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Denna dokumentation är framtagen av Sweco Architects. Från Sweco har följande personer arbetet med 
dokumentationen: Andreas Huss.

Om DigSam
Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat 
informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning 
och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett 
resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. 

http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-
anvaendning-av-digital-teknik/

Kontakt

Andreas Huss
E-post: andreas.huss@sweco.se
Tfn. +46 703 446187
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INTRODUKTION 
Arbetspaket 5
Inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg 
inklusive workshops med användning av digital teknik, för att på bred 
front inspirera aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och 
civilsamhälle i hela landet. Arbetspaketet kommer att också att ge 
deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger– visualisering 
och kommunikation med användning av digitala metoder. 

Inspirationsseminarierna är ett av fem arbetspaket i projektet DigSam 
som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built 
Environment. DigSam-projektet fokuserar på att skapa ett obrutet 
informationsflöde i byggprocessens tidiga planeringsskeden med hjälp 
av digitaliseringens tekniska möjligheter.

Deltagande kommuner är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, 
Falun, Umeå, Linköping, Gotland, Alingsås. Experter inom tidiga 
skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen 
var på plats och visade på möjligheterna med en digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess. 

Dag 3
Arbetspaket 5 med inspirationsseminarier har sina fem tillfällen för 
seminarier under hösten 2018 och våren 2019. Den tredje dagen  om 
digital dialogs möjligheter och utmaningar genomfördes i Swecos 
lokaler på Kungsholmen i Stockholm där ca 45 deltagare och inspiratörer 
träffades och genomförde 5 föreläsningar, 2 workshops, dialgogverkstad 
samt expertpanel om Digital aktörsdialog.
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MEDVERKANDE

ALINGSÅS KOMMUN
Eva Cruslock  GIS-ingenjör
Sara Ekelund  Planarkitekt
Göran Westerlund Digitaliseringsansvarig/CDO

FALU KOMMUN
Marie Malmberg  GIS-strateg
Andrew Steurnagel 3D-utvecklare
Sara Bergvin  Planarkitekt
Mimmi Lasses  Ansvarig teknikhandbok

REGION GOTLAND
Sara Lindh  Planarkitekt
Jenny Sandberg  Samhällsplanerare ÖP
Tomas Looström  Kartingenjör
Frida Brunner  Projektledare översiktlig planering
César Flores  3D-utveckling simulering

HELSINGBORGS KOMMUN
John Hellman  Planarkitekt
Oscar Hall  Översiktsplanarkitekt
Klara Århem  GIS-ingenjör
Lisa Säthil  Dialogutvecklare
Martina von Trampe Verksamhetsutvecklare
 
HÖGANÄS KOMMUN
Linda Adler  Lantmäteriingenjör
Sofie Danielsson  Kart/GIS-ingenjör

LINKÖPINGS KOMMUN
Maryam Zeitooni Dicker  Kontorschef kommunallantmäteriet
Johan Joudi  GIS-ingenjör
Linus Johnson  Planarkitekt
Daniel Haavisto  Chef geodataavdelningen

UMEÅ KOMMUN
Ebba Sundström  Tillväxt, Övergripande planering
Kerstin Östberg  Samhällsbyggnad, Lantmäteri
Annika Kjellsson Lind Samhällsbyggnad, Gator och parker
Fredrik Björkman  Detaljplanering
Jenny Conradsson Verksamhetsutvecklare
Niklas Forsgren  Kommunikationsenheten

UPPSALA KOMMUN
Svante Guterstam  Strategisk planering
Jussi Haavisto  Planarkitekt

ÖREBRO KOMMUN
Frida Hammarling  Enhetschef detaljplan
Sascha Benes  Planarkitekt detaljplan
Carolina Herder  Stadsmiljö och översiktlig planering
Johan Trensén  Tekniker geodataenheten

