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Sammanfattning

Den här uppsatsen utreder möjligheterna att realisera e-Deltagande genom webb 2.0. 
Genom att kombinera teori från de båda ämnena och observationer från nämnvärda 
utförda realiseringar, utvecklas en mall till en webbtjänst för e-Deltagande som 
nyttjar funktioner från webb 2.0.

Ur litteraturstudier och observationer identifierades ett antal nyckelfunktioner samt 
vilka aktuella problem som finns inom realisering av e-Deltagande. Dessa 
problemområden var: anonymitet, moderation, att slutplacering baseras på 
exponeringstid, att liknande bidrag tar röster från varandra samt röstningsmetod. För 
att lösa dessa genomfördes en process för deltagande design med testdeltagare från 
olika intressegrupper i området. Utvecklingen genomgick tre iterationer med 
framställning av prototyp och testsessioner under vilka mallens olika lösningar och 
funktioner optimerades och validerades.

Uppsatsen bidrar med ett steg i utforskningen av området. Genom att tillämpa den 
mall som tagits fram kan offentliga instanser konsultera sina medborgare för att 
generera fram nya idéer och engagera dem i samhällsutformningen. 

Nyckelord: e-Deltagande, webb 2.0, realisering, medborgardeltagande, konsultation, 
webbtjänst, mall
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1.Inledning

De senaste åren har det forskats mycket inom e-Demokrati och e-Deltagande. Denna 
forskning har dock ofta stannat på en övergripande teoretisk nivå och inte berört hur 
resultaten sedan ska tillämpas. Istället nämns ett behov av detta i forskarnas 
avslutande om vidare forskning (Gkarafli m.fl., 2007; Macintosh & Whyte, 2008).

Sedan början av 2000-talet har internet utvecklats från statiska webbsidor som 
enkelriktat spred information till vad som beskrivs som webb 2.0, en mer dynamisk 
version med användargenererat innehåll (UGC) där användarna tillsammans bidrar 
med webbplatsens innehåll (O'Reilly, 2005). Det finns grundläggande likheter 
mellan e-Deltagande och webb 2.0, eller den sociala webben som den också kallas. 
Båda bygger på att engagera och inkludera medborgare respektive användare för att 
delta i kontextens utformning. Den här uppsatsen utreder hur webb 2.0 kan användas 
vid realiseringen av e-Deltagande för offentliga instanser i Sverige för att konsultera 
medborgare.

1.1 Syfte och mål

Uppsatsens ämnar att ta vid där tidigare forskning stannat och se till hur denna teori 
kan realiseras i praktiska tillämpningar. Genom att förena teorin kring e-Deltagande 
med teori kring modern webbutveckling i form av webb 2.0, tas en mall fram för hur 
webb 2.0 kan användas i ett sammanhang av e-Deltagande för att konsultera 
medborgare.

Genom att studera teori och genomföra observationer på existerande tillämpningar, 
utreds hur dessa kan kombineras, vilket sammanfattas i en digital prototyp. De 
föreslagna lösningarna testas sedan genom tre iterativa processer av deltagande 
design med testdeltagare från olika intressegrupper med erfarenhet inom ämnet. 

Målet med uppsatsen är att ur den iterativa processen ta fram en mall för att realisera 
webbtjänster som konsulterar medborgare genom e-Deltagande. Mallen ska 
exemplifiera användandet av webb 2.0 i tjänster för e-Deltagande och gå att 
applicera inom offentliga instanser i Sverige.

1.2 Avgränsningar

e-Deltagande är ett stort ämne, likaså hur det tillämpas på bästa sätt. Därför är det 
viktigt att beskriva tydliga avgränsningar vad den här uppsatsen inte syftar till att 
skriva om, beröra eller lösa.

Undersökningen har begränsats till att diskutera e-Deltagande och inte dess 
övergrupp e-Demokrati. Detta är för att det är en betydande skillnad mellan e-
Deltagande och e-Röstning, som också ingår inom e-Demokrati. e-Deltagande kan 
beskrivas som en digital form av medborgardeltagande och har i sig ett par olika 
förgreningar. Av dessa fokuserar uppsatsen på konsultation där offentliga instanser 
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rådfrågar sina medborgare. Konsultation genom e-Deltagande har, på samma sätt 
som att resultatet av en folkomröstning, inte en beslutande funktion i sig utan är bara 
en rekommendation av folket. Därför berör uppsatsen inte de problem som 
uppkommer med e-Röstning i form av representativitet och tillgänglighet.

Uppsatsen ämnar inte försöka lösa faktumet att tjänster för ett ökat 
medborgardeltagande oftast bara stärker dem som redan tidigare var aktiva och 
deltog i samhällsdiskussionen (Calenda & Mosca, 2007; Chadwick, 2008). Detta är 
ett allmänt problem inom demokratiutvecklingen och får inte plats inom ramen av 
min uppsats.

1.3 Frågeställningar

– Hur kan webb 2.0 användas vid realisering av e-Deltagande för offentliga 
instanser i Sverige för att konsultera medborgare?

– Enligt rådande forskning och erfarenheter, hur kan webb 2.0 användas i ett 
sammanhang av e-Deltagande?

– Vilka är de aktuella problemen inom realisering av e-deltagande och hur kan 
dessa lösas?

1.4 Disposition

Uppsatsen börjar med en litteraturstudie som sammanfattas i teori-delen. Här 
förklaras tidigare forskning i området och dess begreppsdefinitioner. Teori kring e-
Deltagande och webb 2.0 förklaras för sig för att sedan flätas samman. För att ta 
vara på tidigare erfarenheter av realisering av e-Deltagande, genomförs och 
redovisas fyra observationer som beskriver och analyserar dess tillvägagångssätt och 
identifierar nyckelfunktioner och aktuella problem inom området. Uppsatsens 
metod-del är ett beskrivande kapitel som redogör den iterativa process med 
deltagande design där förslag till prototyp utvecklas och testas. Själva 
genomförandet av metoden beskrivs i ett eget kapitel där de tre iterationerna återges. 
I diskussionen analyseras resultatet från iterationerna och sammanfattar hur 
frågeställningarna har blivit besvarade.
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2.Teori

2.1. e-Deltagandets bakgrund och begreppsdefinition

Information and Communication Technology (ICT) är den del inom IT som bygger 
på kommunikationen mellan människor. När förvaltningar och myndigheter 
använder sig av ICT-baserade verktyg för att stödja och effektivisera sin verksamhet 
kallas det för Electronic Government, eller e-Government. Begreppet etablerades i 
början av 2000-talet mot bakgrund av internets expandering och e-handelns (eng: e-
Commerce) framgång vilket satte press på den offentliga sektorn att även bli 
tillgänglig på nätet (Ho, 2002).

e-Government beskrivs i stora drag som användandet av teknik för att öka 
tillgängligheten och leveransen av offentliga tjänster till medborgare, företag och 
tjänstemän. Det möjliggör nya sätt för offentliga instanser att leverera moderna, 
integrerade och sammanhängande tjänster för dess medborgare. En annan fördel som 
nämns är att med den förändras relationen mellan medborgare och offentliga 
representanter till att inte längre bara vara en envägskommunikation. Istället kan det 
byggas upp till ett samarbete där båda parterna kommunicerar med varandra 
(Silcock, 2001). 

Beskrivningen kan dock variera. European Commission (2003) definierar e-
Government som användandet av ICT i offentliga instanser kombinerat med en 
organisatorisk förändring och nya kunskaper för att förbättra offentliga tjänster. 

Budd & Harris (2009:4) försöker förklara begreppet genom att dela upp det i två 
olika: e-Government och e-Governance. e-Government menar de är digitaliseringen 
och virtualiseringen av government medan e-Governance dessutom är till för att 
förändra och förbättra den. Den senare innefattar även att försöka inkludera 
civilsamhället så som privatpersoner, organisationer och företag i utvecklingen. 
Således är e-Governance ett bredare och mer allmänt begrepp än e-Government.

För att tydliggöra vad som menas kommer den här uppsatsen att använda sig av 
Budd & Harris (2009) differentiering eftersom den ger en mer nyanserad bild. 
Samtidigt är den mer aktuell än de beskrivningar som skrevs tio år tidigare, innan 
särskilt många projekt och försök genomförts i ämnet. I dag är det enkelt att utefter 
denna definition sortera olika offentliga e-tjänster och vad de är till för. Dessa 
begrepp ska förtydligas genom att beskriva dem mer ingående, först behövs dock en 
förklaring av begreppen utan sitt prefix.

Inom samhällsvetenskapen särskiljs ”government” och ”governance”. Den första är 
ett mer traditionellt synsätt som avser styrning i politiska organisationer. Den senare 
ser styrning av offentlig verksamhet som ett samspel mellan traditionella politiska, 
ideella och privata aktörer (Björk, Bostedt & Johansson, 2003; Pierre 2000).
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2.1.1. e-Government

Budd & Harris (2009) beskriver e-Government följande:

”e-Government is essentially the virtualisation or digitalisation of public 
policy outcomes and the delivery and management of publicly provided or 
publicly underwritten services.” (Budd & Harris, 2009: 4).

 
Utvecklingen leds till stor del av argument om ökad ekonomisk effektivitet samt 
ökad service för medborgarna. Genom att använda sig av ICT-baserade lösningar 
minskas transaktionskostnaderna eftersom de byråkratiska procedurerna blir mindre 
inom de offentliga förvaltningarna (Budd, i Budd & Harris, 2009:74). 

ICT-verktyg underlättar arbetet för tjänstemännen genom att ge dem data och 
information som är enklare att hantera. Samtidigt ökar servicen för medborgarna då 
offentliga tjänster blir tillgängligt på internet.

Sverige har under flera år legat i framkant i utvecklingen av e-Government, något 
som emellertid håller på att förändras då andra länder på senare år har gått om i 
världsrankingen. Mellan 2006 och 2007 gick Sverige från 13:e till 60:e plats (West, 
2007).

I Sverige översätts e-Government ofta till e-Förvaltning, detta är dock felaktigt då e-
Government innefattar ett större spektra än just förvaltning. Därför används det 
engelska ordet för att beskriva begreppet för att undvika missuppfattningar. 

