
Aalborg Kommune
går nye veje for at
lade borgerne
komme til orde  
 
Borgerinddragelse / Landsby / Grøn mobilitet



”Fremtidens arbejde med borgerinddragelse er
hverken analog eller digital, fysisk eller online. Det
er en kombination af redskaber, og der er
dialogredskabet fra Insightment en værdifuld
tilføjelse til værktøjskassen.” 

Lisbeth Eeg, projektleder,
Teknik og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune. 



Tema: Bæredygtige mobilitet i
landsbyen Kongerslev og omegn.

Formål: Samskabe konkrete løsninger
som vil få borgerne til at bruge bilen
mindre, når de bevæger sig rundt i
Kongerslev og omegn.

Målgruppe: Beboere i Kongerslev og
omegn.

Antal Deltagere: 13 

Antal sessioner: 1

Tidsforbrug: 90 minutter 

Antal deltager-beskeder: 66

Fakta:

 



Vil udfordres på deres verdenssyn
I Aalborg Kommune har man en ambition om at give borgerne
en høj grad af direkte medbestemmelse i det kommunale
udviklingsarbejde. Det kan imidlertid være en udfordring at
inddrage et bredt udsnit af borgere med forskellige vaner og
tilværelser. 

”Som kommune vil vi gerne udfordres på den måde, vi ser
verden. Deri ligger en vigtig erkendelse af, at vi ikke ved alt.
Borgerne har vigtig viden og ekspertise, der bidrager til
udviklingen af kommunen. Det er vigtigt for os, at alle får en
stemme, men det kan være en udfordring at få bredden med.
Derfor afprøver vi løbende nye redskaber til at få borgerne på
banen,” siger Lisbeth Eeg, der er projektleder i Teknik og
Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune. 

Ingen business as usual i borgerinddragelse 
Som i resten af samfundet var man hos Aalborg Kommune
usikker på, hvilke ændringer covid-19 ville medføre. Særligt
borgernes villighed til at mødes i større forsamlinger til fysiske
borgermøder i sportshaller og forsamlingshuse var en kilde til
usikkerhed. Derfor var man også hurtige til at gribe muligheden
for at afholde et online borgermøde i samarbejde med
Insightment.   

”Vi kunne se en mulighed for at nå ud til grupper, som vi normalt
har svært ved at få i tale. Det gælder for eksempel grupper, der
har lidt sværere ved sproget og børnefamilier, der ofte er meget
travle. Fordi det er online og synkront har Insightment virkelig en
styrke i forhold til at nå ud til grupper, man normalt ikke når,” siger
Lisbeth Eeg.  



Flere siger det, de mener 

Det var imidlertid ikke blot i forhold til at få flere deltagere med,
at Aalborg Kommune kunne se et potentiale i dialogredskabet
fra Insightment. Da deltagerne i en session optræder anonymt,
reduceres de sociale dynamikker som normalt præger fysiske
borgermøder. 

”Vores erfaring med at arbejde i landsbyer viser, at de sociale
dynamikker ved et fysisk borgermøde spiller en betydelig rolle.
Det påvirker mødet, hvis nogen er meget engageret og råber
op. Når man derimod deltager online, er alle mere lige og
udsagnene bliver mere nuancerede og ærlige. Man er kort
sagt ikke så bange for at sige sin mening,” fortæller Lisbeth
Eeg. 



Alt det, man ikke kan se på et kort 

Emnet for sessionen var at blive klogere på, hvordan den
bæredygtige mobilitet kan styrkes i Kongerslev. Hos
Aalborg Kommune havde man blandt andet en antagelse
om, at en potentiel løsning kunne være anskaffelsen af
fælles el-cykler til landsbyen. På sessionen blev det
imidlertid tydeligt, at løsningen skulle findes et helt andet
sted. 