ERICSSON RESEARCH
Marcus Nyberg  Sociotechnical explorer

SVT/SWECO POSITION
Kristofer Sjöholm  Projektledare valkompassen

BENTLEY/AGENCY 9
Johan Göransson  Director Product Management   
   OpenCities

WHITE ARKITEKTER
Elise Grosse  Architect & Sustainability adviser

SWECO VISUALISERING
Pelle Beckman  Arkitekt och visualiserare

VIRTUAL CITIES OF SWEDEN
Monica Ek  VD, uppdragsledare AP 3 DigSam

LANTTMÄTERIET
Martin Andrée  Verksamhetsutvecklare,    
   uppdragsledare AP 1 DigSam

SWECO PROJEKTTEAM
Andreas Huss  Sweco Architects, uppdragsledare
Åsa Lindgren  Sweco Society, pedagog
Lars Bolling  Sweco Society, social hållbarhet
Petre Bäckman  Sweco Society, etnolog
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PROGRAM 

Dag 3. 21/11

8.30 God morgon! Frukost serveras

9.00 Bakgrund dialog - Dialogens värde för hållbarhet och demokrati. 
Omvärldsspaning digital dialog. 

9.30 Inspirationspass 1 – SVT om valkompassen

10.00 Inspirationspass 2 –Ericsson Research om Mixed Reality

10.20 Diskussion i grupper. Kaffe serveras

10.40 Kommunernas egna erfarenheter – Örebro och Helsingborg delar 
med sig

11.15 Workshop - möjligheter och utmaningar med digital dialog

12.00 LUNCH

12.30 Dialogverkstad – Demonstration av metoder och prova på. 

Bentley/Agency9 om Cityplanner
Sweco om olika visualiseringsmetoder
Ericsson om Mixed Reality

13.40 Fokus nyttan med digital dialog – Om metodval, målgrupp och 
användbarhet av data

14.15 Workshop fiktivt case att diskutera i grupper

14.45 Fika och tid för att spåna frågor till expertpanelen

15.15 Expertpanelen svarar – ställ frågor om din kommuns utmaningar 
och få svar från tematiska experter

16.30 Hej då!
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DAG 3
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INTRODUKTION TILL DAGEN
Andreas Huss som uppdragsleder Arbetspaket 5 hälsade välkomna och 
introducerade dagens workshopledare, Åsa Lindgren, Petra Bäckman 
och Lars Bolling. 

Petra och Åsa berättade om bakgrunden för dialog, om dialogens värde 
för hållbarhet och demokrati. De gjorde även en kort omvärldsspaning 
om digital dialog. Grupperna delades upp så att kommuner och 
komptetenser blandades.

Syfte med dagen:
 - Digitalisering och dialog 

 - Inte bara teknik utan vad vi gör med den

 - Dela erfarenheter

 - Inspiration

Tekniken finns - men hur kommer vi vidare?
 - Fortfarande vanligast med fysiska möten

 - Djupare dialoger sker analogt

 - Människor är positiva till digital kontakt

 - Digitala dialoger ofta teknikdrivna

 - Hur kommer vi vidare?

Förväntningarna för dagen från deltagarna 
skrevs ned (se nästa sida).

2019-01-10

9

Medborgare är aktiva och kräsna ….
….men skyr traditionella vägar till inflytande.

Varför digital dialog?

• Samhället är digitalt! 
Krav på att kunna 
nå/nås dygnet runt 
oavsett geografisk 
plats

• Möjligheter att nå 
fler/rätt målgrupper

• Ökad transparens

• Ökad spridning av 
resultat

• Stärkt inflytande 
från fler aktörer
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Förväntningar på dagen
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SVT om valkompassen

Kristofer Sjöholm, projektledare valkompassen. 6 tips från Kristofer för 
digital dialog via hemsida eller app:

 - Bygg prototyper

 - Designa och utveckla för mobilen först

 - Användartesta hela vägen

 - Multikompetenta team

 - Agila arbetsmetoder (tänk på vid upphandling)