2.1.2. e-Governance

Budd & Harris (2009) beskrivning av e-Governance baseras på den som UNESCO 
(2005) använder:

e-Governance is the public sector’s use of information and communication 
technologies with the aim of improving information and service delivery, 
encouraging citizen participation in the decision-making process and making 
government more accountable, transparent and effective. (UNESCO, 2005).

e-Governance är beskrivet som ett vidare koncept än e-Government då det i högre 
grad bygger på att förändra och utveckla medborgares relation till de offentliga 
instanserna och med andra medborgare. Syftet är inte att enbart effektivisera det 
interna arbetet inom förvaltningarna utan har som mål att engagera, aktivera och 
stärka medborgaren. Själva medborgarskapet i sig utvecklas därigenom både när det 
kommer till behov och ansvar. Dessutom riktar sig e-Governance inte bara till 
kommunikationen mellan förvaltning och medborgare utan till alla samhällets olika 
aktörer (UNESCO, 2005). 
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Eftersom e-Governance är ett så brett begrepp har UNESCO (2005) delat upp det i 
tre underkategorier, vilka även nämns i bland annat Grönlund & Ranerup (red. 
2001).

e-Administration (e-Förvaltning): avser att förbättra processen för de offentliga 
instanserna och dess interna arbete med hjälp av ICT-baserade 
informationsprocesser. 

e-Service (e-Tjänster): avser att förbättra tillgängligheten av offentliga tjänster till 
medborgarna genom ICT-baserade verktyg.

e-Democracy (e-Demokrati): innebär större och mer aktiv medborgardeltagande och 
involvering av beslutsprocessen vilket möjliggörs genom ICT.

Grönlund & Ranerup (red. 2001) beskriver dem genom deras relationer till varandra. 
e-Förvaltning ligger mellan tjänstemännen och de förtroendevalda politikerna, e-
Tjänster ligger mellan civilsamhället och tjänstemännen och e-Demokrati ligger 
mellan de förtroendevalda och civilsamhället. Relationen kan ställas upp i en 
triangel (se Bild 1).

Bild 1: Relationen mellan e-Tjänster, e-Förvaltning och e-Demokrati.

2.2. e-Deltagande

I många länder har e-Demokrati blivit synonymt med e-röstning. Macintosh (2004) 
menar att detta är felaktigt då e-Demokrati innehåller ett vidare spektra än att rösta 
elektroniskt. Författaren hänvisar till ett samrådsdokument utfärdat av den brittiska 
regeringen som delar upp begreppet i två olika områden – e-Deltagande (eng: e-
Participation) och e-Röstning (eng: e-Voting). Det första avser en målsättning att 
engagera, aktivera och stärka medborgaren i beslutsfattande processer. Det senare 
ska enligt dokumentet snarare ses som ett tekniskt problem än en målsättning 
(Government 2002 i Macintosh, 2004).
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e-Röstning går enkelt att översätta till att rösta genom ICT. Idén går ut på att 
medborgarna loggar in på en offentlig sida på nätet och genom denna deltar i 
beslutsprocessen i form av att rösta. Med denna idé medföljer det dock flera 
problem. Det största problemet är representativiteten vilket är väldigt viktigt om 
beslutet ska ha en demokratisk tyngd. I dessa sammanhang talas det om en digital 
klyfta (eng: digital divide) mellan dem som har stor tillgänglighet och vana av 
datorer och internet och dem utan. Även om Sverige leder ligan av bäst täckning av 
internet över landet så är det fortfarande 12,2% av befolkningen som står utanför 
(International Telecommunication Union, 2010). Lägg där till de som saknar tillgång 
av dator och internet på grund av ekonomiska skäl, att vanan varierar över 
åldersgrupper samt att vissa grupper av funktionsnedsätta inte har möjlighet att delta 
rent fysiskt. Det är alltså många problem som behöver lösas innan idén om e-
Röstning kan realiseras och samtidigt vara demokratiskt legitim.

e-Deltagande kan enkelt beskrivas som digitalt medborgardeltagande. OCED (2003 i 
Macintosh, 2004) beskriver dess övergripande mål på följande vis:

1. Nå en vidare målgrupp för att möjliggöra ett bredare deltagande.
2. Stödja deltagandet genom en rad av tekniker för att tillgodose olika nivåer 

av färdigheter inom teknik och kommunikation.
3. Tillhandahålla relevant information i ett format som är både mer tillgängligt 

och begripligt för målgruppen för att möjliggöra mer välgrundade bidrag.
4. Engagera en bred publik för att möjliggöra djupare bidrag och stödja en 

deliberativ debatt.

Inom e-Deltagande finns det olika nivåer eller hur långt medborgarna engageras i 
beslutsprocessen. OECD (2001 i Macintosh, 2004) argumenterar att demokratiskt, 
politiskt deltagande måste involvera att bli informerad, mekanismerna att delta i 
beslutsfattningen och möjligheten att bidra och influera den politiska agendan. Detta 
definieras av följande termer:

Information: envägsrelation i vilken de styrande producerar och levererar 
information som kan användas av medborgarna.

Konsultation: tvåvägsrelation i vilken medborgarna bidrar med återkoppling till de 
styrande. Denna bygger på den tidigare definitionen av information. De 
styrande definierar problem att konsultera, ställer frågorna och hanterar 
processen medan medborgarna bjuds in till att bidra med deras åsikter och 
synpunkter.

Aktivt deltagande: relation som baseras på partnerskap mellan de styrande och 
medborgare i vilken medborgarna aktivt engagerar sig i att definiera själva 
processen och innehållet av beslutsfattningen. Den erkänner en jämlik 
ställning för medborgare i ställandet av dagordningen men ansvaret för det 
slutgiltiga beslutet ligger hos de styrande.
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2.3. Webb 2.0 – den sociala webben

Sedan början av 2000-talet har det skett en förändring i hur vi ser på webben. Den 
har övergått till vad som kallas för webb 2.0. Begreppet myntades första gången av 
Dale Dougherty och populariserades och formulerades därefter av O'Reilly (2005). 
Tidigare var webben statisk och byggdes på att kommunicera ut information till 
användare. Webb 2.0 grundar sig i ett mer dynamiskt synsätt på webbtjänster. De 
byggs på användargenererat innehåll (UGC), där användarna är med och bidrar med 
innehållet på sidan (O'Reilly, 2005).

Oreilly (2005) sammanfattar webb 2.0 genom ett par grundläggande mönster för 
eran:

1. Dra nytta av ”Den långa svansen”
Den långa svansen (eng: the Long Tail) är en ekonomisk modell myntad av 
Chris Anderson. Begreppet syftar till relationen mellan popularitet och 
urval. Modellen presenteras i Bild 2. Den vänstra delen representerar de få 
men väldigt populära produkterna inom ett område. Sluttningen leder till en 
bredare del av marknaden – Den långa svansen. I den högra delen finner vi 
de produkter som inte enskilt säljer i stort antal men deras totala siffra av 
nischer representerar marknadsmöjligheter. 

 
Bild 2: Den långa svansen (av Hay Kranen / PD)

Internet och webb 2.0-teknik nyttjar Den långa svansen då 
marknadsmöjligheterna och distributionsfördelarna inte är begränsat till ett 
fysiskt utrymme. Webben består av så kallade mikro-marknader där hela 
”svansen” kan utnyttjas (Gkarafli, 2007).

2. Data är nästa ”Intel Inside”
Inom webb 2.0, drivs applikationer genom data och inte maskinprestanda. 
O'Reilly (2004) menar att företag bör försöka konstruera system med data 
som är unik och svår att återskapa för att uppnå en konkurrensfördel.

3. Användare ger ett mervärde
Det är med användarna och deras deltagande som webb 2.0-tjänster får sitt 
värde. Användarna ska därför inkluderas i så mycket som möjligt av 
utvecklingen. Genom att kombinera olika användarupplevelser och 
erfarenheter skapas nya möjligheter att förbättra den.
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4. Nätverkseffekter som standard
Eftersom bara en liten andel av användarna faktiskt kommer gå igenom 
bekymret att ge ett mervärde, bör alla nätverkseffekter fastställas som 
standard för aggregering av användardata som en sidoeffekt av deras 
användande.

5. Vissa rättigheter förbehålles (eng: Some rights reserved)
Applikationer bör designas med ett fokus på att de ska gå att kombineras 
med något annat. Det betyder att när det finns fördelar med kollektiv 
anpassning, bör trösklarna för anpassningen vara låga och följa existerande 
standarder och använda licenser med så få restriktioner som möjligt.

6. Den eviga betaversionen
När program eller apparater ansluter till internet slutar applikationer att vara 
artefakter av mjukvara och blir istället fortlöpande tjänster. Nya funktioner 
ska inte längre paketeras i monolitiska utgåvor utan ska läggas till på en 
regelbunden basis som en del av den normala användarupplevelsen. 
Användarna kan rentav nyttjas som realtidstestare av applikationen där vi 
med särskilda instrument mäter hur de nya funktionerna används.

7. Samverka, inte kontrollera
Webb 2.0 bygger på ett nätverk av samverkan mellan datatjänster. Därför 
bör webbtjänster tillhandahålla gränssnitt och innehållssyndikering (eng: 
content syndication) och återanvända andras datatjänster. Applikationerna 
bör stödja lättviktiga programmerings modeller som tillåter löst kopplade 
system att arbeta mot den egna tjänsten.

8. Mjukvara skriven till mer än ett tekniskt redskap
I dag är det inte enbart persondatorer som har åtkomst till 
internetapplikationer. Applikationer som är begränsade till en enda enhet 
ses rent av som mindre värdefulla än de som är uppkopplade. Därför ska de 
istället designas för att passa flera olika typer av enheter.

En typ av webb 2.0-tjänster, som tar användargenererat innehåll till sin spets är 
sociala medier. Dessa sociala webbtjänster har på flera sätt förändrat vår sätt att 
kommunicera där avstånden har krympt och mängden information har ökat radikalt. 
Begreppet sociala medier kan beskrivas på följande vis:

[...] a group of Internet-based applications that build on the ideological and 
technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and 
exchange of user-generated content (Kaplan & Haenlein, 2010:61)

Ursprungligen användes sociala medier som ett verktyg för att kommunicera mellan 
användare. På senare år ser vi emellertid ett allt större intresse för företag och 
organisationer att delta i den sociala webben för att nå ut till eventuella kunder och 
sympatisörer.
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2.4. e-Deltagande och webb 2.0

Det finns uppenbara likheter mellan webb 2.0 och medborgardeltagande. Den 
sociala webben bygger på en arkitektur av deltagande, att engagera sina användare 
att bidra med innehåll på webbplatsen. På samma sätt engagerar en demokrati med 
ett högt medborgarinflytande sina medborgare att delta i samhällsutformningen.