”Vi blev overrasket over, at det hele handlede om
tryghed. Det handlede hverken om penge, tid eller
magelighed. Vi kan sagtens sidde i kommunen og lave
antagelser baseret på vores viden og erfaringer. Vi kan
se på et kort og konkludere, at trafikken ikke ser slem ud
sammenlignet med mange andre skoler, men kortet viser
ikke, hvordan kulturen, vanerne og den oplevede tryghed
er hos borgerne. Vi skal anerkende, at det er sådan, de
har det. Det var rigtig fedt at få klarlagt, og det er det
dialogredskabet kan hjælpe os med.” siger Lisbeth Eeg. 

”Vi blev overrasket over, at det
hele handlede om tryghed"
Lisbeth Eeg, Projektleder, Teknik og Miljøforvaltningen, Aalborg
Kommune



Antagelser og aha-oplevelser 

Muligheden for at tilpasse spørgsmålene undervejs og forfølge nye
perspektiver viste sig helt afgørende for Aalborg Kommune, da
sessionen bød på flere aha-oplevelser. 

”Idéer og holdninger kommer sjældent ud af ingenting. Man får
idéer fra hinanden, og derfor er det så vigtigt at kunne forfølge
dem, når der opstår aha-oplevelser. Her har vi mulighed for at
tilpasse undervejs og afprøve nye hypoteser og antagelser. Vi
kunne slet ikke agere så hurtigt på et borgermøde,” siger Lisbeth
Eeg. 

Selvom de forskellige redskaber til borgerinddragelse oftest bliver
holdt op mod hinanden og sammenlignet, så er der ifølge Lisbeth
Eeg ikke et one size fits all-redskab. Det handler snarere om,
hvordan man kombinerer de relevante redskaber efter behov. 

”Vi vil ikke kunne undvære at gå en tur og fornemme byen. For
mange borgere er det vigtigt at få skabt tillid og sat ansigt på. Men
vi kan ikke gå og høre om alle borgeres knallerter. Fremtidens
arbejde med borgerinddragelse er hverken analog eller digital,
fysisk eller online. Det er en kombination af redskaber, og der er
dialogredskabet fra Insightment en værdifuld tilføjelse til
værktøjskassen.” siger Lisbeth Eeg.

"Idéer og holdninger kommer
sjældent ud af ingenting. Man får
idéer fra hinanden, og derfor er det
så vigtigt at kunne forfølge dem,
når der opstår aha-oplevelser. Her
har vi mulighed for at tilpasse
undervejs og afprøve nye
hypoteser og antagelser. Vi kunne
slet ikke agere så hurtigt på et
borgermøde". 

Lisbeth Eeg, Projektleder, Teknik og miljøforvaltningen, Aalborg
Kommune



"Fin platform, anonymiteten får en
til at være ærlig".
Anonym deltager

Det sagde deltagerne:

"Fungerede godt. Gode
spørgsmål, godt program".
Anonym deltager

"Formen gjorde tonen sober. Det
gjorde også at vi som
børnefamilie havde mulighed for
at deltage".
Anonym deltager

"Dejligt med et åbent forum, hvor
vi (forhåbentlig) har mulighed for
at få medindflydelse".
Anonym deltager



Kontakt: 

Lisbeth Eeg
Projektleder
Teknik og Miljø
Aalborg Kommune
Mail: lisbeth.eeg@aalborg.dk
Telefon: 3194 2104

Kia Hansen
Projektleder 
Teknik og Miljø
Aalborg Kommune
Mail: kia.hansen@aalborg.dk
Telefon: 9931 2378

Sara Høyer Kragelund
Direktør
Insightment 
Mail: sara@insight-ment.dk
Telefon: 5157 8240
www.insight-ment.dk

Sådan fungerer det: 

I en Insightment dialog svarer deltagerne skriftligt og
anonymt på spørgsmål, som stilles af en moderator i
realtid. Deltagerne vurderer, hvorvidt de er enige i
udsagn fra andre deltagere ligesom de kan
kommentere på hinandens besvarelser. På den måde
genererer vi indsigt i, hvad der betyder noget for hver
enkelt deltager – og hvad der er vigtigst for den
samlede gruppe.

En online dialog kan have fra syv til 1000 deltagere
pr. session.


