna går att diskutera 
kring och ledfrågor kan ställas. Detta gör att intervjuaren får en mer fyllig intervju med mer 
diskussioner, men ger ett större arbete att sammanställa materialet. Mina intervjuer innehåller 
två frågor; namn och titel vilka kommer att vara strukturerade, och resterande frågor kommer 
att vara öppna och ge möjlighet till diskussion och samtal. Oftast finns ett antal strukturerade 
frågor med i samband med en semistrukturerade intervju, beroende på vilken information som 
intervjuaren vill få fram. (May 1997:150) Vissa frågor är så enkla att de inte går att diskutera 
kring, till exempel ett namn. Fördelen med de semistrukturerade frågorna är att kvalitén på 
frågorna blir större då den intervjuade har möjlighet att utveckla sina svar och även har 
möjlighet att återkomma till ett ämne igen.  
 
 
4.2  Min roll som intervjuare 
 
Intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung spelar stor roll när en intervju utförs. Olika 
utseende och beteende får människor att reagera olika, beroende på tidigare erfarenhet, 
fördomar eller uppfattning. I en intervjusituation är det bra att efter bästa förmåga passa in 
bland dem som intervjuas. Detta gör att intervjupersonerna känner sig mer säkra. Detta gäller 
då speciellt hur man är klädd och hur man bemöter den intervjuade. Kön, ålder och etnicitet 
kan inte ändras, utan intervjuaren får helt enkelt göra det bästa av den situation som han eller 
hon hamnar i. Att vara uppmärksam och lyhörd på omgivningen är mycket viktigt när det 
uppstår en situation där intervjuaren uppfattar att han inte passar in. (Denscombe 2000:138-
139)  
 
Då jag gör intervjuerna under min praktik på kommunen har jag etablerat kontakt med de 
anställda och hälsat på de flesta som ska intervjuas redan sedan innan. Detta torde göra att de 
känner sig vänligt inställda till att prata med mig. Det ställs heller inga direkt obehagliga 
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frågor utan syftet är att få veta utvecklingsfasen och kommunens arbetssätt, inte hur den 
enskilda individen arbetar eller dess privata åsikt. Å andra sidan är jag ung, mycket yngre än 
de flesta andra då medelåldern är relativt hög på kommunen, jag är kvinna och jag kommer 
från ett utbildningssäte. Jag har aldrig tidigare arbetat på en offentlig förvaltning och min 
största erfarenhet om arbetssysslorna kommer från min utbildning, där endast teoretiskt arbete 
med samhällsplanering skett. Detta kan ge både en positiv bild då de ser mig som ung och 
engagerad men även en negativ då jag är just ung och utan erfarenhet.  
 
 
4.3 Tillgänglighet 
 
En annan del att tänka på är tillgänglighet. Kan och vill personen svara på frågorna? Det är 
viktigt att välja ut rätt sorts frågor till rätt person. Får en personen en fråga han eller hon inte 
kan svara på kommer det leda till en otrygg situation. Intervjuaren bör innan veta vilka typer 
av frågor den intervjuade kan svara på så att inte helt fel frågor ställs. Troligen kommer en del 
frågor att komma fram som inte kan besvaras, men felaktiga frågor bör inte förekomma. (May 
1997:156) Intervjuaren kan även fiska efter svar, om det råder en osäkerhet om frågan faller 
inom den intervjuades ramar. Jag har märkt att många gärna vill kunna förbereda sig innan 
intervjuerna och har bett om exempel på frågor. Detta är troligen för att kunna ha 
informationen framme vid frågetillfället. Lösningen blev att skickat med det PM som skrivits 
inför uppsatsen så att de intervjuade kunde läsa det innan och bilda sig en uppfattning om vad 
uppsatsen handlar om och vilka frågor som kan tänkas komma upp. Ingen situation har 
uppkommit där någon valt att inte svara eller svarar undvikande på mina frågor. Däremot har 
information kommit fram som jag blivit ombedd att inte skriva med i uppsatsen. Detta har 
givetvis respekterat, och för att det inte ska bli några missförstånd har även den nedskrivna 
intervjun skickats till den intervjuade efter samtalet. Detta ger dem en möjlighet att läsa 
igenom själva och se om det är något som missuppfattats eller något som de vill ska tas bort.  
Att vara med i intervjun är frivilligt och den information som kommer fram ska behandlas 
genom samtycke. (Denscombe 2000:130) Valet blev att i uppsatsen inte nämna personer vid 
namn om de talar om något som kan uppfattas som känsligt, kanske en åsikt som inte delas av 
alla. Detta har visat sig vara svårt eftersom många indirekt vet vilka åsikter andra personer 
har, även fast dessa åsikter aldrig sägs rent ut. Läggs då den åsikten fram kan den ändå bindas 
till vissa personer även om deras namn inte står med.  
 
 
4.4 Raka rör  
 
Frågorna som ställs får inte vara allt för komplicerade och inte heller allt för långa. Man bör 
även undvika att ställa flera frågor i samma fråga, vilket kan förvirra den intervjuade. Börja 
med att ställa en enkel fråga som sedan kan utvecklas med hjälp av ledfrågor efter hand. 
(Johannessen 2003:100) 
 
Intervjun ska vara ett samtal mellan två människor, inte en utfrågning som gör att den andra 
personen känner sig illa till mods. Det gäller även att hålla motivationen uppe, att ställa rätt 
frågor som leder diskussionen vidare. Även att ge en uppskattande nick och visa ett genuint 
intresse av vad som framkommer under intervjun är viktigt. (May 1997:155)  
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4.5 Nyfiken i en strut 
 
Det finns olika sätt att gå till väga för att få med all information som framkommer under en 
diskussion på en praktikplats. En möjlighet är att ständigt ha ett block under armen där 
anteckningar kan föras när någon intressant synpunkt kommer upp. Nackdelen med detta är 
att det kan bli en tryckt stämning om anteckningar förs på det som de anställda säger i ett 
vanligt samtal. Jag anser själv att det är bättre att springa efter blocket efter samtalet och föra 
ner anteckningar ur minnet senare. Möjligheten finns alltid att gå tillbaka till personen och 
fråga igen: ”Du nämnde något om…” För att undvika att ständigt påminna om sin roll som 
observatör bör man undvika att ständigt föra anteckningar. Det blir en skillnad att ha en tid 
bokad för att prata om enbart utsatta frågor, men människor kan känna sig illa till mods att bli 
citerade i sitt dagliga liv. (May 1997:194 och Holme 1997:116) 
 
 
4.6 Bandspelare 
 
Under intervjuerna används en bandspelare. Den kommer inte att användas för att analysera 
de intervjuades svar och beteende, utan kommer att fungera som ett stöd om det uppkommer 
osäkerhet på en förd eller missad anteckning. Intervjuerna kommer inte att dokumenteras 
genom exakt avskrivning utan kommer endast att skrivas ned som sammanfattande text.  
 
 
4.7 Observerande deltagande 
 
Under uppsatsskrivandet utförde jag även en praktik på Lessebo Kommun. Detta leder till 
vissa speciella förhållanden då jag var väldigt delaktig på arbetsplatsen och lärde känna de 
anställda väl. Det finns en teknik för denna form av observation som kallas 
deltagarobservation. Detta innebär att observatören är delaktig på exempelvis en arbetsplats, 
antingen öppet eller som dold deltagare. Under perioden ”lär sig” observatören hur gruppen 
han följer beter sig och hur den regerar i olika situationen, löser problem och umgås. Det finns 
många fördelar med att utföra en deltagarobservation då forskaren får en direkt inblick i den 
verkliga världen, istället för att få den berättad för sig. Det skiljer sig alltid i hur människor 
uppfattar sitt eller andras beteende jämfört med hur det faktiskt är. (Denscombe 2000:165) 
Det finns även en del nackdelar med deltagarobservationer. Som observatör kan man utveckla 
ett starkt engagemang för de personer som man följer under sin forskning. Detta kan leda till 
att man inte ser på situationen objektivt utan väljer sida. (Denscombe 200:185) Ett annat 
problem är möjligheten att föra anteckningar kanske inte alltid finns, vilket speciellt blir ett 
problem om en dold observation utförs. Det egna minnet kan svika en och viktig information 
kan försvinna på vägen. En observatör bör påverka situationer så lite som möjligt, tanken med 
en deltagarobservation är att få den rätta sidan av beteenden och aktivitet. (Holme 1997:115) 
 
Med min praktik på kommunen är jag en öppen observatör som alla vet om och där alla vet 
vad jag gör. Jag blir därigenom en observerande deltagande. Johannessen beskriver detta som 
en forskare som deltar i den ordinarie samvaron och som har en uttalad status som forskare. 
(Johannessen 1997:95) En stor fördel med den öppna observationen är att jag kan vara öppet 
nyfiken och ställa frågor. De anställda vet att jag är okunnig och jag kan därigenom ställa 
”dumma” frågor och dels lära mig själv och dels samla material till uppsatsen. (Holme 
1997:115-6) 
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4.8 Valda intervjuade 
 
Vid val av intervjupersoner utgick jag från det som framkommit i det skrivna materialet och 
vilka som passade inom ramen för mina frågeställningar. De första intervjuerna skedde på 
Plankontoret. Härifrån är grundstommen i uppsatsen eftersom den skrivs för ämnet 
samhällsplanering. Det är även med denna personal som jag arbetat under min praktikperiod 
och därifrån fått mycket av den ”dolda” information som kanske inte kommer fram under 
intervjuer. Jag valde även att intervju IT-avdelningen då jag behövde information om 
kapaciteten på kommunen, vad de kan göra med sina datorer, var kunnande ligger hos 
personalen och hur den nya tekniken anammas. Informatören på kommunen var även ett givet 
val då hon ansvarar för hemsida och intranät och därigenom är kommunens ansikte utåt. Även 
politiker på alla nivåer inom kommunhuset föll inom min intervjuradie. Detta innefattar 
kommunfullmäktige, plan- och miljönämnden och kommunledningen. Det är hela spektrat av 
politiker och jag kan därigenom se vad de anser i olika frågor. Jag valde även att intervjua 
kommunchefen eftersom hon ansvarar för de anställda och ställer upp mål för verksamheten. 
Jag ville ha en bild av hur kommunen arbetar på tjänstemannanivå, vilket erhålls via 
Plankontoret och IT-avdelningen och hur kommunen arbetar på ledningsnivå vilket erhålls 
från politiker och kommunchefen. Politikerna är även viktiga eftersom de förespråkar den 
demokrati som är grunden i uppsatsen och för att de är den yttersta länken till medborgarna. 
Det utfördes även två intervjuer med representanter från andra kommuner. Dessa intervjuer 
utfördes per telefon och togs med vardera GIS-ansvarig på kommunerna. Sammanlagt 
utfördes 11 intervjuer. 
 
Under min vistelse på kommunen har jag deltagit på tre möten varav två på Lessebo Kommun 
och ett i Nybro Kommun. På Lessebo Kommun satt jag med på Demokratiberedningens och 
Framtidsberedningens möten. På dessa möten utfördes deltagarobservation där jag endast satt 
med och lyssnade och tog anteckningar.  
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Tidigare forskning 
 
 
5 Demokrati 
 
 
5.1 Demokratins historia 
 
Runt 1900-talets början låg makten i Sverige i ett fåtal händer. Det var de rika och 
inflytelserika i samhället som hade makt. Som exempel kan ges i slutet av 1800-talet då en av 
alla boende i en kommun hade mer än hälften av alla samlade röster. Lite senare, i början av 
1900-talet, kunde ca 10 procent av befolkningen rösta. Speciellt kvinnorna var utsatta 
eftersom de inte hade rösträtt överhuvudtaget. Endast ett fåtal av männen i samhället hade 
rösträtt, beroende på vilken social ställning de hade. Men under årens lopp sker förändringar 
och år 1921 fick kvinnor rösträtt och 1951 kom religionsfrihet. (SOU 200:1)  
 
Till skillnad från andra länder hade Sverige ett unikt arbetssätt vilket var att hålla offentliga 
handlingar öppna för allmänheten. Detta i kombination med lokala deltagartraditioner i både 
församlingar och i häradsting gjorde att demokratin kunde utvecklas och bana väg. Det fanns 
fler förändringar som ledde till ett demokratiskt Sverige. Till exempel ledde det 
sockensjälvstyre som fanns i Sverige vidare till ett kommunalt självstyre. I slutet av 1800 
insattes Näringsfrihetsförordningar vilka ersatte de tidigare privilegieförordningarna då endast 
en del människor fick handla med varor. Att alla hade rätt att sälja vad de ville ledde till både 
en ökad demokrati men banade även väg mot marknadsekonomi. Även införandet av 
folkskola var en stor del i demokratiutvecklingen. Via skolan kan befolkningen utbilda sig 
och öka sina kunskaper. Kunskap är makt säger talesättet och den kunskapen kan användas till 
att lära sig hur samhället fungerar och agera för förändring. (SOU 200:1) 
 
 
5.2   Vad är demokrati? 
 
I ett demokartiskt samhälle är människan en egen, självständig individ som ska bemötas för 
sitt egenvärde. Människan är inte slav under någon annan och är i sig själv unik. Det är på 
dessa värderingar som en demokrati bör vila. Demokratins grundstenar bygger på att visa 
respekt för alla omkring sig, även, och kanske främst, mot dem som har andra åsikter än dig 
själv. (SOU 200:1) 
 
Staten ska ge stöd åt det som värnar om demokrati och motarbeta det som minskar demokrati. 
I ett samhälle ska det finnas grund och stöd för demokratiska handlingar. Det ska löna sig att 
arbeta för ett demokratiskt samhälle, både som individ och som del av en organisation eller ett 
företag.  
 