2.4.1. e-Deltagande med funktioner från webb 2.0

Flera karaktäristiska webb 2.0-funktioner fungerar i ett sammanhang av e-
Deltagande och kan användas som en förstärkning av genomslagskraften (Breindl & 
Francq, 2008). I tjänster för e-Deltagande bygger medborgarna debatten på liknande 
sätt som användarna i webb 2.0-tjänster. Genom att redogöra hur webb 2.0 
underlättar deltagandet och diskussionen kan vi se hur dess erfarenheter kan vara 
användbara i utformningen av tjänster för e-Deltagande. 

Med webb 2.0 förstärktes möjligheten för den breda befolkningen att uttrycka sig. 
Det vanligaste uttrycksmediet på internet är i dag bloggen, som har fått en stark 
ställning i vår digitala debatt. En typsik blogg är en enkel webbplats bestående av 
textstycken indelade i inlägg baserat på när det publicerades. Det finns olika typer av 
bloggar med olika syften, allt från privata beskrivningar till seriösa debattinlägg. För 
att inom e-Deltagandet ge utrymme för djupgående resonemang, behövs ett stöd av 
längre textinlägg likt de vi finner i bloggarna.

Det finns även andra typer av bloggar så som videobloggar, eller vlogg, och 
ljudbaserade, ofta kallade podcast. Genom webbtjänsten YouTube, som har kommit 
att bli en av de stora flaggskeppen inom webb 2.0, debatterar tusentals användare i 
olika frågor genom att spela in sig själva med video. Debatten uppmuntras genom 
funktioner som att kunna skapa ett svarsinlägg till ett videoklipp genom att spela in 
ett eget.

De längre anförandena eller de som bidrar med något nytt i diskussionen genereras 
oftast i form av nya blogginlägg. Den främsta diskussionen sker dock på en mer 
direkt nivå i form av kommentarfält i relation till inlägget. Kommentarfunktionen 
har blivit så populariserad att den återfinns i de flesta av webbens alla hörn, även på 
rent statiska webb 1.0-sidor. 

Ett karaktärsdrag för webb 2.0 är att tilltro användarna som medutvecklare av 
tjänsten (O'Reilly 2005). Användarna ska engageras och inkluderas i den fortlöpande 
utvecklingen av tjänsten. På samma sätt behöver tjänster för e-Deltagande ha en 
tilltro till medborgarens deltagande i debatten och dess utveckling.

Ett annat karaktärsdrag för den sociala webben är konceptet kring kollektiv 
intelligens. Begreppet går ut på att ur massan av bidrag går det att utvinna 
användarnas generella, gemensamma åsikter. Det innebär även att kollektivet av 
användare tillsammans underhåller tjänsten för att den ska upprätthålla de 
gemensamma regler och ideal som gemenskapen har (O'Reilly, 2005). Ett exempel 
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på där kollektiv intelligens används är i en så kallad wiki, en form av encyklopedi 
som baseras på kollaborativ redigering. Den mest etablerade av dessa är Wikipedia, 
ett uppslagsverk som drivs helt och hållet av sina användare. Wikipedia är ytterligare 
ett av webb 2.0:s flaggskepp då dess innehåll är helt producerat av sina användare. 
Vem som helst kan skriva om vad som helst. Detta medför naturligtvis risker i form 
av att felaktigheter och censur, men det har visats sig att genom ett starkt 
engagemang hos användargemenskapen åtgärdas dessa snabbt. Dessutom engagerar 
webbplatsen tusentals frivilliga moderatorer vars uppgift är specifikt att granska 
förändringar i efterhand. Varje artikel i uppslagsverket har en diskussionssida där 
ändringarna debatteras och alla ändringar i sig sparas i en historik.

Kollektiv intelligens betyder alltså att användarna tillsammans filtrerar och lyfter 
fram deras gemensamma värderingar, eller snarare – de som är i majoritet. Förutom i 
kollaborativ redigering tillämpas kollektiv intelligens även genom social röstning 
(eng: social voting). Social röstning går ut på att användarna tillåts värdera bidrag i 
en tjänst utefter deras tyckande. Röstmetoden varierar mellan olika webb 2.0-
tjänster, vissa har en skala mellan två siffror, andra har att rösta upp eller ner. Av 
rösterna rankas därefter bidragen i tjänsten för att på så sätt utvinna de populäraste.

Funktioner som baseras på folksonomi (eng: folksonomy) är vanligt inom webb 2.0. 
Folksonomi är ett system för att kollaborativt kategorisera innehåll vilket oftast 
realiseras i någon form av social indexering genom att lägga till nyckelord till 
bidraget på sidan vilket oftast benämns som taggning (eng: tagging). Breindl & 
Francq (2008:21) skriver att social indexering baseras på tre hypoteser:

1. Att folk använder samma nyckelord till relaterat innehåll
2. Att om någon taggar en resurs, ska innehållet ses som relevant för användare
3. Att det är lättare att hitta användbar information som bygger på 

bedömningar av ”vanliga användare” snarare än metadata från experter som 
använder specialiserade klassificeringssystem i referensdatabaser. 

Dessa hypoteser återspeglar idén om att varje internetanvändare kan delta i 
kunskapsorganiseringen på internet. Denna decentraliserade version av indexeringen 
av webben är därav jämförbar med idéen om e-Demokrati där varje enskild 
medborgare kan bidra med att sätta de politiska prioriteringarna (Breindl & Francq, 
2008). 

En annan lärdom vi kan dra av webb 2.0-tjänster är dess tillgänglighet. Som tidigare 
nämnt bör mjukvaran skrivas för att fungera på multipla enheter. Eftersom 
medborgare har olika resurser behöver tjänster för e-Deltagande utvecklas för att 
fungera på så många som möjligt.

Användandet av webb 2.0-tjänster löser dock inte problemen som uppkommer från 
oseriösa idéer och dålig argumentation som ofta får utrymme på internet. Dessa 
problem löses snarare genom en bättre bildning av medborgarna (Vedel 2003 i 
Breindl & Francq, 2008). Samtidigt så har den seriösa debatten stärkts genom en 
bredare närvaro av olika grupper i samhället. Sociala nätverk som Facebook och 
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LinkedIn har brutit trenden av att använda sig av alias på internet och istället står 
användarna med hela sina namn. Detta leder till att deras aktivitet blir mer kopplad 
till deras person och därmed blir det en mer seriös stämning.

I och med sociala mediers allt större del i vår kultur blir de en del av vår identitet 
som medborgare. Med integreringen av sociala medier i en tjänst för e-Deltagande 
förs medborgardeltagandet in i vardagen och tjänsten i ett sammanhang där dess 
användare redan vistas regelbundet.

2.4.2. Trestegsmodell för initial implementering

Det finns stora risker vid tillämpande av e-Deltagande där de lätt hamnar ur kurs och 
inte uppfyller sina syften. Genom att utgå från ett ramverk redan tidigt i projektet, 
förbättras sannolikheten för att initiativ av e-Deltagande ska lyckas (Phang & 
Kankanhalli, 2008).

Phang & Kankanhalli, (2008) föreslår därför ett ramverk med en trestegsmodell för 
initial implementering. Först bör de mål som ska uppnås genom initiativet av e-
Deltagande identifieras. Därefter ska de bäst passande metoder för deltagande väljas 
ut och slutligen välja de ICT-baserade verktyg som stödjer dessa tekniker för 
deltagande och därmed även målen för initiativet (Bild 3).

Bild 3: Trestegsmodell för initial implementering för e-Deltagande (av: Phang & 
Kankanhalli, 2008)

3.Observation

3.1. Exempel på tillämpningar av e-Deltagande

För att kunna utläsa vad som är en lämplig realisering av e-Deltagande genomfördes 
en observation av fyra stycken webbplatser som på olika sätt avser att stärka 
medborgardeltagandet. Av observationen identifierades ett antal funktioner och 
ställningstaganden som antingen återkom hos flera eller som särskilde dem åt.

De första två observationerna är baserade på Bittle & Hallers (2009) analys eftersom 
de båda hade ett avslutningsdatum och inte gick att observera till fullo i efterhand. 
Författarna kommer även med intressanta analyser som ger ett mervärde i 
observationen.

15 (47)



3.1.1. Change.gov

Obamaadministrationen i USA använde övergångsperioden mellan valet i november 
och installationen i januari 2009 till att ge medborgarna möjlighet att sätta de 
politiska prioriteringarna genom en webbtjänst, Change.gov. Webbplatsen baserades 
på idégenerering och verklighetsberättelser. Dess övergripande syftet var att samla in 
idéer från allmänheten vilka skulle presenteras för presidenten på samma sätt som 
han får in åsikter från andra intresse- och rådgivningsgrupper i Washington. Efter att 
ha registrerats på webbplatsen, kunde individer presentera sina idéer för den nya 
administrationen och de andra användarna. Användare kunde kommentera och 
värdera varandras bidrag, vilka sedan rankades efter antalet röster. Resultatet av 
idégenereringen blev den onlinebaserade ”Citizen's Briefing Book” där de 30 bidrag 
med flest röster skickades vidare till presidenten uppdelade efter de kategorier som 
även fanns på sidan (Bittle & Haller., 2009).

Webbplatsen hade ingen form av moderation av innehållet på sidorna. Detta ledde 
till att vissa kommentarer inte handlade om ämnet bidraget berörde. I andra fall 
diskuterades annat än syftet med själva initiativet, så som plattformen i sig eller 
personliga berättelser. Detta märktes dock inte i slutresultatet då den kollektiva 
intelligensen sorterade ut irrelevant bidrag.

Användarna tilläts vara anonyma på tjänsten. Bittle & Haller. (2009) menar att detta 
gav utrymme för oönskat användande genom oseriösa inlägg. Dessutom finns det 
risk att olika intressegrupper gömmer sig bakom anonyma användaridentiteter för att 
påverka debatten utan att behöva avslöja sin agenda.

