
OpenPlans 





Hvad kan online planning tools bruges til? 

• Dårlig til meningsudveksling.  

 

• Godt til at indsamle og håndtere store 
mængder af relativt simple svar. 

 

• Godt til at inddrage flere borgere 
- også dem, der ellers ikke har tid til at blive 
inddraget.  
(casual participants)  

 





















Hvordan får man succes? 

 

 

Keep it simple!  
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 Stil de rigtige spørgsmål 

 

        Lad vær med at stil  
    de forkerte spørgsmål 
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  ”Meget af vores rådgivning handler om at 

oversætte planlæggernes tankegang til 
noget, der er mere tilgængeligt og 
vedkommende for almindelige borgere. 
   - Frank Herbert, OpenPlans 
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+ Multiple choice spørgsmål – hurtige at analysere.  
 



Hvordan får man succes? 

        

      Lad vær med at stil  
    de forkerte spørgsmål 

 

• Ikke for mange spørgsmål.  

• Gør spørgsmålene valgfri.  

• Begræns krav til opgivelse af person information.  

• Undgå login – du mister halvdelen af brugerne.  

 

 



Bruge data proaktivt 

Simpel data hvor man har gjort sig formålet klart 
gør det muligt at bruge data proaktivt.  

 

For eksempel:  

• Sikre repræsentativ data.  

• Blive klogere på borgernes behov og 
forberede en bedre dialog.  



Anbefalinger 

 Hvad er formålet?  

 Stil de rigtige spørgsmål  og få svar, du kan bruge. 

 Tænk over tiden – ift. politisk proces og engagement. 

 Undervurder ikke rekrutteringsfasen – lav en målrettet kampagne og brug de 
personlige bånd i lokalområdet. 

 Gør det let og ufarligt at deltage - lad folk være anonyme. 

 Husk intern organisering og forankring – teknikken virker ikke uden mennesker 
bag. 

 Forbered feed back (afsæt ressourcer). 

 Forbered datahåndtering og -analyse (afsæt ressourcer). 

 Undervurder ikke teknik-siden – hav tekniker ved hånden. 

 Slip kontrol, øg gennemsigtigheden og stol på borgerne. 

 En digital platform kan ikke stå alene. 

 

 
 
 