I en demokrati måste ibland en del värden missunnas för att kunna gynna andra värden. Det 
kan vara så att en del individer inte kan få sin vilja igenom för att man måste se till 
befolkningen i stort. Det kan också vara tvärt om, att effektiviteten ibland måste förbises för 
att kunna gynna demokratiska värden. Olika situationer kräver olika lösningar och för att i 
slutändan kunna värna om alla på bästa sätt kan en del värden behöva hamna i skymundan. 
(SOU 200:1) 
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All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på 
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 
genom kommunal självstyrelse. (Regeringsformen 1:1) 
 
En annan viktig del i en demokratisk stat är att skola, arbetsplats och förvaltningar också 
präglas av demokartiska värderingar. Här ligger då ett ansvar hos offentliga förvaltningar att 
alltid se till att detta bemöts och arbetas för. Det går inte att förvänta sig att det demokartiska 
arbetet ska fungera av sig själv och att det inte behöver belysas under det dagliga arbetet. Det 
demokratiska värdet kan lätt hamna i skymundan om det inte blir en del i arbetsprocessen och 
därför bör demokratifrågan vara ständigt närvarande i det offentliga arbetet. Varje gång en 
människa vill ta eget ansvar ska hon uppmuntras, och varje gång en offentlig förvaltning vill 
ta ifrån någon ansvar ska detta kritiseras. (SOU 200:1) 
 
Demokratin är inget som ska tas för givet. När ett land väl skapat och byggt upp en demokrati, 
kommer den inte alltid att finnas där. Demokratin behöver ständigt underhållas för att den inte 
ska falla tillbaka och lämna människor med färre rättigheter. En tillbakagång av demokratiska 
värderingar kan ske medvetet men också av okunskap, vilket gör att de förtroendevalda och 
deras beslut alltid bör granskas och synas. En avdemokratisering behöver inte ske genom en 
statskupp eller ett krig, utan kan också komma i etapper genom förändringar i lagar och 
förordningar som förflyttar makten från folket. (SOU 2000:1) 
 
 
5.3 Det demokratiska tillvägagångssättet för planprocesser 
 
Enligt Plan- och bygglagen ska sakägare ha möjlighet att få uttrycka sig två gånger under en 
planprocess, den ena vid ett samrådstillfälle där man diskuterar den aktuella planen och visar 
skisser och förklaringar. Den andra är när revideringar skett utefter de eventuella synpunkter 
som kommit upp under samrådet och planen ställs ut, på en utställning. Är man fortfarande 
inte nöjd med förslaget kan man lämna in ännu en besvärshänvisning och även överklaga 
ärendet till högre ort. (Boverket 2002) 
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6 Teknik inom samhällsplanering 
 

Det finns stora fördelar med IT inom samhällsplanering. Dagens dataprogram ger möjlighet 
att sammanställa stora mängder information på ett ställe. Tidigare, och kanske fortfarande på 
vissa ställen, samlades materialet i stora arkiv. Dessa arkivsystem kan vara svåra att hitta rätt 
i, men tar framförallt stor plats. Det underlättar mycket att ha allt material samlat på ett ställe i 
digital form. När materialet finns samlat i ett datasystem gör det att det alltid är tillgängligt, 
under förutsättning att tillgång finns till systemen.  De data som används inom planeringen är 
väldigt långlivat, det behöver inte göras en ny karta varje gång, utan den bestående kartan kan 
användas. Dock kräver materialet ständig uppdatering eftersom det sker många förändringar i 
geologin, via nybyggnationer eller på grund av naturens nycker. I samhällsplanering ska flera 
olika faktorer finnas med vilket gör den komplex. Den nya tekniken kan då hjälpa genom 
möjligheten att göra analyser och utredningar direkt i ett och samma dataprogram. Tidigare 
kunde det krävas flera olika steg i arbetsprocessen och en del arbete för hand, i dag kan allt 
göras på ett ställe genom att mata in data i programmet. Den nya tekniken kan även ge bra 
presentationer av material och genom förenklad kommunikation är det lättare att dela med sig 
och jobba med alla delar i planeringsprocessen. (Blücher 2003) 
 
 
6.1 E-post 

 
En viktig del i den nya tekniken är E-post. Mycket information som tidigare skrevs ut och 
skickades per post kan nu genom en knapptryckning skickas i väg till rätt person. Telefonen 
behöver inte användas i samma utsträckning vilket i vissa fall kan skynda på arbetsprocessen. 
Ska till exempel endast en verifikation lämnas behövs kanske inte en tvåvägskommunikation. 
Inom planeringen kan även E-post underlätta vid samråd då de berörda kan skicka in sina 
åsikter via E-post och planeraren får allt samlat direkt i datorn. (Grönlund 2001) 
 
 
6.2 Hemsida 

 
Hemsidan underlättar informationsspridning. Här kan kommunen enkelt lägga upp all 
information som kan vara viktig för medborgarna. Det kan vara allt från matsedlar till skola 
och äldreomsorg, information om kommunens uppbyggnad och service och 
evenemangsguider. All information som kan vara till nytta för medborgarna brukar hamna på 
hemsidan. Planeraren kan även välja att lägga ut blanketter på hemsida till exempel för att 
söka bygglov. Men även kungörelser, nya detaljplaner, sammanställningar av samråd och 
måldokument kan läggas ut. Även översiktsplanen brukar ha en given plats på hemsidan. Ofta 
har hemsidorna en karta över kommunen. Kartmaterialet kan variera stort och det finns 
exempel på mycket välfungerande kartor där till exempel lager kan tändas och släckas, det 
finns sökmotorer för platser och gator och med översiktsplanen integrerad i kartmaterialet. 
(Grönlund 2001, www.nybro.se, www.vaxjo.se  ) 
 
 
6.3 FAQ 

 
Det finns ett datasystem som kallas Frequently Asked Questions (FAQ). FAQ gör det möjligt 
att ställa frågor till det program som det är anslutet till. System är organiserat så att det själv 
letar upp svaret på frågorna och därmed kan frågeställaren få ett svar. Fördelen med att kunna 
ställa frågor är att läsaren då inte behöver gå igenom all materialmängd i ett dokument, utan 



 

 
 

12

väljer endast det som verkar vara intressant. Ofta är materialmängden är så stor att det är svårt 
att greppa allt som finns med i texten. För att medborgarna ska få en möjlighet att sätta sig in i 
den planering som sker i kommunen bör de enkelt och lätt kunna ta del av informationen. På 
det här sättet kan läsaren välja hur mycket och vad som ska läsas och själv uppdatera sig på 
informationen. En annan fördel med systemet är att det inte krävs så stor arbetskraft från 
planeraren. Frågorna som datorn kan svara på hade troligen kommit till planeraren i stället 
och hade gett en större arbetsbörda. Nu kan istället arbetsbördan lättas. (Blücher 2003) 
 
 
6.4 Diskussionsforum 

 
Det finns ett antal framarbetade metoder för att jobba med diskussionsforum. Ett är att arbeta 
efter inbyggda diskussionsregler, till exempel ett kösystem eller möjlighet att tala enskilt med 
andra deltagare. Diskussionsforumet kan även innehålla skapta strukturregler där 
debattinläggen läggs in under vissa givna rubriker såsom Synpunkt eller Medhåll. (Grönlund 
2001) 
 
Forumet kan även använda sig av en moderator som hjälper till att styra diskussionen i rätt 
riktning. Moderatorn kan lägga upp valda ämnen att diskutera om och ser även till att 
diskussionen inte ”spårar ur” utan att den tar upp det som är sagt. Om inläggen först går via 
moderatorn innan de kommer upp på en hemsida kan moderatorn välja vilka inlägg som ska 
läggas fram. Denna funktion behövs för att se till att inget opassande kommer fram i 
diskussionen, men kan även användas för att styra vart diskussionen ska leda. Frågan är då 
hur demokratisk det blir om inlägg tas bort eller redigeras? Då är det i slutändan någon annan 
som bestämmer åt medborgarna och styr vad som sägas. Dock leder detta i sin tur till hur 
demokratiskt det blir om alla pratar i munnen på varandra? (Ainsworth 2005) 
 
 
6.5 GIS  
  
GIS är förkortning på Geografiskt Informationssystem. Som namnet antyder används det för 
geografiskt data, och i stort sett allting som är lägesbestämt kan knytas till programmet. En 
definition lyder: Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografisk 
data. (Eklund m fl 2003:22) 
 
I GIS skapas olika skikt i vilka data samlas. Basen i kartan är en terrängkarta, ovanpå den 
läggs sedan ett skikt som visar landskapet med skog, vägar, jordbruksmark och bebyggelse. 
Denna information och kan liknas vid den som finns i till exempel en atlas. Då än mer 
geografisk fakta ska bindas till programmet skapas ännu ett skikt som kan läggas ovanpå 
denna grundkarta. Om till exempel alla lycktstolpar i en kommun ska ritas in skapas ett lager 
som heter Lycktstolpar till vilket inforationen kopplas. Genom koordinater ritas sedan 
lycktstolparna in på precis rätt ställe. På detta sätt skapar kommunen fler och fler lager efter 
behov. (Eklund m fl 2003) 
 
När en lycktstolpe ritas på kartan kan information bindas till den, så kallad attributdata. Detta 
kan vara information om när den placerades på platsen, vilken sorts lampor den ska ha och när 
det är dags för service. När attributen är kopplade är det bara att klicka på objektet för att få 
fram informationen om just den lycktstolpen. (Eklund m fl 2003, PowerPoint 2008) 
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Beroende på vad som ska visas i programmet kan informationen framställas på olika sätt. 
Genom att öka eller minska bredden på en väg kan mängden trafik visualiseras. Genom att 
använda en stegrande färgskala kan till exempel vindstyrka visas. Ruttplaneringar för till 
exempel barnomsorgen kan göras där man visar var barnen bor och hur man lättast samordnar 
skolskjutsarna. Kommunen kan rita sina detalj- och översiktsplaner direkt i programmet. 
Olika former av diagram kan skapas och 3 D-animation kan göras i programmet. (Blücher 
2003, PowerPoint 2008) 
 
Allt detta gör att GIS är ett väldigt bra redskap för en planerare som jobbar mycket med 
lägesbestämd data. Fördelen är även att det kan användas av andra förvaltningar på 
kommunen. För mer information om vad ett GIS-system kan göra hänvisas till litteratur i 
ämnet. 
 