Ett annat problem som identifieras av Bittle & Haller (2009) var att röster som 
skickades in tidigt i projektet också fick längre exponeringstid och därmed större 
möjlighet att få fler röster. Idéer som fick en tidig ledning bland rösterna stannade 
kvar bland toppen medan nya idéer fortfarande genererades.

3.1.2. NAPA Health Care Forum

National Academy of Public Administration (NAPA) i USA öppnade en webbtjänst 
där användare deltog i att sätta prioriteringarna för patienters integritetsskydd vid 
användandet av ICT-baserade verktyg för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet. 
Denna berörde alltså ett mer begränsat område i kontrast med det tidigare exemplet 
med Change.gov. Som grupp kom deltagarna fram till såväl nya idéer som 
rekommenderade principer vilka presenterades för administrationen för USA:s 
regering vid installationen i januari 2009 (Bittle & Haller, 2009).

Ett stort fokus vid initiativet var att försöka engagera deltagare som vanligtvis inte 
deltog i debatten. Detta tog sig uttryck i genom ett par åtgärder och funktioner. 
Ämnet introducerades tydligt och lättförståeligt för att se till att alla hade en 
grundförståelse för ämnet. För att nå ut till så många som möjligt tillämpade de en 
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strategi för sociala medier vilket inkluderades av stort spektrum av olika plattformer 
så som Twitter, bloggar och YouTube.

Förutom den nämnda implementeringen av sociala medier verkade initiativet på 
flera fronter för att skapa så bra förutsättningar för dialog som möjligt. 
Organisatörerna och rådgivande ledamöter deltog aktivt och kommunicerade med 
deltagarna. Deltagarna hölls uppdaterade genom multipla e-postmeddelanden som 
informerade om händelser i dialogen. Användandet av moderatorer, hjälpte till att 
upprätthålla gemensamma regler och god stämning för diskussion. 

Deltagarna kunde diskutera varandras idéer genom kommentarer. Dessutom kunde 
de värdera dem genom en skala på ett till fem. Bittle & Haller. (2009) ser detta som 
en oönskad lösning då en skala är subjektiv och varierar mellan användare.

Initiativet delade upp registreringsprocessen och själva dialogen. Långt innan själva 
dialogen startade var det möjligt att för-registrera sig på webbplatsen som då 
innehåll information och material inför den kommande diskussionen. Det gick även 
att ansluta sig till ett nyhetsbrev via e-post och lämna ett par initiala kommentarer. 
Detta ledde till att initiativet hade samlat stöd och engagemang redan innan själva 
dialogen påbörjades. Hur stor del av de som registrerades i förväg som faktiskt kom 
att använda tjänsten senare, togs däremot inte upp i Bittle & Hallers (2009) analys.

När dialogen började var webbplatsen i förväg populerad med kommentarer från 
ledare och opinionsbildare. Detta gjorde att nya deltagare inte behövde mötas av en 
blank sida och för att ge dem en uppfattning om vad som förväntades av deltagandet 
samt hur stämningen var. Diskussionen var sedan öppen i en vecka vilket gav 
tillräckligt mycket tid för upptagna deltagare men samtidigt kort nog för att den inte 
ska hinna tröttas ut.

Bittle & Haller (2009) identifierar ett par lärdomar från NAPA:s initiativ. Trots för-
registreringen återkom samma problem som vid Change.gov, att idéer som skickades 
in första dagen fick fler antal röster vilket gjorde dem mer synliga och fick därmed 
fler röster och stannade kvar på toppen. Ett annat problem var att liknande idéer tog 
röster från varandra vilket gjorde att trots flera bidrag hade i stora drag samma 
innebörd, kom ingen av dem upp till så många röster som de hade totalt.

3.1.3. TheyWorkForYou

TheyWorkForYou är ett volontärbaserat projekt vars mål är att minska klyftan 
mellan förtroendevalda och medborgarna. Projektet ger ett intuitivt sökbart 
gränssnitt mot Hansard, databasen för samtliga protokoll från det brittiska 
parlamentets förfaranden (MySociety, 2011). 

Här listas debatterna i ett format som är enkelt att följa och ger medborgarna 
möjligheten att kommentera på specifika anföranden av parlamentarikerna. 
Kommentarerna visas sedan jämte anförandet. Det är även möjligt att kommentera 
på andras kommentarer och därmed föra en debatt i ämnet. Vid varje anförande är 
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det även möjligt att lägga till referenser i form av länkar till artiklar, blogginlägg och 
så vidare för att bidra med mer information. För att delta  behöver användarna 
registrera sig med sina hela namn och logga in.

En annan del av webbplatsen gör det möjligt att lära sig mer om medlemmarna i 
parlamentet, om deras åsikter, intresseområden och beteende. Detta genom att se 
deras röstningshistorik, hur ofta de röstar i enlighet med partiet, deras anföranden, 
och medlemskap i utskott och kontaktuppgifter.

Webbplatsen tillhandahåller en kompetent sökfunktion där användare kan göra 
fritextsökningar på allt från innehåll i anföranden till förtroendevalda. I samma anda 
är även varje liten del försedd med en direktlänk som gör det möjligt att länka direkt 
till ett anförande externt. Vid utfrågningar inom parlamentet mellan ledamöter kan 
användare fylla i om de tyckte att frågan besvarades eller inte.

3.1.4. Challenge.gov

Challenge.gov är en plattform administrerad av U.S. General Services 
Administration som går ut på att utmana medborgare och företag att hjälpa till att 
lösa gemensamma problem. Webbplatsen består av olika ”utmaningar” vilka skapas 
av offentliga representanter. Tredje parter tävlar därefter i att lösa utmaningarna. Vid 
flera sammanhang finns det möjlighet att vinna priser när den utsatta tidsgränsen är 
nådd för att locka till deltagande. Utmaningarna kan omfatta allt från relativt enkla 
lösningar som idéförslag till mer avancerade som digitala spel, applikationer, 
konceptbevis, design, eller helt färdiga produkter (U.S. General Services 
Administration, 2011).

Offentliga representanter publicerar utmaningar genom en särskild sida som de 
behöver ansöka om tillträde till. Där fyller de i ett formulär med person- och 
förvaltningsuppgifter som kontrolleras innan de får tillträde.
Plattformen har ett pedagogisk fokus med en enkel och tydlig design och 
presentation av information. Att delta i utmaningar kan gå till på flera olika sätt 
beroende på vad det handlar om. Användarna kan publicera allt mellan text, video 
och källfiler.

Challenge.gov bygger inte bara på att medborgarna löser problem, utan att de också 
marknadsför utmaningarna som de finner intressanta. Varje utmaning har en knapp 
där användaren markerar att denne stödjer utmaningen. Detta, tillsammans med en 
stark integrering av sociala medier, leder till att utmaningarna och därmed även 
problemet de ämnar att lösa sprids ut i den sociala sfären. Genom att stödja en 
utmaning delas den med ens kontakter via de sociala medierna. Samtidigt skrivs 
användaren upp på att få händelseuppdateringar i utmaningen. Genom att ha ett stort 
antalet supportrar, kan andra användare se att utmaningen är av intresse. Det finns 
även möjlighet att marknadsföra utmaningen genom en så kallad widget, ett litet 
element direktkopplat till utmaningen att ha på externa sidor som till exempel 
bloggar.
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I en jämförelse med de tidigare exemplen på tillämpning av e-Deltagande har 
Challenge.gov en låg nivå av intern diskussion och demokratiskt utval. Den enda 
möjligheten att diskutera utmaningarna är genom en diskussionsflik vilken är 
uppbygd likt ett traditionellt webbforum där användarna kan skapa nya trådar och 
diskuterar inom dem. Här blir inläggen enbart strukturerade kronologiskt och det går 
alltså inte att kommentera på dem i sig, bara göra ett nytt inlägg. Urvalet av vinnare i 
utmaningarna görs av en panel av domare från organisatören och det finns alltså 
inget röstningssystem inom själva utmaningarna.

3.2. Matris över nyckelfunktioner i observationerna

Funktionalitet Change.gov NAPA H.C.F. TheyWorkForYou Challenge.gov

Registrering X X X X

Möjlig 
anonymitet/Alias

X X X

Moderation X X X

Röstning X X

Kommentarer X X X

Kommentera 
kommentarer

X X X

Delning, sociala 
medier

X X

Publicera eget 
bidrag

X X X

Återkoppling X X X

Tidsbegränsning X X X

För-registrering X

Förberett 
innehåll

X X X

Referenser X

Mailnotiser X X

Fritextsökning X X

Widget X

Multimedia-stöd X X

Tabell 1: Matris över nyckelfunktioner i observationerna

3.3. Aktuella problemområden vid realisering av e-Deltagande

Genom observationerna och tidigare presenterad teori kan ett par problem- och 
diskussionsområden med dagens realiseringar av e-Deltagande identifieras.  

19 (47)



3.3.1. Anonymitet

Anonymitetsfrågan är problematisk när det kommer till e-Deltagande. Som nämnt 
under sektion 2.4.1, har internet ett generellt problem med oseriösa användare och 
att dessa ofta kan gömma sig bakom ett alias istället för sitt riktiga namn. Samtidigt 
kan vi se en förändring i detta i och med att de stora sociala nätverken använder sig 
av hela namn. Förvisso kan användarna fortfarande fylla i falska namn, men 
eftersom dessa nätverk samtidigt blir allt mer en del av våra identiteter och att allt 
fler seriösa användare ansluter sig, sjunker dessa i trovärdighet. 

Samtidigt så finns det en demokratisk aspekt i frågan då yttrandefriheten riskerar att 
kränkas om användarna måste uppge sina namn för att delta. Vissa personer kan av 
olika orsaker hämmas att delta på grund att de inte vill skylta med vem de är. Det 
hela är alltså en avvägning mellan att å ena sidan förebygga otillåten användning och 
å andra sidan stödja yttrandefriheten.

3.3.2. Moderation

Majoriteten av exemplen i observationerna tillämpade någon form av moderation på 
webbplatserna. Vid avsaknad av moderation tillkom en högre grad oönskad 
användning. Samtidigt är det ett ämne för diskussion i ett sammanhang av e-
Deltagande där transparens och öppenhet är viktigt. Frågan är även kopplad till 
föregående om anonymitet då det ökar behovet av kontroll.

3.3.3. Slutplacering baseras på exponeringstid

Som nämnts i observationerna så var ett återkommande problem bland dem med 
tidsgräns att bidrag som skickades in tidigt, fick längre exponeringstid och därmed 
en bättre slutplacering i röstningen.