 - Ett skräddarsytt eget datainsamlingsverktyg

Robin – JavaScript-
programmerare och datajournalist 

Linnea – databasresearcher 
och testare 

Helena –  
databasredaktör 

Hedvig – webbreporter och 
sociala medie-redaktör 

Kristofer – projektledare 
och konceptutvecklare 

Valredaktion 2014 

MULTIKOMPETENTA	TEAM	

ETT	SKRÄDDARSYTT	EGET	
DATAINSAMLINGSVERKTYG	

BERÄTTA	EN	HISTORIA	MED	DIN	DATA	

ANVÄNDARTESTA HELA VÄGEN 

TÄNK	EFTER	FÖRE	VAD	DU	VILL	
ANVÄNDA	DIN	DATA	TILL	OCH	

DESIGNA	DIN	INSAMLING	AV	DATA	
EFTER	DET	

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
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Mixed Reality

Marcus Nyberg, Sociotechnical explorer, visade Ericsson Research 
arbete med Mixed Reality.

Future mixed reality enabled by 5G 
and edge computing

City-scale applications  
and outdoor use cases

Thinner, cheaper and 
more modular devices

Multiple users and 
shared experiences

Point cloud from LIDAR scan, Stockholm, Sweden

“By 2030, enhance inclusive and 
sustainable urbanization and 
capacity for participatory, 
integrated and sustainable 
human settlement planning and 
management in all countries.”
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Presentation av erfarenheter Örebro kommun

Digital fördialog i Cityplanner med Carolina Herder och Johan 
Trensén.

orebro.seorebro.se

Digital fördialog – bakgrund

Vi fick ett uppdrag från våra politiker

Ur Örebros övergripande strategier och budget 2018 med plan för 2019–2020:

Förutsättningarna för att förtäta i Brickebacken samt bättre koppla samman
området med omgivande områden och universitetet ska förtydligas. Arbetet ska
ske i dialog med fastighetsägare, boende och andra aktörer.

orebro.seorebro.se

Fördialog- vad är det?

Kommunen ville ge allmänheten möjlighet att påverka i ett tidigt skede innan vi
började med planprogramsarbetet.

orebro.seorebro.se

orebro.seorebro.se

Möjligheter

• Det går att komma långt med små resurser och relativt lite tid.

• Verktyget kan användas på fler olika sätt i olika projekt.

• Med utveckling kan verktyget bli mer användarvänligt, för både medborgarna
och medarbetarna, då kan vi nå ännu fler.

• Digital dialog lockar fler och andra målgrupper – ungdomar lockades mer än
vanligt pga. bl.a. möjligheten till skärmtid.

• I kombination med marknadsföring i väl valda kommunikationskanaler (t.ex.
sociala medier) kan vi få mer uppmärksamhet för dialogen och locka fler att
tycka till och bidra.

orebro.seorebro.se

Digital fördialog – tillvägagångssätt

Sommaren 2018 genomfördes fördialogen. De boende fick möjlighet att svara på
ett antal frågor kopplade till Brickebacken.

Kontaktkort med länk till ett webbformulär delads ut i Brickebackens
områdesgrupp samt på fritidsklubben. Det var första gången Cityplanner testades
som verktyg i kommunen.

orebro.se/brickebacken-tycktill

orebro.seorebro.se

Generella erfarenheter

• Nytt sätt att nå ut till fler och nya målgrupper.

• De som svarade uppgav att de tyckte om metoden.

• Vi har kunnat använda verktyget i olika typer av projekt.

• Medborgarna/byggherrar m.fl. ser sin plats/byggnad i ett sammanhang.

• Gott samarbete mellan Geodataenheten och Planeringsavdelningen.

orebro.seorebro.se

Utvecklingsbehov och hur vi går vidare

• Verktyget kräver mycket datakraft i dagsläget.