 
6.6 GIS och tillgänglighet 

 
Då det är många olika aktörer i en planprocess finns även fördelen att olika delar av en 
nygjord plan lätt kan presenteras för olika aktörer. En boende kanske är intresserad av hur det 
nya husen kommer att störa hans utsikt över sjön, byggbolaget vill veta var alla ledningar går 
och planeraren själv vill se en överblick på hela området. En annan fördel är att det blir lättare 
att kommunicera och förflytta material mellan olika aktörer. Då materialet finns i datorn kan 
det enkelt skickas vidare via E-post utan att vare sig behöva skrivas ut eller lämnas på 
brevlådan. Via datorn kan förändringar och nyheter visas direkt i programmet och det som bör 
uppmärksammas kan markeras. I programmet ritas de förändringar som hör till planen och 
den och annan fakta kopplas till objekten på kartan. På detta sätt finns all information med 
direkt och hittas alltid i datorn. Detta torde göra planprocessen smidigare och snabbare. En 
annan fördel med att arbeta i datorn är att planeraren själv lägger in informationen och skapar 
planer. Efter till exempel ett samråd kan planeraren enkelt gå in datorn igen och ändra det som 
tagits upp eller börja om från början. Allting finns på skärmen, både ritbladet och verktygen. 
(Blücher 2003) 
  
En fördel med att använda planer i digital form är att de kan användas för att göra redan 
befintligt material tillgängligt för alla utanför den kommunala verksamheten. Planerna 
behöver alltså inte bara användas som en plan utan kan även nyttjas till annat. Till exempel 
kan 3 D-simulering visa planen i ett helt annat ljus än tidigare. Då upplevs hur den passar in i 
redan befintlig miljö, var eventuella skuggor hamnar och hur grönstruktur ska anpassas till 
byggnation. (Blücher 2003) 
 
 
6.7 Tillförlitlighet i data 

 
Ett varningstecken bör dock sättas upp och det gäller tillförlitligheten i data. Mycket av den 
information som används i kommunerna i dag är fakta som samlats in under många 
generationers arbete. Detta gör att informationen kanske inte har en exakt geografisk position 
eller rätt information kopplad till sig. När denna information sedan matas in i databasen och 
sammanställs med andra data kan det bli stora problem. Den nya informationen är troligen 
inmätt med exakta koordinater och stämmer därför exakt, men den gamla informationen kan 
däremot skilja lite, vilket kan göra att dess positioner på kartan inte stämmer. Kraven skärps 
enormt när information kopplas till ett datasystem. (Blücher 2003) 
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6.8 Vem är du, vem är jag? 
 

Ett problem som uppstår när det gäller ny teknik och möjligheten för medborgarna att 
använda sig av den, är hur identiteter ska kunna verifieras. Det finns idag olika typer av E-
legitimation då någon form av kod visar vem man är. E-legitimationen är som en ID-handling 
i digital form som kan användas på hemsidor för till exempel försäkringskassan, banken och 
vid deklaration. Frågan är då hur lätt det är att stjäla eller använda någon annans identitet, hur 
säkert är det att rätt person är inloggad? Enligt EU är både den privata och den offentliga 
sektorn tvingade att vara lika säkra med sina personliga uppgifter för att skydda konsumenten. 
Det kommer troligen att vara svårt att i framtiden ha en egen modell för hur behandlingen av 
personliga handlingar sker, ju mer internationell världen blir desto viktigare är det att kunna 
behålla identiteten vart man än rör sig. Då måste alla system vara lika starka. (Falch 2006) 
 
 
6.9 Motkrafter 
 
Det kan skapas motkrafter mot förändringar. Om det blir för mycket förändring på en gång 
kan det leda till att människor motsätter sig förändringarna. Alla hinner inte med och förstår 
inte den nya tekniken. Det leder till att personerna istället vänder helt om och inte vill veta av 
det nya. Istället används de gamla arbetssätten och försök att utveckla dem med gamla 
metoder, eller så arbetar man som tidigare. För att alla ska hinna lära sig det nya kan det ta 
lång tid, en tid som kanske inte alla har, parallellt sker det hela tiden utveckling av program 
och system. (Blücher 2003) 
 
 
6.10 Resurser 

 
Mindre kommuner med färre invånare har ofta sämre resurser än större kommuner. Då kan 
problem uppstå med dels personal och dels avvägande av resurser. En liten kommun väljer 
kanske hellre att satsa pengar på skola och äldreomsorg än på att utveckla tekniken. De väljer 
det som är högprioriterat först. Detta kan leda till stora problem då mindre kommuner hamnar 
på efterkälken. Dels för deras egen skull, men även för att det påverkar standarden på till 
exempel kartor i Sverige som helhet. (Grönlund 2001, Blücher 2003) 
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7 E-demokrati  
 
 
7.1    Begreppet E-demokrati 
 
E-demokrati är, som kommer att framgå i texten, ett vitt begrepp som kan vara svårt att få en 
uppfattning om. Jag ska i den här texten försöka utröna vad det kan vara. En definition som 
jag anser passar bra i detta sammanhang är: 
 
E-demokrati bör ses som ett samlingsbegrepp för IT-användningen i demokratiska processer (Grönlund 2001:43) 
 
Det handlar om möjligheten att påverka och vara delaktig i den politiska processen. E-
demokrati handlar inte om en ny form av demokrati utan om ett nytt sätt att bruka sina 
demokratiska rättigheter på ett smidigare sätt.  
 
 
7.2  E-demokratins utveckling  
 
Internet och ny teknik gör det möjligt för medborgarna att följa planeringen under hela 
processen, att komma med kommentarer till förändring och kontinuerligt vara med. Detta gör 
den enkel och bekväm att använda. Några år tillbaka i tiden ansågs inte medborgarna vara 
välkomna i planeringsprocessen. De fick komma till tals i slutet av processen när planen var 
mer eller mindre färdig, och det då endast fanns detaljer att kommentera om. Detta grundade 
sig i en annan syn på experter och myndigheter. Myndigheternas auktoritet har försvagats 
överlag och allt fler medborgare vill idag vara delaktiga i vad som händer i deras närmiljö. 
Men det är även så att myndigheterna är mer benägna att släppa in medborgarna i processen. 
Det finns flera lagstadgade steg i de offentliga verksamheterna som måste gås igenom och 
detta är för att medborgarna åsikter ska komma med i processen. (Blücher 2003) 
 
 Idag är utbildningsnivån mycket högre bland hela landets befolkning vilket gör att ställningen 
som expert inte ses med samma ögon längre. I dag har antalet högskoleutbildade ökat markant 
och många fler är idag medvetna om hur till exempel lagstiftning och olika processer 
fungerar. Antalet expertuttalande ökar och ifrågasättande av beslut är vanligt. Ett ökat 
välstånd har också lett till att medborgarna inte längre betraktar sig som ett kollektiv utan att 
ser sig själva som en individ. Detta gör att olika förslag eller förändringar från kommunen inte 
alltid uppskattas då de inte gynnar dem som enskilda personer. (Blücher 2003) 
 
 
7.3    Förändring 
 
Det senaste decenniet har främst Internet men även dataprogram blivit den nya tekniken att 
jobba med. Vad som kommer att krävas i kommunerna är en djupgående omstrukturering av 
verksamheten. Tjänstemännen kan inte jobba på samma sätt som tidigare då nya arbetssätt 
skapas genom ny teknik. Vissa arbetsmoment tas bort och andra läggs till, andra moment görs 
direkt i datorn. Detta kräver även en förändring i tankesättet hos de anställda. Det krävs även 
satsning på lång sikt, dels när nya system byggs upp men även i hur länge vissa program ska 
användas. Troligen kommer den nya tekniken aldrig bli fullt utvecklad, det kommer att ske en 
ständig utveckling och förändring inom området. Troligen kommer det även att ta lång tid 
innan den nya tekniken är fullt accepterad och används av alla. Detta är vanligt 
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förekommande när det gäller nya arbetssätt. Det tar nämligen en tid att implementera den i 
verksamheten. (Grönlund 2001) 
 
 
7.4 Elektronisk konsultation 
 
Elektronisk konsultation, när politiker konsulterar medborgarna i någon fråga, är ett bra sätt 
att använda E-demokrati på. Det kan till exempel handla om att få in synpunkter på ett nytt 
bostadsområde. Detta är bra både för politiker och för medborgare. Politiker får veta 
synpunkter från de boende och får kanske in nya idéer som inte varit uppe på diskussion 
innan. Medborgarna känner sig delaktiga och får en möjlighet att tänka till och fundera över 
sin stad. Kanske ser de även sin möjlighet att agera för till exempel mer miljömedvetna 
boendeformer eller något annat som de brinner för. Vad som kan vara bra i dessa diskussioner 
är någon form av garanti från politiker eller tjänstemän om antingen ett svar eller någon annan 
form av verifikation på att medborgarnas kommentarer har kommit fram. Annars kan 
medborgare uppfatta det som att det inte är någon idé att engagera sig då de inte får fram sina 
åsikter. (Grönlund 2001) 
 
 
7.5 Forum eller inte forum, det är frågan 
 
En viktig sak att tänka på är att inte skapa forumen ur ingenting. Det krävs ett stort 
underarbete för att skapa en bra plattform att använda för diskussion. Plattformen måste både 
vara teknisk välfungerande, lättöverskådlig och enkel att använda, men även förvaltas av bra 
administratörer. Det krävs även att medborgare delges information om att forumet finns så att 
det inte försvinner in bland all annan information på hemsidan. Om det är så att forumet ska 
finnas kvar länge behövs också en ständig uppdatering och förnyelse och ett aldrig sinande 
intresse för att jobba med de demokratiska frågorna. Det krävs kreativitet och intresse för att 
hålla diskussioner som är intressanta och skapar debatt (Hilton 2006). Detta ansvar måste 
ligga på kommunen. Problem som kan framkomma om inte diskussionerna hålls inom vissa 
ramar är att frågorna kan bli alldeles för komplicerade för att svara på över en så liten kanal 
som ett forum. Frågor som kräver svar med hjälp av statistik och lagar hör inte hemma i dessa 
forum. Det gör inte heller de mer okomplicerade frågorna om till exempel gräsklippning. 
 
Undersökningar visar att när kommunerna jobbat med till exempel diskussionsforum 
engagerar det inte så många. Detta leder på sikt till att diskussionsforumen rinner ut i sanden. 
Om det finns eldsjälar i kommunen som engagera sig eller att ett ämne tas upp som berör 
många så kan forumen hållas levande, men annars finns risken att det låga intresset leder till 
att det läggs ner. Detta problem kan kommunen uppleva på andra håll, som till exempel under 
samråd med nya planer. Då kan det också visa sig att endast ett fåtal intressenter visar sig fast 
många bjudits in till debatt. (Blücher 2003) 
 
Även om det skapas ett forum där medborgarna kan vara med och delta i diskussioner eller 
samråd kommer det alltid att finnas någon som väljer huruvida den enskilda personen får vara 
med och om det som sägs kommer att tas upp. Även om det är fritt att tala, finns det nästan 
alltid en moderator som styr diskussionen så att inte alla talar i munnen på varandra och att 
inga opassande inlägg kommer fram. (Blücher 2003) 
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7.6 De som hamnar utanför  
 
Då mycket information ges via datorer och Internet uppkommer problem med att alla inte kan 
nås då de inte är Internetanvändare. Gruppen ickeanvändare är inte helt lätt att definiera, så 
som det går att till exempel definiera en invandrargrupp eller lågavlönade. Okunskap om 
datorer kan ligga på flera olika plan i samhället, fattig som rik, gammal som ung, med svensk 
eller invandrarbakgrund. Detta leder till att E-demokratin aldrig helt kan slå igenom förrän 
alla har tillgång till och kunskap om Internet. Frågan är hur lång tid det kommer att ta, eller 
om det ens går att uppnå? (Gustavsson 2003, Blücher 2003) En del ser Internet som något som 
kommer att öka klyftorna mellan medborgare och en del ser Internet som en väg att öka 
medborgarinflytandet. (Ainsworth 2005) 
 
En intressant aspekt i demokratidiskussionen är hur demokratin fördelas. Låt säga att det 
skapas ett debattforum som kommunen kommer att ta hänsyn till i sitt arbete. Flertalet av 
medborgarna lägger ut kommentarer som sedan tas upp och diskuteras och till slut tas beslut 
om. Då har kommunen en stor majoritet av befolkningen som varit med och deltagit i 
debatten och som fått lägga fram sina åsikter som sedan blivit granskade av kunniga. Men hur 
blir det då med dem som inte var med och diskuterade? Är det i slutändan ett högre 
demokratisk inflytande för medborgarna då en del av befolkningen var med och bestämde och 
en annan inte? Den delen som var med får ju nu bestämmanderätten över de andra. Men ska 
man då se det som ett problem? Alla var ju inbjudna att delta i debatten. Kanske får man då 
skylla sig själv om man inte tog chansen? (Gustavsson 2003) 
 