3.3.4. Liknande bidrag tar röster från varandra

Under observationerna identifierades ett problem att bidrag som i grunden handlar 
om samma saker blir konkurrenter och de tar röster från varandra. Därigenom 
hamnar de på en lägre slutplacering än vad deras totala antal röster skulle innebära. 
Detta skulle dessutom förstärkas ytterligare om ovanstående problem med orättvis 
sortering av bidragen kvarstår.

3.3.5. Röstningsmetod

Tillämpningar av e-Deltagande använder olika former av röstsystem. De vanligaste 
alternativen är att kunna enbart rösta, att kunna rösta både upp och ner samt att 
använda någon form av skala för att gradera bidraget. Vilket som lämpar sig bäst hör 
ihop med vad för stämning och samtalston som tjänsten eftersträvar. 
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4.Metod

Den här uppsatsen syftar till att ta fram en mall för att realisera webbtjänster som 
konsulterar medborgare genom e-Deltagande. Mallen ska exemplifiera användandet 
av webb 2.0 i tjänster för e-Deltagande och gå att applicera inom offentliga instanser 
i Sverige. För att besvara uppsatsens frågeställningar tillämpades en process för 
deltagande design (eng: participatory design process). Detta möjliggör för 
användare att bidra med deras expertis och kunskaper samtidigt som det ger en 
möjlighet för lärande och kunskapsutbyte som gynnar både designern och 
användarna. Dessutom uppmuntras  acceptansen till nya system genom att ge 
användarna en känsla av delaktighet och en god förståelse för systemet (Mumford, 
1991).

4.1. Testsessioner

För att tillämpa processen för deltagande design genomfördes ett antal tester där jag 
i återupprepade iterationer diskuterade problemen och möjliga lösningar tillsammans 
med testdeltagare. Testen genomgick totalt tre iterationer under utvecklingen. För att 
stimulera en naturlig diskussion mellan deltagarna skedde testsessionerna parvis. 
Alternativet att testa en större grupp samtidigt valdes bort eftersom det skulle riskera 
att inte deltagarnas röster skulle höras utan att bara en enda gemensam.

Testdeltagarna var representanter från olika intressegrupper med relevant kompetens 
och erfarenhet inom området. Sammanlagt deltog sex personer med följande 
fördelning:

• Två tjänstemän från Växjö Kommun som arbetade med medborgarfrågor. I 
egenskap av offentliga representanter kunde de bidra med en inblick i deras 
arbete samt hjälpa till med avvägningar sett ur deras perspektiv.

• Två politiskt engagerade studenter. Som aktiva deltagare i den politiska 
debatten kunde dessa bidra med erfarenhet av att arbeta med demokrati och 
opinionsbildning.

• Två personer från ett nätverk som arbetar med samhällsförändring och 
demokratisk utveckling. Med erfarenhet av att organisera och engagera 
personer att delta i samhällsutvecklingen kunde dessa bidra med ett brett 
perspektiv på medborgardeltagande. 

Under testsessionerna diskuterades de identifierade problem inom realisering av e-
Deltagande och möjliga funktioner som kunde lösa dessa. Diskussionerna utgick 
från en prototyp som visualiserade konceptet. 
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4.2. Prototyp

Parallellt med testsessionerna utvecklades en digital, klickbar prototyp. Efter varje 
iteration av testen togs deltagarnas åsikter och synpunkter från diskussionerna i 
beaktning och förbättrade prototypen. Vid varje test presenterades en ny version 
kring vilken diskussionerna utgick ifrån.

5.Genomförande

5.1. Beskrivning av webbtjänsten

För att exemplifiera hur webb 2.0 kan användas i ett sammanhang av e-Deltagande 
utvecklas en prototyp av en webbtjänst. Webbtjänsten syftar till att stärka 
medborgardeltagandet genom konsultation, vilket beskrevs i sektion 2.2. Genom att 
be medborgarna att bidra med idéer på lösningar till angivna problem, skapas den 
tvåvägsrelation som kännetecknas för konsultation inom e-Deltagande. I uppsatsens 
exempel presenterar en svensk kommunal förvaltning ett problem och ber om 
förslag på hur detta kan lösas. Medborgarna deltar genom att lämna in bidrag, 
diskuterar dem och röstar på dem. Webbtjänsten begränsas till att hantera en specifik 
fråga vid sidan av flera andra. All data och värden gäller därför bara för den aktuella 
frågan.

5.2. Tillämpning av trestegsmodell

För att inte riskera att utvecklingen hamnar ur kurs tillämpas Phangs & Kankanhallis 
(2008) trestegsmodell som beskrev i sektion 2.4.2. Samtidigt tydliggör detta 
utvecklingsprocessen av webbtjänsten.

1. Initiativets mål
Webbtjänsten mål är att stärka medborgardeltagandet genom att engagera 
dem i samhällsutvecklingen. Detta genererar i sin tur en starkare känsla av 
tillhörighet när de själva har varit med och deltagit i utvecklingen.

2. Metoder för deltagande
För att uppnå initiativets mål, används konsultation som metod för 
deltagande, vilken är beskriven i sektion 2.2.

3. Lämpliga ICT-baserade verktyg
Under följande iterativa process fastställs vilka ICT-baserade verktyg som 
lämpar sig för att tillämpa e-Deltagande genom konsultation.
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5.3. Första iterationen

5.3.1. Initialt förslag till prototyp

Inför testen i den första iterationen, togs en initial prototyp fram med föreslagna 
lösningar på problemen och nyckelfunktioner. Denna prototyp användes sedan som 
underlag för den första iterationens test och diskussion.

Vid utvecklingen av den föreslagna prototypen fastslogs att sociala medier hade 
stora möjligheter i sammanhanget. Som nämnt under sektion 2.4.1, kan e-
Deltagande föras in i det vardagliga användandet med hjälp av en stark integrering 
av sociala medier. Flera av de större sociala nätverken tillhandahåller i dag 
funktionalitet för att använda sig av deras konton på externa webbplatser. 
Användaren behöver därigenom inte skapa ett nytt konto till webbtjänsten utan kan 
använda ett som de redan använder dagligen. Om användaren inte är ansluten till 
något av de sociala nätverken är det även möjligt att registrera och logga in genom 
sin e-postadress.

Vid inloggning för första gången försöker systemet att hämta uppgifter, så som namn 
och ort från användaren från det externa kontot. Om det lyckas, presenteras dessa 
och användaren har en möjlighet att redigera och välja bort information. Om 
systemet inte lyckas hämta någon information, frågar det istället vad användaren 
heter. I samband med detta visas även ett alternativ som säger att användaren även 
har möjlighet att förbli anonym och använda sig av ett alias med hänsyn till 
yttrandefriheten. Som föreslagen lösning på anonymitetsproblemet beskrivet i 3.3.1 
tillåter systemet alltså anonym aktivitet men som kompromiss kommer dessa bidrag 
att granskas hårdare för att undvika skräp-post.

När användaren har loggat in på webbtjänsten visas en profilruta på sidan. Genom 
profilrutan får användaren uppdateringar om nya händelser och meddelanden samt 
ändra inställningar av konto. Här uppmanas även användaren att ansluta sig till fler 
sociala nätverk för att underlätta spridning av bidrag och aktivitet.

På webbplatsen visas bidragen i en vertikal följd. Dessa rankas baserat på social 
röstning och vid varje bidrag visas hur många röster det har tillsammans med en 
knapp för att rösta upp det. Varje användare får ett fast antal röster att fördela över 
de olika bidragen. Antalet röster som är kvar visas i profilrutan. Detta är alltså den 
föreslagna lösningen på röstningsmetoden som beskrivs i sektion 3.3.5.

Vid varje bidrag finns det även en delningsfunktion i form av en knapp. Genom 
denna kan användaren dela bidraget genom sociala medier. På så sätt kan 
användarna aktivt delta i att skapa en opinion för bidraget. Tillsammans med detta 
tillhandahålls även en widget likt den på change.gov, beskriven i sektion 3.1.4. 
Användaren kan här kopiera ett färdigskrivet kod-element och klistra in det på sin 
egen webbplats eller blogg för att marknadsföra bidraget.
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Bild 4: UML-diagram över den initiala prototypens funktioner

Bidragen föreslås även att förses med möjlighet att bevaka dem utan att själv delta 
aktivt i dess diskussion. Detta görs genom en knapp som skriver upp användaren att 
prenumerera på nyheter vilka visas med en markör i profilrutans funktion för 
händelseuppdatering. I texterna till bidragen finns det referenser som pekar till 
externt innehåll för att berika diskussionen.

Vid varje bidrag finns det en knapp för kollaborativ redigering där användaren kan 
föreslå att jämka sig med bidraget. Denna funktion är hämtad från beslutsprocesser i 
formella sammanhang  när ett yrkande efter en tids diskussion väljer att slå sig ihop 
med ett annat yrkande. Detta föreslås vara en lösning på problemet som beskrivs i 
sektion 3.3.4, att liknande bidrag tar röster från varandra. Genom denna funktion kan 
användare se på opinionen att deras bidrag ensamt inte kommer att stå sig och att de 
därigenom behöver slå sig samman med ett annat.

Under varje bidrag finns ett expanderbart kommentarfält. Här kan användarna 
diskutera bidraget genom att skriva en kommentar. Det föreslås även vara möjligt att 
kommentera på kommentarer i sig. Användaren kan markera vilken inställning de 
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har till det de kommenterar på genom att välja en tumme upp eller ner vilket visas 
bredvid kommentaren. Både bidrag så väl som kommentarer föreslås förses med 
direktlänkar för att göra det enkelt att referera till dem.

Bidragen går att sortera efter de med flest röster, nya och de som under en kort tid 
har ökat i antal röster rent procentuellt och därmed troligen är intressanta. Den 
senare är en föreslagen lösning på problemet som nämns i sektion 3.3.3, att tidiga 
bidrag får bättre förutsättningar på grund av exponeringstiden.

För att lämna ett eget bidrag behöver användaren först söka efter det som denne 
tänkt skriva om. Genom sökningen visas eventuella liknande bidrag och användaren 
uppmanas att rösta på och marknadsföra dem istället. Den här omvägen är ett förslag 
som förhindrar problemet som beskrivs under sektion 3.3.4. Om användaren tycker 
att sin idé särskiljer sig från de andra och vill skriva ett eget, finns det en knapp för 
att gå vidare och göra det. 