• Medborgarnas markeringar kunde inte kopplas ihop med kommentarerna, vilket
försvårade analysarbetet. Möjligheten kanske finns idag?

• Otympligt att sammanställa via systemet. Det var lättare att använda den
excel-fil som går att ta ut, då kunde varje fråga analyseras och det blev enklare
att se svaren bredvid varandra.

• Det är ingen spelgrafik som många är vana vid, vilket kan sänka helhetsintrycket
vid inzoomning.

• Om Cityplanner kan bli mer användarvänligt för medborgarna kan vi
marknadsföra det bredare.

• Vi har anställt en 3D-visualiserare för att kunna växla upp vårt arbete. 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR
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Presentation av erfarenheter Helsingborgs kommun

Klara Århem visade hur Helsningborgs kommun arbetar med dialoger kontinuerligt. 

2018-11-26

Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och
förvaltar Helsingborg.

”Stadens dialoger ska bidra till ett robust samhälle genom
ömsesidigt utbyte av kunskaper och perspektiv, med syfte att
fördjupa demokratin.”

2018-11-26

Stadsplan 2017
Formellt yttrandeFormellt yttrande

2018-11-26

Peka ut otrygga
platser i en karta

…i kombination
med
trygghetsvandringar

Trygghet i Helsingborg

2018-11-26

• Möjlighet att presentera en idé eller ett förslag om hur vi kan
utveckla Helsingborg

• Förslaget är tillgängligt under 90 dagar och om fler än 100
helsingborgare röstar på förslaget skickas det vidare till stadens
politiker

• Endast för folkbokförda i Helsingborg

Helsingborgsförslaget

2018-11-26

Samordna dialogtillfällen och
undvika dialogtrötthet

Intern dialogkarta

2018-11-26

Stadsplan 2017

Tidig dialog
1250 synpunkter

Samråd
158 synpunkter

Utställning
31 synpunkter

2018-11-26

Resultat
Nulägesbeskrivning och åtgärdsprogram

Trygghet i Helsingborg
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WORKSHOP 1
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED 
DIGITAL DIALOG
Brainstormning i blandade grupper.
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Demonstration av metoder och prova på, i mindre grupper.

Tre teman:

 - Mixed reality och medborgardialog. Ericsson Research

 - VR - Vilka metoder för vilka syften? Sweco visualisering/
Architects

 - Framtidsspaning med Bentley/Agency9

DIALOGVERKSTAD 
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Vad händer efter dialogen? Petra Bäckman, Sweco Society

Fokus nyttan med digital dialog – Om metodval, målgrupp och 
användbarhet av data

Efterarbetet viktigast för delaktighet och tillit

 - Gott om intresse och initiativ till dialoger. Bra!

 - Men om människor bidrar krävs återkoppling och verkligt 
inflytande – annars riskerar vi att dialogen får motsatt effekt 
dvs bristande förtroende.

 - Uppföljning av genomförda dialoger kan ge lärdomar.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Efterarbetet viktigast för delaktighet och tillit

• Gott om intresse och initiativ till dialoger. Bra!

• Men om människor bidrar krävs återkoppling och
verkligt inflytande – annars riskerar vi att
dialogen får motsatt effekt dvs bristande
förtroende.

• Uppföljning av genomförda dialoger kan ge
lärdomar.

2019-01-10

31

”Men jag har ju redan sagt vad
jag tycker! För en månad

sedan stod ni på torget och nu
är ni här och frågar samma
sak. Varför lyssnar ni inte?”
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2019-01-10

34

Exempel, utvärdering av dialoger i Haninge, 2016. Sweco Society

Uppdraget:
 - Följa upp och bedöma resultat och effekter av tolv olika dialoger som kommunen genomfört

 - Både fysiska möten och digitala kanaler

 - Skapa underlag för framtida dialoger (metodval, resurser etc)

Utvärderingen har utgått från att medborgardialog kan ha två olika syften

 - Att skapa beslutsunderlag genom stärkt kunskap om medborgarnas behov

 - Att ge inflytande och delaktighet

Utvärderingen har bedömt dialogerna utifrån tre olika kriterier

 - Hur väl dialogen nått ut (deltagarkvalitet)

 - Hur väl dialogen nått in (inflytande– har det hänt något?)