 
7.7 Fler, färre eller lika många?  
 
Ännu ett problem är när den nya tekniken som skapas inte är anpassad för att hitta nya 
intressenter utan vänder sig till redan engagerade. För att öka demokratideltagandet krävs det 
att fler personer blir delaktiga i processen. E-demokratin syftar till att via den nya tekniken 
öka demokratin. Om då tekniken gör att redan delaktiga blir mer delaktiga och de som inte är 
delaktiga inte är det nu heller har E-demokratin förlorat sitt syfte. Det finns exempel på 
kommuner där den nya tekniken har gett dessa konsekvenser. (Gustavsson 2003) 
 
Men är det då fler som tar sina medborgerliga rättigheter i beaktande och sätter sig framför 
datorn och E-postar sina synpunkter på en plan? Forskning visar att så är inte fallet. Det 
verkar som att de som tidigare använde sig av till exempel lokala tidningar eller brev för att 
delge sin åsikt är samma personer som nu använder sig av E-posten. Deras arbetssätt har 
troligen förenklats, men det har inte dragit till sig fler intresserade. (Gustavsson 2003) 
 
 
7.8 IT och politik 
 
Gustavsson (2003) skriver att det finns ett minskat förtroende för politiker och politik i dagens 
samhälle. Det är även ett färre antal person som ställer upp i den politiska debatten. Detta 
leder till att ett färre antal människor talar för sin och medborgarnas sak men även att det är 
färre som lyssnar. Detta är ett problem och frågan är var lösningen finns? Dagens politiker har 
en stor tilltro till IT utvecklingen då det finns en förhoppning om att IT kommer att skapa ett 
ökat intresse för politiken och återskapa den politiska arenan. Idag har i stort sett alla ett 
förhållande till datorer då de flesta använder dator hemma, på jobbet eller i skolan. Detta gör 
att de flesta är medvetna om datorns och teknikens användningsområden och man skapar sig 
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en egen uppfattning om hur och till vad tekniken kan användas. Frågan är då om det är 
teknologin i sig själv som skulle skapa det ökade intresset eller om det är makten som den ger 
när man använder den? Trots denna positiva inställning till IT har den sällan ett eget 
diskussionsforum utan kommer fram som delar av andra frågor i politiken. Det finns sällan en 
arbetsplan för IT-utveckling och det tas heller inte upp på dagordningar. Till exempel skapas 
ofta hemsidor av tjänstemännen utan inflytande och kommentarer från politiker. Hemsidorna 
utformas därför ofta efter hur andra kommuner har arbetat, eller så tar tjänstemännen fram det 
som kommunens teknik erbjuder. (Blücher 2003) 
 
 
7.9 Mer jobb  
 
Trots att det är enkelt och lätt att kommunicera och diskutera via till exempel E-post när ett 
samråd är i antågande så är det kanske inte på det sättet som planeringsprocess ska gå till. E-
postomröstningar och snabba samråd ger inte den inblicken i planen som kan behövas och 
risken finns att effektiviteten leder till att delar av planen försummas eller till att all 
information inte kommer fram. Analyser och god kunskap krävs för att få fram de bästa 
planerna. Bara för att det går snabbt betyder det inte att det blir effektivt. En annan synpunkt 
är mängden material som skulle forsa in till planeringsavdelningar om alla tog sin chans att 
göra sin röst hörd. Detta skulle troligen leda till en hel del problem då det troligen blir väldigt 
mycket material att gå igenom. Frågan är också hur mycket av den inkommande 
informationen som är relevant, risken finns att mycket av det som behöver gås igenom inte 
gör några radikala skillnader till planen. Allt detta skulle troligen leda till en stressad situation 
för planerare och politiker. (Blücher 2003) 
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8 Presentation av Lessebo Kommun  
 
Lessebo är en liten kommun belägen i mitten av Småland med en befolkning på cirka 8100 
invånare. Kommunen består av 4 större orter, i storleksordning: Hovmantorp, Lessebo, Kosta 
och Skruv. Det finns fyra låg- och mellanstadieskolor och en högstadieskola i området. Väg 
25 går rakt igenom kommunen och Kust-till-Kustbanan stannar både i Lessebo och i 
Hovmantorp. Kommunen har Socialdemokratiskt styre med majoritet. På andra plats ligger 
Centern som har ovanligt höga röster i jämförelse med riket. Valdeltagandet för denna 
mandatperiod låg på 80 procent. Som en av Sveriges industritätaste kommuner ligger 
industrin som största arbetssektor. 45 procent av de boende arbetar inom industrin och inom 
den offentliga sektorn 23 procent. De största arbetsgivarna i kommunen är glasbruk och 
papperstillverkning, båda vilka har gamla anor i trakterna. Många kända glasmärken kommer 
från Lessebo Kommun och då främst från Kosta. (www.lessebo.se) 
 
Kommunen har negativa födelsetal och även ett negativt flyttningsnetto. Det är många unga 
som flyttar efter gymnasiet, i åldersgruppen 20-24 är det endast 5 procent boende i 
kommunen. Störts är åldersgruppen 45-64 år med 28 procent av Lessebos befolkning. (SCB 
Kommunfakta 2006)  
 
Antalet förvärvsarbetare ligger lite högre än i riket. I åldrarna 20-64 år är det 81 procent som 
förvärvsarbetar att jämföra med 76 procent i riket som helhet. Antalet arbetslösa är samma 
som i riket, den ligger på runt 3-4 procent. Pendlingen i kommunen är negativ, det är fler som 
pendlar ut än som pendlar in. Det som drar arbetskraft från Lessebo är främst 
grannkommunen Växjö. Tidigare byggdes det inte speciellt mycket i kommunen, främst var 
det om - och tillbyggnad. Men tack vare en nyetablering i kommunen har nybyggnationerna 
så sakteliga har börjat igen. (SCB Kommunfakta 2006) 
  
Kommunens utbildningsnivå ligger högt på den gymnasiala utbildningen. I jämförelse med 
resterande länet ligger man 3 procent högre och 5 procent högre än i riket. Däremot när det 
gäller eftergymnasial utbildning så ligger kommunen 10 procent under i jämförelse med länet 
och 13 procent under i riket sett. (SCB Kommunfakta 2006) 
 

 
Figur 1; Kommunens uppbyggnad (www.lessebo.se) 
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Kommunen består av 4 förvaltningar. Dessa är den tekniska förvaltningen, en av de större, 
vilka har ansvaret för gatu- och parkförvaltning, vatten och avlopp, sophämtning, fastigheter 
och liknande. Socialförvaltningen har ansvar för äldreomsorg, flyktingpolitik och människor 
som hamnat snett i samhället. Skolförvaltningen har hand om utbildningen i kommunen. Plan- 
och miljökontoret handlägger bygglov, hälso- miljö- och djurärenden och är även ansvariga 
för trafik. På kommunen finns även kommunledningskontoret med kommunchef, 
kommunledning och ekonomiavdelning. IT-avdelningen servar kommunhuset och skola med 
datorer och uppkoppling. (www.lessebo.se) 
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Resultat 
 
 
9 Lessebo och E-demokrati 
 
Detta kapitel är baserat på den information jag fått fram genom intervjuer och deltagande på 
kommunen. Om inget annat nämns sker hänvisningar till detta material. 
 
 
9.1 Lessebos teknik idag 
 
På plan- och miljökontoret har de anställda flera olika program som är anpassade efter deras 
arbetsuppgifter. Bland annat finns ett ekonomiprogram som heter Economa och ett program 
för personuppgifter som heter Procapita. Plan- och miljö jobbar även med ett diareprogram 
som heter Miljö/byggreda i vilket de för in alla handlingar (kommuner måste föra in alla sina 
handlingar i ett diarie för att ärendet ska kunna följas och för att de ska vara registrerat för 
allmänheten). Till varje handling kan även dokument kopplas som sedan alltid ligger med om 
något skulle hända med den arkiverade mappen. Fördelen med programmet är att till exempel 
miljöavdelningen kan ta med sig en handdator ut vid en inspektion och föra in information 
direkt på plats, vilket spar tid både för de anställda och för de berörda personerna. Med hjälp 
av BALK (Byggnader, adresser och lägenheter med kartstöd), en tjänst från Lantmäteriet som 
ligger på Internet, kan personalen söka på fastigheter och se var dessa ligger och vem som bor 
där. Via ett program som heter CFD (Central fastighetsdatabas) kan en sökning ske på vem 
som äger en viss fastighet.  
 
Tidigare implementerades i stort sett ingen ny teknik på kommunen. Som exempel fanns inte 
usb-portar på datorerna och inte heller projektorer i sammanträdesrummen. Tack vare ett 
skifte på chefsnivån började nya arbetssätt och ny teknik att komma till stånd. Det påbörjades 
även ett arbete med ett Intranät vilket inte funnits tidigare på kommunen. Intranätet är i stort 
sett färdigt idag och ska börja användas under sommaren. Det finns stora förhoppningar på att 
detta ska underlätta det dagliga arbetet och göra det smidigare att jobba. Personalen kan 
snabbt hitta rätt information och kommunicera med varandra över Intranätet. Det finns många 
som har saknat denna arbetsform på kommunen och som är positiva till förändringen. 
 
 
9.1.1  Lessebo och GIS 
 
Kommunen använde sig tidigare av ett program som heter AutoKaVy som distribueras av 
Lantmäteriet. Detta är en karttjänst i vilken de anställda kan gå in och söka på fastigheter och 
skriva ut kartor. Programmet fungerar som ett tittskåp och kommunen kan därför inte själv 
göra några förändringar i det, kartan styrs av Lantmäteriet. Tillfälliga förändringar som till 
exempel att mäta sträckor och areor kan göras, men inga befintliga förändringar kan göras 
direkt av kommunen. Detta program finns fortfarande kvar på plankontoret men eftersom 
kommunen inte längre abonnerar på tjänsten har kartan inte uppdaterats. Detta gör att mycket 
information, som till exempel nybyggnationer, inte finns tillgängligt. Kommunen slutade 
abonnera på programmet när ett GIS-baserat program som heter Geosecma köptes in. Till 
Geosecma tillkommer en Internetbaserad tjänst som fungerar på samma sätt som AoutoKaVy. 
På Internettjänsten finns primär- och fastighetskartan och de anställda kan även söka på 
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fastigheter. Denna tjänst har inte fått fäste hos de anställda än, vilka fortfarande använder det 
gamla kartprogrammet.  
 
Fördelen med Geosecma är att det finns en systemadministratör, en så kallad superanvändare 
som bestämmer vem som ska använda programmet till vad. Superanvändaren kan styra allt in 
i minsta detalj, vissa användare blir endast Betraktare, de kan bara titta och skriva ut kartor. 
Andra har tillgång till enbart vissa lager. En anställd på plankontoret kommer endast att ha 
tillgång till de lager som plankontoret förvaltar över. Superanvändaren kan även gå in och 
bestämma vilka av symbolerna som en användare får rita. Till exempel kan Användare 1 rita 
ett träd men inte en buske, Användare 2 en asp, men inte en gran. Detta är för att skydda 
informationen i datorn så att obehöriga inte går in och jobbar och förstör ett lager. Men det 
kan även fungera som en säkerhet för de anställda; de vet att de inte kan råka ändra något som 
inte var mening om de skulle hamna fel. Kontentan i det hela är att om något raderas blir det 
permanent, det finns ingen ångraknapp i programmet.  
 
I kommunens Geosecma idag finns VA-ledningar inritade, vilket är det enda de anställda ritat 
in själva hittills. Kommunen har sin primärkarta och fastighetskartan inlagd samt en av 
modulerna som kan köpas till programmet i vilken man arbetar med trafik och 
trafikföreskrifter. De anställda på kommunen som jobbar direkt med programmet har deltagit i 
en grundutbildning på två dagar i de enklare arbetssätten i programmet. Dessvärre har 
kommunen inte kommit så mycket längre. Programmet används för att skriva ut kartor till 
boende i kommunen som vill bygga ut och behöver en exakt karta över sin tomt. Detta 
innebär att personalen använder programmet på samma sätt som det tidigare tittskåpet 
AoutoKaVy. Kommunen har även upplevt en del problem med uppdateringen av kartan som 
inte fungerar som det ska. De flesta andra kommuner gör sina egna inmätningar vid 
förändringar i samhället och lägger in informationen själva. På Lessebo Kommun mäter 
Metria (Lantmäteriverkets konsultföretag) in förändringar och dessvärre har en del problem 
med inmatningen av data uppstått. Ett annat problem är att sökfunktionen för att hitta boende 
och fastigheter inte finns inköpt. Då de anställda ofta söker i fastighetsregister så är detta en 
av de viktigaste modulerna för kommunen. Arbete sker med att få igång det som inte fungerar 
och under tiden är kommunen hänvisad till det gamla AoutoKaVy och Geosecmabasen som 
ligger på Internet. Till saken hör även att programmet kostar en hel del pengar i licensavgift 
varje år, pengar som inte används fullt ut.  
 