Att skriva ett eget bidrag innefattar ett antal funktioner. Förutom text går det även att 
spela in en video och bifoga bildmaterial. Detta är en lärdom från NAPA:s initiativ 
under sektion 3.1.2, där de därigenom inkluderade dem som hellre uttryckte sig 
genom andra former än text. Även möjlighet att lägga till referenser och att 
kategorisera bidraget genom taggar finns.

Bild 5: UML-diagram över funktionerna för prototypens sektion för offentliga 
representanter

Den föreslagna prototypen innehåller en sektion för offentliga representanter. För att 
få tillgång till denna behöver de ansöka om tillträde genom ett formulär likt det som 
challenge.gov använde, beskrivet under sektion 3.1.4. Väl inne byts användarens 
identitet mot förvaltningens och i profilrutan finns det två nya funktioner: 
anmälningar och anonym aktivitet. 

”Anmälningar” är en sida där moderatorerna ser de anmälningar som har kommit in 
från användare tycker att inlägg eller kommentarer inte följer de regler som är satta 
för sidan. Moderatorerna kan där se hur många anmälningar det är på ett bidrag och 
om de ska ta bort det eller låta det vara kvar. Detta är den initiala lösningen på 
problematiken i sektion 3.1.2.

”Anonym aktivitet” är en sida liknande den för anmälningar där all anonym aktivitet 
hamnar. Som beskrivet tidigare tillåter det föreslagna systemet att användare är 
anonyma, men att deras bidrag automatiskt hamnar på den här sidan för överblick av 
moderatorerna. Detta är den andra delen av den föreslagna lösningen på 
diskussionen kring anonymitet under sektion 3.1.1. Att det just är en överblick är en 
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viktig skillnad i definition mot sidan för anmälningar. Under anmälningar är 
symbolen för att inte ta bort ett bidrag en grön bock, under anonym aktivitet är det 
istället ett öga som symboliserar att moderatorn har sett det. Användarna får ju trots 
allt vara anonyma, så ett godkännande hade varit felaktigt.

5.3.2. Första omgång testsessioner

Testerna i den första iterationen gick till stor del ut på att introducera deltagarna i 
projektet och att få fram deras initiala intryck och åsikter på en webbtjänst för e-
Deltagande. Detta gjordes genom att först förklara de problem som identifierats 
inom realisering av tjänster för e-Deltagande. Därefter förklarades den föreslagna 
prototypen och deltagarna fick diskutera de olika funktionerna med ett fokus på de 
som ämnade att lösa de nämnda problemen.

Flera av testdeltagarna tog upp faktumet att användare kan fylla i falska namn vid 
registreringen och därmed kringgå att deras bidrag blev hårdare granskat. 
Tjänstemännen från kommunen påpekade dock att detta inte behövde vara ett så 
allvarligt problem utan mycket beroende på vilka frågor som diskuterades.

Testdeltagarna poängterade det skulle vara svårt att komma till tals i en diskussion 
genom kommentarfältet till bidragen eftersom de listades i en kronologisk ordning. 
Därför efterfrågade de ett sätt att rösta upp även kommentarer och andra funktioner 
för att berika diskussionen.

Den föreslagna lösningen med jämkning av bidrag uppskattades i grunden, men det 
var fortfarande flera oklarheter hur det faktiskt skulle fungera. I flera av 
testsessionerna tog deltagarna upp frågan vad som skulle hända med rösterna när två 
bidrag jämkades. En deltagare sa att om de röstade på något så måste det också 
fortsätta vara samma sak som de röstade på och att det inte kan förändras utan deras 
godkännande. En annan påpekade att de i alla fall måste få en möjlighet att ta bort 
sina röster om de inte gillar jämkningen. Möjlighet att kunna se bidragens historik, 
det vill säga hur den har förändras med tiden, togs upp som ett önskemål.

Deltagarna hade initialt ganska olika syn på röstningsmetoden men efter en stunds 
diskuterande övergick de flesta till att uppskatta lösningen. Ett argument som kom 
upp för att inte kunna rösta ner bidrag var att det i sig inte genererade någon 
diskussion då de som inte höll med skulle nöja sig med att bara rösta ner bidraget 
och inte beskriva varför andra inte ska rösta på det. Ett annat var att det bidrog med 
en bättre, positiv stämning.

Att ha flera röster men i ett fast antal var också omdiskuterat mellan testdeltagarna. 
Ett par nämnde uppskattande att det gav dem möjlighet att värdera bidragen genom 
att ge dem olika många röster. Det kändes inte lika jobbigt att rösta på ett bidrag när 
de hade flera röster på sig än om de bara fick rösta på ett enda. Samtidigt önskade ett 
par testpersoner möjligheten att också se hur många personer det var som röstade 
och inte bara antal röster.
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En av testdeltagarna kände ett obehag av att moderatorerna hade en sådan makt över 
diskussionen. Denne menade att moderatorerna kunde censurera och välja bland 
bidragen utefter sina egna åsikter. I övrigt uppskattade samtliga den föreslagna 
lösningen med en särskild granskning av anonym aktivitet.

5.4. Andra iterationen

5.4.1. Förfinat förslag till prototyp

Efter den första iterationen fortsatte utvecklingen av förslaget till prototyp. Baserat 
på det som kom fram under de första testen förändrades och modifierades systemet. 
Den största förändringen som gjordes var en vidareutveckling av funktionen för 
jämkning. Testdeltagarna hade i föregående iteration påpekat en oklarhet hur det 
skulle fungera och detta behövde arbetas vidare på.

I den andra versionen av förslaget får användaren möjligheten att välja vad som ska 
hända med dennes röster vid en jämkning. Användaren får tre alternativ: att flytta 
rösterna till det nya, att behålla dem på det tidigare och att återkalla rösterna helt och 
därmed få tillbaka dem. Vid jämkningen får användaren händelseuppdateringar som 
skickar denne vidare in till en sida där de två förslagen presenteras för jämförelse 
där användaren kan ta ställning till förändringen.

När ett förslag är jämkat med ett annat eller när ett annat förslag är jämkat med det 
aktuella, visas en informationsruta som meddelar detta, på så vis blir det lättare att 
följa med i förändringen av bidragen. Vid föreslagen jämkning går det även att 
föreslå en ändring till det som det jämkas med, detta syns i så fall även det i 
informationsrutan.

Andra mindre förändringar som gjordes var att där det tidigare enbart var en 
expanderbar list för kommentarerna, fanns nu även andra funktioner som tidigare 
placerats på ett ologiskt vis. Dessutom tillkom en funktion att visa bidragens historik 
efter ett önskemål under en av testsessionerna.

Bild 6: UML-diagram över funktionerna för att ta ställning vid jämkning

Under den fösta iterationens testande uttrycktes ett behov av ett mer välutvecklat 
kommentarverktyg för att diskussionen skulle få en mening. I den andra versionen 
föreslogs då istället att lägga till ytterligare en social röstningsfunktion inom 
kommentarerna i form av en tumme upp och ner vilket skulle ge användarna en 
möjlighet att påverka diskussionen. Kommentarerna visas därefter sorterat efter de 
med högst värde.
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Bild 7: UML-diagram över den förfinade prototypens funktioner. Förändringar är 
markerade med grönt.

Avslutningsvis gjordes ett par mindre språkliga förändringar där testdeltagarna 
uttryckt att orden varit svårförståeliga. Till exempel byttes benämningen på 
sorteringen av bidrag efter de som fått många röster under kort tid från ”stigande” 
till ”på väg upp”

5.4.2. Andra omgång testsessioner

Under testen i den andra iterationen diskuterades dels de förändringar som gjorts till 
förslaget av prototyp och dels de frågor som kom upp under föregående iteration. 
Testdeltagarnas synpunkter från tidigare ställdes mot varandra i en diskussion.

Angående problemet med att det fortfarande gick att uppge ett falskt namn 
konstaterade de flesta av deltagarna att detta inte nödvändigtvis var ett så allvarligt 
problem utan berodde mer på vilket ämne det handlade om. Deltagarna från 
kommunen påpekade också att om bidragen skulle genereras till medborgarförslag, 
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så skulle de också genomgå den kontroll som görs för att säkerställa att det är rätt 
person. Dessutom lyfte flera upp att det är genom att vara ansluten till sociala medier 
som tillsammans pekar på en identitet som användaren blir legitim.

Det rådde mycket delade meningar kring huruvida moderatorer skulle censurera 
utefter sina egna åsikter. Vissa deltagare tyckte att det var ett väldigt stort problem 
och andra inte. Deltagarna från kommunen menade att tjänstemännen som skulle få 
rollen som moderatorer skulle vara där i sin yrkesroll och att dessa är trygga i den. 
För att försöka finna en kompromiss diskuterades alternativa lösningar. 
Testdeltagarna var eniga om att ett tydligt regelverk behövdes och att moderatorerna 
ska behöva skriva en motivering om de tar bort ett bidrag. Andra förslag var att vid 
känsligare ämnen ställa in så att det krävdes att flera moderatorer nekade ett bidrag.

Den föreslagna lösningen på jämkningsfunktionen uppskattades även om inte alla 
deltagare såg sig själva personligen behöva vissa av alternativen med rösterna. 
Testdeltagarna blev tillfrågade hur systemet skulle kunna få användarna att komma 
tillbaka och ta ställning till förändringen efter att de redan har röstat en gång 
tidigare. Att skicka ut e-postnotifikationer som berättade om läget och uppmuntrade 
användarna att ta ställning genom en direktlänk till webbtjänsten, togs upp som en 
möjlig lösning.

Samtidigt så väckte det nya förslaget ännu fler frågor kring vad som händer med 
bidragen som jämkas under pågående röstning och vilka effekter detta skulle få på 
resultatet. Eftersom ett bidrag som användare har röstat på inte kan förändras i 
efterhand, sätts jämkningen i en svår situation där den egentligen inte kan göra 
något, än mindre komma med föreslagna ändringar på det andra bidraget. Istället 
föreslogs det att dela upp tjänsten i två olika faser – en där bidrags lämnas in, 
diskuteras och redigeras och en där själva röstningen pågår. Genom detta skulle både 
jämkningen, att föreslå ändringar och funktionen för historiken bli tydligare. 
Dessutom skulle risken att få slut på röster innan alla bidragen var inne försvinna.