 - Resursåtgång (liten < 300 tkr, medel 300 -800 tkr eller stor > 800 tkr)

Lärdomar:

• Öppna digitala kanaler – låg användning 
men viktigt demokratiskt värde

• Resultatspridning internt i kommunen har 
stor utvecklingspotential

• Digitala kanaler funkade bäst i kombination 
med fysiska möten

• Digitala verktyg bidrog till att unga nåddes

• Digitala verktyg kan vara resurskrävande 
pga underhåll

• Metodval spelar roll för nytta

Tre generella utmaningar

 - Rigga för relevant datahantering, tolkning och analys

 - Välja rätt metod för att skapa verklig nytta för beställarorganisationen (relevant 
underlag, förankring i beslutsprocess, användbar information)

 - Återkoppling till deltagare och transparens i beslutsprocessen
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FIKTIVT CASE

2019-01-10

37

Det pågår ett stadsbyggnadsprojekt i en mellanstor kommun 1
timmes tågresa från en storstad. Området som ska utvecklas
ligger i utkanten av centralorten och det tar ca 10 min att cykla
in till city. Det aktuella området består av gamla småhus på ena
sidan, 6 flerfamiljshus à 4 våningar intill en ganska trafikerad
väg med bla busstrafik. På andra sidan finns ett litet centrum och
mark för att bygga 1500 nya bostäder och 500 arbetsplatser.
Exploateringen kommer att innebära att halva ytan från en
befintlig fotbollsplan försvinner. På småhussidan finns en
grundskola F-9 och tre förskolor. På centrumsidan finns en sliten
idrottsplats och ett flyktingboende, kombinerat med
äldreboende. Det finns socioekonomiska skillnader i området.
Förra året brann julgranen ner på torget. För ca 10 år sedan
försökte kommunen bygga 500 bostäder på samma plats men
projektet stoppades då av invånarna.

Nu initierar kommunen en dialog för att komma vidare med
stadsutvecklingsprojektet och bidra till hållbar stadsutveckling.

Diskussionsuppgift:
• Vad rekommenderar ni för dialogmetod?

• Hur säkerställer kommunen att dialogen ger
nytta och verkligen kan påverka
stadsbyggnadsprojektet?

• Hur hanteras och tolkas data som kommer in?

• Hur ges återkoppling till deltagare och övriga
medborgare?

WORKSHOP 2
Deltagarna fick i nya grupper diskutera olika sätt att genomföra ett fiktivt 
case.



23



24

EXPERTPANEL
De frågor som dykt upp under dagen besvarades av en panel med 
experter. Bra diskussioner uppstod om hur vi kan använda digitala 
hjälpmedel för att nå målen.Expertpanel

2019-01-10

38

Petra Bäckman,
expert
medborgarperspektiv

Åsa Lindgren,
expert
hållbarhet

Andreas Huss,
moderator

Kristofer Sjöholm,
expert IT-utveckling
och öppen data

Johan Göransson,
expert IT-utveckling
och digitala verktyg

Elise Grosse, expert
hållbarhet och digital
dialog
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FEEDBACK OCH DOKUMENTATION
Det blev mycket positiv återkoppling från deltragarna efter dagen, 
dte var intensivt men lärorikt. Informationen från dagen lades upp 
på LinkedIn-gruppen. Under dagen spelade vi även in en film som 
publicerades på YouTube genom IQ Samhällbyggnad och Smart Built 
Environment. Pressmeddelande gick även ut och information lades upp 
på DigSams hemsia på Smart Built Environment.

https://youtu.be/6HqwH1AY9AY
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