En av anledningarna till att det inte riktigt fungerar med åtkomsten och användningen av 
programmet är att personalen inte vill ha för många användare som jobbar i skarpt läge. 
Nackdelen med att flera stycken arbetar med programmet, som kanske bara kan lite var, är att 
det kommer att skilja mycket i hur de olika lagren ser ut. Programmet skulle troligen bli en 
oseriös version som inte går att använda, om alla gör på sitt eget sätt. Personalen vill kunna 
hålla programmet under kontroll så att det inte skenar iväg med information som inte hör 
hemma där. Då kommunen inte funnit en bra lösning på problemet är detta en av 
anledningarna till varför det inte skett så mycket arbete i Geosecma. 
 
 
9.1.2 Måldokument 
 
Enligt Andersson (2008), kommunchef, finns det inget uttalat arbetssätt för att utveckla 
tekniken inom kommunen, det finns mål att jobba mot infrastruktur där tekniken indirekt 
faller in men inte ett direkt uttalat mål för just teknisk utveckling. Trots att det inte finns ett 
uttalat mål så kan det skönjas en del arbetssätt vilka kommer att leda till ökad teknisk 
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utveckling. På IT avdelningen där de anställda arbetar med både hård och mjukvara till 
datorerna sker det förändringar. Till exempel har de ändrat kommunens servrar och personliga 
datorer. De flesta på kommunen jobbar idag mot så kallade tunna klienter vilket inte är en 
standard hårddisk utan en mindre version av en hårddisk som fungerar som en förlängning av 
servern. IT kan själva dela ut program dels till den personliga datauppkopplingen men även 
till varje dator. Detta gör att de anställa kan ta med sig sina program till en annan dator än sin 
egen, under förutsättning att programmen ligger tilldelade på klienten. Detta är för att minska 
trycket på servrarna så att inte alla program körs på alla arbetsplatser.  
 
 
9.2    Lessebo och medborgardeltagande 
 
 
9.2.1  Information till medborgare  
 
Lessebo kommuns hemsida innehåller information om vilka rättigheter och skyldigheter 
medborgarna har gentemot samhället, vilken process som ska följas för en viss åtgärd och 
vem som ska kontaktas för olika ärenden. Det finns mycket information om kommunens 
verksamhet och hur den är uppbyggd, hur den fungerar rent politiskt och vilka organ som 
finns. Självklart är det mycket reklam för företag och händelser i kommunen som skall locka 
till besök eller flytt. Information ligger även ute om barnomsorg och äldreomsorg. 
Kommunen har information om lediga tomter och lokaler både för medborgare och för 
företag. Man möts av en evenemangsguide på startsidan, där även nyheter ligger framme. Det 
finns ett diskussionsforum och en karta på vilken sökning kan ske efter gatunamn och vissa 
specifika områden eller byggnader, till exempel badplats eller bibliotek. Här finns även 
information om kommunens uppbyggnad och länkar till olika organisationer och företag i 
kommunen.  
 
 
9.2.2 Direkt service 
 
En del anställdas E-post står med på hemsidan, annars finns samlingspost som går till en viss 
förvaltning eller nämnd och skickas därmed vidare till den som bäst kan svara. Det finns en 
välfungerande rutin med e-posten vilken kollas flera gånger om dagen och där svar sker 
fortast möjligt. 
 
Via hemsidan kan även i stort sett alla blanketter som finns på kommunens kontor hämtas, 
varav en del går att fylla i direkt i datorn och andra måste skriva ut och fyllas i för hand. 
Plankontoret hänvisar alla som ringer om blanketter till hemsidan. Enligt Kågestad (2008), 
plan- och byggchef, är det cirka 90 procent av de han pratar med som själva kan plocka hem 
materialet på hemsidan. 
 
Om någon begär handlingar från kommunen kan dessa skickas med post, men kan även 
skickas via pdf. Detta är smidigare för många, och det går mycket snabbare. Många med 
tillgång till skrivare hemma tar gärna emot information via e-post. Det är enkelt att med hjälp 
av kopiatorn scanna in handlingar vilka skickas till inkorgen och sedan kan sparas ner och 
skickas vidare. Det minskar även pappersmängden och portopengar.  
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Som nämnts kan man via hemsidan söka på lediga tomter i kommunen. Denna tjänst gäller 
både för företag och privata och ger en möjligheten att själva leta och fundera framför datorn 
för att se på storlek och läge på tomter.  
 
 
9.2.3 Vändande svar 
 
Från kommunledningens sida anses det viktigt med en smidig E-postkontakt med 
medborgarna. Om det kommer in en E-post till kommunen ska den ges ett vändande svar. 
Medborgarna ska inte behöva sitta hemma och vänta för länge på att få ett svar eller en 
bekräftelse, utan det ska komma ett svar inom en snar framtid. E-posten uppfattas på samma 
gång av de anställda som en arbetsuppgift som är svår att tackla. Den kräver mycket tid för att 
gås igenom och det är svårt att veta hur den ska behandlas, om den ska diarieföras som 
inkommen handling eller om den ska ses på samma sätt som ett telefonsamtal, vilka inte 
diarieförs. Om det sker mycket E-post kontakt uppfattas det lätt som en otröstlig uppgift att 
svara på allt som kommer in. Frågan är även om policys och lagar ska medföljas i E-post 
kontakten eller om det räcker med ett enkelt svar med meddelande att den inkomma posten är 
noterad.  
 
 
9.2.4 Service 
 
En yttrycklig önskan från kommunchefen är att kommunen ska bli mer serviceinriktad. Hon 
anser att kommunen måste, för att vara starka gentemot och för den privata sektorn, öka sin 
servicemedvetenhet. Kommunen måste vara öppen och finnas där för företag genom att 
erbjuda god service och snabb hjälp. Lessebo ska locka till sig nya företag och nya boende 
och då måste kommunen ta del av den nya tekniken för att kunna erbjuda dessa tjänster. En 
del i detta är de vändande E-postsvaren, men även att ha en bra hemsida och ett Intranät.  
 
 
9.2.5 Ömsesidig kommunikation över redan fattade beslut eller: Nå, vad tycks? 
 
Det finns möjlighet att plocka hem alla protokoll från fullmäktige och nämnder på nätet. Här 
finns möjligheten att överklaga beslut inom tre veckor. Detta är ett smidigt sätt att få tag på 
stora dokument, vilket protokollen ofta är, och ger även möjligheten att välja vilka delar av 
protokollen man vill skriva ut eller om man läser direkt på skärmen.  
 
Det finns ett diskussionsforum på kommunens hemsida. Dessvärre är detta varken speciellt 
välbesökt och inte heller speciellt omskött från kommunens sida. När Lessebo startade upp sin 
hemsida var det en av de viktigaste delarna som politikerna önskade av hemsidan (Karlsson 
2008). Men det har aldrig varit någon större anstormning till forumet från medborgarnas sida. 
Det ska även enligt uppgift ta lång tid att få ett svar via forumet eftersom det tar lång tid innan 
frågan når rätt person. Forumet används mer som ett ställe att lägga ut en allmän fråga på 
istället för en plats för diskussion.     
 
En intressant aspekt som tagits upp av Karlsson är att låta det ligga en ”tyck till”-knapp vid 
varje förvaltnings sida och vid varje uttalande. Då kan medborgarna direkt skriva om de inte 
förstår vad som är skrivet eller om de har en synpunkt på något. Detta hade gjort att 
medborgarnas tankar kommit fram med en gång. För en anställd är det enkelt att förstå det 
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som läggs upp på hemsidan eftersom man jobbar med det varje dag. Kanske är det inte så lätt 
att förstå för andra människor? 
 
 
9.2.6      Smålandsposten 
 
Det har varit svårt att få igång en diskussion om vad de anställda tycker skulle kunna öka 
medborgardeltagandet. Ofta har vi under intervjuerna kommit in på Smålandspostens 
hemsida. Smålandsposten är den lokala tidningen för Växjö med omnejd och den har en lokal 
Lessebo sida. På grund av offentlighetsprincipen måste kommunen delge sina handlingar till 
Smålandsposten vilket gör att det sker ett dagligt samarbete med den lokala tidningen. På 
Smålandspostens hemsida ges läsaren möjlighet att kommentera de artiklar som ligger ute. 
Många har känt viss frustration över att de kommentarer som kommer fram på det forumet 
ofta är negativ, och ofta är negativ gentemot kommunens arbete. De anställda anser att om 
detta negativa får fäste kommer det att sprida sig, och det kommer att leda till mer och mer 
negativ kritik. Ofta har diskussionerna startats ur något som kanske från början inte ens är 
sant. De anställda vill inte att den negativa kritiken gentemot kommunen ska sprida sig.  
 
 
9.2.7 Ömsesidig kommunikation under planeringen  
 
Men hur kan då en medborgare i Lessebo kommun vara med i processen och arbeta för en 
förändring under arbetes gång? En möjlighet är att vara delaktig på de samråd som hålls inför 
till exempel en detaljplans uppförande. En annan är att lämna in sypunkter på planer och 
liknande när de är under utställning. Men vad kan man då göra som är enkelt och lättåtkomligt 
och som kan kopplas till e-demokrati? Inte så många alternativ finns för den som vill sitta 
framför datorn och se ett fortskridande arbete. Synpunkter kan som sagt lämnas via e-post 
men i övrigt har man inte så stor nytta av sin Internetuppkoppling. Inte ens planer läggs upp 
på hemsidan för granskning utan finns som utställningshandlingar på kommunen och på 
biblioteken. En av anledningarna till detta kan vara att planerna ofta kommer i pappersformat 
och inte finns i datorn, ens när de kommer helt nya till kommunen.  
 
 
9.3 Synen på ökat medborgardeltagande 
 
Alla representanter från Plankontoret anser att den processen som följs idag för 
medborgardeltagande är fullt tillräcklig. De hänvisar till att Plan- och bygglagen följs i alla 
arbetssituationer. De håller med om att kommunen skulle kunna gå ett steg längre och inbjuda 
medborgarna oftare, men anser inte att det skulle vara lönsamt. En av anledningarna är att de 
inte anser att fler personer än de som är direkt berörda, de som är sakägare, har med planen att 
göra då de inte blir direkt berörda. Jag anser att detta kan diskuteras eftersom människor kan 
ha åsikter om ett område även om de inte bor där. De kanske promenerar i området eller växte 
upp där som barn och inte vill se området förändras. Människor kan även ha andra åsikter som 
till exempel miljö eller hälsoskäl och av den anledningen har en åsikt i frågan. 
 
När samråden på kommunen hålls är det inte sällan som erinringar kommer in som inte går att 
ta hänsyn till eftersom de inte är relevanta och har kanske inte ens med planen att göra. 
Davout (2008) Plan- och miljönämndens vice ordförande, nämner även att kommunen inte tar 
hänsyn till anonyma överklagande då de inte ses som representativa. Överklaganden är inte så 
många i kommunen i dagsläget. Under intervjuerna frågade jag om det fanns personer som 
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skulle ta möjligheten till ökad delaktighet i beaktande, och de anställda säger att dessa 
personer finns.  
 
Dessvärre är det endast ett fåtal personer som kommer på dagens plansamråd. Det leder i sin 
tur ofta till få inkommande skriftliga överklagande. Men det finns undantag då det är livliga 
debatter även om det är få personer på samråden. Men en livlig debatt på samråden behöver 
inte leda till många skriftliga överklaganden. Kågestad (2008) nämner att även om det finns 
personer som lämnar många åsikter på samråden behöver det inte nödvändigtvis komma in 
många skriftliga överklaganden. Antingen har personer talets eller skriftens gåva och då leder 
det till att inga överklaganden kommer in på den vägen. På de befintliga plansamråden hade 
kommunen däremot gärna sett en ökning i antal personer, hellre fler personer på de befintliga 
samråden än ett ökat antal samråd som inga medborgare kommer till. 
 