En grupp av testdeltagarna började kort efter detta reflektera över sitt eget förslag 
och konstaterade att det då inte längre gick att genom jämkningen ”rädda” ett bidrag 
som är på väg att förlora. Dessa föreslog därför att även tillåta en slags för-röst under 
fasen där bidragen lämnas in och på så sätt kunna se hur opinionen för dem är.

Ett par grupper diskuterade hur politiska organisationer skulle ställa sig till en sådan 
förändring som tjänster för e-deltagande skulle kunna innebära för den politiska 
debatten. Flera testdeltagare såg scenarion av att organisationer vill kunna skriva 
egna bidrag eller meddela att de stödjer ett annat genom sin organisation och inte 
som enskilda personer då det skulle bli otydligt. För att kunna inkludera dessa i 
diskussionen, föreslogs även politiska organisationer skulle kunna finnas 
representerade i systemet och att dessa skulle markeras ut bland de övriga. Ett annat 
önskemål var att även markera ut de inlägg som görs från kommunen själv så att de 
syns tydligt.
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Bild 8: UML-diagram över det slutgiltiga förslaget med funktionerna i prototypens 
första fas. Förändringar är markerade med grönt.

5.5. Tredje iterationen

5.5.1. Slutgiltigt förslag till prototyp

Till det slutgiltiga förslaget till prototyp gjordes en del förändringar baserat på vad 
som kom upp under föregående testiteration. Den i särklass största förändringen är 
att webbtjänsten nu delas upp i två olika faser – en där bidrags lämnas in, diskuteras 
och redigeras och en där själva röstningen pågår. Detta ämnar förtydliga den 
kollaborativa processen för bidragen samt minska problemen kring förändrat 
innehåll efter att användare har röstat. 
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Bild 9: UML-diagram över det slutgiltiga förslaget med funktionerna i prototypens 
andra fas. Förändringar är markerade med grönt.

I och med uppdelningen mellan bidragsinlämnande och röstande försvinner 
samtidigt möjligheten att avläsa opinionen och därmed att kunna ”rädda” bidrag 
genom att gå samman med andra. Därför föreslås det att lägga till preliminära röster 
till den första fasen. Användare har då samma antal röster som senare under den 
riktiga röstningsfasen och kan använda dem för att lyfta upp bidragen redan innan 
röstningen har börjat. Om det ur diskussionen eller den kollaborativa utvecklingen 
skulle visa sig att användaren inte längre stödjer bidraget, kan denne återkalla sina 
röster och lägga dem på något annat. För att få en överblick av sina röstar föreslås 
det att en funktion för att hantera sina röster läggs till i profilrutan.

För att kunna avläsa opinionsförändringen för ett bidrag föreslås en funktion som 
visar statistik över antalet röster, personer som röstat och hur detta har förändrats 

31 (47)



över tid. Jämkningen föreslås en större kollaborativ roll där även användare som inte 
har något förslag själva kan föreslå en ändring på ett bidrag.

När tiden för den första fasen löpt ut går systemet över till att användarna ska rösta 
skarpt. Funktionerna för att redigera och skapa nya bidrag tas bort och det går 
därefter inte längre att ändra i bidragen (se Bild 9). Användarens röster återställs och 
efter att de placerats ut går det inte att återkalla dem. För att användaren ska kunna 
enkelt återkomma till de som denne preliminärt röstade på under föregående fas, 
återfinns de under funktionen för att hantera röster i profilrutan.

Organisationer och den ansvariga förvaltningen föreslås kunna vara representerade i 
systemet. Dessa markeras med särskiljande färger för att särskiljas från vanliga 
användare. Organisationer får en gråare platta bakom sina inlägg och den ansvariga 
förvaltningen får en grön. Om den ansvariga förvaltningen kommenterar ett bidrag, 
föreslås detta hamna högst upp bland kommentarerna för att uppmuntra dialogen 
mellan parterna.

För att en moderator ska kunna ta bort ett bidrag eller en kommentar, krävs det att 
denne fyller i en motivering. Denna består av ett kort formulär med en lista av vilken 
kategori av regler som användaren bröt mot samt ett textfält för själva motiveringen. 
I inställningarna för själva frågan som diskuteras, kan de offentliga representanterna 
ställa in hur många moderatorer som behöver neka ett bidrag innan det tas bort 
beroende på hur känsligt ämnet är.

5.5.2. Tredje och avslutande omgång testsessioner

Testen under den sista iterationen hade en utvärderande och avslutande funktion där 
den föreslagna lösningen blev presenterad för testdeltagarna. De åtgärder som gjorts 
sammanfattades och visualiserades genom prototypen. Testdeltagarna fick lämna 
synpunkter och diskuterade huruvida dessa åtgärder löste de problem som kommit 
upp tidigare.

Den föreslagna lösningen mottogs varmt från testdeltagarna. Genom uppdelningen 
av inlämningen av bidrag och röstning blev processen tydligare och de menade att 
de problem som fanns tidigare i systemet nu löstes eller marginaliserades. Att 
behålla ett röstningssystem i form av de preliminära rösterna för att fortsätta avläsa 
opinionen uppskattades. Samtidigt poängterades ett problem med att få användare att 
återkomma och rösta en gång till när de redan gjort det under den föregående fasen. 
Två existerande funktioner som förebygger detta är påminnelser genom e-post och 
funktionen för att hantera röster som gör så att användaren slipper leta igenom de 
som denne röstade på tidigare. Detta är dock mer ett generellt 
marknadsföringsproblem för att hålla kvar användarna i systemet.

Att särskilt markera ut representanter för den offentliga instans som konsulterar 
medborgarna uppskattades av testdeltagarna vilka ansåg att detta skulle underlätta 
kommunikationen mellan parterna. Att även tillåta representanter av organisationer 
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var något som flera testgrupper tyckte var riktigt intressant och skulle möjliggöra att 
många fler intressenter skulle kunna engageras.

Genom frågan vad som fattades eller vad som mer önskades innan systemet skulle 
kunna användas skarpt, fick testdeltagarna spekulera fritt i hur systemet skulle kunna 
användas i verkligheten. Ett konkret önskemål från deltagarna från kommunen var 
att kunna anpassa systemet efter vad det skulle användas till. De menade att behovet 
av funktioner kunde variera och att de till exempel kanske bara skulle vilja använda 
den första fasen i systemet för att få in förslag.

En av testdeltagarna la fram ett önskemål om en funktion som gjorde det möjligt att 
kunna följa personer som användarna tycker lägger fram intressanta resonemang och 
argument. På så sätt skulle användarna lättare kunna hålla koll på debatten.

Avslutningsvis påpekade flera testgrupper att de uppskattade systemets bredd och att 
de såg stora möjligheter med det. En deltagare sammanfattade det på följande vis: 
”Frågorna som ställs kan vara allt från 'Ska vi lägga vägen här eller där?' till 'Var ska 
vi lägga vägen?' eller till och med bara 'Vägar?'”. Det går alltså att användas till både 
väldigt specifika frågor och till väldigt övergripande. Systemet behövde inte heller 
begränsas till enbart offentliga instanser utan även som ett verktyg för organisationer 
att kommunicera med sina medlemmar, menade flera testdeltagare. Till detta skulle 
det räcka med att lägga till ett särskilt inlogg för medlemmarna i organisationen 
genom vilket de kunde delta i den interna debatten. En av deltagarna exemplifierade 
det med att en kulturförening skulle kunna konsultera sina medlemmar och besökare 
hur de skulle kunna förbättra sin verksamhet.

6.Diskussion

6.1. Diskussion av resultat

Den här uppsatsens mål var att ta vid där tidigare forskning slutat och utreda hur 
webb 2.0 kan användas vid realiseringen av e-Deltagande. Genom att kombinera 
teori från de båda ämnena och observationer från nämnvärda utförda realiseringar, 
utvecklades en mall till en webbtjänst för e-Deltagande som nyttjar funktioner från 
webb 2.0. Teorin var en sammanfattning av en litteraturstudie där jag gick igenom de 
olika områdena och slutligen hur de teoretiskt löper in i varandra. Genom 
observationerna förklarades och analyserades fyra existerande realiseringar av e-
Deltagande. Av dessa identifierades ett antal nyckelfunktioner och vilka aktuella 
problem som fanns inom realiseringen av e-Deltagande. För att ta fram mallen 
genomfördes en process för deltagande design med testdeltagare från olika 
intressegrupper i ämnet. Utvecklingen genomgick tre iterationer med framställning 
av prototyp och testsessioner och under dessa optimerades och validerades mallens 
olika lösningar och funktioner.
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Uppsatsens huvudfrågeställning var följande: ”Hur kan webb 2.0 användas vid 
realisering av e-Deltagande för offentliga instanser i Sverige för att konsultera 
medborgare?” och specificerades genom ett par delfrågor: ”Enligt rådande 
forskning och erfarenheter, hur kan webb 2.0 användas i ett sammanhang av e-
Deltagande?” samt ”Vilka är de aktuella problemen inom realiseringen av e-
Deltagande och hur kan dessa lösas?”. Detta avsnitt avser att analysera uppsatsens 
utfall och poängtera hur det besvarar frågeställningarna.

Som beskrivet under sektion 2.4 finns det flera grundläggande likheter mellan webb 
2.0 och e-Deltagande. Båda baseras på att göra det möjligt för användaren och 
medborgaren att aktivt delta och bidra med innehåll till webbtjänsten respektive 
samhällsutformningen. Genom att ha studerat karaktäristiska funktioner inom webb 
2.0 har uppsatsen kunnat peka ut lovande användningsområden för att stärka 
medborgardeltagandet. Dessa tillämpades sedan i ett antal funktioner i förslaget till 
prototyp, vilka utvärderades och utvecklades tillsammans med representanter från 
olika intressegrupper i området. Genom återupprepade iterationer med test och 
revideringar av prototypen validerades funktionerna och lösningarna på de aktuella 
problemen inom e-Deltagande.

Genom observationerna kunde funktioner och hur de tillämpats analyseras. Även om 
de inte alla hade samma syfte gick det att jämföra dem när det kom till generella 
tillvägagångssätt och funktioner. Av erfarenheterna från de tidigare realiseringarna 
kunde flera avvägningar göras under utvecklandet av uppsatsens mall för realisering 
av e-Deltagande. Utmaningen var att utvinna det bästa från de olika observationerna 
och lösa de problem som de haft utan att generera nya.