Under en intervju med Borg (2008), kommunfullmäktiges ordförande, diskuterades vad som 
kan definiera en demokrati och vikten av att skilja på demokrati och service. Borg (2008) 
känner sig väldigt kritisk till E-demokrati då han inte anser att den nya tekniken för med sig 
demokrati utan snare en ny form av service. Demokrati kräver eftertanke och intresse, en stor 
genomgång av situationens fram och baksida och en avvägning mellan alla delar av samhället. 
Även om en situation verkar bra ur en synvinkel kan den vara dålig ur en annan. Om en sak 
gynnas kommer något annat att missgynnas, resurser tas från ett område till ett annat. 
Exempel är hur politikerna ska kunna väga en ny väg mot mer pengar till skolan? Vem har 
rätt att såga ner ett träd när den ena parten får en skymd utsikt men den andra får skugga mot 
solen? Det är i liknande situationer som demokratin får sitt näste och det kräver många olika 
personer med olika intresse för att föra diskussionerna. Borg (2008) drar paralleller till 
intresseorganisationer som kämpar för en viss sak. Han anser att de är bra och att de ska 
finnas, men att det inte är demokrati. Dessa organisationer ser bara ur en synvinkel och de 
deltagande människorna har alla samma mål. I en demokrati måste deltagarna se på 
situationen från alla håll. Det är på dessa grundvalar som han vill arbeta som politiker och de 
är så han anser att den kommunala politiken måste gå till. Idag sker mycket delegation till 
tjänstemännen och färre och färre ärenden tas upp i nämnder och fullmäktige. Det tycker han 
är synd, eftersom en del av diskussionen kring ärendena försvinner. Politikerna sitter på sina 
platser för att medborgarna har valt dem och då ska de även representera det som sker i 
kommunen. Om en person kommer fram till Borg (2008) på gatan och frågar varför det ena 
eller det andra har skett kan han inte ge dem ett konkret svar utan han måste hänvisa till olika 
former av inriktningsbeslut. Detta tycker han är fel och hänvisar till kommunpolitiken förr i 
världen där man var med och bestämde vilken färg vaktmästaren skulle ha på sin cykel.  
 
 
9.3.1  Det var bättre förr… 
 
De anställda nämner även att de märker en stor skillnad i hur medborgarna ser på kommunen 
och dess anställda jämfört med innan. Förr fanns ett större förtroende och en större respekt för 
en tjänsteman. Då accepterade medborgarna det som kommunen gjorde, ingen kom med 
kommentarer om att det var fel eller att personen hade en annan åsikt. Ingen klagade över 
grannens bygge eller skällande hundar. Men alla är rörande överrens om att man är glad att 
det inte fungerar så längre, tjänstemännen anser att medborgarna har rätt att ställa krav och att 
hävda sina rättigheter. Sedan vill de inte heller sticka under stol med att det är lättare att utföra 
ett jobb om man har alla med sig.  
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Huruvida det är den utbildade människan eller paragrafryttaren som lämnar åsikter går isär. 
Borg (2008) anser inte att den utbildade människan är mer benägen att klaga än andra, han 
anser att kunnig som okunnig har åsikter. Jeppsson (2008), byggnadsingenjör, däremot drar 
parallellen till Lund, ett av Sveriges största lärosäten för högre utbildning, där många 
överklagande kommer in. Han anser att den utbildade människan har mer kunskap om sina 
egna och andra rättigheter och vet hur lagar och regler är stiftade. Det har även nämnts att 
människan idag är mindre av ett kollektiv och mer av en egen vilja. Medborgaren idag ser sig 
själv som viktigare än samhället i stort. 
 
 
9.3.2  Demokratiberedningen 
 
Efter viss efterforskning har det framkommit att det inte finns några direkt styr- eller 
måldokument för demokrati varken i nämnden eller i fullmäktige och inte heller på 
kommunkontoret. Däremot finns det två beredningar som ligger direkt under fullmäktige 
vilka heter Framtids- och Demokratiberedningen. Dessa beredningar ska jobba på ett mer 
övergripande sätt, Framtidsberedningen med en lång sikt in i framtiden och 
Demokratiberedningen på djupet. Det poängteras att de inte ska jobba med 
tjänstemannafrågor utan ska föra en debatt på ett högre plan. Beredningarna har ännu inte helt 
funnit sin roll vilket kan förklaras med att de bara har funnits under denna mandatperiod. 
Problemet som har uppstått är att de har svårt att få ut sin information till resten av samhället. 
De diskussioner som sker innanför dörrarna är ofta intressanta och medryckande men att få ut 
informationen och delge den till medborgarna verkar vara det stora problemet. Troligen 
behöver de här beredningarna lite mer tid att hitta sitt arbetssätt och även göra sig ett ansikte 
utåt till medborgarna.  
 
 
9.4 Implementering 
 
Den nya tekniken kan ställa till en del problem och går inte alltid att föra in i verksamheten på 
ett smidigt sätt. I detta delkapitel kommer det att diskuteras vad som kan vara orsaken till 
detta och vad man skulle kunna göra åt det. 
 
 
9.4.1 Dem mot oss 
 
Den nya tekniken blir inte alltid bemött så som kommunen hoppats utan kan ibland anses som 
en störning i vardagen. Kommunen kan få stora problem om teknik tas in men inte används. 
Det upplevs med viss frustration från en del medarbetare när det helt enkelt tar stopp i arbetet 
med att implementera ny teknik. Det är svårt att själv driva för att den nya tekniken ska 
implementeras speciellt när inget intresse finns hos andra kolleger. Många program på 
kommunen delas av flera användare och måste därför synkroniseras, vilket kräver ett 
samarbete mellan alla inblandade. Etableras inte detta samarbete så stannar arbetet upp, alla 
måste göra sin del för att det ska fungera. Om arbetet stannar upp svalnar det intresse som 
fanns i början, en anställd kan inte själv driva utvecklingen. Det finns fortfarande kvar en 
förhoppning om att kollegerna ska börja intressera sig, men den enskilde tar inget ansvar för 
att det ska komma igång. De anställda anser även att de, som individ, inte kan ta på sig 
ansvaret för att nyetableringar ska fungera. Det måste komma ett intresse och en drivande 
kraft från de förvaltningar och de personer som ska jobba med de nya programmen, annars 
kommer det aldrig att fungera i det långa loppet. Det har även poängterats att en drivande 
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kraft måste komma från cheferna. Om arbetet inte är etablerat på chefsnivå så kommer arbetet 
ganska snart att stanna upp.  
 
 
9.4.2 Mitt unga sinne 
 
Utifrån mina intervjuer har jag uppfattat att den äldre generation delar upp sig i två läger när 
det gäller ny teknik. Antingen anammar de den nya tekniken med hull och hår eller så vänder 
de sig ifrån den. Om de tar till sig den nya tekniken tycker de att den är spännande och rolig, 
lite svår, men de övervinner hindren. De är inte rädda för att fråga om hjälp för att kunna 
förstå. Dessa personer ser heller inget som helst negativt med den nya tekniken utan ser bara 
dess fördelar. Ofta har de barn eller barnbarn som använder mycket teknik och genom dem så 
lyssnar och lär de sig och blir imponerad av vad som kan åstadkommas.  
 
Om de däremot är lite mer reserverad mot det nya så låter de helst bli att använda tekniken 
och de använder den bara när de verkligen behöver den. Befinner sig personen i en ålder då 
det snart är dags för pension uppfattas den nya tekniken som något inte värt att lära sig De går 
inte på okänd mark inom områden som de inte behärskar och ofta så överlåter de ansvaret på 
någon annan. Istället för att be om hjälp och lära sig själv så låter man någon annan göra 
jobbet åt sig. Detta leder i sin tur till att de aldrig lär sig och att de bara blir svårare och 
svårare. När andra hittar genvägar och nya lösningar sitter de själva fast i sin egen okunskap. 
Många anser dock att förändring mot ny teknik kommer att ske med den nya generationen, att 
de själva inte kommer att uppleva det, utan att det kommer att implementeras när de lämnar 
jobbet och någon ny tar över. Då kan kommunen helt ändra utan att behöva lära om den 
gamla personalen. 
 
Det måste även vara förståeligt att det är svårt att ta till sig den nya tekniken som äldre 
eftersom det är ett ovanligt arbetssätt som man inte är van vid och att personen troligen 
uppfattar sin nuvarande arbetssituation som fullt fungerande. Varför ändra på något som 
fungerar? 
 
 
9.4.3 Teknik och tröskelvärde 
 
Under intervjuerna har det framkommit att, vilket överrensstämmer med litteraturen, ett 
tröskelvärde nås när det gäller implementering av ny teknik. Under en längre eller kortare 
period kan de anställda låta bli att ta del av den nya tekniken utan att det kommer att påverka 
deras arbetssätt. Men sedan kommer en situation när tekniken hinner i kapp och de anställda 
inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter utan att vara en del av det nya arbetssätten. När en 
anställd väl kommer till denna situation kan personens kunskap vara så långt efter att det blir 
väldigt svårt att lära sig det nya. Tekniken har sprungit ifrån personen och det som en gång 
hade kunnats läras i omgångar måste nu tas igen och allt nytt måste läras in. Om personen valt 
att från början följa med i utvecklingen skulle den ha haft lättare att ta till sig allt. Tekniken 
idag går så snabbt framåt att det hela tiden sker förändringar. Hamnar en person på 
efterkälken finns risken att den alltid kommer att vara steget efter.  
 
Detta kan gälla en enskild person, men även en hel förvaltning eller till och med en hel 
kommun. Kommunen får aldrig glömma eller blunda för att världen runt omkring ständigt 
förändras. Risken finns att kommunen blir så pass ”omodern” att de inte längre kan locka till 
sig nya boenden eller nya företag 
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9.4.4 Vad önskas? 
 
Flertalet av de anställda på kommunen har tagit upp frågan om blanketter som en åtgärd som 
skulle underlätta för medborgarna. Dagens blanketter ligger ute på hemsidan men de måste 
skrivas ut och skickas per post. En del av blanketterna kan fyllas i direkt i datorn, men andra 
måste skrivas ut för att kunna svaras på. Många anser därför att en klar förbättring vore om 
medborgarna kunde svara på blanketten i datorn och därefter kunde lämna in den via ett 
knapptryck. Detta skulle vara en klar fördel och skulle troligen även underlätta för de 
anställda. Nackdelen är att vissa av blanketterna kräver en påskrift och måste därför ändå 
skickas med post. För att nå målet med ett knapptryck kommer någon form av e-legitimation 
att vara nödvändigt. 
 
Många har även tagit upp att de skulle vilja ha en bättre Internetsida för barnomsorgen i 
kommunen. Till exempel skulle föräldrar kunna fylla i blanketter och söka tider direkt på 
hemsidan. Hänvisning har då skett till Växjö Kommuns hemsida som har kommit långt med 
sin barnomsorg. En annan intressant aspekt kommer från Niclasson (2008), IT-avdelningen, 
som anser att kommunen skulle ha en tjänst via skolan där föräldrarna kan gå in och kolla vad 
barnen har för läxor och vad som är på gång i veckan. Detta skulle underlätta för stressade 
föräldrar.  
 
Många önskar även en bättre hemsida. Begreppet bättre kan vara svårt att definiera, när har 
den blivit bättre och när har den blivit bra? Några konkreta förslag på vad som borde göras 
med den har inte kommit fram, förutom att strukturen på den bör förändras.   
 
Jeppsson (2008) nämnde även en företeelse på Växjö kommuns Fullmäktige där man lägger 
ut den filmade versionen av Kommunfullmäktiges möten på Internet. Den är även indelad i 
olika kapitel och därigenom kan personen välja en del eller hela mötet beroende på hur 
mycket den vill se. Fördelen med detta är att medborgarna kan titta när de själva vill och har 
tid även om de är upptagen på kvällen för mötet. De kan även titta flera gånger om de missar 
något eller inte riktigt förstår. Kanske kan det även locka till sig fler intresserade än de vanliga 
mötena och därigenom nå ut till fler medborgare.    
 
Jeppsson (2008) lägger fram en intressant tanke om hur ett arbete kan ske för att öka intresset 
för samråd och för kommunens verksamhet. Han nämnde att han själv valt att vara delaktig i 
en del nyhetsbrev på olika organisationer och föreningar och får därigenom uppdaterad 
information om vad som händer på området. Detta hade han gärna sett även från kommunen. I 
detta nyhetsbrev skulle alla nyheter som berör kommunen kunna samlas och ges ut en gång i 
veckan eller i månaden. På detta sätt skulle alla som var intresserade få ut information om vad 
som händer i kommunen. Fördelen är att medborgarna själva inte behöver leta upp 
informationen på hemsidan utan får det direkt i Inkorgen. Även om kungörelser sker i 
tidningen är det inte alltid att alla har tidning men inte heller alla som ser en liten notis. Detta 
tror Jeppsson (2008) hade ökat intresset för kommunens verksamhet och även ökat antalet 
besökare på plansamråden.  
 
Med hjälp av hemsidan och det nya GIS-systemet skulle kommunen kunna lämna ut 
detaljplaner på hemsidan och låta medborgarna titta på planerna och lämna synpunkter direkt 
via E-posten. Synpunkter på E-posten tas, som nämndes tidigare, emot vid dagens samråd 
också, men det kan vara lättare att skriva direkt vid datorn och när detaljplanen finns direkt på 
skärmen. Medborgarna har även möjlighet att följa processen på ett annat sätt då de kan följa 



 

 
 

30

uppdateringar, förändringar och uttalande direkt på nätet. Detta förutsätter naturligtvis att 
informationen kontinuerligt kommer upp på hemsidan.  
 
 
9.5 Jämförelse med andra kommuner 
 
Det är flera andra kommuner i länet som jobbar med Geosecma. Många av dem har kommit 
mycket längre än Lessebo och exempel på vad de har gjort i sina GIS är flera. Som referns 
kommuner kommer här att hänvisas till Alvesta och Älmhult.  
 
Alvesta har lagt in information från Länsstyrelsen vilket innebär till exempel riksintressen och 
våtmark. De har även information från Skogsvårdsstyrelsen, Alvesta Energi, VA, Renhållning 
och Park- och grönytor. De jobbar även på prov med att rita detaljplaner. Älmhults kommun 
har även de data från Länsstyrelsen, men även VA och fastighets- och trafikmodul. Älmhult 
har även sin Översiktsplan inritad i Geosecma. Ingen av kommunerna använder ruttplanering, 
men Alvesta är på gång att starta upp det. Älmhult hänvisar till att modulen är för dyr för 
kommunen i dagsläget. Ingen av kommunerna har sin GIS-information kopplad till hemsidan, 
men meddelar att de gärna hade sett den utvecklingen. Wigren, mätningschef på Alvesta 
Kommun säger att det blir problem med kommunens brandvägg och kapaciteten på servarna 
om programmet ska kopplas till hemsidan, därav sker det inte.  
 
Båda anser att programmet är bra att jobba i, men Gustavsson, mätningstekniker från Älmhult 
påpekar att det kan vara ett svårt program om man inte är van att jobba i det. Wigren saknar 
även en del program för att jobba med analyser i Geosecma, han säger att han kombinerar 
Geosecma med andra program i dagsläget, i väntan på nya uppdateringar från programmet.  
 
Båda kommunerna har haft en uttalad policy från högre ledning om att jobba med 
utvecklingen av Geosecma. Plankontoret i Alvesta har även blivit budgeterade specifikt till 
sitt GIS-arbete. Det var tjänstemännen på Alvesta Kommun som visade upp kapaciteten i 
programmet för ledningen och de fick de även hjälp av Kommunförbundet som hjälpte till att 
informera. 
 
Älmhult har Geosecma kopplat till sitt Intranät och alla lager är tillgängliga för alla anställda. 
Alvesta har ungefär 15 personer som arbetar i Geosecma i skarpt läge och i stort sett alla på 
kommunhuset har behörighet Tittare. Båda kommunerna har olika former av blanketter ute på 
hemsidan och Älmhult har även blanketter för medborgarförslag. I övrigt hänvisar man till E-
posten. 
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10 Analys 
 
 
10.1 Vad är E-demokrati? 
 
Vilket framkommit i litteraturen är E-demokrati ett sätt att underlätta för medborgarna att ta 
kontakt med sin kommun, och förhoppningsvis göra dem mer intresserade och engagerade i 
de demokratiska processerna. Detta sker med hjälp av ny teknik, så som E-post, elektroniska 
diskussionsforum, planer som läggs ut på nätet och liknande. Den nya tekniken är grunden i 
E-demokrati, med hjälp av Internet och datorer kan människors deltagande och intresse för 
demokrati öka. Demokratiska processer ska främjas genom att det ska bli enklare och mer 
lättillgängligt att komma in i diskussioner och göra sin röst hörd. E-demokratin kräver ett 
intresse från både den offentliga verksamheten och från medborgarna. Det krävs ständig 
uppdatering av material och diskussionsfrågor och ett aldrig sinande intresse. E-demokrati har 
kritiserats för att den endast lockar till sig medborgare som redan är inblandade i den 
demokratiska processen. Trots alla försök att öka intresset blir inte fler personer intresserade. 
De gånger då medborgarna intresserar sig är när det är något som verkligen berör dem och när 
de vet att de får svar från politiker eller tjänstemän. Exempelvis den elektroniska 
konsultationen tillgodoser dessa behov. Det som är nackdelen med den är att den tar väldigt 
mycket tid från politiker, men samtidigt är det detta som är deras jobb. 
 
 
10.2 Hur arbetar kommunen för att utveckla tekniken inom sina olika 
förvaltningsområden? 
 
Under en längre period har det gått trögt för kommunen att utveckla sin teknik. Det är nu på 
senare tid som förändringar har skett. Kommunen har inte nått så långt som de skulle behöva i 
sin tekniska utveckling och det finns flera stora hinder att ta sig över. Ett stort problem för 
kommunen är att det inte finns någon direkt drivande kraft inom organisationen, utan många 
förlitar sig på det som finns att arbeta med idag. Detta blir ett problem på många sätt och 
framförallt släpar kommunen efter andra kommuner i länet. Lessebo blir som en vit fläck på 
en karta, andra kommuner utvecklar sin teknik och går framåt, medan Lessebo står still.  
 
Som nämnts tidigare är Lessebo en industriort med flertalet medborgare med lägre utbildning. 
Detta kan göra att intresset för den nya tekniken inte är så högt, kanske på grund av en 
ovisshet om vad som finns på marknaden. Finns inte de drivande krafterna från medborgarna 
finns de inte heller hos politikerna. Kommunen speglar sina invånare och dess behov och 
önskemål. Troligen har en kommun som till exempel Växjö ett högre tryck från sina 
medborgare att leverera god service och en välfungerande hemsida. Växjö kommun är 
förvisso större, men det borde inte spela stor roll om man har en drivande befolkning i 
kommunen. Om många ställer krav kommer man till slut vara tvungen att göra något åt 
problemen. Lessebo kommunen har upplevt en del klagomål både på hemsidan men även på 
diskussionsforumet, men uppenbarligen inte så mycket att det har förankrats. Det kan också 
vara så att klagomålen hamnat hos fel person så att de inte har kunnat göra någon verkan.  
 
Den nya tekniken finns att hämta, men ingen använder den. Kommunen har tidigare haft en 
ledningsgrupp som inte varit intresserade och inte sett behovet av den nya tekniken på orten. 
Om en person själv inte använder eller ser andra som använder ny teknik så upplevs inte 
behovet. Kanske är det även svårt att som chef delegera andra att jobba och utveckla saker 
som man själv inte förstår. Det behövs en egen drivkraft och intresse för att få ny teknik och 
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nya arbetssätt att slå igenom. Finns då heller inget intresse på tjänstemannanivå blir det än 
svårare att implementera nytt i verksamheterna. Det finns en kombination av bristande 
intresse och kunskap på Lessebo kommun 
 
Tekniken är så viktig idag att många dataprogram helt tagit över och man inte klarar att göra 
ett jobb utan dem. Ingen vill ta på sig ansvaret och ingen vet riktigt hur de ska göra. För att 
lära sig den nya tekniken krävs både tid och lust, och det måste läras, annars kan det inte 
användas. Dessvärre är det så att om den nya tekniken även innebär en förändring av det 
dagliga arbetssättet och rutinerna kommer det troligen att möta än mer motstånd. Om en 
jämförelse görs med litteraturen visar det sig att det kan ta tid att implementera ny teknik i 
verksamheten. Frågan är hur lång tid det bör ta, vad som kan anses acceptabelt för en 
implementeringsperiod? Många anställda har konstatera att e-demokrati är något åtråvärt men 
att det samtidigt är en lång väg dit. Det finns heller ingen handlingsplan för vare sig teknisk 
utveckling eller demokrati. Troligen är detta en nödvändighet för att få ett strukturerat arbete. 
Vad som framkommit i samtal med andra kommuner är att de har haft en direkt uttalad plan 
för hur de ska arbeta med den nya tekniken och att kommunen valt att satsa både resurser och 
tid för att få det att fungera.  
 
Kommunen har många äldre anställda, vilket kan spela roll i hur utvecklingen går. Som 
nämndes i tidigare kapitel finns det olika äldre, de som vill och de som inte vill. Om den 
övervägande majoriteten är personer som inte vill kommer troligen arbetet att gå långsamt, 
dessvärre kan det vara flera av de äldre på kommunen som antingen inte vill eller som inte 
kan lära sig.   
 
 
10.3 Hur utnyttjar kommunen och hur skulle kommunen kunna utnyttja den nya 
tekniken i sin kontakt med medborgarna? 
 
Kommunen utnyttjar inte möjligheten till ny teknik. Det finns många sätt som kommunen 
skulle kunna utnyttja sin teknik på och därigenom både förbättra för sina tjänstemän och för 
sina medborgare.  
 
Det är även viktigt med ett intresse och arbete från båda håll. Kommunen kan inte skapa något 
och sen inte uppdatera och hålla efter det. Det är det som har hänt med diskussionsforumet på 
kommunen. Intresset har inte varit speciellt stort från medborgarna, men inte heller från 
kommunen. Diskussionen leder i slutändan till att de anställda anser att de vill underlätta för 
medborgarna och även för sig själva, men att det är svårt att sätta grepp på hur demokratin 
kan utvecklas. Paralleller kan även dras till det som nämnts i texten, att i slutändan är valet 
den egna individens. Då spelar det ingen roll hur lättillgängligt den demokratiska processen 
är, vissa personer väljer ändå att inte engagera sig.  
 
 
10.4 Leder detta arbete till en fungerande form av e-demokrati? 
 
Den största bristen i e-demokratin på kommunen är att så lite information finns ute på 
hemsidan. Det ligger inte uppe någon information om aktuella objekt och inte något material 
som kan granskas av medborgarna. En annan viktig sak att tänka på när information läggs upp 
är att det just är information. Det som läggs upp på hemsidan ska vara lättförståeligt för alla 
och ska ge den information som behövs.   
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Vad gäller den demokratiska frågan anser kommunen att de arbetar på bästa sätt. De ser inte 
fördelarna med att öka det demokratiska deltagandet mer än idag. Att ge medborgarna mer 
delaktighet skulle i förlängningen innebära mer jobb, vilket ses som negativt. Däremot vill 
kommunen gärna att det går mer smidigt för medborgarna och i frågan om arbete mot bättre 
tekniska lösningar för att underlätta för medborgarna ställer sig alla positiva. Kommunens 
anställda bör tänka på att de finns där för att hjälpa medborgarna. Alla sätt som kan hjälpa och 
utveckla kontakten med medborgarna och underlätta för dem att arbeta med kommunen måste 
ses som en positiv utveckling. 
 
Det finns de som är väldigt positiva som upplever fördelar med E-demokrati. Då nämns att ha 
en engagerad personal, snabba svar och bra service som kommer att ge en ökad inflyttning 
och locka fler företag. Andra som ser mer kritiskt på E-demokrati och poängterar att 
demokratiska processer inte bör ske lättvindigt, utan med eftertanke och diskussion, mellan 
flera olika aktörer. De anser att den demokratiska processen inte bör ses som en service utan 
ska behandla frågor på ett korrekt sätt. Dessa personer är inte främmande mot en mer 
välfungerande service, men vill skilja på service och demokrati och att detta är helt olika 
saker. Vad som lätt sker är att begreppet blandas ihop det med 24-timmarsmyndigheten, vilket 
det kan liknas vid, men E-demokratin är steget längre än 24-timmarsmyndigheten. E-
demokrati är inte bara ökad service och tillgänglighet utan även ökad demokrati. 
 