En stark integrering av sociala medier visade sig vara en fördelaktig implementering 
av webb 2.0 inom e-Deltagande. Sociala medier får ett allt större utrymme i vår 
kultur och genom att inkludera dem i realiseringar av e-Deltagande förs tjänsterna in 
i medborgarnas digitala vardag. Att underlätta användandet och åtkomsten har visat 
sig vara viktigt för att locka användare. Med sociala mediers närvaro blir 
diskussionerna mer legitima eftersom de tillsammans bygger upp en persons 
identitet på internet. Genom sociala medier möjliggörs även att föra en debatt 
externt, vilket både marknadsför själva bidraget och frågan som diskuteras.

Kollektiv intelligens hade flera användningsområden i så väl urval som underhåll. 
Genom social röstning kan användarna delta i urvalsprocessen av de inlämnade 
bidragen. Möjlighet att anmäla otillåten användning gör att användarna tillsammans 
kan underhålla tjänsten. Som en del av den kollektiva intelligensen möjliggjorde 
kollaborativ redigering att utforma och utveckla bidragen tillsammans med andra 
användare. Debatten kring bidragen kunde fyllas med olika funktioner från webb 
2.0. Genom kommentarer kunde användarna diskutera dess innehåll och uttrycka sin 
inställning genom olika former av social röstning, så som deras inställning till 
bidraget och att rösta upp och ner kommentarerna i sig.
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Med hjälp av folksonomiska funktioner så som social indexering, kan användarna 
delta i kategoriseringen av bidragen. Istället för ett antal förutbestämda kategorier 
som begränsats av tidigare tankebanor, möjliggör detta för en mer öppen indelning 
vilka presenteras i form av taggar. 

Aktuella 
Problemområden

Rekommenderade lösningar

Anonymitet (3.3.1) • Tillåt anonymitet med hänsyn till yttrandefriheten men 
granska dem hårdare än övriga bidrag för att undvika skräp 
och spam. 

• Anonymitetens negativa effekter kan förebyggas genom en 
stark integrering av sociala medier där användaren blir 
legitim genom hela sin identitet på internet.

Moderation (3.3.2) • Använd aktiv moderation.
• Granska bidragen i efterhand för att inte hindra debatten.
• Ha ett tydligt regelverk som förklarar vad som är tillåtet 

inom tjänsten.
• Låt användarna att hjälpa till i moderationen genom att 

anmäla otillåten användning.
• När ett bidrag tas bort behöver moderatorn motivera 

genom att specificera regelbrottet. Utrymmet för det 
borttagna bidraget finns kvar men ersätts med moderatorns 
motivering. 

• Vid känsliga ämnen, ge ansvariga möjligheten att ställa in 
hur många moderatorer som behöver neka ett bidrag innan 
det tas bort.

Placering baseras på 
exponeringstid (3.3.3)

• Dela upp systemet i två olika faser: att lämna in bidrag och 
att skarpt rösta på dem.

• Använd olika former av sorteringsalternativ varav ett är de 
som under en kort tid har ökat i antal röster rent 
procentuellt och därmed troligen är intressanta.

Liknande bidrag tar 
röster från varandra 
(3.3.4)

• Låt användaren först söka efter sin idé bland existerande 
bidrag och uppmanas att rösta på dem istället.

• Tillhandahåll funktion för att jämka bidrag om användarna 
ser att de tar röster från varandra.

Röstningsmetod 
(3.3.5)

• Rösta upp bidrag, undvik att ha en funktion för att rösta ner 
dem för att istället uppmuntra till diskussion inom bidraget.

• Använd ett fast, begränsat antal röster. Användarna kan 
därigenom disponera sina röster efter hur mycket de 
stödjer ett bidrag, men samtidigt inte kasta bort dem som 
om de var oändliga i antalet.

Tabell 2: Rekommenderade lösningar på de aktuella problemen inom realiseringen 
av e-Deltagande.

Som det nämndes i början av uppsatsen har flera uttryckt ett behov av fortsatt 
forskning inom hur webb 2.0 kan fungera i ett sammanhang av e-Deltagande 
(Gkarafli m.fl., 2007; Macintosh & Whyte, 2008). Den här uppsatsen bidrar med ett 
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steg i denna utforskning. Genom att tillämpa den mall som tagits fram kan offentliga 
instanser i Sverige realisera e-Deltagande och konsultera sina medborgare för att 
generera fram nya idéer och engagera dem i samhällsutformningen. Mallen är 
utformad för att gå att använda efter varierande behov och även om den gör sig bäst 
i sin helhet, går det även att använda utvalda delar. Valet av funktioner bör dock 
analyseras efter hur de påverkar balansen i systemet då de är framtagna i ett 
sammanhang av de andra.

Resultatet i uppsatsen har validerats genom en insatt testgrupp med olika 
erfarenheter av att arbeta inom den demokratiska utvecklingen. Dessa kan självklart 
inte representera alla de intressenter som finns i området, och de satt inte heller inne 
på alla svaren, men tillsammans kunde de med mig som förmedlare lösa flera av de 
problem och de hade starka och tydliga synpunkter på lösningarna och funktionerna. 
Samtliga deltagare uttryckte sig nöjda med resultatet och de från kommunen såg 
inga större hinder i att tillämpa det för att konsultera sina medborgare.

Samtidigt ska det påpekas att demokrati och dess utveckling är en fråga om 
värderingar och är alltså olika från person till person. Demokrati värderas i 
allmänhet högt i Sverige, men på vilken nivå det ska tillämpas skiljer sig. Den här 
uppsatsen har utgått från en värdering av lokaldemokrati som strävar mot att ge 
medborgarna mer inflytande i sin vardag. Om detta är önskat, kan uppsatsens mall 
fungera som ett verktyg för att tillämpa det.

6.2. Lärdomar och hinder

Uppsatsen hindrades mycket av det höga kravet på relevanta testdeltagare. Då det 
inte fanns något färdigt nätverk att använda fick rekryteringen av testdeltagare börja 
på mer eller mindre noll. Eftersom hela processen för deltagande design utgick från 
att personerna hade erfarenheter från tidigare arbete i ämnet var detta extra viktigt. 
Mitt val av metod visade sig också vara ett hinder då det var ganska tidsmässigt 
krävande av deltagarna. När väl rekryteringen var klar visade det sig att flera av dem 
missförstått hur mycket tid det skulle ta och tvingades att hoppa av. Detta ledde till 
att jag fick återuppta sökandet efter relevanta testdeltagare och planeringen sköts 
upp ytterligare. Samtidigt har testerna bekräftat behovet av relevanta deltagare då 
deras synpunkter har varit avgörande i utformningen av mallen. Lärdomen av detta 
är att börja tidigare med rekryteringen av testdeltagare för att ha större marginal om 
någon skulle hoppa av.

6.3. Nästa steg och fortsatt forskning

När iterationerna med deltagande design nu är avslutad finns det intressanta möjliga 
fortsättningar på forskning inom området. Många avvägningar i utvecklingen 
baserades antingen på tidigare erfarenheter från observationerna eller på hypotetiska 
antaganden från testdeltagare med erfarenhet inom området. För att bekräfta dessa 
avvägningar ytterligare skulle en webbtjänst som baserats på mallen, behöva testas 
mer utförligt med en större testgrupp.
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För att fortsätta att utforska möjligheterna med webb 2.0 i ett sammanhang av e-
Deltagande och dess realiseringar, skulle området behöva vidgas till de andra 
områdena inom e-Deltagande. Det skulle även kunna studeras med ett internationellt 
perspektiv då den här uppsatsen har riktat in sig på svenska förutsättningar och 
förhållanden. I många länder skulle mallen förmodligen gå att använda, men för att 
fastställa vilka och vad som skiljer dem åt, behövs vidare studier.

Ett annat intressant område att utforska vidare är e-Deltagande genom fler 
plattformar så som mobila enheter eller digitala anslagstavlor. Eftersom 
tillgängligheten är en viktig del inom ämnet, behöver dess realiseringar även finnas i 
olika miljöer. Dessutom möjliggör ny teknik nya former av interaktion mellan 
offentliga instanser och medborgare. 
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8.Bilaga: Skärmdumpar av prototyp

Bild 10: Översiktsbild av prototypen när användaren först besöker tjänsten, inne i 
systemets första fas.

Bild 11 & 12: Prototypens inloggningssystem. Användaren ansluter genom ett 
socialt nätverk eller sin e-Postadress, därefter ombes användaren att uppge sitt 
namn eller alias, om denne vill förbli anonym.
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Bild 13: Profilruta.

Bild 14: Bidrag.
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Bild 15: Översiktsbild av kommentarer till bidrag. Offentliga representanter 
markeras med en grön bakgrund och organisationers med en grå.
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Bild 16: Sök efter bidrag. Innan användaren kan skriva ett eget bidrag, ombes denne 
att söka efter liknande.

Bild 17: Sök efter bidrag. Om liknande bidrag finns, föreslås användaren att rösta 
på dessa istället. Om dessa inte räcker, går användaren vidare och skriver sitt eget 
bidrag.
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Bild 18: Skriv bidrag.

Bild 19: Föreslå jämkning. Användaren kan föreslå att sitt eget bidrag jämkar sig 
med ett annat.
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Bild 20: Förslag på jämkning. När ett bidrag som en användare har röstat på 
föreslås jämkas med ett annat, får denne möjlighet att ta ställning till vart rösterna 
ska ta vägen.
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Bild 21: Delningsfunktion. För att marknadsföra bidrag externt, kan användaren 
dela det genom sociala medier. Om användaren har en egen webbplats eller blogg 
så kan denne ha en widget som uppmanar sina besökare att gå in och rösta på 
bidraget.

Bild 22: Översiktsbild av systemets andra fas. Inlämningen av bidrag är nu stängd 
och användarna röstar skarpt. Därmed inaktiveras de funktioner som hörde till den 
första fasen.
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Bild 23: Översiktsbild av sektionen för offentliga representanter genom vilken 
moderationen sker.

Bild 24: Anonym aktivitet. Istället för en grön bock för godkännande, används ett 
öga för att markera att moderatorn har sett den anonyma aktiviteten.
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