Vilka nyttor och förändringar kan Demokrati och Framtidsberedningen göra? Troligen kan en 
stor nytta ges bara genom att de finns där. Men sedan handlar det som vanligt om att det krävs 
att det sker något produktivt av det som händer på mötena. Att välja att jobba med framtid och 
demokrati är viktiga åtaganden och då måste deltagarna ta på sig ansvar och förmedla detta på 
rätt sätt i samhället. Troligen skulle besvikelsen bli än högre på en beredning med dessa 
inriktningar än på ett vanligt fullmäktigemöte.  
 
 
 
 
 
 
.  
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11 Metod- och källkritik 
 
Under mitt uppsatsarbete har jag samtidigt haft en praktikplats på kommunen. Detta har haft 
både sina för- och nackdelar. Fördelarna har varit att observationer av kommunens arbete har 
kunnat ske på nära håll och kontakt har kunnat etableras med de anställda. Detta har lett till en 
djup inblick i kommunens verksamhet, både på pappret och i verkligheten. Möjligheten har 
funnits att välja och leta efter rätt personer till intervjuerna för att få till en så bra 
intervjugrund som möjligt. Fördelen är även att jag har lärt känna personerna som jobbar på 
kommunen, de känner igen mig och känner sig positiva till att prata med mig, i det flesta fall. 
Risken finns även att de anställda har blivit extra reserverade vid min närvaro då de vet mitt 
skäl till att vara där och att jag lyssnar med ett extra öra. Min åsikt är ändå att jag fått ut mer 
av mina intervjuer genom att vara på plats i jämförelse med att endast komma under stunden 
för min intervju. Troligen hade materialet då varit mer ytligt, idag har jag kunnat gå mer på 
djupet, hitta de små sakerna som kommer fram när man pratar i enrum och när en relation 
etablerats. En risk finns alltid att jag som intervjuare tolkar fel under intervjun och därigenom 
får en felaktig bild av en situation. Förhoppningsvis har jag genom att skicka intervjuerna på 
”rättning” kunnat minska riskerna för egna tolkningar och missförstånd. 
 
Det negativa med att själv arbeta på kommunen är att det är lätt att välja sida. Att hålla sig 
neutral i sin roll som uppsatsskrivare är svårt när kontakter etableras. Det har därför varit 
extra viktigt att få med flera olika personer i undersökningen och inte fokusera på endast ett 
område på kommunen. Det är lätt att bli för engagerad och därigenom svårt att bli källkritisk. 
Ofta väljer man att lyssna på några mer än andra, kanske för att deras person faller en bättre i 
smaken. Då kan man missa information som andra personer kunnat delge. Risken finns även 
att man känner sympati eller börjar dela uppfattning med de observerade och då blir det också 
svårt att hålla sig neutral och källkritisk. Förhoppningsvis har jag kunnat motarbeta detta 
genom att prata med flera olika personer och försöka lyssna på allas åsikter.  
 
Ännu ett problem som uppstår är att förmedla texten på ett sådant sätt att det inte 
missuppfattas eller pekar ut någon. Texten är inte skriven för detta utan ska vara en hjälp för 
kommunen. Under praktikens gång har en del synvinklar och åsikter uppstått som jag inte 
kunnat ta ställning till då uppsatsen bör hållas neutral. Min egen åsikt får heller inte lysa 
igenom utan den allmänna uppfattningen och allas åsikter ska visas i texten.  
 
Jag har under min vistelse på kommunen upplevt en stark tilltro till mig och min kunskap. 
Både för att jag är ung och utbildad och för att jag har jobbat med GIS under min utbildning. 
Trots att jag meddelat att min kunskap om programmet inte är speciellt hög, har jag ändå fått 
ett stort förtroende. Detta beror troligen på att trots min korta GIS-utbildning kan jag ändå 
mer än vad de anställda lärt sig om programmet. Många gånger har jag även fått höra att jag 
kommer att klara detta galant eftersom jag är ung och kan datorer. Det är en smickrande 
situation, men kanske inte helt rättfärdigad.  
 
Valet att göra semistrukturerade intervjuade anser jag vara helt rätt, där fanns friheten att 
anpassa frågorna och föra en diskussion. Fördelen låg även i att kunna ställa frågor till olika 
personer om olika saker. Viss information kunde endast erhållas från vissa personer och då 
var frågorna tvungna att anpassas efter det. Eftersom de anställda tillhör olika arbetsområden 
kunde inte alla frågor användas till alla anställda. En tjänsteman på IT-avdelningen fick inte 
samma frågor som en från plankontoret. Det finns även vissa frågor som har följt med i alla 
intervjuer. Trots detta har snabbt ett mönster kunnat urskiljas, vilket märktes efter endast 
några få intervjuer.  
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De tryckta källor jag har använt är mestadels rapporter och mer än hälften av dem har varit 
från andra länder. De rapporter som varit mest givande för min jämförelse med Lessebo 
Kommun har dock varit de som kommer från Sverige. Dessa rapporter har varit enklast att 
relatera till då de beskriver en verksamhet som är samma som i Lessebo. De har även gett en 
del konkreta förslag och hänvisningar som varit enkla att följa. Eftersom det är VINNOVA 
som har gett ut dem så är de även anpassade för att fungera mot den svenska verksamheten.  
 
De utländska källorna har varit bra för att få en överblick över vad E-demokrati kan vara, 
begreppet är som nämnts inte fullt utrett i Sverige och kommunerna har heller inte riktigt 
anammat arbetsformen. De utländska rapporterna har gett en vidare bild av demokrati kontra 
medborgare och arbete vilket jag anser har varit positivt. Dessvärre har en del av dessa 
rapporter fått väljas bort eftersom de inte kunnat passas in i uppsatsarbetet. Nackdelen med 
källorna har varit att det inte finns så många och att det mesta är i artikelform. Detta är 
förståeligt, eftersom begreppet är relativt nytt och inte så mycket forskning hunnit ske än.  
 
Rapporten från SOU var en bra och lättförståelig text om den svenska demokratin. Den 
kändes i vissa aspekter lite för svensk och vriden mot vårt samhälle, den ger en väldigt glättig 
sida av demokrati. Å andra sidan vänder den sig även mot Sverige så en sådan infallsvinkel 
kan vara passande ändå.  
 
Den informationen som erhållits fått från företaget som levererar GIS-programmet kan i viss 
mån kopplas som marknadsföring, men ger å andra sidan en bild av vad som kan göras i 
programmet. Likväl hade informationen kunnat letas upp antingen i programmet eller via 
hemsidor.  
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12   Framtida forskning 
 
En fortsättning på uppsatsämnet Lessebo Kommuns utveckling av E-demokrati hade varit att 
ta kontakt med medborgarna i kommunen för att se hur de ställer sig till demokrati och ny 
teknik. Denna uppsats har som nämnts endast utgått från kommunens arbete.  
 
Då det framkommit mycket information om de äldres inställning till ny teknik anser jag att det 
vore intressant att utföra en studie i äldres beteende gentemot ny teknik. Finns det fler grupper 
av äldre än de som tagits upp i uppsatsen och hur kan de äldre få hjälp att anamma den nya 
tekniken. En sådan form av undersökning torde underlätta så att de äldre kan få ut så mycket 
som möjligt av tekniken och kunna använda den i sitt dagliga liv. 
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13 Slutsats 
 
Kommunen kommer att behöva få in mer ung personal i verksamheten dels för att täcka för 
den äldre generationen anställda som går i pension och dels för att tillföra ett ungt tankesätt i 
sina arbetsmetoder. Kommunen får heller inte stanna upp i sitt nuvarande utvecklingsarbete. 
Det vore nästan ödesdigert att inte fortsätta på samma linje som nu och istället falla tillbaka i 
gamla fotspår. Kommunen ligger redan efter i sin utveckling gentemot andra kommuner och 
man måste fortsätta jobba för att komma ifatt och gärna om det går komma förbi.  
 
Intresset och drivkraften måste ligga hos de förvaltningar som använder kommunens program. 
När programmen inte fungerar eller personalen inte klara av att hantera dem själv bör 
antingen programmen lagas eller ny personal tillsättas. För att få arbetet på hela kommunen 
att fungera kommer en uttalad arbetsplan att vara en viktig del i utvecklingen. Det krävs att 
det uppmärksammas bland de anställdas att den nya tekniken ska implementeras. En god 
kommunikation och en överenskommelse mellan politiker, chefer och tjänstemän torde vara 
den bästa lösningen. 
 
Den befintliga personalen på kommunen kommer att behöva utbilda sig och lära sig hantera 
det nya GIS-programmet. Detta kommer att kräva både mycket tid och mycket arbetet innan 
alla kan använda programmet på ett effektivt sätt. Med tanke på att det är flera stycken 
förvaltningar som jobbar med programmet vore en samordnare den bästa lösningen då allt 
som behöver göras nytt i programmet kan lämnas över på en kunnig person och den befintliga 
personalen kan istället lära sig hur programmet fungerar. 
 
Kommunens GIS-program kommer att vara till stor nytta för dem under framtiden genom att 
kunna bygga upp en bra grund för sina kartor och även för att underlätta för nytillkommen 
personal. Det var en av tankarna med Intranätet, nämligen att alla skulle ha tillgång till allt 
och att det i sin tur skulle underlätta för nytillkommen personal. GIS kan även hjälpa 
kommunen att kommunicera bättre med både Lantmäteri, Metria, Länsstyrelsen och andra 
kommuner, men även förhoppningsvis med medborgarna.  
 
Det är svårt att öka medborgarinflytande via E-demokrati, man kan göra många vägar lättare 
och mer åtkomliga, men skapar inte en ny form av demokrati. Det är även svårt att skilja på 
demokrati och service, demokratin ska i sig inte vara för enkel, den kräver mycket eftertanke. 
Servicen däremot kan skapa lättare vägar till demokratin, men demokratin ska inte vara 
service.  
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14  Avslutning 
 
Förhoppningsvis kommer kommunen att fortsätta arbeta för att etablera den nya tekniken och 
för att nå ut till sina medborgare. Kommunen är på god väg, men det är många bitar kvar som 
ska falla på plats. En ökning av intresset och kunskapen hos de anställda är ett måste men 
även ett samarbete mellan alla delar av kommunens förvaltningar och personal. 
 
Ett stort tack till Lessebo kommun och dess anställda som ställt upp med stort engagemang 
och delgett mig sin tid! 
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Bilaga 1 
Intervjumall 
 

• Finns det några måldokument i kommunen för att arbeta med demokrati? 
• Finns det några måldokument i kommunen för att arbeta med ny teknik? 
• Hur uppfattar Du som anställd arbetet med demokratiska frågor från ledningen? 
• Hur uppfattar Du som anställd arbetet med den tekniska utvecklingen från ledningen? 
• Hur uppfattar Du som chef arbetet med den nya teknik från de anställda, blir det 

positivt eller negativt bemött? 
• Anser Du att det hade varit positiva att ha med medborgarna i fler steg eller oftare i 

dagens planprocess/kommunens arbete? 
• Vari ligger fördelarna/nackdelarna i att öka medborgarnas deltagande i den 

kommunala processen? 
• Uppfattar du att det finns ett intresse från medborgarna att vara delaktiga i den 

demokratiska processen? 
• Har Du själv upplevt förändringar i medborgarnas syn på demokrati under de senare 

åren? 
• Anser du att man, som politiker, bör vara delaktiga diskussioner som sker runt om i 

samhället, både från den enskilda personen och från media? 
• Vad anser Du om arbetet med de nya programmen, främst Geosecma? Vilka för och 

nackdelar uppfattar du och vad anser du att kommunen kan använda programmet till? 
• Vad anser Du om kommunens diskussionsforum? 
• Hur har E-posten förändrat Ert arbetssätt? 
• Hur mycket av det materialet som ligger ute på hemsidan används av medborgarna, i 

procent? 
• Vad har kommunen för tekniska förutsättningar? 
 

 


